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 آتاب الحيوان

  للهجرة 255هـ وتوفي فيها سنة  159ألبي عثمان عمرو بن بحر محبوب الكناني الليثي البصري المكنى بالجاحظ ،ولد في البصرة سنة 
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 آتاب الحيوان

 الجزء الثاني

 

 احتجاج صاحب الكلب باألشعار المعروفة

بار الصحيحة واألحاديث المأثورة، وما أوجد العيان فيها، وما استخرجت التجارُب منها من واألمثاِل السَّائرة واألخ
  أصناف المنافع والمرافق، وعن مواضع أخالقها المحمودة وأفعالها المرادة

قال بعض  ونبدأ بقول العرب إنَّ دماَء الملوك شفاٌء من داء الكلب، ُثمَّ نذآر األبواب لما قدَّمنا في صدر آالمنا هذا،
  الُمرِّيِّين

 أَرى الخّالَن بعد أبى عمـير  ِبحْجٍر في لقائهـُم َجـفـاُء

 مَن الِبيض الُوجوِه بني سنان  لَو أنََّك تستضيئ بهم أضاءوا 

 لهم شمُس النَّهاِر إذا استقَّلت  وُنوٌر ما يغيُِّبه الـَعـمـاُء

اُة َآـلـٍمُبناُة َمكـارٍم وأسـ  ِدماؤهُم ِمَن الكَلِب الشفـاء  

  وقال الفرزدق

 ِمَن الدارميِّين الذين ِدماؤهـم  ِشفاٌء من الدَّاء المجّنة والخْبِل 

  وقال عبُد اللَّه بُن قيس الّرَقيَّات

 عاَوَدني النُّكُس فاشتفيت آما  َتشفي ِدماء المُلوِك من َآَلِب 

  وقال ابن َعيَّاش الكنديُّ لبني أَسد في قتلهم ُحْجَر بَن عمرو

 عبيد العصا جئتْم بقتِل رئيسكـْم  ُتريقون تامورًا شفاًء من الكَلْب 

  وقال الفرزدق

 ولو َتشرُب الَكْلبى الِمَراُض دماَءنا  َشَفْتها وذو الَخْبِل الذي هو أْدَنُف

ن أيضًا، آما قال وذاك أنَّهْم يزعمون أنَّ دماَء األشراف والملوك َتشفي من َعضَِّة الكْلِب الكَلِب، وَتشفي من الجنو
  الفرزدق

 ولو تشرُب الَكْلَبى الِمَراُض دماءنا  شفـــتـــهـــــــا

  ثم قال وذو الَخْبِل الذي هو أْدَنُف وقد قال ذلك عاصم بن الِقرِّيَّة، وهو جاهلّي
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 وداويُتُه مما ِبِه مـن َمـَجـنٍة  دَم ابِن ُآهاِل والنِّطاسيُّ واقُف

ُه صارُف وليس ِلشيِء آاَدُه اللَّ  وَقلَّْدُته دهـرًا تـمـيمَة َجـدِّه  

وآان أصحابنا يزُعمون أنَّ قولهم دماء الملوك شفاُء من الكلب، على معنى أنَّ الدَّم الكريم هو الثأُر الُمنيم، وأنَّ داء 
  الكلب على معنى قول الشاعر

 َآِلٌب ِمن ِحسِّ ما قد مسَُّه  وأفانين ُفؤاد ُمْخَتـبـْل

نى قولهوعلى مع   

  َآِلٌب ِبضْرِب َجماجِم وِرقاِب

فإذا َآِلَب من الغيظ والغضب فأدرك ثأره فذلك هو الشفاء من الكَلب، وليس أنَّ هناك دمًا في الحقيقة ُيشرُب ولوال 
  قول عاصم بن القرِّيَّة والنِّطاسيُّ واقُف، لكان ذلك التأويُل جائزًا، وقول عوف بن األحوص

َكْلَبى ِشفـاُءِدماُء الَقوِم لل  وال العنقاء ثعلبة بن عمرو  

  وفي الكلب يقول األعشى

 ُأراني وَعْمرًا بيننا َدقُّ َمْنِشٍم  فلم يبق إالًّ أْن ُيَجنَّ وأآلبا

  أال ترى أنَّه فرَّق بينهما، ولو آان آما قال لبيد بن ربيعة

هلكـهـْمَيْسَعى ُخزيمُة في قوٍم لي  على الحمالة هل بالمرء ِمن آَلِب   

  لكان ذلك على تأويل ما ذهبوا إليه جائزًا، وقال اآلخر

 وأْمَر أميري قد أَطعتْم فإنَّّ ما  َآواه َبناٍر بيَن عينيه ُمكلـُب

 وهذا عندي ال يدخل في الباب األوَّل، وقد جعلوه منه

 طباع الكلب العجيبة

ك في اإللقاح، أنَّه متى سفد دجاجة وقد احتشت بيضًا قال صاحُب الكلب وزعمتم أّنه يبلُغ من فضل قوَّة طباع الدِّي
صغارًا من نتاج الرِّيح والتراب، قلبها آلَّها حيوانًا ولو لم يكْن سِفدها إالَّ مرًَّة واحدة، وجعلتموه في ذلك بغاية الِفْحلة، 

ل ذلك أنّْ ُيحيله نبَّاحًا مثله، وينقَله فطباُع الكلب أعجُب إلقاحًا وأثقُب، وأقوى وأبعد، ألنَّ الكلَب إذا عضَّ إنسانًا، فأوَّ
إلى طباعه، فصار ينبح، ثم ُيحبله وُيلقحه بأجراٍء صغار َيبوُلها َعلقًا في ُصَور الكالب، على ُبعد ما بين الُعنصريِن 

يب، ألنَّه والطَّبعين والجنسين، والذى يتولَّد في أرحام الدجاج، أقرب مشاآلة إلى طباع الديك، فالكلب هو العجب العج
أحَبَل ذآرًا من ِخالف جنسه، وألّنه مع اإلحبال واإللقاح، أحاله نبَّاحًا مثله، فتلك األدراص وتلك الكالب الصغار، 

 أوالٌد ونِتاج، وإن آان ال يبقى

العلَّةوقد تعلمون أنَّ أوالَد البْغالت من البغال ال تبقى، وأن اللِّقاح قد يقع، وإنما ُمنع البغل من البغلة بهذه   
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 أسرة تتوارث دواء الكلب

قال أبو اليقظان وغيره آان األسود بن أوس بن الُحمَّرة، أتى النَّجاشيَّ ومعه امرأته، وهي بنت الحارث أحد بني 
عاصم بن عبيد بن ثعلبة، فقال النجاشيُّ ألعطينَّك شيئًا يشفي من داء الكلب، فأقَبَل حتَّى إذا آان ببعض الطريق أتاه 

، فأوصى امرأته أن تتزوَّج ابنه ٍقدامة بَن األسود، وأن تعّلمه دواء الكَلب، وال يخُرج ذلك منهم إلى أحد، الموت
 فتزَوجته ِنكاح َمْقت، وعّلمته دواء الكلب، فهو إلى اليوم فيهم

فولد المحّل ُعقبَة وعمرًا، فَولَد األسود ُقدامة وولد ُقدامة الُمِحلَّ وأمُّه بنت الحارث فكان المِحلُّ ُيداوي من الكَلب، 
فداوى ابُن المحُل ُعتيبة بن مرداس، وهو ابن َفسوة الشاعر، فبال مثَل أجراء الكلب َعَلقًا، وِمثل صُور النَّْمل 

  واألدراص فقال ابن فسْوة حين برَئ

 ولوال دواُء ابِن الُمِحلِّ وعلُمـه  َهَررُت إذا ما النَّاس َهرَّ آالبُها 

تافها وجـنـوُبـهـاُمَولََّعة أآ  وأخرج عبد الـلَّـه أوالد زارٍع  

 وأوالد زارع الكالب

  وأمَّا قوله

  ولوال دواء ابن الُمِحلِّ وعلمه هررُت

 فإنَّما ذهَب إلى أنَّ الذي َيَعضُّه الكْلُب الكِلُب، ينبح نباح الكالب وَيِهرُّ هريرها

 أعراض الَكَلب

لَّه بن محمد، ابن عائشة عّض رجًال من َبني الَعْنبِر آلٌب آلب فأصابه داُء وقال محمَّد بن حفص، وهو أبو عبيد ال
  الكلب، فبال َعَلقًا في صورِة الكالب، فقالت بنت المسَتْنثر

 أبا لَك أدراصًا وأوالَد زارٍع  وتلَك لعْمري ُنهَية المتَعجِِّب 

بن شبيب، قالوا عّض سنجيَر الكلُب الكِلب، فكان وحدَّثني أبو الصَّهباء عن رجاِل من بني سعد، منهم عبد الرحمن 
يعطُش ويطُلُب الماء بأشدِّ الطلب، فإذا أتوه به صاح عند معاينته ال، ال أريد، وهكذا يصيب صاحَب تلك العّضة، 

و عبٌد وذلك أنَّه يعطش عنها أشّد العطش ويطلب الماء أشدَّ الطلب، فإذا أتوه به هَرب منه أشدَّ الهرب، فقال َدَلم وه
  لبني سعد

 لقد جئت يا سنجير أجلو ملقة  إباؤك للشيء الذي أنت طالب 

 وهي أبياٌت لم أحفظ منها إالَّ هذا البيت

وذآر َمْسَلَمة بن محارب، وعليُّ بن محمَّد عن رجاله، أنَّ زيادًا آتب دواء الكلب، وعلَّقه على باب المسجد األعظم، 
 ليعرفه جميع الناس

ا من أعراض الكلبرّد على ما زعمو  

وأنا، حفظك اللَّه تعالى، رأيُت آلبًا مّرًة في الَحيِّ ونحنُِ في الكتَّاب، فعرض له صبيٌّ يسّمى مهدّيًا من أوالد 
القّصابين، وهو قائم يمحو َلوحُه فعّض وجهه فنقع َثنيَّته دوَن موضع الجفن من عينه اليسرى، فخرق اللحَم الذي دون 

فرمى به ملقيًَّا على وجهه وجانِب ِشدقه وترك ُمقلَته صحيحة، وخرج منه من الّدم ما ظننُت  العظم إلى شطر خّده،
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أنَّه ال يعيش معه، وبقي الغالُم مبهوتًا قائمًا ال ينبس، وأسكته الفزع وبقي طائر القلب، ثمَّ خيط ذلك الموضُع، ورأيته 
ْتر إال موضُع الخيط الذى خيط، فلم ينَبْح إلى أن برَئ، بعد ذلك بشهر وقد عاد إلى الُكّتاب، وليس في وجهه من الشَّ

وال هرَّ، وال دعا بماٍء، حتَّى إذا رآه صاح ُردُّوه وال بال جروًا وال َعلقًا، وال أصابه ممَّا يقولون قليل وال آثير، ولم 
بعًا منه، فهذا الذي عاينتأجْد أحدًا من تلك المشايخ، يشكُّ أنَّهم لم َيروا آلبًا قطُّ أْآَلَب وال أْفَسَد ط  

 وأما الذي بلغني عن هؤالء الثقات فهو الذي قد آتبُته لك

 مما قيل في الكلب الكِلب

  وفي الَكْلِب الَكِلِب أنشد األعرابي

 حيَّاُآم اللَّه فإنِّي مـنـقـلـْب  وإّنما الشاعر مجنون آـلـْب

  أآثر ما يأتي على فيه الَكذْب  

ْميان وإما أن يكون للزَّفيان، وأنشدنيإما أن يكون الشعر ِله   

 فإن آنُتم َآْلبى فعندي شفـاؤآـم  وفي الجنِّ إن آاَن اعتراك ُجنوُن 

  وأنشدني

 وما أدري إذا القيُت َعْمرًا  أَآْلَبى آُل عمرو أْم ِصحاُح 

نها، قال فأما الُمكلب الذي يصيُب آالَبه داٌء في ُرُؤوسها يسمَّى الُجحام فُتْكوى بين أعي  

 مسألة آالمية

وسنذآر مسألة آالميَّة، وإنَّما نذآرها لكثرة من يعترض في هذا ممَّن ليس له علم بالكالم، ولو آان أعلُم الناس 
َواْتُل َعَلْيِهْم َنبأ "باللغة، لم ينفعك في باب الدين حّتى يكون عالمًا بالكالم، وقد اعترض معترضون في قوله عّز وجل 

ياتنا فانسلَخ منها فأتبعه الشيطاُن َفَكاَن من اْلغاوين، َولْو شئنا َلَرَفعناُه ِبَها َولكنَُّه أْخلَد إلى األرض واتََّبع الَّذي آتيناُه آ
َثَل فَزَعموا أنَّ هذا الم" َهَواُه فمُثلُه آمثل الكلب إَن تْحِمْل َعَليه َيلهْث أو َتْترْآُه يلهْث ذلك َمثُل القوِم الَّذين آذَّبوا بآياتنا

، فما "َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتنا َفاْنَسَلَخ ِمْنَها"ال يجوُز أن ُيضَرب لهذا المذآور في صدر هذا الكالم، ألنه قال 
ه بالكلب الذي إن حملَت عليه نبح وولى ذاهبًا، وإن ترآت -ولم يذآر غير ذلك  - ُيشبَّه حاُل من ُأعطي شيئًا فلم يقبله 

شدَّ عليك ونبح، مع أّن قوله يلهث، لم يقع في موضعه، وإنما يلهث الكلب من َعطِش شديد وحرٍّ شديد، ومن تعب، 
، فقد يستقيم أن يكون الراّد ال "ذلَك َمَثُل الَقوِم الَّذين آذَّبوا بآياتنا"وأما النُّباح والصِّياح فمن شيء آخر، قلنا له إن قال 

لهم آذَّبوا إال وقد آان ذلك منهم مرارًا، فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن يشبَّه الذي أوتي اآليات  يسمَّى مكذبًا، وال يقال
واألعاجيب والبرهانات والكرامات، في بدء حرصه عليها وطلبه لها، بالكلب في حرصه وطلبه، فإنَّ الكلَب ُيعطي 

فضه وقذفه لها من يديه، وردَّه لها بعد الحرص عليها وفرط الِجدَّ والُجْهد من نفسه في آلِّ حالٍة من الحاالت، وشبَّه ر
الرغبة فيها، بالكلب إذا رجع ينبح بعد إطرادك له، وواجبٌُ أن يكون رفض قبول األشياء الخطيرة النفيسة في وزن 

ما يعتريه عند طلبهم والحرِص عليها، والكلب إذا أتعب نفسه في شدَّة النُّباح مقبًال إليك ومدبرًا عنك، لهث واعتراه 
التَّعب والعطش، وعلى أنَّنا ما نرمي بأبصارنا إلى آالبنا وهي رابضٌة وادعة، إال وهي تلهث، من غير أن تكون 

 هناك إال حرارة أجوافها، والذي ُطبعت عليه من شأنها، إال أنَّ لهث الكلب يختلف بالشدَّة واللِّين
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 آرم الكالب

لكلب في شيء، فمن الكالب ذواُت األسماء المعروفة واأللقاب المشهورة، وقال صاحب الكلب ليس الدِّيك من ا
ولكرامها وجوارحها وآواسبها، وأحرارها وعتاقها، أنساٌب قائمٌة ودواويُن مخّلدة، وأعراٌق محفوظة، ومواليد 

 ُمحصاة، مثل آلب جذعان، وهو السَّْلهُب بن البراق بن يحيى بن وّثاب بن مظفِّر بن ُمحارش

فيه ذآر أسماء الكالبشعر   

  وقد ذآر العرب أسماَءها وأنسابها، قال مزرِّد بن ضرار

 فَعّد قريَض الّشعر إن آنت ُمْغزرًا  فإن غزير الشعر ما شـاء قـائل

 لنعت صُباحيٍّ طـويل شـقـاؤه  له َرَقمـيَّات وَصـفـراُء ذابـل

ـّري وأآـلـٍبَبقيَن له مـمـا يب  َتَقْلقُل في أعناقهنَّ الـسَّـالسـُل  

 ُسخاٌم، وِمقالء الَقنيِص، وسْلهـٌب  وجْدالُء، والسَّْرحان، والمتنـاوُل

 بنات سُلوِقـيَّيِن آـانـا حـياتـه  فماتا فأودى شخُصه فهو خامـُل

 وأيقن إْذ مـاتـا بـُجـوع وَخـلٍَّة  وقال َلُه الشَّيطـاُن إنَّـك عـائُل

َف في أصحابه يستثـيبـهـْمفطّو  فآب وقد أْآدْت عليه المـسـائُل  

 إلى صبيٍة مثل المغالي وِخرمـٍل  َرواٍد، ومن شرِّ النساء الخرامـُل

 فقال لها َهل من طعاٍم فإنَّـنـي  أذمُّ إليك النـاَس، أمُّـِك هـابـُل

 فقالْت َنعْم، هذا الطَّـويُّ ومـاؤه  وُمحَترٌق من حائل الجلد قاِحـُل

ـاطـُلوأمسى طليحًا ما ُيعانيه ب  فلما تناهْت نفُسه ِمن طـعـاِمـه  

 َتغشَّى، يريُد الّنوم، فـضـل ردائه  فأعيا على العيِن الرُّقاد البالبـُل

ففكِّْر في هذا الشعر وِقْف على فصوله، حتى تعرف غناء الكالب عندهم، وآسبها عليهم، وموقعها منهم، وقال لبيٌد 
  في ذآرها وذآر أسماَءها

َن الحتوِف حماُمها أْن قد أحمَّ ِم  لتذودهنَّ وأيقنـْت إن لـم َتـُذْد  

 فتقصَّدْت منها َآساِب وضرِّجت  بدٍم وُغوِدَر في الَمَكرِّ ُسخاُمها

 عادة الشعراء حين يذآرون الكالب

  والبقر في شعرهم

حش، وإذا آان الشعر مديحًا، ومن عادة الشعراء إذا آان الشعُر َمرثيًة أو موعظًة، أن تكون الكالُب التي تقتُل بقَر الو
وقال آأنّ  ناقتي بقرة من صفتها آذا، أن تكون الكالُب هي المقتولة، ليس على أنَّ ذلك حكاية عن قّصة بعينها، ولكنَّ 
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الثِّيران ربَّما جرحت الكالب وربَّما قتلتها، وأما في أآثر ذلك فإنَّها تكون هي المصابة، والكالب هي السالمة 
احبها الغانم، والظافرة، وص  

  شعر آخر فيه ذآر لبعض أسماء الكالب

  وقال لبيٌد في هذا القول الثاني غير القول األول، وذلك على معنى ما فّسرت لك، فقال في ذلك وذآر أسماءها

 فأصبح وانشقَّ الضَّباُب وهاجه  أُخو قفرٍة ُيْشلى ِرآاحًا وسائال 

لنُّشَّاب تدَمى نحوُرهاعوابَس آا  يرْين دماَء الهاديات نـوافـال  

  ومن أسمائها قولهم على أهلها جنْت براقش، ومن أسمائها قول اآلخر ضبَّار

 سَفرْت فقلت لها َهٍج فتبرَقَعْت  فذآْرُت حيَن تبرقعْت َضبَّارا

  وقال الُكميت األسدّي

 فبات وباتْت عليه الـسَّـمـا  ُء من آلِّ حابيٍة َتـْهـُطـُل

ع المْنُصُل على الّنْصل إذ ُطب  ُمِكبَّا آما اجتنح الهـالـكـّي  

  ثم ذآر أسماء الكالب فقال

 وفي ِضْبن ِحقٍف يرى ِحْقَفه  َخطاِف َوسْرَحُة واألْحـدُل

 وأربعٌة آِقـداح الـسَّـرا  ء ال عانـياٌت وال ُعـبَّـُل

  وقال اآلخر

ضـربـُنـابتنا وباَت جليد اللَّيل َي  بيَن الُبيوِت قَرانا نْبـح درواِس  

 إذا َمَال بطَنه ألبانهـا َحـَلـبـًا  باَتْت تغنِّيه وْضَرى ذاُت إجراِس 

  ودرواس اسم آلب، والوضرى استه، وغناؤها الضُّراط، وقال ضابئ بُن الحارُث في ذلك

 فترّمَلـت بـدٍم َقـداِم َوقـْد  أوفى اللَّحاُق وحاَن مصرعه 

  وقال اآلخر

ّيا له الـلَّـهولو ه  من التوفيق أسبابا  

 لسمَّى نفَسه َعمرًا  وسمَّى الكلَب وثَّابا 

 ومثل هذا آثير

 أحرص الكالب

والكلُب أشدُّ ما يكون حرصًا إذا آان خطُمُه يمّس عْجَب ذنب الظَّبي واألرنب والثَّور وغير ذلك، مما هو من صيده، 
  ولذلك قال الشاعر
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بـيربَّما أغدو َمعي آل  طالبًا للصّيد في صحبي   

 فسَمونا للقنيص مـعـًا  فدفعنـاُه إلـى أْظـِب

 فاستدرَّْته فـدرَّ لـهـا  َيْلطُم الرُّْفغيِن بالتُّـرب

 فادَّراها َوْهـَي الهـيٌة  في جميم الحاج والَغْرب 

 ففرى ُجمَّاعهـنَّ آـمـا  ُقدَّ مخلوالن من َعصِب

  ثم قال

بـهغير يعفوٍر ُأهـّل   جاف َدفَّيِه عن الَقْلـب  

 ضّم َلْحَييِه بمْخِطـِمـِه  َضمَّك الكسَريِن بالشعِب 

 وانتحى للباقياِت آـمـا  َآَسرْت َشْغواُء من لْهِب 

 فتعايا التَّيُس حين آـَبـا  ودنا ُفوُه من الَعـْجـِب

 ظلَّ بالوعساء ينُفـضـه  آِرمًا منه على الصُّْلِب

ـًتـىتلَك لذَّاتي وآنُت ف  لم أُقْل من لّذِة حسبـي  

اإلهالل واالستهالل وأما قوله غير يعفور ُأهلَّ به، فاإلهالل الذي ذآر هو شيٌء يعتريه في ذلك الوقت، يخرج من 
جوفه صوٌت شبيه بالُعواء الخفيف، وهو ما بين العواء واألنين، وذلك من حاق الحرص، وشدَّة الطلب، وخوف 

إذا ارتفع صوت وقعها، ومنه اإلهالل بالحج، وقال ابن أحمرالفوات، ويقال أهّلت السماُء، إذا صبَّت، واستهلت    

 ُيِهلُّ بالفرقد ُرآبـاُنـهـا  آما ُيهلُّ الراآُب المعتِمْر 

   ومنه استهالل الصبي، ولذلك قال األعرابيُّ أرأيت من ال شرب وال أآل وال صاح واستهل، أليس ذلك ُيَطّل

 تخريق الكلب أذنيه

والكلُب في افتراش ذراعيه وبسط  - ن يمدَّ ضْبعه آلَّه، وال يكون آالحمار الضيِّق اإلبطْين وإذا ضَبع الكلُب، وهو أ
وعند ذلك ما َيْنشط أذنيه حتَّى يدميهما ولذلك قال الحسن بن  -رجليه حتَّى يصيب قصُّه األرض، أآثر من الفرس

  هانئ، وقد طال ما نعَت بهما

آالكوآب في انحداره فانصاع  َلْفَت المشير ُموهنًا بـنـارِه  

 َشدَّا إذا أْحصَف في إحضاره  َخّرَق أذنيه شَبـا أظـفـارِه

  وأّول هذه األرجوزة

 َيلَتِمس الَكْسب على صغارِه 

 

 لما َغَدا الثَّعلُب من ِوجـاره  
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وجودة شعره معرفة أبي نواس بالكالب  

ن قد لعب بالكالب زمانًا، وعرف منها ما ال تعرفه وأنا آتبُت لك رجزه في هذا الباب، ألنَّه آان عالمًا راوية، وآا
األعراب، وذلك موجود في شعره، وصفات الكالب مستقصاة في أراجيزه، هذا مع جودة الطبع وجودة السبك، 

والحذق بالصنعة، وإن تأمَّلَت ِشعَره فضَّلَتُه، إالَّ أن تعترض عليك فيه العصبّية، أو ترى أّن أهل البدو أبدًا أشعُر، 
أنَّ المولَّدين ال يقاربونهم في شيء، فإن اعترض هذا الباب عليك فإنك ال تبصر الحقَّ من الباطل، مادمَت مغلوبًاو   

 طرديات أبي نواس

  قال الحسن بن هانئ

 لما غدا الثعلُب مـن ِوجـاِره  يلَتمس الكسَب على صغـاره

 عارَضُه في َسَنن امـتـياره  مضمٌَّر َيُموُج فـي ِصـداره

نضمَّة ُقْصراُه من إضمارهم  في َحلق الصُّْفر وفي أسياِره  

 قد َنحَت التسهيُم من أقطـاره  من بعد ما آان إلى أصْبـاره

 َغّضًا َغَذتُه الُجوُر من ِعَشاره  أيَّام ال ُيحجُب عـن أظـآره

 وهو َطًال لم َيْدُن من إشغـاره  في َمْنزٍل ُيحَجُب عن ُزوَّاره

في اْختـبـارهحتَّى إذا أْحمَد   ُيساُس فيه َطرَفـْي نـهـاِره  

 وآَض مثل الُقلب من ُنضـاره  آأنَّ خلَف ملتقى أشـفـاِره

 َجْمَر غًضى يدِمُن في استعاره  آأنَّ َلحَييه لـدى افـتـراره

 شك َمساميَر علـى َطـواره  يضمُّ ُقطريه من اضطبـاره

في أشـبـارهوإن تمطَّى تّم   َعْشٌر إذا َقّدر في اقـتـداره  

 سْمٌع إذا اسَتْرَوَح لم ُتـمـاِره  إال بأن ُيطَلَق مـن ِعـذاره

 فانصاَع آالكوآب في انحداره  َلْفَت الُمشيِر ُموِهنًا بـنـاره

 شدًَّا إذا أْحَصَف في إحضاره  خرَّق أذنيه شبـا أظـفـاره

 حتى إذا ما انساب في غبـاره  عاَفرُه أْخَرُق في ِعـفـاره

ه جانَبـْي ِصـداِرهوشقَّ عن  فَتلَتَل المْفِصَل مـن َفـقـاِره  

 ما ِخيَر للثَّعلب في ابتكـاره  

وآان الكلُب يسمى ُزنبورًا -طردية ثانية ألبي النواس  وقال في آلب ُسليمان بن داود الهاشمّي    

 إذا الشياطـيُن رأْت ُزنـبـورا  قد ُقلَِّد الحـلـَقَة والـسُّـيورا
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دِقه تـأخـيراأدفى ترى في ِش  َدَعْت ِلِخزَّان الـفـال ُثـُبـورا  

 ترى إذا عارْضَتـه مـفـرورا  خناجرًا قد نبتـْت ُسـطـورا

 ُمشتبكات تنِظـُم الـسُّـحـورا  ُأْحِسَن في تأديبـه صـغـيرا

 حتَّى توفَّى السَّْبعَة الشـهـورا  من ِسنِِّه وَبلـَغ الـشُّـغـورا

يراوالكفَّ أْن تومئ أو تـشـ  وَعرف اإليحاَء والـصَّـفـيرا  

 يعطيك أقصى ُحْضره المذخورا  َشدًّا َتَرى من همزِه اُألظُفورا

 ُمنتِشطـًا مـن ُأذنـه ُسـيوَرا  فما يزاُل والـغـًا تـامـورا

 ِمن ثعلب غـاَدَره مـجـزورا  أو أرنب آوََّرهـا تـكـويرا

شـًا غـريراأو ظبيٍة تقـرو َر  غاَدرها دون الطَّال َعـقـيرا  

 فأمتـَع الـلَّـُه بـه األمـيرا  َربِّي، وال زاَل به مـسـرورا

  وقد قال آما ترى

 شدًّا ترى من َهْمزه األظفورا  ُمنتِشطًا من ُأذنـه سـُيورا

  بإثر قوله

 حتَّى توفَّى السبعة الشهورا  من ِسنِِّه وبلغ الشغـورا

على تمام بلوغه لإللقاح، وهو من الحيوان الذي يحتلم فإنَّ الكلب إذا شغر برجله وباَل، فذلك دليُل  

  أمارات البلوغ في الجواري والغلمان

وأما احتالم الغالم فيعرف بأمور منها انفراُق طرف األرنبة، ومنها تغيُّر ريح إبطيه، ومنها األنياب، ومنها غلظ 
ك في النساء عيب، وليس مثله من الرجال الصوت، ومن الغلمان من ال يحتلم، وفي الجواري جواٍر ال يحْضن، وذل

عيبًا، وقد رأيت رجاًال يوصفون بالقوة على النساء، وبعضهم لم يحتلم إال مرة أو مرتين، وبعضهم لم يحتلم البتة، 
  طردية ثالثة ألبي نواس قد قال الحسن بُن هانئ مثل ذلك، في أرجوزة أخرى

ان الجراُء عْبطاَيْمري إذا آ  براِثنا ُسْحَم األثافي ُمْلطـا  

 َيْنِشط ُأذنيه بهّن َنْشـطـا  

  وهذه األجوزة أوَّلها

 َعّدْدت آلبًا للطَّـراِد َسـْلـطـا  مقـلَّـدًا قـالئدًا َومـْقـطـا

 فهو الجميل والحسيب رْهـطـا  ترى له ِشدقين ُخطَّّـا َخـطَّـا

ْبـطـايمري إذا آان الِجَراء َع  براثنًا ُسْحَم األثافـي ُمـْلـطـا  
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 ينِشط ُأْذَنـيه بـهـنَّ نـشـطـًا  تخاُل ما َدميَن منهـا شـرطـا

 ما إْن يقعَن األرض إال َفْرطـا  آأنَّما ُيعجِلـَن شـيئًا لـْقـطـا

 أعَجَل من قول َقـطـاة قـطَّـا  فاجتاح ِخزَّان الصحارى الرُّْقطا 

مـْشـتـطـًاَيْلَقين ِمنه َحكمـًا   للعْظم حطمـًا واألِديم َعـطَّـا  

  شعر في نعت سرعة القوم

  والشعراء إذا أرادوا سرعة القوائم قالوا آما قال

 يخفي التُّراَب بأْظالف ثمانية  وَمسُّهن إذا أقبلن َتحـلـيُل

  وقال اآلخر

 وآأنَّما َجـَهـَدْت ألـيَُّتـُه  أن ال َتَمسَّ األرَض أرَبُعُه 

لك بأجود فقال شاعٌر منهم يصف آلبة بسرعة الَعْدوفأفرط المولَّدون فى صفة السرعة وليس ذ   

  آأنَّما َترَفُع ما لم ُيوَضِع

  وقال الحسن بن هانئ

  ما إْن يقعن األرض إال فْرطا

  وقال الحسن بن هانئ في نعت آلب

 أنعتَُ آلبًا أهُله فـي َآـدِّه  قد َسِعدْت جدوُدهم ِبَجـدِّه

عندهم من عنـده فكلُّ خيٍر  يظلُّ مواله له َآـعـبـده  

 يبيُت أدنى صاحب من مْهده  وإن عري جلَّله ُبـبـْرِده

 ذو ُغرٍَّة محّجـٌل بـَزْنـدِه  َتَلّذ منه العيُن ُحسـَن قـدِّه

 يا ُحسَن ِشدقيه وطولَ  خدِّه  تلَقى الظِّباء عنتًا من َطْرده 

 يشرُب آأسًا شدُّها في شّده  يا لَك ِمْن آلب نسيح وْحدِه

خامسة ألبي النواس وقال في صفاتها، وأسمائها وسماتها، وأنسابها، وألقابها، وتفدية أربابها لها آما ذآرنا طردية 
   قبل ذلك

 قد أغتِدي والطَّيُر في َمْثواِتها  لم ُتْعِرب األفواُه عن ُلغاتها

 بأآلب تمَرُح في ِقـّداِتـهـا  َتُعدُّ ِعيَن الَوْحِش من أقواِتها

يم واقتياتـهـامن شدَّة التسه  قد نَحَت التقريح واِرياتـهـا  
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 وأشَفَق القانُص من ُحفاِتهـا  وقلتُ  قد أحكمَتها فهاِتهـا

 وأْدن للصَّيد ُمعلَّـمـاِتـهـا  وارفْع لنا نسبَة أمَّهـاِتـهـا

 فجاء ُيزجيها على ِشياتـهـا  ُشمَّ العراقيِب مؤنَّفـاتـهـا

 ُغرَّ الوجوه ومحجَّـالِتـهـا  ُمشِرَفَة األآناِف ُموِفياِتـهـا

 ُقود الخراطيم ُمْخرَطماِتهـا  سودًا وُصْفرًا وَخَلْنِجيَّاتـهـا

 ُمَسميَّاِت وُمـَلـقَّـبـاِتـهـا  ُحْمرًا وبِيضًا ومطوَّقاتـهـا

 مختَبَرات من َسُلوقـيَّاِتـهـا  آأّن أقمارًا على َلبَّـاِتـهـا

ى على أفخاذها ِسماِتـهـاَتَر  ُمفدَّياِت وُمـحـمَّـياِتـهـا  

 مفروشة األيدي َشَرْنَبثاِتـهـا  ُشمَّ الَعراقيب مؤلفـاتـهـا

 حيَد األظافيِر ُمَكْعبـراِتـهـا  ُزلَّ المآخير َعَملَّسـاتـهـا

 تسمُع في اآلثار من وَحاِتها  

 مْن َنهِم الحرص ومن َخواِتها  لَتْفثأ األرنَب َعْن حياتـهـا

على َمْثفاِتها  حتَّى ترى الِقدَر  إنَّ حياَة الكلِب في وفاتـهـا  

 آثيرة الضِّيفاِن من ُعفاِتـهـا  تقِذُف جاالها بَجْوَزي شاتها

  فقد قال آما ترى

 تسَمُع في اآلثار ِمْن وحاتهـا  من نَهم الِحرص ومن َخواِتها 

  وهذا هو معناها األول، وأما قوله

  تُعدُّ عين الَوْحش من أقواتها

ول أبي النَّجمفعلى ق   

  تُعدَّ عانات اللِّوى من مالها

  وزعموا أنَّ قوله

  آطلعة األشمط من جلبابه

  هو قول األول

  آطلعِة األشمِط من آسائه

  وهو آما قال اآلخر
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  آَطْلعِة األشَمِط من ُبْرد َسَمْل

  طردية سادسة ألبي النواس وقال الحسن بن هانئ

 لمَّا تبدَّى الصُّبُح من ِحجـاِبـه  آَطْلَعِة األشَمِط من جلبـابـه

 وانعدَل اللَّـيُل إلـى مـآِبـه  ِهْجنا بكلٍب طالما ِهْجنـا بـه

 َخرََّطُه القاِنُص واغتـدى بـه  َيعزُّه طورًا على استصعابـه

 وتارًة ينَصبُّ النـصـبـابـه  فانصاع للصَّوت الذي يعنى به 

 آلَمَعان البرِق من سحـابـه  

قيقٍِ قد تقـاَبـال بـهَفصَّا َع  آأنَّ عينيه لدى ارتيابه  

 حتَّى إذا عفَّـَره هـاهـا بـه  بَاَبا به يا بعد مـا َبـاَبـا ِبـه

 يْنتسف الِمْقَود مـن ِجـذابـه  ِمْن مَرٍح يغُلو إذا اغَلْوَلى به

 وَمْيعٍةِ  ُتعَرِف من َشـبـاِبـه  آأنَّ مْتَنيهِِ لـدى انـسـالِبـه

ظفور في ِقـنـابـهآأنَّما اُأل  َمتنا ُشجاع َلجَّ في انـسـياِبـه  

 ُموسى صناٍع ُردَّ في ِنصاِبـه  يثُرُد وجه األرض في ذهابه

 آأّن نسرًا ما توآَّـلـنـا ِبـه  َيعُفو على ما جرَّ من ثـيابـه

 إالَّ الذي أثَّـَر مـن ُهـدَّاِبـه  َتَرى َسَوام اْلَوْحِش ُيْحَتَوى ِبه

أْسرى ُظفرِه ونـابـهَيُرحَن     

  صفة أبي نواس لثعلب أفلت منه مرارًا

  وقال في ثعلب آان قد أْفلَت منُه مرارًا

 قد طاَلما أفلـتَّ يا ثـعـاال  وطالما وطالـمـا وطـاال

 ُجلت بكلبي يوَمَك األجـواال  ما َطْلَت مْن ال يسأُم الِمطاال 

ُم حدا اآلصـاالحتَّى إذا اليو  أتاك َحـْيُن يقـدُم اآلجـاال  

  طردية سابعة ألبي نواس وقال أبو نواس أيضًا

 ياربَّ بيٍت بفضاٍء َسْبـَسـِب  َبعيد بين السَّْمِك والمطـنَّـِب

 ِلفتِْيٍة قد َبكَّـُروا بـأآـُلـِب  قد أدَّبوها أحسـَن الـتـأدِب

ِبِمْن آل أدفى َمَيساِن المْنِكـ  يشبُّ في الَقْود ِشباَب الُمْقَربِِ   
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 ينِشُط أْذنيه بجدِّ الِمـْخـَلـِب  فما َتِني وشيَقٌة مـْن أرَنـِب

 وجلَدة مسلوبٌة من ثـعـلـب  مقلوبة الفْروة أْو لْم ُتْقَلـِب

 وعْيُر عاناٍت وُأمُّ الـتَّـْوَلـِب  وِمرجٌل يهِدر َهْدر الُمْصَعِب 

 َيقذف جاالُه ِبَجوز الَقرَهب  

ة الكالِبصفة ما يستدلُّ به على فراهي  

  وشياتها وسياستها

من عالمة السُّرعة، قال  - بعد أن يكون قصير الظهر  -قال بعض من خبر ذلك إنَّ طول ما بين يدي الكلب ورجليه 
ويصفونه بأن يكون صغير الرأس، طويل الُعنُق غليظها، وأن يشبه بعُض خلقه بعضًا، وأن يكون أغضف األذنين 

ينهما، ويكون أزرق العينين، طويل المقلتين، ناتئ الحدقة، طويل الخطم، واسع ُمفرط الغضف، ويكون بعيد ما ب
الشِّدقين، ناتئ الجبهة عريضها، وأن يكون الشَّعر الذي تحت حنكه آأنَّه طاقة ويكون غليظًا، وآذلك شعُر خدَّيه، 

األرنب، قالوا وال يكاد يلحق ويكون قصير اليدين، طويل الرجلين، ألنه إذا آان آذلك آان أسرع في الصعود بمنزلة 
األرنب في الصَّعود، إال َّ آلُّ آلٍب قصيِر اليدين، طويل الرِّجلين، وينبغي أن يكون طويل الصدر غليظًا، ويكوَن ما 

يلي األرض من صدره عريضًا، وأن يكون غليظ العُضدين، مستقيم اليدين، مضموم األصابع بعضها إلى بعض، إذا 
ُر أالَّ يصير بينها من الطِّين وغير ذلك ما يفُسدها، ويكون ذآيَّ الفؤاد نشيطًا، ويكون عريض مشى أو عدا، وهو أجد

الظَّهر، عريض ما بين مفاصل عظامه، عريض ما بين عظمي أصِل الفخذين اللذين يصيبان أصل الذنب، وطويل 
التي بين أصل الفخذين والصدر، الفخذين غليظهما شديد لحمهما، ويكون رزين المحزم، رقيق الوسط طويل الجلدة 

ومستقيم الرجلين، ويكون في رآبته انحناء ويصير قصير الساقين دقيقهما، آأنَّهما خشبة من صالبتهما، وليس يكره 
أن تكون اإلناث طوال األذناب، ويكره ذلك للذآور، وليُن شعرهما يدلُّ على القوة، وقد يرغب ذلك في جميع 

ربع، من لين الرِّيش لذوات الريش ، وليُن الشَّعر لذوات الشعر من ِعتاق الخيل عالمٌة الجوارح من الطير وذوات األ
صالحة ، قال وينبغي أن يكون الكلُب شديد المنازعة للمقود والسِّلسلة، وأن يكون العظم الذي يلي الجَنبين من عظام 

منها أقّلها صبرًا على البرد والحر، وإّن البيض الجنبين صغيرًا في قدر ثالث أصابع، وزعم أنَّهم يقولون إّن السُّود 
أفرُه إذا آنَّ ُسوَد العيون، قال ومن عالمة الَفَره التي ليس بعدها شيء، أن يكون على ساقيه أو على إحداهما أو على 

 رأس الذنب مخلب، وينبغي أن ُيقطع من السَّاقين، لئال يمنعه من العدو، 

  خير غذاء للكلب

األشياء التي ُتطعُمها للكلب الخبُز الذي قد َيبِس، ويُكونعداوة بعض الحيوان لبعض وزعم صاحب وذآَر أنَّ خير 
المنطق َأنَّ الُعقاَب تأآُل الحّياِت، وَأنَّ بيَنهما عداوًة؛ ألنَّ الحيََّة أيضًا َتطلُب بيَضها وفراخها، قال والُغداف يقاتل 

نهارًا، وتشدُّ البومُة على بيض الُغداف ليًال فتأآله؛ ألنَّ البومَة ذليلٌة بالنهار  الُبومة، ألنَّ الُغداَف َيْخِطف بيَض البومة
رديَّة النظر، وإذا آاَن الّليُل لم َيْقَو عليها شيٌء من الطير، والطير آلُّها تعِرف البومَة بذلك وصنيَعها بالليل، فهي 

صاَر الصيَّادون يِنِصبونها للطير، والغداف يقاتل ابَن  تطير حوَل البومِة وتضرُبها وَتْنِتف ريشها، ومن أْجِل ذلك
ِعْرٍس؛ ألنه يأآل بيَضه وفراَخه، قال وبين الِحدأة والُغداف قتاٌل؛ ألنَّ الِحدأة تخِطَف بيَض الغداف؛ ألنَّها أشدُّ مخالَب 

ة وُيطالبها، وبين العنكبوت والَعَظاية عداوة، وأسَرُع طيرانًا، وبين اُألْطُرُغلَّة والشَّْقَراق قتال؛ ألنَّه يقتل اُألْطُرُغلَّ
والَعظاية تأآل العنكبوت، وعصفور الشَّوك يعَبُث بالحمار، وعَبثه ذلك قتَّال له؛ ألنَّ الحماَر إذا َمرَّ بالشَّوك وآانت به 

تخرج من عّشها، َدَبَرة أو َجَرٌب تحكَّك ِبِه، ولذلك مَتى نِهق الحمار سقَط بيُض عصفور الشوك، وجعلْت فراُخه 
ولهذه الِعّلة يطيُر العصفوُر وراَء اْلِحمار وينُقر رأسه، والذئب مخالٌف للثَّور والحماِر والثعلِب جميعًا، ألنَّه يأآل اللحم 
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اللحم،  النِّيَء ولذلك يقع على البقر والحمير والثعاِلبِِ، وبين الثعاِلِب والزُّرَّق خالٌف لهذه العّلة؛ ألنَّهما جميعًا يأآالن 
  والغراب ُيخالف الثَّوَر؛ وُيخالف الحمار جميعًا، ويطير حوَلهما، ورّبما َنَقَر عيونَهما، وقال الشاعر

 َعاَدْيَتَنا ال زلت في َتَباِب  َعَداَوَة اْلِحماِر للُغراِب

الّطير وَجواِرحها الزُّرََّق وال أعرف هذا من قول صاحب المْنِطق؛ ألنَّ الثعلَب ال يجوُز أن ُيَعاِدَي ِمْن بيِن أحرار 
وحَده، وغيُر الزُّرَّق آِآُل اللَّحم، وإن آان سبُب عداوته له اجتماَعُهما على َأْآِل الّلحم، فلُيْبِغض العقاَب من الطير، 

فلو زعم أّنه  والذْئَب من ذوات األرَبع؛ فإّنها آآل ِلّلحم، والثَّعَلُب إلى أْن يحُسَد ما هو آذلك أقرُب، وأوَلى في القياس،
َيُعمُّ أَآَلَة الّلحم بالعداوة، حّتى ُيعطى الزُّرَّق من ذلك نصيَبه،آان ذلك أْجَوَز، ولعلَّ المترِجم قد أساء في اإلخبار عنه، 

نزير قال والحيَّة تقاتل الِخنزيَر، وتقاِتل ابَن ِعْرس، وإّنما تقاتُل ابَن ِعْرٍس إْذ آان مأواهما في بيٍت واحد، وتقاتُل الخ
ألّن الخنزير يأآُل الحيَّات، ويزعمون أّن الذي يأآُل الحيَّاِت القنافُذ، واألوعاُل، والخنازيُر، والِعْقبان، قال فالحيَّة 

 تعرف هذا من الخنزير، فهي ُتَطالبه

اختالٌف شديد، وآذلك  قال والغراب مصادٌق للثَّعلب، والثَّعلُب مصادٌق للحيَّة، واألسد والنمر مختلفان، قال وبين الِفَيلِة
ذآورها وإناثها، وهي َتستعِمل األنياَب إذا قاَتل بعُضها بعضًا، وتعتمد بَها على الحيطان فتهِدُمها، وتزُحُم النَّخلَة 

 بجنبها َفَتْصَرُعها، 

  تذليل الفيل والبعير

أبدًا، وإذا اشَتدَّ ُخُلُقه وصُعب وإذا صُعب من ذآورتها شيء احتالوا له حتَّى يُكوَمه ذآٌر آخر، فإذا آاَمُه خَضع 
عَصبوا ِرجَليه فسكن، ويقال إنَّ البعيَر إذا صُعب وخاَفه القوم، استعانوا عليه فأبَرُآوه وَعقلوه حتَّى يكوَمه فحل آخر، 

  فإذا فعَل ذلك به َذلَّ

لفيل والسّنورا   

وذهبوا إلى فزع الفيل من السِّنَّور، ولْم  -وهذا أعجب  - وأّما أصحابنا فحَكوا وجوَه العداوِة اّلتي بين الفيل والسِّّنور 
 يَروه يفزع ممَّا هو أشدُّ وأضخم، وهذا الباُب على خالف األّول، آأنَّ أآثَر ذلك الباب ُبنَي على عداوة األْآفاء

  الشاة والذئب

 والشاُة من الذئب أشدُّ َفَرقًا منها من األسد، وإن آانت تعلم أنَّ األسد يأآلها، 

  الحمام والشاهين

 وآذلك الحمام َيعتريه من الشَّاهيِن ما ال يعتريه من الُعقاب والبازي والصقر، 

  أعداء الفأرة

 وآذلك الفأرة من السِّّنور، وقد يأآلها اْبُن ِعْرس، وأآثر ذلك أن يقتلها وال يأآلها، وهي من السِّّنوِر أشدُّ فَرقًا، 

  الثعلب والدجاجة

ا أصناف من السباع، والثعلُب يطالبها ُمطالبًة شديدة، ولو أنَّ دجاجًا على رفٍّ مرتفع، أو ُآنَّ على والدَّجاجة تأآله
أغصان شجرٍة شاهقة، ثّم مرَّ تحَتها آلُّ ِصنٍف ممَّا يأآلها، فِإنَّها َتكوُن مستمسكًة بها معتصمًة باألغصان التي هي 

لم َتْبَق واحدٌة منهنَّ إّال رَمتْْ بنفسها إليه، عليها، فإذا مرَّ تحتها ابُن آوى وُهنَّ ألٌف،   
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  ما يأباه بعض الحيوان من الطعام

 والسبع ال يأآل الحارَّ، والسِّنَّور ال يذوُق الحموضة، وَيْجَزع من الطَّعام الحارِّ، واهللا تعالى أعلم، 

 ما أشبه الكلب األسود واألنسان

دأ بكلِّ ما أشبه فيه الكلُب اُألُسوَد واإلنسان؛ وبشيء من صفات العَظال، قال ثمَّ رَجع بنا القوُل إلى مفاخر الكلب، ونب
صاحب المنطق في آتابه الذي يقال له الحيوان، في موضٍع ذَآَر فيه األسد قال إذا ضرَب األَسُد بمخالبه، رأيَت 

أوسُع خْرزًا، آأنَّ الِجلَد ينضمُّ على سم  موضع آثار مخالبِه في أقدار شرط الحجَّام أو أْزيَد قليًال، إّال أنَّه من داخٍل
مخالبه، فيأآل ما هنالك، فأّما عضَّته فإنَّ دواَءها دواُء عضَِّة الكلب،  قال وممَّا أشبه فيه الكلُب األسَد انطباُق أسنانه، 

متداِرآًا، ويبتلع الَبْضع الكبار، من حاقِّ  ومّما أشَبَه فيه الكلب األسَد النََّهُم، فِإنَّ األسَد يأآل أآًال شديدًا، وَيْمَضُغ َمضَغًا
الرغبة ومن الحرص، وآالذي يخاف الفوت، وِلَما نازَع السِّنَّوَر من َشَبِهِه صار إذا ألقيت له ِقطعة لحم فإمَّا أْن 

ُعه، والكلُب َيعضُّ يحملها أو يأآلها حيُث ال تراه؛ وإمَّا أن يأآلها وهو يكثر التلفُّت، وإْن لم يكْن بحْضرته ِسنَّور يناز
على الَعظِم لُيرضَّه، فإْن ماَنَعه شيٌء وآان مما ُيسيغه، ابَتَلَعه وهو واثق بأّنه يسَتمريه وُيسيغه، والنَّهم يعِرض 

للحيَّات، والحيَّة ال تمَضُغ، وإنما تبتلُع ذواُت الرَّاسات، وهي غير ذوات األنياب، فِإّنها تمَضغ المْضغة والمضغتين 
لعت شيئًا فيه عظم أَتْت ُعودًا شاخصًا فالتوت عليه، فحَطمت العظم، والحيَّة قوّية جدًا، قال واألسد وإن آان وإن ابت

ممَّا ال يفارق الِغياض وال يفارق الماء فِإّنه قليُل الشرب للماء، وليس ُيلقى َرْجَعه إّال مرًة في اليوم، ورّبما آان في 
د الُيبس متعلِّق، شبيه برجيع الكلب، ويشبهه أيضًا من جهة أخرى وذلك أّنهما اليومين والثالثة، ورجُعه يابس شدي

جميعًا إذا َباَال َشَغرا، والكلب من أسماء األسد، لقرابِة ما بينه وبيَن الكلب، والكلُب ُيشبه الِخنزير، فإنَّ الِخنزير يسَمن 
ظاهرًا، أال تراُه ينزع إلى محاسن الحيوان، وُيشبه أشراف  في أسبوع، وإن جاع أّيامًا ثم شِبع َشبعًة تبيَّن ذلك تبيُّنًا

   السباع وآرائم البهائم

 عظال الكالب

ويقال ليس في األرض فحٌل من جميع أجناِس الحيوان ِلَذَآِره حجٌم ظاهر إالَّ اإلنسان والكلب، وليس في األرض 
حتى يلتحم عضُو الذآر بعضو األنثى حتَّى يصير  شيئان يتشابكاِن من َفْرط إرادِة آلِّ واحٍد منهما لطباع صاحبه،

 التحامهما التحاَم الِخلقة والِبْنية، َال آالِتحاِم المالَمَسة والمالزمة، إّال آما ُيوَجد من التحام قضيِب الكلب بَثْفر الكلبة

ه َصاِحُب ُثؤُلول، وما الُقراد وقد يلَزق الُقراد، وَيْغِمس الَعلس مقاديمه في جوف اللحم، حتَّى ُيَرى صاحُب الُقراد آأنَّ
المضروُب به المثُل في االلتحام إّال دون التحاِم الكلبين، ولذلك إذا ضربوا المثل للمتباِضعين بالسُّيوف، والمْلَتِقَيين 

عم صاحُب للصِّراع، فالتّف بعُضهم ببعض، قالوا آأنهم الِكالب المتعاِظلة، وليس هذا النَّوُع من السِّفاد إّال للكالب وز
 المنطق وغيُره، أنَّ الذُّباَب في ذلك آالكلب، 

  إسماعيل بن غزوان وجارية مويس بن عمران

وآان إسماعيل بن َغْزوان قد تعّشَق جاريًة آانت لمَوْيس بن عمران، وآانت إذا وَقَعْت وقعًة إليه لم تمكْث عنَدُه إّال 
طارت، وآان إسماعيُل يشتهي المعاَوَدَة وأْن يطيَل الحديث، وُيريُد الَقْرص بقدِر ما يَقُع عليها، فإذا َفَرغ لِبست ُخفَّها و

والشمَّ والتقبيَل والتجريد، ويعلم أّنه في الَكْوم الثاني والثالث أجدر أن ُيْنَظَر، وأجَدُر أن َيْشَتفِي فكان ربَّما َضِجَر 
آلَبين ساعة من الليل أو النَّهار، حتَّى يشَغَلها االلتحاُم ويذآُرها بقلبه وهو في المجلس، فيقول ياربِّ امَسْخني وإّياها 

 عن التفكيِر في غَضب موالِتها إن احَتَبَست

 

!  
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 من أعاجيب الكالب

وفي الكلبة أعجوبة أخرى وذلك أّنه يسَفُدها آلٌب أبقُع وآلب أسوُد وآلب أبيُض وآلب أصفُر، فتؤدِّي إلى آلِّ سافٍد 
ما يُكوُن ذلك، ِشْكَلُه وِشْبهه، في أآثر   

  تأويل الظالع في شعر الحطيئة

  وأما تأويل الظالع في قول الحطيئة

 تسدَّيُتها ِمْن َبْعِد َما َنام َظاِلُع ال  آالِب وأْخبى ناَرُه آلُّ موِقِد

ذا رأى قال األصمعّي يظَلع الكلُب ِلبعِض ما يعرض للكالب، فال يمنعه ذلك ِمْن أن يهيَج في زمن َهْيج الكالب، فِإ
الكلبة المستحِرمة لم يطَمع في معاظلتها والكالُب منتبهٌة تنَبح، َفَال َيَزال َينَتِظُر وقَت َفْترِة الكالب ونومها، وذلك ِمن 

  آخر الليل، وقال ُأَحْيَحة بن الُجَالح

 يا ليَتني ليلًة إذا َهجـع ال  نَّاُس ونام الكالُب صاِحُبها 

  طردية ثامنة ألبي نواس

ا ِقيل في الكالب من الرَّجز قول أبو نواسوممَّ   

 وِفتية من آِل ُذهٍل في الذرى  ِمن الرقاِشّييَن في أْعلى الُعال 

 ِبيٍض بهاِليَل آراِم الـُمـْنـَتـَمـى  باُتوا يََِسيرون إلى ُصوح الـلـوى

 ينُفون عن أعُينِهْم ِطيَب الـَكـَرى  إّال ِغَشاشًا بعد ما طال الـسُّـرى

إذا ما آوآُب الصُّـبـح بـَداحتى   يعدين إبالء الفتى على الـفـتـى  

 َماُجوا بُغْضٍف آالَيعاسيب َخـَسـا  ثالَثٍة يقطعن ُحـزَّان الـصُّـَوى

 رحيبِة األشداِق غْضٍف فـي َدَفـا  َتلوي بأذناب قـلـيالت الـلِّـحـا

ر من ُطول الطَّوىَسَمْعَمعات الضُّْم  من آلِّ َمْضُبور الَقَرا عاري النَّسا  

 ُمَحْملِج الَمْتنيِن َمْنُحوِض الـشَّـوى  َشرنَبِث الُبرُثِن َخّفـاِق الـحـشـا

 تخاُل منه القّص من غـير َجـَنـا  َمَسنََّتا َصفواء في َحـْيدْي َصـفـا

 يلتهب الـغـاِئُط ِمـْنـُه إن عـدا  ُيقادح الْمرَو وَشـّذان الـَحـَصـا

ـلـى الـرُّبـابمرَبإ أْوَفى بـه ع  حتَّى إذا استسَحَر في َرْأد الضُّحـى  

 أرانبًا من دونهـا ِسـرَبـا ظِِـبـا  نواشـزًا مـن أَنـٍس إلـى َخـَال

 فوَضى ُيَدْعِثرَن أفاحيَص القـطـا  َلعَلعَن واستْلهثن من غْير ظـمـا

 مبالغـاٍت فـي َنـهـيٍم وصـَأى  آَأنَّما أعيُنها جمـر الـَغـضـى
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ألرض َيهوينَ  وال لوح الهوافي ا  ثمَّ تَطّلعَن مـعـًا آـالـبـرِق ال  

 آَأّنها في َشرطها لـمـا انـبـرى  آواآٌب ُيرَمى الّشياِطـيُن بـهـا

 يْذَمـْرَن بـاإليسـاِد َذْمــرًا َوَأَيا  حتى إذا ما آنَّ منـهـنَّ آـهـا

وت َرحـىدارْت عليهّن من المـ  تجذبهـنَّ بـحـديداِت الـشَّـبـا  

 شَواِمذ يلَعْطن َمْعـُبـوط الـدِّمـا  بين خليع الزَّوِر مرُضوِض الصَّال

 وبيَن مْفريِّ النِّـياِط قـد َشـَصـا  آأّنـه مـبـتـهـٌل إذا َدعـــا

 ومائِل الَفْوَديِن مجلـوز الـَقـفـا  ُيْقِفيَن باألآبادِِ منهـا والـُكـَلـى

ـىوبالقلوِب وَآَراِديس الـطُّـل    

  طردية تاسعة ألبي النواس وقال أيضًا

 لمَّا َتَبدَّى الصُّْبُح من ِحَجـاِبـه  وانعدَل اللـيُل إلـى مـآِبـه

 خرَّطه القانُص واغتـَدى بـه  في ِمقود َيرَدُع من جـَذابـه

 َيُعزُّه طورًا على استصعـابـه  وتارًة ينصبُّ النـِصـبـابـه

 آأنَّمـا يفـَتـرُّ مـن أنـيابـه  عن مرَهفات السِّنِّ من ِحراِبه

 َيْرُثم أنَف األرِض في َذهاِبـه  حتَّى إذا أشَرَف ِمن ِحـَداِبـه

 بعد انحدار الطَّرف وانقـالِبـه  بروضِة القاِع إلى أعجـاِبـه

 أرَسَله آالسَّْهِم إْذ غـاَلـى ِبـه  يكاُد أن ينَسـّل مـن إهـابـه

 َآَلَمعاِن البرِق في َسـحـاِبـه  حتَّى إذا ما آاَد أو َحـَدا ِبـه

 وانصاَت للصَّوِت الذي ُيْدَعى به  آأنَّما ُأْدمَج فـي ِخـضـابِِـه

 مابين لْحـَييه إلـى َأْقـَراِبـه  مَشهَّر الـُغـُدوِّ فـي إيابـه

  طردية عاشرة ألبي النواس وقال أيضًا

 ما الـبـرق عـارٍض لـمـاح  وال انقضاض الكواآب المنصاح 

ال انسياُب الُحوِت بالُمـْنـَداحو  وال انبتات الدَّلـو بـالـمـتَّـاِح  

 حين دَنا مـن راحِة الـسَّـبَّـاِح  َأجدَّ في السُّرعِة مـن ِسـرياِح

 َيكاُد ِعـْنـَد َثـَمـل الـِمـَراح  إذا َسَما الخاتـُل لـَألْشـبـاِح

وِّ بـال َجـَنـاِحَيطيُر في الجـ  يفترُّ عن ِمثِل َشَبـا الـرِّمـاِح  
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 فَكـْم وَآـْم ِذي ُجـدَّة َلــَياِح  وناِزٍب أْعـَفـَر ذي ِطـمـاِح

 غاَدَرُه مضـرَّج الـصِّـفـاِح  

 باب آخر في الكلب وشأنه

  تفسير شعر قيل في الكالب

  قال ُطفيٌل الَغَنوّي

أْهـَلـُه أناس إذا ما أنكر الكلـُب  َحَمْوا جاَرُهْم ِمن آلِّ شْنعاَء ُمْظِلع   

صدُق يقول إذا تكفَّروا في السِّالح لْم َتْعِرْفُهم آالُبُهم، ولم َيدَِّع جميُع أصحاِب المعارِف إالَّ أنَّ الكلَب أشدُّ ِثباتًا، وأ
  ِحسًَّا، وفي ذلك يقول اآلخر

 فال َترَفعي صوتًا وُآوني َقِصيًَّة  إذا ثوََّب الدَّاِعي وأنَكَرِني َآْلبي 

والصُّراَخ إذا عاَيْنِت الجيش، وقوله أنكرني آلبي، يخبر أنَّ سالَحُه تامٌّ من الدِّرع والِمْغَفر والَبيَضة، فإذا  يقول إّياِك
  تكّفر بسالحه أنكره آلُبه فنبَحه، وأما قوله

 إذا َخِرس الَفحل وسَط الُحجوِر  وصاَح الكالُب وُعقَّ اْلَولـْد

الفحَل إذا عاَين الجيَش وبواِرَق السيوف، لم يلتفت ِلْفَت الُحجوِر، وأمَّا قوله وصاح فأمَّا قوله إذا خِرَس الفحل، فإنَّ 
الكالب، فإنَّ الكالَب في تلك الحالة تنَبح أرباَبها آما تنبح َسَرَعاَن الَخيل إليهم؛ ألّنها ال تعرفهم من عُدوِّهم، وأما قوله 

ونادى الرجال يا صباحاه ُذِهلت عن ولدها، وشَغلها الرُّعُب عن آلِّ وُعقَّ الولد، فإنَّ المرأَة إذا صبَّحتهم الخيل، 
شيء، فَجَعَل ترآها احتماَل ولدها والعطَف عليه في تلك الحالة، عقوقًا منها، وهو قوُلهم نزلْت بهم أمور ال ُيناَدى 

ذآر ذلك مزرِّد بن ِضَراٍر وليُدها، وإنَّما استعاروا هذه الكلمة فصّيروها في هذا الموضِع من هذا المكان، وقد 
  وغيُره، فقال

 َتَبرَّأُت ِمن َشتِم الرجاِل بتوبٍة  إلى الّله ِمنى ال ُيناَدى َوِليُدها 

  وقال اآلخر

 َظَهرُتم على األحرار من َبْعِد ذلٍَّة  ِوِشْقَوِة َعيٍش ال ُيناَدى َولـيُدهـا

الهذليُّوالذي ُيْخِرسه إفراُط البرد، وإلحاُح المطر، آما قال    

 وليلٍة َيْصَطلي بالَفْرِث َجاِزُرها  َيْخَتصُّ بالّنَقَرى الُمثِريَن َداعيها

 ال َينَبُح الكلُب فيها غيَر واحـدٍة  من الصَّقيِع، وال َتْسِري أفاعيها 

  وقال ابن َهْرمة

 واسأِل الجاَر والمعصِّب واألضيا  ف وْهـنـًا إذا تـحـّيْوا لـديَّا

وِر َنبحًا َخـفـيَّاُب وراَء الُكس  آيف َيلَقوَنني إذا َنبـَح الـكـل  

  وقال آخر
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 إذا عمَي الكلُب فـي ديمة  وأخرسُه اللَّه ِمن غير ِصّر 

يقول الكلُب وإن أخَرَسه البرُد الذى يكون مع المطر والرِّيح التي تمرُّ بالصَّحارى المطيرة فَتبُرُد، فإنَّ الكلب وإن ناله 
ِخصٍب، وليس ذلك من ِصّر، ذلك فإّن ذلك من   

 نبح الكالب السحاب

والكلب إذا َألّحت عليه السحائب باألمطار في أيام الشتاء لَقي ِجنَّة فمتى أبَصَر غيمًا نبحه، ألنَّه قد عَرف ما ُيَلقَّى من 
  ِمثله، وقي المثل ال َيُضرُّ السََّحاب ُنَباُح الكالب فقال الشاعر

بها وقد َنبحْت نحَو السماء آال  وما لَي ال أْغزُو وللدَّهر َآرَّة  

يقول قد آنت أَدُع الَغزو مخاَفة العطش على الخيل واألنفس، فما ُعذِري اليوم والُغدران آثيرة، وَمناقع المياه 
لك موفورة، والكالُب التنَبح السحاب إالَّ من إلحاح المطر وتراُدفه، وقال األفوه األوِدّي، في نبح الكالب السحاب، وذ

  من وصف الغيم

 له َهْيَدٌب داٍن ورْعـد َولـّجٌة  وبرق تراُه ساطعًا يتـبـّلـُج

 فباَتت آالب الحيِّ ينَبْحن ُمْزَنُه  وأْضَحْت بناُت الماء فيها تعمَُّج 

 قول أبي حيَّة النميري في الكلب

ال أبو حيَّة الكلُب خير منه وأحزم قال وقال أبو خالد النميرّي وذآروا فرعون ذا األوتاد عند أبي حيَّة النميرّي، فق
  فقيل له آيف َخَصْصَت الكلَب بذلك قال ألنَّ الشاعر يقول

 وما لَي ال أْغُزو وللدَّهر آرَّة  وقد نبحت نحَو السماِء آالُبها 

  وقال الفرزدق

 فإنَّك إن تهجو حـنـيفَة سـادرًا  وقبلك قد فاتوا َيَد المـتـنـاِول

أفوَق ناصِلـي فُردَّ عليه السهم  آِفرَعْوَن إذ يرمي السَّماَء بسهِمِه  

 فهذا يرمى السماَء بجهله، وهذا يَنبح السحاَب من َجوَدة فِطنته

 تعّصب فهد األحزم للكلب

وزعم فهٌد األحزم أنَّ الكلَب إنَّما َعَرف مَخرج ذلك الشيء المؤذي له حتَّى نبحه بالقياس، ألنَّه إنما َنبحه بعد أن توالى 
عليه األذى من تلك الجهة، وآان فهد يتعصَّب للكلب، فقلت له وآذلك الحمار إذا رفعت عليه السَّوط مرَّ من تحتك 

َمرًّا حثيثًا، فالقياس َعلََّمُه أنَّ السَّوط متى ُرِفع ُحطَّ، ومتى ُحّط أصاَبه، ومتى أصابه ألم، فما فْضُل الكلُب في هذا 
الموصوف بالجهل الموضع على الحمار، والحماُر هو   

 مما قيل في نباح الكالب

  قال الفرزدق

 وقد َنَبَح الكلُب السحاَب وُدوَنها  َمَهاِمُه تْعِشي َنْظرَة المَتأمِّـِل
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  وقال اآلخر

 ما َلَك ال َتنبُح يا َآْلَب الدَّْوْم  قد آنَت َنبَّاحًا فما باُل الَيْوْم 

فكان إذا جاءت الِعيُر نبح، فاحتبست عليه العيُر، فقال آالمتمنِّي وآالمنتظر  قال آان هذا رجٌل ينتظر ِعيرًا له َتقَدْم،
 المستبطئ ما لك ال تنبح أي ما لِلعيِرال تأتي، 

 فراسة إياس بن معاوية في الكالب

الماء وقال خرج إياس بن معاوية، فسمع ُنباح آلب فقال هذا آلٌب مشدود،ثم سمع نباَحه فقال قد ُأرِسل، َفانتهْوا إلى 
فسألوهم فكان آما قال، فقال له غيالن أبو مروان آيَف علمَت أنَّه موَثق وأنَّه ُأطلق قال آان نباُحه وهو موثق ُيسَمع 
من مكاٍن واحد، فلما ُأطلق سمعتُه يقُرب مّرًة ويبعد مرًة، ويتصرَُّف في ذلك، وقالوا مرَّ إياس بُن معاوية ذاَت ليلٍة 

آلٍب غريب، قيل له آيَف عرفَت ذلك قال ُبخضوع صوِته وِشدَّة ُنباح اآلخر، فسألوا فإذا هو بماء، فقال أَسمُع صوَت 
غريب مربوٌط والكالُب تنَبحه، استطراد لغوّي وقال بعض العلماء آلب أبَقع، وفرس أبلق، وآبش أملح، وتيٌس 

بيدأبرق، وثور أْشَيه، ويقال آلب وآالب وَآليب، وَمعْز وماِعز وَمعيز، وقال ل   

 فِبْتَنا حيُث أمَسْيَنا َقـِريبـًا  على َجَسَداَء َتْنَبحَنا الكليُب 

  وقال َعْلَقَمة بن َعَبدة

 وُتْصِبُح عن ِغبِّ السَُّرى وآأنَّها  ُمَولََّعٌة تخشى الَقنيص َشُبوُب

 َتَعّفَق باَألْرطى َلهـا وأراَدهـا  رجاٌل فَبذَّْت َنْبَلهْم وَآـِلـيب

ن ُمحبٍَّر السعديوقال ُعبادة ب   

 َفمْن للَخيِل َبْعَد أبي سَراٍج  إذا ما أشنج الصِّرُّ الَكِليَبا

  وهؤالء آلهم جاهلّيون، رأى لحّموية الخريبى في بقع الكالب وسوادها وقال حمُّوَيه الُخَرْيبي وأنشُدوه

 َآأنََّك بالُمَباَرِك َبْعـَد حـيٍن  َتُخوض ِغماره ُبْقع الِكَالِب 

وهوأنشد   

 أرسلت ُأْسدًا على ُسوِد الكالب فقْد  أْمَسى شريُدُهُم في اَألرِض ُفالَّال

 فقال ال خير في ُبْقع الكالِب البتة، وُسود الكالب أآثرها َعُقورًا، 

 خير الكالب والسنانير

خْيُر السنانير الخَلْنِجيَّة، وخيُر الكالب ما آان لوُنه يذهب إلى ألوان األسد من الصُّْفرِة والُحمرَة، والتبقيع ُهْجنة، و
وخير آالب الصَّيد الِبيض، َقالوا إّن األَسدَّ لِلهراِش الُحمر والصُّفر، والسُّوُد لِلذِّئاب، وهي شرُّها، وقال النبي صلى 

لُّ شيٍء من الحيوان ، وآ"لوَال أّن الكالَب ُأمَّة من األمِم ألَمْرُت بقتلها، ولكن اقتلوا منها آلَّ أسَوَد بهيم"اهللا عليه وسلم 
إذا اسودَّ شعُره أو جلُدُه، أو صوفه، آان أقَوى لَبدنه ولم تكن معرفته بالمحمودة، خير الحمام وزعم أّن الحمام الُهدَّاَء 

إنما هو في الُخضِر والنمر، فإذا اسودَّ الحمام حتَّى يدخل في االحتراِق صاَر مثَل الزِّنجيِّ الشديد البطش، القليل 
ة، واألسَوُد ال يجيء من البعد، لسود هدايته، واألبيض وما ضَرب فيه البياض ال يجيء من الغاية، لَضْعف المعرف

قواه، وعلى قدر ما يعتريه من الَبياض يعتريه من الّضعف، فالكلب هو األصَفر واألحمر، والحمام هو األخضر 
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ان عيب، وقد يكون فيها ومنها الخارجيُّ آما يكون من الخيل، واألْنمر، والسِّنَّور هو الَخَلْنجيُّ العسَّال، وسائر األلو
ولكنَّه ال يكاُد ينجب، وال تعُدو األموُر المحمودة منه رأَسه، وقد يكون ربَّما أْشَبَه وقرب من النَّجابة، فإذا آان آذلك 

دٍَّةآان آهذه األمهات واآلباء الُمنجبة، إالَّ أّن ذلَك ال يتمُّ منها إال َبْعَد بطون ِع  

استطراد لغوي  وقال أبو زيد قال ردَّاد أقول للرُجِل الَِّذي إذا رآب اإلبَل َفَعَقَر ظُهوَرها من إتعابه، هذا رجل ِمْعَقٌر، 
وآذِلك السَّْرج والَقَتب، وال يقال للكلب إالَّ عُقور، ويقال هو ضْرو للكلب الضاري على الصيد، وضروة للكلبة، وهذا 

ب ضاٍر، وآالب َضَواٍر، وقد ضِريْت أشدَّ الضراوة، وقال ذو الرُّمَّةضَراٌء آثيرة، وآل   

 مقزَّع أطلس األطماِر ليس له  إالَّ الضِّراَء وإال َصْيَدها َنَشب 

  وقال طفيل الغنوي

 ُتباري َمَراخيها الزِّجاَج آَأنَّها  ِضَراٌء َأحسَّْت َنبَأًة من مكلِِّب 

رضي اللَّه تعالى عنه إيَّاآُم وهِذِه المجاِزَر فإنَّ لها ضَراَوة آضَراَوِة الخمر، وقال ومنه قيل إناء ضار وقد قال عمر 
األصمعّي آلب أبَقُع وآلبٌة بقعاء، وفرس أبلُق وفرس َبلقاء، وَتيس أْبَرُق وَعْنٌز َبْرقاء، وآذلك َجَبل أبرُق وآساءٌُ أبرق 

 وآلب أبرق

عرابيٌّ ومعه ابنان له صغيران، وآان أحدهما ُمستهَترًا باللَّعب بالكالب، الغالم الشاعر وقال ابن داحة نزل عندنا أ
  وآان اآلخر ُمسَتْهَترًا بالُحمالن، فقال األعرابيُّ لصاحب الكلب

 ما لي أراَك مع الكالب َجِنيبًة  وأَرى أخاَك َجِنيبَة الُحْمـالن

  قال فردَّ عليه الغالم

 لوال الكالُب وَهْرُشها َمْن ُدوَنها  َآاَن الوقيُر َفريسَة الـذُّؤبـاِن

  والوقير اسم للغنم الكثيرِة السائمِة مع ما فيها ِمَن الحمير وغير ذلك، وقال الشماُخ بُن ضَراٍر

 فأْوَرَدُهنَّ َتْقِريبـًا وَشـدًّا  شَرائَع لم يكدِّْرها الَوقيُر 

 مما قيل من الشعر في نفع الكالب

ل الغالموقال الشاعر في تثبيت ما قا   

 َتعُدو الّذئاُب علَى َمْن ال آالَب له  وتتَّقي َصْوَلَة اْلُمْستْأِسِد الضاِري

  وقال اآلخر

 إنَّ الذئاب َترى َمْن ال آالب له  وتّتقي َحْوَزَة المستِثفر الحامي

آانْت ذات جماٍل وَعفاٍف عّفة عمر بن أبي ربيعة وابن أبي عتيق وقال محمَّد بن إبراهيم َقِدَمِت امرأة إلى َمكََّة، و
َوَبراعٍة وَشارة، فَأعجَبت ابن أبي ربيعة، فأْرَسل إليها فخافت ِشْعَره، فلما أرادت الطَّواف قالت ألخيها اْخرُج ِمعي، 

  َفَخَرَج َمَعها، وَعَرَض لها ُعمر فلمَّا رأى أخاها أْعَرض عنها، فأنشدت قوَل َجرير

يَوتتَّقي َحوَزَة المستأِسد الَضار  تْعُدو الذِّئاب على َمْن ال آالب له  
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هذا حديُث أبي الحسن، وأّما بنو َمْخزوِم فيزُعموَن أّن ابن أبي َربيعة لم َيُحلَّ إزارَه على َحرام َقطُّ، وإنما آان يذهب 
آالَمه توهَّم  في نسيبه إلى أخالِق ابن أبي َعتيق، فإنَّ ابن أبي عتيٍق آان ِمن أهل الطَّهارة والعفاف، وآان َمن سمَع

أنَّه من أجرأ الناس على فاحشة، وما ُيشِبه الذي يقوُل بنو َمخزوٍم َما ذآروا عن قريش والمهاجرين؛ فإّنهم يقولون إّن 
عمر بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة إنَّما ُسمِّي بعمر بن الخطاب وإّنه ولد ليلَة ماَت عمر، فلما آان بعد ذلك ذآروا فساَد 

لِك فقالوا أيُّ باِطٍل ُوضع، وأيُّ حقٍّ رفع ومثُل هذا الكالِم ال يقاُل لمن ُيوصف بالعفَّة الثابتة، وصية هذا وصالَح ذ
شريح لمعلم ولده ولُبغض الُمزاح في لعب الصبيان بالِكالب واستهتاِرهم بها، َآَتَب شريح إلى معلِِّم وَلٍد له آان َيَدع 

  الكتَّاَب َوَيلعب بالكالب

راِش مع الُغَواة الرُّجَِّس َطلَب الِه  َتَرَك الصَّالة ألآلٍب َيلهو بـهـا  

 وليأتينَّـك غـاديًا بـصـحـيفٍة  َيْغُدو بها آصحيفة المتـلـمِّـِس

 فإذا َخلوَت فَعـضَّـه َبـمـَالَمٍة  أو ِعظًّْه موِعظَة األديب األآيس

ـِدرٍَّةوإذا هممت بضـْربـِه فـِب  وإذا ضَربت بها ثالثًا فاْحـِبـس  

 واعلْم بأّنك ما فعـلـت فـإنَّـه  َمَع َما ُيَجرُِّعني أعزُّ األنـُفـس

وهذا الشعر عندنا ألعشى بني ُسليم في ابٍن له، وقد رأيُت ابنه هذا شيخًا آبيرًا، وهو يقُول الشعر؛ وله أَحاديُث آثيرةٌُ 
 ظريفة، 

 من دالئل آرم الكلب

ْدِر الكلب آثرُة ما يجري على ألسنِة النَّاس من َمْدِحه بالخير والشّر، وبالحمد وقال صاحب الكلب ومما يدلُّ على َق 
وبالذّم، حتَّى ذآر في القرآن َمرَّة بالحمد ومّرًة بالذّم، وبمثل ذلك ذآر في الحديث، وآذلك في األشعار واألمثال، حتى 

ؤيا واألحالم، ومع الِجن والِحنِّ والسِّباع استعمل في االشتقاقات، وجرى في طريق الفأل والطَِّيرة، وفي ذآر الر
والبهائم، فإن آنتم قضيُتْم عليِه بالشر وبالنقص، وباللؤم وبالسقوِط ألنَّ ذلك آلَّه قد قيَل فيه، فالذي ِقيَل فيه من الخير 

المخِالفة  أآثُر، ومن الخصال المحمودة أشهر، وَلْيَس شيٌء أجمَع لخصال النقص من الُخمول، ألنَّ تلك الخصاَل
لذلك، ُتعطي من النَّباهِة وُتقيم من الذآر على َقْدِر المْذآوِر من ذلك، وآما ال تكون الِخصال التي ُتورث الخمول 

مورثة للنباهة، فَكذلك ِخَصال الّنباهة في مجانبة الُخمول، ألنَّ الملوَم أفضُل من الخامل، الترجمان بن هريم والحارث 
بن ُهَرْيم عند يزيد بن عمر بن هبيرة، رجًال يقول ما جاء الحارث ابن شريح بيوم َخْير  بن شريح وسمع الترجماَن

َقّط، قال التَّرجمان إال يكْن جاء بيوم َخير فقد جاء بيوم َشّر، سياسة الحزم وبعُد فأيُّ رئيٍس آان خيُرُه محضًا عِدَم 
قتل في موضع القتل، وأْحَيا في موضع اإلحياء، وَعَفا في الْهَيبَة، وَمن لم َيْعَمل بإقامة جزاِء السيئة والحسنة، و

موضع العفو، وعاقَب في موضع العقوبة، وَمَنع ساعَة المنع، وأعطى ساعة اإلعطاء، خاَلَف الرَّبَّ في تدبيره، وظنَّ 
المنع إعطاء، أن رحمته فوق رحمِة ربه، وقد قالوا بعُض القتل إحياٌء للجميع، وبعُض العفو إغراء، آما أنَّ بعَض 

وال َخْير فيمن آان خيُرُه مْحضًا، وَشرٌّ منه َمن آان شرُّه صرفًا، ولكن اخِلط الوعَد بالوعيد، والِبشَر بالعبوس، 
واإلعطاء بالمنع، والِحلَم باإليقاع، فإنَّ الناَس ال َيهابون وال يصُلحون إالَّ على الّثواب والعقاب، واإلطماِع واإلخافة، 

ُيوِقْع وُعِرَف بذلك، آاَن َآَمْن أطَمَع ولم ُيْنجِز وُعِرف بذلك، وَمْن ُعِرف بذلك دخَل عليه بحَسب ما  ومن أخاَف ولم
ُعرف منه، فخير الخيِر ما آان ممُزوجًا، وشرُّ الشرِّ َما آاَن صرفًا، ولو آاَن الّناس يصُلحون على الخيِر وحَده لَكان 

إطباق جميع الملوك وجميع األئمِة في جميع األقطار وفي جميع األعصار على  اللَّه عزَّ وجلَّ أولى بذلك الحكم، وفي
استعمال المكروه والمحبوب، دليل على أنَّ الصواب فيه دوَن غيره، وإذا آان الناس إنما يصلحون على الشِّدَِّة 

خيرًا وذلك المنع إعطاء وذلك  واللين، وعلى العفو واالنتقام وعلى البْذل والمنع، وعلى الخير والشرِّ، عاد بذلك الشرُّ
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المكروه محبوبًا، وإنَّما الشأُن في الَعَواقب، وفيما يدوم وال ينقطع وفيما هو أْدَوم، ومن االنقطاع أبَعُد، وقال الشاعر، 
  َوهويمدَح َقومًا

 إن ُيسألوا الخيَر ُيعُطوه وإن ُجِهُدوا  َفالجْهُد ُيخرج منهم ِطيَب أخبـاِر

َر َحْرٍب غيَر أغمـاِرَآَشْفَت أَذما  وإن تَودَّدَتهْم النوا وإن ُشِهـمـوا  

  وقال العتبي

 ولكن بنو خيٍر وشر آَليهما  جِميعًا وَمعروٍف ألمَّ َوْمنكِر 

  وقال َبْعُض من ارتجز يوم َجَبلة

 أنا اْلُغَالُم األعَسْر  الخيُر فيَّ والشّر 

  والشرُّ فّي أآثْر  

ن لُزَفر بن الحارث؛ وقد دخل عليه في رجاالتُِ قيس ألسَت امرًأ ِمن آندة قال وما خيُر َمن وقال عبُد الملك بن مروا
ال ُيتَّقى َحَسدًا، وُيدَعى رغبة، وقال ُثمامة الشُّهرة بالشرِّ خيٌر من أن ال ُأعرَف بخير وال ّشر، أمارات النباهة وآان 

ِن الناس فيه، وقال أال ترى أن علّيًا رضَي اللَّه تعالى عنه قال َيهلك يقال ُيسَتَدلُّ على نباهة الرَّجل من الماضين بَتباُي
فيَّ فئتان محبٌّ ُمفرط، ومبغض ُمفرط، وهذه صفة أنَبِه الناس، وأبعدِهم غايًة في مراتب الدِّين وشَرف الدنيا، أال 

  ترى أن الشاعر يقول

 أَرى الِعلباء آالِعلبـا  ِء ال ُحلٌو وال مـرُّ

وال َشـرُّ ِد ال خير  ُشَيْيٌخ ِمن بني الجاُرو  

  وقال اآلخر

 َعيَّرتني يا ثكلْتنـي أمِّـي  أْسود مثل الُجَعل األحـمِّ

 ينَطُح ُعْرَض الجَبِل األصمِّ  ليس بذي الَقْرِن وال األجمِّ 

َخصلٍة مساويًة ألختها  وإذا آان الرجُل أبرَع الناس َبراعًة، وأظَهرهم فضًال، وأجمعهم لخصال الشرف، ثمَّ آانت آلُّ
في التَّمِام، ولم تِغلب عليه خصلة واحدة، فإنَّ هذا الرَّجل ال يكاُد يوصف إالَّ بالسيادة والرياسة خاّصة إذا لم يكن له 

  مسنٌد عما يكون هو الغالب عليه، وقالوا فيما يشِبه ما ذآرنا، وإن لم يكن هو بعينه، قال الشاعر

اُء أيسـاِرُسوَّاس َمكـُرَمٍة أبـنـ  َهْينون َلْيُنـوَن أيسـاٌر ذُوو ُيُسـٍر  

 َمْن َتْلَق ِمنهْم َتُقل الَقْيُت َسـيِّدهـم  مثُل النُّجوم التي يسِري بها الساري 

وقد قال مثل الذي وَصفنا جعفر الضّبيُّ في الفضل بن سهل أيُّها األمير أْسَكتني عن وصفك َتساوي أفعالك في 
فيها آثَرُة عددها، فليس إلى ذآر جميعها سبيِل، وإن أردُت َوصف واحدٍة اعترضْت أختها، إْذ لم  السُّؤدد، وحيَّرني

تكن اُألولى أحقَّ بالذآر، ولست أصُفها إّال بإظهار الَعجز عن َوصفها، ولذلك قالوا أحلم من األحنف، وما هو إالَّ في 
ن عبد المطَّلب، وَال هو أحلم من هاشم، ألنَّ الحلم َخصلة حلم معاوية وأحلم ِمن َقيس بن عاصم، ولم يقولوا أحلَم م

من خصاله آتمام حلمه، فلمَّا آانت خصالُه متساويًة، وخالُله مشرفة متوازيِة، وآلُّها آان غالبًا ظاهرًا، وقاهرًا 
ب خصال الخيِر عَليهغامرًا، سمِّي بأجمِع األشياء ولم ُيسّم بالخصلة اْلَواحدة، فيستدلَّ بذلك على أنَّها آانت أغل  
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هجاء السفهاء لألشراف وإذا بلغ السَّيُد في السُّؤَدِد الكماَل، حسده من األشراف من ُيظنُّ أنَّه األحقُّ به، وفخرت به 
عشيرته، فال يزال سفيٌه من شعراء تلك القبائل قد غاظه ارتفاُعه على مرتبِة سيَّد عشيرَته فهجاه، ومن طلب عيبًا 

يجْد عيبًا وجَد بعَض ما إذا ذآره، وَجد َمن يغلط فيه ويحمله عنه، ولذلك ُهِجَي ِحصُن بن حذيفَة،  وَجَده، فإن لم
وُهِجَي ُزرارة ابن ُعدس، وُهِجَي عبُد اللَّه بن ُجدعان، وهجَي حاجب بن زرارة، وإنَّما َذَآرُت لك هؤالء ألنهم من 

أيديهم من قوِمِهمّْ، ومن حلفائهم وجيرانهم، َمْذَهَب ُآليِب بن ربيعة، سؤَدِدهم وطاعِة القبيلة لهم، لم يذهبوا فَيمْن تحت 
وال مذهب حذيفة بن بدر، وال مذهَب عيينة بِن حصن، وال مذهَب لقيط بن ُزرارة، وألنَّ لقيطًا لم يأمر بسحب َضْمرة 

ادًة فقد آانوا َيظلمون، وآانوا بين بن ضمرة إالَّ وهو لو َبقي َلجاوز ظلم آليب وتهكم عيينة، فإنَّ هؤَالء وإن آانوا س
َوَلُكْم "أن يظلموا وبين أن يحتملوا ظلمًا ممن ظلمهم، وال بدَّ من االحتمال آما ال ُبدَّ من االنتصار، وقد قال عزَّ وجلَّ 

عامَّة هؤالء ، وإلى هذا المعنى رَجع قوُل الحكيم األوَّل بعُض الَقتِل إحياٌء للجميع، حزم السادة و"في الِقصاِص َحياٌة
السَّادة لم يكْن شأنهم أن يردُّوا الناَس إلى أهوائهم، وإلى االنسياق لهم بُعْنف السَّوق، وبالَحَرِب في الَقْوِد، بل آانوا ال 

يؤثرون التَّرهيَب على الترغيب، والخشونة على التليين، وهم مع ذلك قد ُهُجوا بأقبح الهجاِء، ومتى أحبَّ السَّيَِّد 
والرئيَس الكامَل قوُمه أشدَّ الحبِّ وحاَطهْم َعلى حسب حبه لهم، آان ُبْغُض أعدائهم له على حسب حبِّ قومه  الجامَع،

له، هذا إذا لم َيتوثَّب إليه ولم يعترض عليه من بني عّمه وإخوته َمن قد أطمعْته الحال باللَّحاق به، وَحَسُد األقارِب 
ال األوَّلون ِرضا الناس شيٌء ال ينال، وقد قيل لبعض العرب َمن السَّيُِّد أشدُّ، وعداوُتهم على حسب حسدهم، وقد ق

فيكم قال الذي إذا أقبل ِهبناه، وإذا أْدَبَر اغتبناه وقد قال اَألوَّل َبْغَضاء السَُّوق موصولة بالملوك والسادة، وتجري في 
ألهله من ِسياسة العواّم، وَقْد قال الهْذليُّ الحاشية مجرى الملوك، صعوبة سياسة العوام وليس في األرض عمٌل أآّد 

  يصف ُصعوبة السياسة

 وإن سياسة األقواِم فاعلـْم  لها َصْعَداُء َمطلُبها طويل 

  وقال آخُر في شبيه بهذا المعنى

 ودوَن النَّدى في آلِّ قلٍب َثـنـيَّةٌُ  لها َمْصَعٌد َحْزٌن ُوْمنَحدرٌُ َسْهُل

نائله َجْزُل إذا ما انقضى، َلْو أنَّ   وَودَّ الفتى في آلِّ نـيٍل ُيِنـيُلـه  

  وقال عامر بن الطُّفيل

 وإنِّي وإْن ُآنُت ابن سيِِّد عـامـٍر  وَفارسها المشهور في آلِّ َموآِب 

 فما سوََّدتني عامر مـن وراثة  أبى اللَّه أْن أسمو بـأمٍّ وال أِب

أحمي ِحماها وأتَّـقـيولكنَّني   أذاها وأْرمي َمن رماها ِبَمْنكِب   

وقال زياد بن َظبيان البنه ُعبيد اللَّه بن زياد وزيادٌ  ُيغرِغر بنفسه أال ُأوصي بك األمير قال ال، قال ولم قال إذا لم 
  يكْن للحي إالَّ َوِصيَُّة الميِّت، فالحيُّ هو الميِّت، وقال آخر في هذا المعنى

  والعزُّ ال يأتي بغير تطلُّب

ة بن الَغدير في خالف ذلك، وأن يثبت أن يكون منه آانوقال َبشام   

 وَجْدت أبي فيهم َوَجدِّي آليهما  ُيطاُع ويؤَتى أمره وهو ُمْحَتبي 

 فلم أَتَعمَّل للـسِّـيادة ِفـيِهـُم  ولِكْن أَتتني طائعًا غيَر ُمْتعب
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البدن، وخمول الذآر، وقال َمن يخالفه  بحث في السعادة ومن الناس من يقول إن العيَش آلَّه في آثرة المال، وصحة
ال يخلو صاحب البَدن الصَّحيِح والمال الكثير، ِمْن أن يكون باُألمور عالمًا، أو يكوَن بها جاهًال، فإن آاَن بها عالمًا 

لو آانت فعلُمه بها ال يترآه حتَّى يكون له من القول والَعمل على حسب علمه، ألنَّ المعرفة ال تكون آعدمها، ألنَّها 
موجودة غيَر عاملة لكانت المعرفة آعدمها، وفي القول والعمِل ما أوجَب النَّباهة، وأدنى حاالته أْن ُتخِرجه من حدِّ 

الخمول، ومتى أخرجته من حدِّ الخمول فقد صار معرَّضًا لمن يقدر على سلبه، وآما أنَّ المعرفة ال بدَّ لها من عمٍل، 
وًال أو فعًال، والقول ال يكوُن قوًال إالَّ وهناك َمُقول له، والفعَل ال يكون فعًال إالَّ وهناك وال بدَّ للعمل من أن يكون ق

مفعول له، وفي ذلك ما أْخَرج من الخمول وُعِرف به الفاعل، وإذا آانت المعرفُة هذا عمُلها في التنبيه على نفسها، 
والسِّعايُة على أهله، والماُل أحقُّ بالنميمة، وأولى بالشكر، وأخدع  فالماُل الكثيُر أحقُّ بأنَّ عمَله الّداللُة على مكانه،

لصاحبه، بل يكون له أشدَّ قهرًا، ولحيِّه أشدَّ فسادًا، وإن آانْت معرفُته ناقصًة فبقْدر نقصانها يجهل مواضع اللذة، وإن 
هم فضيلة السالمة، وحقائق ُرْشِد العافية، الذين آانت تامًَّة فبقْدر تمامها ُيْنَفى الخمول وُيجلُب الذِّآر، وبعُد فليس َيْف

ليس لهْم من المعرفة إالَّ الشَّْدو، وإالَّ خَالق أوساِط الناس، ومتى آان ذلك آذلك، لم ُيعَرف المْدَخل الذي من أجله 
لى فهمه، وعلى أنَّه ال َيكره ذو المال الشُّهرة، ومن َعَرَف ذلك على حقِِّه وصدِقِه، لم يَدّعه فهُمُه لذلك حّتى يدلَّ ع

يفهم هذا الموضَع حتَّى يفهم آلَّ ما آان في طبقته من العلم، وفي أقلَّ ِمن ذلك ما َيبين به حاله ِمن حال الخامل، 
وشروط األمانّي غيُر شروط جواِز األفعال وإمكاِن األموِر، وليس شيء ألذُّ وال أسرُّ ِمن ِعزِّ األمر والنهي، ومن 

داء، ومن َعْقد المَنن في أعناق الرجال، والسُّروِر بالرِّياسة وبثمرة السيادة، ألنَّ هذه األموَر هي نصيُب الظَّفِر باألع
الرُّوح، وَحظُّ الذهن، وِقْسُم النَّفس، فَأمَّا المطعم والمشرب والمنكح والمشمَّة، وآلُّ ما آان من نصيب الحواّس، فقد 

مًا وأرغَب، آاَن أتمَّ لوجدانه الطعم، وذلك قياٌس على مواقع الطُّْعم من الجائع، والشراِب علْمنا أنَّ ُآلَّ ما آاَن أشدَّ َنَه
من العطشان، ولكنَّا إذا ميَّْلنا بين الفضيلة التي مع السُّرور، وبين لّذة الطعام، وما ُيحِدث الشَّره له من ألِم السهر 

ُه مفضوٌل غيُر فاضل، هذا َمَع ما ُيَسبُّ به، ومع حمله له على القبيح، وااللتهاب والقلق وشدَِّة الكلب، رأينا أنََّّ صاِحَب
وعلى أّن نعمَتُه متى زالْت لم يكن أحُد أشقى مْنُه، هذا مع سرور العالم بما وَهَب اللَّه َلُه من السالمة من آفة الشََّره، 

 وِمن فساِد األخالط

الخامُل الذآر ِمن أن يكوَن مّمن يَرغب في المرآب الفاِره، والثوب وبعُد فال يخلو صاحُب الثَّروة والصامِت الكثيِر، 
الليِن، والجاريِة الحسنِة، والدار الجّيدة، والمْطَعم الطيِّب، أو يكون ممن ال يرغب في شيٍء من ذلك، فإن آان ال 

حسنة، ويكوُن ممن ال تْعدو لّذُتُه يرغب في هذا النوع آلِّه، وال يعمل في ماله للدَّار اآلخرِة، وال ُيعَجب باُألحدوثة ال
أن يكون آثير الصامت، فإّن هذا حماٌر أو أفَسُد طْبعًا من الحمار، وأْجَهل من الحمار، وقْد رضي أن يكوَن في َماله 

له، أسوأ حاًال من الوآيل،  وبعُد فال ُبدَّ للمال الكثير من الِحراسِة الشَّديدة، ومن الخوف عليه، فإن أَعمَل الِحراسة 
وَتعب في حفظه َوَحَسَب الخوف، خرَج عليه فْضٌل، فإْن هو لم َيَخْف عليِه وَال يكون ذلك في سبيل التوآُّل فهو في 

طباع الحمار وفي جْهله، والذي أوجب َلُه الخمول ليؤدِّيه إلى سالمة المال َلُه، َقْد أْعطاُه من الجهِل َما ال يكون َمَعُه 
لبهيمِة في أآل الَخَبط، وإْن هو ابتاع ُفرََّه الدواب، وُفرََّه الَخدم والَجواري، واتخَذ الداَر الجيِّدة، إّال مْثُل مْقَدار لذة ا

ارَة والطَعام الطيِّب والّثوب اللّيَن وأشباَه ذلك، فقد دلَّ على َماِلِه، وَمن آاَن َآذِلَك ُثمَّ َظهرْت َلُه َضْيَعٌة فاشية، أو تج
لَك الذي يظَهر من نفقته، وإال فإنَّه سُيوَجد في اللُُّصوِص ْعند أوَّل َمن يقطع علْيِه، أو مكابرة ُمْربحة، يحتمل مثَل ذ

تُكون، أو َتعب يؤخذ ألهله المال العظيم، ولو عنى بقوله الخمول وصحَة البدِن والمال، فَذهب إلى مقداٍر من المال 
َيتهيَّأ الخمول، طبقات الخمول ولعمري إّن الخموَل َليكوُن في  مقبوًال ولكن ما لمن آان ماُله ال يجاوز هذا المقداَر

  طبقاٍت آثيرة، قال أبو نخيلة

 شكرُتك إنَّ الشُّْكَر َحْبٌل من الّتقى  وَما آلُّ َمن أْقَرْضَته ِنْعَمًة َيقِضي 

 فأحييَت من ذآري وما آان خاِمًال  ولكنَّ بعض الذآِر أنَبه من َبْعِض

امل من ُعيون الناس، قالت األعرابَّية البنها إذا جلسَت مَع الناِس فإْن أحَسْنَت أْن تقوَل آما يقولون قالوا ولسقوط الَخ
َفُقْل، وإالَّ فخاِلْف ُتْذَآر وأمَّا األصمعيُّ فزَعَم أنَّها قالت فخالْف ولو بأْن تعلَِّق في عُنقك أيَر حمار، وليس يقول هذا 



 

27 
 

َكر الِغنى، وتقلَُّب األموال إلى َما ُخِلقْت َلُه، وَقْطَعها ُعُقَلها، وَخْلَعها ُعُذَرها، وِتيَه القوَل إالَّ َمْن ليَس يعِرف َش
أصحاِبها، وآثرَة ُخطاهم في حفِظها وسْترها، وعجْزهم عن إماتِة حرآتها ومنعها من جميع َما ُتنازع إليه وتحمل 

ال لصاحٍب لَه أُبوَك الذي جهل قْدَرُه، وتعدَّى َطوَره، فشقَّ عليه، ملحة من الملح وقد روينا في الُملَح أنَّ رجًال ق
الَعَصا، وفاَرَق الجماعة، ال َجَرَم لقد ُهِزم ثم ُأسر ثمَّ قتَل ثمَّ ُصلب قال َلُه صاحبُه َدْعني ِمن ذآر هزيِمة أبي، ومن 

  أْسرِه وقِتله وصلِبِه، أُبوَك هْل حدََّث نفَسه بشيء من هذا قطُّ

اب في همم الناسحكم األسب  

وليس إلى النَّاس ُبّعُد الهمم وقَصُرها، وإنما تجري الهَمُم بأهلها إلى الغايات، على قدر َما يعِرض لهم من األسباب، 
أال َترى أّن أبعَد النَّاس ِهمَّة في نفِسه، وأشدَّهم تلفتًا إلى المراتب، ال تنازعه نفسه إلى طلب الخالفة، ألن ذلك يحتاُج 

، أو إلى أمر قد ُوطِّئ َلُه بسبب، آسَبب طلِب أوائل الَخوارج الخالفة بالدِّين وحَده دوَن النَّسب، فإن صاَر إلى نسب
من الخوارج فقد حدَث له سبُب إمكاِن الطَّلب، أْآدى أم نجح، وقد زعَم ناٌس من العلماء أنَّ رجاًال ُخِطبت للسِّيادة 

 والنَّباهة والطَّاعة في العشيرة

الحظ في نباهة القبيلةسلطان   

وآذلك القبيلة ربَّما َسِعدت بالحّظ، وربَّما حظيت بالَجدِّ، وإنَّما ذلك على قدر االتفاق، وإنما هو آالمعاَفى والمبتلى، 
  وإنما ذلك آما قال زهير

  َوَجْدُت المنايا َخْبَط َعْشَواَء َمنّْ ُتِصْبُتِمْتُه وَمْن ُتْخطئ يعمَّْر فَيْهَرِم

الحظ على اآلثار األدبيةسلطان   

وآما َتْحَظى بعض األشعار وبعض األمثال، وبعُض األلفاظ دون غيرها، ودوَن ما يجرى مجراها أو يكوُن أرَفَع 
منها، قالوا وذلك موجوٌد في المرزوق والمحروم، وفي الُمحاَرف والذي تجوز عليه الصََّدَقُة، وآم ِمن حاذٍق 

تجارته، وقد بلغ َفرغاَنة مرَّة، واألندلس مرة، ونقَّب في البالد، ورَبع في اآلفاق، ومن بصناعته، وآثير الَجَوالَن في 
حاذٍق ُيَشاَور وال ُيسَتْعَمل، ثمَّ ال تجدهما َيسَتِبينان، من ُسوِء الحال وآثرة الدَّين، ومن صاحب حرٍب منكوب، وهو 

، وَنَفاذ البصيرة، ومع المعرفة بالمكيدة والصَّْبر الدَّائِم على الشدَّة، اللَّيُث على براثنه، مَع تَماِم العزيمِة وشدَّة الشَّكيمة
وَبْعُد؛ فَكْم ِمن بيت شعر قد سار، وأجوُد منه مقيٌم في بطون الدَّفاتر، ال تزيده األيَّاُم إالَّ خموًال، آما ال تزيد الذي  

ى عَرَفته اإلماُء، وَرَواه الصِّبيان والنِّساء، دوَنه إالَّ ُشهرًة وِرفعًة، وآم من َمثٍل قد طار به الحظُّ حتَّ  

 أثر الحظ في نباهة الفرسان

وآذلك حظوظ الُفرسان، وقد ُعِرفْت ُشهرُة عنترة في العامَّة، ونباهة عمرو بن َمْعِد يَكرب، وَضَرَب الناُس المثَل 
الحارث بن شهاب، وال ِببسطاِم بن قيس، وآان بعبيد اللَّه بن الُحّر، وهم ال يعرفون، بل لم يسمُعوا قطُّ بعُتَيبة بن 

عامُر بن الطفيل أذَآَر منهما نسبًا، ويذآرون ُعبيَد اللَّه بَن الُحرِّ، وال يعرفوَن ُشعبة بن ُظهير وال ُزهيَر بن ُذؤيب، 
والعامَّة لم يصل ذآر  وال َعبَّاَد بَن الحصين، ويذآرون اللسن والبيان والخطيب ابن الِقرِّيَّة وال يعرفون َسحباَن وائل،

هؤالء إليهم إالَّ من ِقَبل الخاصَّة، والخاصَّة لم َتْذُآر هؤالء دون أولئك، فترَآْت تحصيَل األموِر والموازَنَة بين 
الرجال وحَكمْت بالسَّابق إلى القلب، على قدر طباع القلب وهيئته، ثمَّ استوت ِعلل العامَّة في ذلك وتشابهت، والعامَّة 

ة واألغنياء والسِّّفلُة آأنَّهم أعذاُر عاٍم واحد، وهم في باطنهم أشدُّ تشابهًا من التوأمين في ظاهرهما، وآذلك هم والباَع
في مقادير العقول وفي االعتراض والتسرُّع، وإن اختلفت الصُّور والنََّغم، واألْسنان والبلدان، تشابه طبائع العاّمة في 

ه عزَّ وجلَّ ردَّ قريٍش وُمشِرآي الَعَرِب على النبيِّ صلى اهللا عليه وسلم قوَلُه، فذآر آّل بلدة وفي آل عصر وذآر اللَّ
َتَشاَبهْت "ألفاَظهم، وَجْهد معانيهم، ومقادير هممهم التي آانت في وزن ما يكون من جميع األمم إلى أنبيائهم، فقال

، ومثُل هذا آثير، َأال تَرى أنََّك ال َتجدُِ ُبدًّا في آلِّ بلدٍة "َخاُضوا َوُخضتْم آالَِّذي"ثم قال " َأَتواَصْوا ِبِه"وقال " ُقُلوُبهْم
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وفي آلِّ عصر للحاآة من أن يكونوا على مقداٍر واحد وجهة واحدٍة، من السََّخط والحمق، والغباوة والظلم، وآذلك 
أصحاُب الُخلقان آلُّهم، في آلِّ  النخَّاسون على طبقاتهم، من أصناف ما يبيعون، وآذلك السماآون والَقّالسون وآذلك

 دهٍر وفي آلِّ بلٍد، على مثال واحد، وعلى جهٍة واحَدة

وآلُّ حجَّاٍم في األرض فهو شديد االستهتار بالنبيذ، وإن اختلفوا في الُبلدان واألجناس واألسنان، وال ترى مسجونًا 
ك قال الشاعروال َمْضروبًا عنَد السُّلطان إالَّ وُهو يقول إّني مظلوم، ولذل   

 لم َيخلِق اللَُّه َمْسُجونًا تسائُلـُه  ما باُل ِسْجنك إّال قاَل َمظلوُم 

 وليس في األرض َخصماِن يتنازعان إلى حاآم، إّال آلُّ واحٍد منهُما يدَِّعي عدَم اإلنصاف والظُّلم على صاحبه

 مبالغة اإلنسان في تقدير ما ينسب إليه

وُهَو يطَرب من صوِت نفسه، ويعتريه الَغلَط في شعِره وفي ولده، إّال أنَّ الناسَ  في ذلك وليس في األرض إنساٌن إالَّ 
على طبقاٍت من الَغلط فمنهم الغرق المغمور، ومنهم من قد نال من الصواب ونال من الخطأ، ومنهم من يكون خطؤه 

احتاج العاقل في الُعْجِب بولده، وفي استحسان  مستورًا لكثرة صوابه، فما أحَسَن حاَلُه ما لم ُيمَتَحْن بالكشف، ولذلك
  آتبه وشعره، من التحفظ والتوقِّى، ومن إعادة النَظر والتُّهمة إلى أضعاف ما يحتاج إليه في سائر ذلك

 جود حاتم وآعب بن مامة

م، ولكنَّ الذي ُيَحدَُّث به عن والعاّمة تحكم أنَّ حاتمًا أجوُد العرب، ولو َقدََّمْته على َهرٍم الَجواِد لما اعتَرْضَته عليه
حاتم، ال يبلغ مقداَر ما َرَوْوُه عن آعِب بن مامة، ألنَّ آعبًا بَذَل نفَسه في أعطية الكرم وَبْذل المجهود فساوى حاتمًا 

آعبًا آان من هذه الوجه، وباَيَنه ببْذل الُمهجة ، ونحن نقول إنَّ األشعاَر الصحيحة بها المقداُر الذي يوجُب اليقين بأنَّ 
آما وصفوا، فلو لم يكن األمُر في هذا إلى الُجدود والحظوظ واالتِّفاقات، وإلى علٍل باطنٍة تجري األموُر عليها، وفي 

الَغوِص عليها وفي َمعِرفِتها بأعِيانها ُعسر، َلَما جرت األموُر على هذه المجاري، ولو آان األمُر فيها مفوَّضًا إلى 
ي لغالب بن صعصعَة أن يكوَن من المشهورين بالجود، دون هِرٍم وحاتمتقدير الرأي، لكان ينبغ   

 آلف العامة بمآثر الجاهلية

فإْن زعمَت أنَّ غالبًا آان إسالميًّا وآان حاتٌم في الجاهلية، والناُس بمآثر العرب في الجاهليَّة أشدُّ آلفًا، فقد صدْقت، 
تقدير الرأي، وإنَّما تجري في الباطن على نسٍق قائم، وعلى نظر وهذا أيضًا ُينبئك أنَّ األمور في هذا على خالف 

صحيح، وعلى تقدير محكم، فقد تقدَّم في َتْعبيتهما وتسويتهما َمْن ال تخفى عليه خافية، وال يُفوُته شيٌء وال ُيعجزه، 
ن رجال الجاهليَّة، مع ُقرب العهد وإّال فما باُل أيَّاِم اإلسالم ورجالها، لم تكْن أآبَر في النفوس، وأحلَّ في الصدور ِم

وِعَظم َخطِر ما ملكوا، وآثرة ما جادت به أنفُسهم، ومع اإلسالم الذي شملهم، وجعله اللَّه تعالى أولى بهم من 
 أرحامهم

ولو أنَّ جميَع مآثر الجاهليَّة ُوزنت به، وبما آان في الجماعات اليسيرة من رجاالت قريش في اإلسالم ألربت هذه 
، أو لكانت مثلهاعليها  

 داللة الخلق على الخالق

فليس لَقْدر الكلب والدِّيك في أنفسهما وأثمانهما ومناظرهما ومحلِّهما من ُصدور العامَّة أسلفنا هذا الكالم، وابتدأنا بهذا 
فيما وضع اللَّه عزَّ  القول، ولسنا نِقف على أثمانهما من الفضَّة والذَّهب، وال إلى أقدارهما عند الناس، وإنما َنَتَنظَُّر

وجلَّ فيهما من الدَّاللة عليه، وعلى إتقان ُصْنعه، وعلى عجيب تدبيره، وعلى لطيِف حكمته، وفيما استْخزنهما من 
عجائب المعارف، وأودعهما من غوامض األحساس، وسّخر لهما من عظام المنافع والمرافق، ودلَّ بهما على أنَّ 
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، وأوَدَعُهَما ِتلك الحكم، يجّب أن يفكَّر فيهما؛ ويعَتَبر بهما، ويسبَّح اهللا عزَّ وجّل عندهما، الذي ألَبسُهما ذلك التَّدبيَر
فَغشَّى ظاهرهما بالبرهان، وعمَّ باطَنهما بالِحكم، وهيَّج َعَلى النظر فيهما واالعتبار بهما؛ ليعلم آلُّ ذي عقل أّنه لم 

؛ وليعلموا أنَّ اهللا عّز وجّل لم َيَدع شيئًا ُغْفًال غير موسوم، ونثرًا غير َيْخلق الخلق ُسًدى؛ ولم يترك الصُّور َهَمًال
منظوم، وُسًدى غير محفوظ؛ وأّنه اليخطئه من عجيب تقديره، وال يعطله من حْلي تدبيره، وال من زينة الحكم 

دوَنها من األقاليم السبعةوجالل قدرة البرهان، ثمَّ عّم ذلك بين الصُّؤاِبة والفَراشة، إلى األفالك السبعة وما   

ويخلق ما ال تعلمون"تأويل اآلية الكريمة  "  

، وقد يتَّجه هذا الكالُم في وجوه أحدها أْن تكون ها هنا ضروٌب من الخلق ال "َوَيْخُلُق َما َال َتْعَلُموَن"وقد قال تعالى 
أو يعلمه صْفوة جُنوِد اهللا ومالئكته، أو تعِرَفه  يعلم بمكانهم آثيٌر من الناس، والبدَّ أن يعرف ذلك الَخْلُق معَنى نفسه،

األنبياء، أو يعِرَفه بعُض الناس، اليجوز إّال ذلك، أو يكون اهللا عَّز وجلَّ إنما عنى أّنه خلق أسبابًا، ووهب ِعَلًال، 
َيْخُلُق َما َال َو"وجعل ذلك ِرفدًا لما يظهُر لنا ونظامًا، وآان بعض المفسِّرين يقول من أراد أن يعرف معنى قوله 

َفْلُيوِقْد نارًا في وسط َغيضه، أو في صحراء برّية ثّم ينظر إلى ما يغشى الناَر من أصناف الخلق من " َتْعَلُمون
الحشرات والهمج فإّنه سيرى ُصورًا، وَيَتعرَّف خلقًا لم يكن يظنُّ أنَّ اهللا تعالى خلق شيئًا من ذلك العالم، وَعَلى أنَّ 

شى ناَرُه يختلف َعَلى قدر اختالِف مواضِع الغياض والبحار والجبال، ويعلم أنَّ َما لم يبلغه أآثُر الخلق الذي يْغ
وأعجب، وَما أردُّ هذا التأويل، وإّنه ليدخل عندي في جملِة َما تدلُّ عليه اآلية، وَمْن َلْم َيقل ذلك لم يفَهْم عن ربِّه ولم 

 يفَقْه في دينه

  ديدان الخل والملح

ك ال ترى أنَّ في ِديداِن الخلِّ والملِح، والدِّيَداِن التي تتولد في السُّموم إذا َعتقت وعرض لها العفن وهي َبْعُد قواتل آأّن
عبرًة وُأعجوبة، وأنَّ التفّكر فيها َمشحذٌة لألذهان، وَمْنَبهٌة لَذوي الغْفلة، وتحليٌل لعقدة الُبْلدة، وسبٌب العتياد الروّية 

ر، وعزٌّ في النفوس، وحالوةٌُ تقتاَتها الرُّوح، وثمرٌة تَغذِّي العقل، وَتَرقٍّ في الغايات الشريفة، وَتَشرٌُّف وانفساح الصدو
 إلى معرَفة الغايات البعيدة، 

  فأرة البيش والسمندل

ببًا إلى التعجُّب وآأّنك ال ترى أنَّ في فأرة البيش وفي السمْنَدل آَيًة غربية، وصفًة عجيبة، وداعيًة إلى التفكُّر، وس
 والتَّعجيب

  الُجَعل والورد

وآأنَّك ال ترى أّن في الُجَعل، الذي متى دفنَته في الورد سكَنتّْ حرآته وبطلْت في رأي العين ُروُحه، ومتى أعْدَته 
 إلى الرَّوث انحّلت ُعقدته، وعادت حرآُته، ورَجع حسُّه أعَجَب العَجِب، وأحكم الحكم

  حصول الخلد على رزقه

وأيُّ شيء أعجُب من الُخْلد وآيف يأتيه رزقه، وآيف يهيِّئ اهللا له ما يقوته وهو أعمى ال يبصر، وأصمُّ ال يسَمع، 
وبليٌد ال يتصرُّف، وأبلُه ال يعِرف، ومع ذلك أّنه ال يجوز باَب ُجحره، وال يتكّلف سوى ما يجلُب إليه رازُقه ورازق 

له رزقٌُ إالَّ أن يخلِّل أسناَن التِّمساح، ويكون ذلك له غيره، وأيُّ شيٍء أعجُب من طائٍر ليس  

  الطائران العجيبان

وأيُّ شيٍء أعجُب من طائرين، يراهما الناُس من أدنى ُجدود البحر من ِشقِّ البصرة، إلى غاية البحر من ِشّق السِّند، 
تقلَّب عليه ويعَبث به، فال يزال مرًَّة يرفِرُف َحوَله أحدهما آبيُر الُجّثة يرتفع في الهواء ُصُعدًا، واآلَخر صغير الجثَِّة ي
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ويرتقي على رأسه، ومرًَّة يطيُر عند ُذناَباُه، ويدخُل تحَت َجناحه ويخُرج من بيِن رجليه، فال يزال يُغمُّه وَيكُربه حتَّى 
، وحّتى آأنَّ َذْرَقه ِمدحاٌة بيد يّتقيه بذرِقِه، فإذا َذَرق شحا له فاه فال يخطئ أقصى حلِقه حتَّى آأّنه دحا به في بئر

ُأسوار، فال الطائر الصغير يخطئ في التَلقِّي، وفي معرفته أّنه ال رزق له إّال الذي في ذلك المكان؛ وال الكبير يخطئ 
رجع شبعاَن ريَّاَن التَّسديد، ويعلُم أّنه ال ينجيه منه إال أْن يّتِقَيه بذرِّْقه، فإذا أوعى ذلك الذَّْرق، واسَتْوفى ذلك الرِّزق، 

 بُقوِت يومه، ومضى الطائُر الكبير ِلِطيَِّته، وأمرهما مشهوٌر وشأنهما َظاهر، ال يمكن دُفعه وال ُتَهَمُة المخِبرين عنه

 اختالف بين الحيوان في الطباع

رات يدَِّخر فجعل تعالى وعزَّ بعَض الوحوش َآُسوبًا محتاًال، وبعَض الوحوش متوآًِّال غيَر محتال، وبعَض الحش
عَض الهَمج لنفسه ِرْزَق سَنِته؛ وَبعضًا يتَّكل على الثِّقِة بأنَّ له آلَّ يوم َقْدَر ِآفايِتِه، رزقًا مَعدًّا وأمرًا مقطوعًا، َوَجَعَل ب

، يدَّخر، وبعَضه يتَكسَّب، وبعَض الذآورة يُعوُل َولده، وبعض الذآورة ال يعرف َولده، وبعَض اإلناث ُتَخرِّج ولدها
وَبعض اإلناث تضيِّع ولدها وتكفُل َولَد غْيِرها، وَبْعَض األجناس معطوَفًة على آل َوَلد من جنسها، وبعض اإلناث ال 

تعرف َولَدها بعد استْغَنائِه عنها، وبعض اإلناث ال تزال تعِرُفه وتعطُف علْيِه، وبعَض اإلناث تأآُل َولدَها، وآذلك 
ادي ُآلَّ ما يكسر بيَضها أو يأآل أوالَدَها، وجعل ُيْتَم بعِض الحيوان من ِقَبل بعض الذُآورة، وبعَض األجناس ُيع

أمَّهاتها، وجعل ُيْتَم بعضها من ِقَبل آبائها، وجعل بعَضها ال يلتمس الولد وإن أتاه الولد، وجعل بعَضها مستفِرَغ الَهمِّ 
ال يزاِوج ليكون للمتوآل من الناس جهٌة في توآُّله،  في ُحبِّ الذَّرِء والتماس الولِد؛ وجعل بعضها ُيَزاِوج وبعضها

وللمتكسِّب جهًة في تكسُِّبه ولُيحِضَر على بالهم أسباب الِبرِّ والُعقوق، وأسباَب الحْظر والتربية، وأسباَب الَوحشة من 
رسول اهللا صلى اهللا  األرحام الماسَّة، افتراق المعاني واختالف العلل ولمكاِن افتراق المعاني واختالِف العلل، قال

َأنِفْق بَالل، والتخَش ِمْن ذي الَعْرش إْقَالًال"عليه وسلم لبعضهم اعِقْلَها وَتَوآَّْل، وقال لبالل  " 

 فافهموا هذا التدبيَر، وتعلَّموا هذه الحكم، واعرفوا مداخَلها ومخارَجها ومفرََّقها ومجموَعها؛ فإنَّ اهللا عزَّ وجلَّ لم ُيَردِّد
ِذآَر االعتباِر، والحثَّ َعَلى التفكير، والترغيَب في النظر وفي التثبُّت والتعرُّف والتوقُّف، إّال وهو يريد أن في آتابه 

 تكونوا علماَء من تلك الجهة، حكماَء من هذه التعبئة

لما آان لوضع المعرفة واالستدالل  ولوال استعمال المعرفة لما آان للمعرفة معنى، آما أّنه لوال االستدالل باألدلة 
الداللة معنى، لوال تمييُز المضارِّ من المنافع، والرديِّ من الجيِّد بالعيون المجعولة لذلك، لما جَعل اهللا عزَّ وجّل 

العيوَن المدِرَآَة، واإلنسان الحسَّاس إذا آانت األمور المميَّزة عنده، أخذ ما يحتاج إليه وترك ما يستغني عنه وما 
ما يحبُّ ويَدُع ما يكره، ويشكر على المحبوب ويصبر على المكروه، حتى يذآر بالمكروه آيفيَّة  َيُضّر أخذه، فيأخذ

الِعقاب وَيذُآر بالمحبوب آيفّية الثواب، ويعرَف بذلك آيفيَّة التضاعيف، ويكون ما يغمُّه راِدعًا له، وممَتَحنًا بالصَّْبر 
ليه، وللعقل في ِخالل ذلك مجال، وللرأي تقلب، وَتنَشقُّ للخواطر عليه، وما يسرُّه باسطًا له وُمْمَتَحنًا بالشكر ع

أسباٌب، ويتهّيأ لصواب الرأي أبواب، ولتكون المعارف الحسِّية والِوجدانات الغريزّية، وتمييز األمور بها، إلى ما 
قَّى من َمْعِرفة الحواس إَلى يتميز عند العقول وتحصره المقاييس، وليكون عمُل الدُّنيا ُسلَّمًا إلى عمل اآلخرة، وليتَر

 َمْعِرَفِة الُعقول، ومن مْعِرَفة الرِوّية من غايٍة إَلى غايٍة؛ حتَّى َال يرضى من الِعلم والَعَمل إّال بما أّداه إَلى الثَّواب
 الدائم، ونجَّاه من الِعقاب األليم، 

 ما يحسن الكلب مما ال يحسنه اإلنسان

هللا عزَّ وجلَّ الكلَب ممَّا التحسُنه أنت أيُّها اإلنسان، مع احتقاِرك له وظلِمك إيَّاه، وآيف ال سنذُآُر َطَرفًا ممَّا أوَدَع ا
تكون تلك الحكُم لطيفًة، وتلك المعاني َغِريبًة، وتلك األحساُس دقيقة، ونحُن َنعلم أنَّ أدقَّ الناس ِحّسًا وأرّقُهم ِذهنًا 

ُهْم َتْجِرَبة وعلمًا، َلْو َراَم الشيء الذي يحسُنه الكلب في آثيٍر من حاالت وأحَضَرهم َفْهمًا،وأَصحَّهم خاِطرًا وأآمَل
الكلب َلَظَهر له من عجِزه وُخْرقه، وآالل حدِّه وَفساد حسِِّه، ما ال يعرف بدونه إنَّ األمور َلم ُتقَسم على مقدار رأيه، 

الذي قسم ذلك ال يحتاج إلى المشاوَرة والمعاوَنة، وإلى وال َعَلى مبلِغ عقِله وتقديره، وال على محبَِّته وشهوته؛ وأّن 
 مكاَنفٍة وُمرافدة، وال إلى تجِربة وروّية، ونحن ذاآرون من ذلك جمًال إن شاء اهللا تعالى
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 خبرة الكلب في الصيد

ز من التَّيس، وهو إذا اعلم أنَّ الكلب إذا عاين الظِّباَء، قريبًة آانت أو بعيدًة، عرف المْعَتلَّ وغير المْعتل وعَرف الَعن
أبصَر القطيَع لم يقِصد إّال قصَد التَّيس وإْن علم أّنه أشدُّ ُحضرًا، وأطوُل وْثبًة، وأبعُد شوطًا وَيَدُع العنز وهو يرى ما 

 فيها من نقصان ُحْضرها وقصر قاِب َخطوها، ولكنَّه يعلم أّن التَّيس إذا عدا شوطًا أو شوطين َحِقَب ببوله

يوان عند الفزع وآلُّ حيواٍن إذا اشتدَّ فزعه، فإّنه َيعِرض له إمَّا َسَلس البول والتقطير، وإمَّا اُألْسُر ما يعرض للح
والَحَقب، وآذلك المضروب بالسياط على األآتاف، وبالعصيِّ على األستاه، وما أآثر ما يعتريهم البول والغائط، 

ّو قطََّر إلى أن يذهب عنه، لَهوِل الَجنان، وإذا َحِقَب التَّيس لم وآذلك صار بعُض الفُرسان اَألبطال إذا عاَيَن العُد
يستطع الَبول مع شدَّة الُحضر، ومع النَّْفِز والزََّمع، ووضع القوائم معًا وَرفِعها َمعًا، في أسَرَع من الطَّْرف فيثُقل 

، والعنز من الظِّباء إذا اعتراها البوُل من شدَّه َعْدُوُه، ويقصُر َمَدى ُخطاه، ويعتريه الُبْهر حتَّى يلحقه الكلُب فيأخذه
الفَزع لم تجمعه، وحذفت به آإيزاغ الَمَخاض الّضواِرِب، لَسَعِة السَِّبيل وسهولِة المخرج، فتصير لذلك أدوَم َشّدًا، 

 وأصبَر على المطاولة

ُج في ذلك إلى ُمعاناٍة، وال إلى تعلُّم، فهذا شيٌء في طبِع الكلب معرفُته، دوَن سائر الحيوان والكلب المجرِّب ال يحتا
وال إلى روّية وال إلى تكلف، قد آفاه ذلك الذي َخَلق الَعقل والعاقل والمعُقول، والداَء والدواَء والمداواَة والمداِوي، 

 وقَسم اُألمور على الحكمة، وعلى تمام مصلحة الخليقة

 ذآاء الكلب ومهارته في االحتيال للصيد

لب، أنَّ الُمكلِّب ُيخرجه إلى الصيد في يوِم، اَألرُض فيه ملَبسة من الجليد، ومغشَّاٌة بالّثلِج، قد تراآم ومن معرفة الك
عليها طبقًا َعَلى طَبق، حتَّى طبَّقها واستفاض فيها، حتَّى ربََّما ضربْته الريح بَبْردها، فيعود آلُّ طبٍق منها وآأّنه صفاٌة 

 يثبت عليها َقَدٌم وال ُخفٌّ، وال حافر وال ِظلف، إالَّ بالتثبيت الشديد، أو بالَجْهِد ملساء، أو صخرٌة خْلقاء، حتى ال
والتَّفريق فيمضي الكّالُب بالكلب، وهو إنساٌن َعاقل، وصيَّاٌد مجرِّب، وهو مع ذلك ال يدري أيَن ُجحر اَألرنب من 

وال غيَر ذلك من مَوالج وحوِش األرِض؛ فيتخَّرق جميِع َبساِئِط األرض، وال موضَع ُآناس ظبٍي، وال َمْكِو ثعلب، 
الكلب بيَن يديه وَخلَفُه، وعن يمينه وشماله ويتشّمُم ويتبّصر، فال يزال آذلك حتَّى يِقف على أفواه تلك الِجَحرة، وحتى 

رة المستكّنِة في ُيثير الذي فيها بتنفيس الذي فيها، وذلك أن أنفاسها وُبخاَر أجوافَها وأبداِنها، وما يخرج من الحرا
عمق األرض مّما ُيذيب ما القاَها من َفِم الُجْحر، من الثَّلِج الجامد، حتى يرقَّ ويكاد أن يثقبه وذلك خفيٌّ غامض، ال 
يقع عليه قانص وال راٍع، وال قائف وال فّالح، وليس يقع عليه إّال الكلب الصائد الماهر، وعلى أّن ِللكلب في َتَتبُّع 

إلصعاِد َخْلَف األرانب في الجبل الشاهق، من الرِّفق وحسن االهتداء والتأتِّي ما يخفى مكانه على البيازرة الدُّرَّاج وا
 والكّالبين

 االنتباه الغريزي في الكلب

وقد خّبرني صديٌق لي أّنه حبس آلبًا له في بيٍت وأغَلَق دونه الباب في الوقت الذي آان طبَّاخه يرجع فيه من السوق 
لحم، ثمَّ أحدَّ ِسكِّينًا بسكين، فنَبح الكلب وَقلق، ورام فتَح الباب؛ لتوهّمه أنَّ الطَّبَّاخ قد رَجع من السوق ومَعه ال

بالوظيفة، وهو يحد السِّكِّين ليقطع اللَّحم ، قال فلما آان العشيُّ صَنْعَنا به مثَل ذلك، لنتعرَّف حاَله في معرفة الوقت، 
بكلٍب لي آخر فلم َيْقَلْق إّال قلقًا يسيرًا، فلم يلبث أْن رَجَع الّطباخ فصَنع بالّسكِّين مثل فلم يتحّرك، قال وصنعُت ذلك 

صنيعي، فقِلق حتَّى رام فتَح الباب، قال فقلت واهللا َلئْن آان عرَف الوقَت بالرَّْصد فتحرَّك له، فلما لم يَشمَّ ريَح اللحم 
كِّين والوقُت َبْعُد لم َيْذهب، وقد جيء باللحم فشمَّ ِريَح اللَّحم من المطبخ عَرف أنَّه ليس بشيء، ثمَّ لما سمع صوَت السِّ

وهو في البيت، أو عرف َفْصل ما بين إحداِدي السِّكِّين وإحداِد الطباخ، إّن هذا أيضًا َلَعَجب، وإّن اللحَم ليكون بيني 
ُأْدِنَيه من أنفي، وآلُّ ذلك عجبوبيَنه الذراعان والثالث األذرع، فما أجُد ريَحه إّال َبْعَد أْن   
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ولم أِجْد أهل سّكة َأصَطفاُنوس، ودار جارَيَة، وباَعَة ُمَربََّعِة بني ِمْنَقٍر يُشكُّون أنَّ آلبًا آان يكوُن في أعلى السكة، 
، من موضعه ذلك وآان اليجوز َمْحَرس الحارس أياَم األسبوع آلِّه، حتَّى إَذا آان يوُم الجمعة أقبَل َقْبَل صالة الغداة

إلى باب جارَية، فال يزال هناَك مادام على ِمْعالِق الجزَّار شيٌء من لحم، وباب جارَية ُتنحر عنَده الُجُزر في جميع 
أيَّام الجمع خاصَّة، فكان ذلك لهذا الكلب عادًة، ولم يره أحٌد منهم في ذلك الموضع في سائر األيَّام، حتَّى إذا آان غداَة 

ل فليس يكوُن ِمثُل هذا إّال عن مقدارّيٍة بمقدار ما بين الوقتين، ولعلَّ آثيرًا من الناس ينتابون بّعض هذه الجمعة َأقَب
المواضع في يوِم الجمعِة، إّما لصالٍة، وإّما لغير ذلك، فال َيْعِدُمُهم النِّسيان من أنفسهم، واالستذآار بغيرهم، وهذا 

غيره، وزعم هؤالء بأجمعهم أنَّهم تفقَّدوا شأَن هذا الكلب منذ انتبهوا لَصنِيعه الكلُب لم ينَس من نفسه، وال يستذآر ب
 هذا، فلم يِجُدوه غادَر ذلك يومًا واحدًا، فهَذا هذا

 قّصة في وفاء الكلب

  وأنشد أبو الحسن بن خالويه عن أبي ُعبيدة لبعض الشعراء

ُه وشـقـيُقـهُيَعرُِّد عنُه جاُر  وينِبش عنه آْلُبُه َوْهو ضاِرُبْه   

قال أبو عبيدة قيل ذلك ألنَّ رجًال خرج إلى الَجّبان ينتظر ِرآاَبه فأتبعه آلٌب آان له، فضرب الكلَب وطرَده، وآره  
أن يتبعه، ورماه بحجر، فأبى الكلُب إّال أن يذهب معه، فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه االنتظار، ربَض الكلُب 

لك إذ أتاُه أعداٌء َلُه يطلبونه بطائلٍة لهم عنده، وآان معه جار َلُه وأخوه ِدْنيًا، فأسلماه وهربا قريبًا منه، فبينا هو آذ
عنه، فجرح ِجراحاٍت وُرمي بِه في بئٍر غيِر بعيدة القعر، ثم َحَثْوا عليه من التراب حتَّى َغطَّى رأسه ثم ُآمَِّم فوَق 

لمَّا انصرفوا أتى رأَس البْئر؛ فما زال َيعوي وينبث عنه ويحثو التَُّراَب بيده رأِسه منه، والكلُب في ذلك َيزُجم وَيِهرُّ، ف
ويكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه، فتنّفَس وُردَّْت إليه الرُّوح؛ وقد آاد يموُت ولم يبق منه إّال ُحشاشة، فبينا هو 

ذا هم بالرَُّجِل في تلك الحال، فاستشالوه آذلك إذ َمّر ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه آأّنه يحِفر عن قبر، فنظروا فإ
فأخرجوه حيًَّا، وَحملوه حتَّى أدَّوه إلى أهله، فزعم أّن ذلك الموضَع ُيْدَعى ببْئر الكلب، وهو ُمتياِمن عن النَّجف، وهذا 

غناٍء  العمُل يدل َعَلى َوَفاء طبيعي وإلٍف غريزي ومحاماٍة شديدة، وعلى معرفٍة وصبٍر، وعلى آرم وشكر، وعلى
 عجيب ومنفعٍة تفوق المنافع، َألّن ذلك آلَّه آان من غير تكلف وال تصنٍُّع

مؤمن بن خاقان واألعرابي وقال مؤمَّل بن خاقان، ألعرابيٍّ من بني أسد، وقد أَآَل َجْرَو آلب أتأآل لحم الكلب وقد 
  قال الشاعر

دٍةإذا أسديٌّ جاَع يومًا ببَلـ  وآان سمينًا آلُبه فهو آآُله   

  أُآلَّ هذا َقَرمًا إلى اللحم قال فأنشأ األسديُّ يقول

 وَصّبًا بحظِّ اللَّيِث ُطْعمًا وَشـْهـَوًة  فساِئل أخا الَحْلَفاِء إن آنَت ال تدري 

 طلب األسد للكلب

ُعم َأنَّ لُحوم الشاِء قال وذلك ألنَّ األَسَد ال يحِرص على شيٍء من اللُّحماِن ِحرَصه على لحم الكلب، وَأّما الَعامَّة فَتز
أحبُّ اللُّحماِن إليه، َقاُلوا ولذلك ُيطيف األسُد بَجَنَباِت الُقرى، طلبًا الغترار الكلب؛ ألنَّ وثبة األسد ُتعِجل الكلب عن 
القيام وهو رابض، حتَّى ُربَّما دعاهم ذلك إلى إخراج الكلب من ُقراهم؛ إّال أْن يكون بقرب ِضياعهم خنازيُر، فليس 

ينئٍذ شيٌء أحبَّ إليهم من أن تكثر اُألسد عندهم، وإنَّما ُيخرجون عنهم في تلك الحاالت الكالب، ألنَّهم يخافونها على ح
 ما هو عندهم أنَفُس من الكلب، وهذه مصلحٌة في الكلب، وال يكون ذلك إّال في الُقرى التي بُقرِب الَغْيَضِة أو المأَسدة

عض الدَّهاِقيِن قوًال ال أدري آيف هو، ذآر أنَّهم ال يشكُّوَن أنَّه إنَّما يطلُب الكلَب علة طلب األسد للكلب فزعم لي ب
لَحَنقه عليه، ال من طريِق أّن لحَمه أحبُّ اللُّحمان إليه، وإنَّ األسَد لَيأتي َمناِقع المياه، وشطوَط األنهار، فيأآل 
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ِمْن َأْن يختاَر لحمًا على لحم، قال وإنَّما يكون ذلك منه إذا أراَد السَّراطين والضفادع، والرَّق والسالحف، وإنَّه أشَرُه 
المتطرَِّف من حمير القرية وشائها وساِئر دوابِّها، فإذا َلجَّ الكلُب في النُّباح انتبهوا ونِذروا باألَسد، فكانوا َبْيَن أن 

ك بدأ بالكلب؛ ألْن يأَمْن بذلك اإلنذار، ثمَّ يستولي يحصِّنوا أمواَلهم َوبيَن أن يهجهجوا به، فيرجَع خائبًا، فإذا أراد ذل
 على القرية بما فيها، فإنَّما يطالب األسُد الكالَب لهذه العلَّة

من حيل األسد في الصيد وسمعُت حديثًا من ُشُيوخ َمالَّحي الموصل وأنا هائب له ورأيُت الحديَث يُدور بينهم، ويتقّبله 
بَّما جاء إلى َقلس السفينة، فيتشبَّث به ليًال، والمالَّحون يمدُّون السفينَة فال يشكُّون أنَّ جميُعهم، وزعموا أّن األسَد ُر

الَقْلس قد التفَّ َعلى صخرة، أو تعلَّق ِبجْذم شجرة، ومن عاداتهم أْن يبعثوا األوَّل من المدَّادين ليحّله، فإذا رجع إليه 
ا وغّمض عينيه آي ال ُيبَصر وبيُصُهما بالليل، فإذا قُرب منه وثب عليه المّالح ليمّده تمّدد األسُد باألرض، ولِزق به

فخطَفه، فال يكون للمّالحين همٌّ إّال إلقاء أنُفسهم في الماء وعبوَرهم إليه، وربما أآله إّال ما بقَي منه، وُربما جرَّ 
ميال، فريسته إلى ِعرِّيسِه وعرينه، وإلى أجرائه وأشباِلِه، وإْن آاَن ذلك َعلى أ  

 سالح الكلب وسالح الدِّيك

 قالوا فليس الدِّيك من باَبِة الكلب؛ َألّنُه إْن ساَوَرُه َقَهَرُه َقْهَرًا ذريعًا، وسالُح الكلب الذي هو في فيه، أقوى من ِصيصة
 الديك التي في رجله، وصوته أنَدى وأبَعد َمَدى وعينه أيقظ

 دفاع عن الكلب

ويُعول أهَله، فيكون لصاحبه ُغنمه وليس عليه ُغرمه، وَلَما َيرَمُح الدوابُّ من  والكلب يكفي نفسه ويحمي غيره،
الناس، وَلَما َيحرن ويجَمع، وتنَطح وتقُتل أهلها في يوٍم واحد، أآَثُر ممَّا يكوُن من جميع الكالب في عام، والكبش 

ويرَمح من غير أن ُيهاج به وُيعَبث، وأنت ال تكاُد  َيْنَطُح فيعِقر ويقتل، من غير أْن ُيهاج وُيعَبث به، والبرَذون َيعضُّ
 ترى آلبًا َيعضُّ أحدًا إّال من تهييج شديد، وأآثر ذلك أيضًا إنَّما هو النُّباح والوعيد

 معرفة الكلب صاحبه وفرحه به

مجرَّمًا، فإذا أبصَره  والكلب يعِرف وجَه ربِّه من وجه عبده وأَمِته، ووجَه الزائر، حتَّى ربَّما غاب صاحب الدار حوًال
 قاِدمًا اعتراه من الفَرح والبصبصة، والُعواء الذي يدلُّ على السرور، وعلى شدِّة الحنين ما ال يكون فيه شيٌء فوقه

 قّصة في وفاء آلب

له،  وخبَّرني صديٌق لي قال آان عندنا جرُو آلب، وآان لي خادٌم لِهٌج بتقريبه، مولٌع باإلحسان إليه، آثيُر المعاينة
فغاب عن الَبصرة أشهرًا، فقلت لبعِض َمْن ِعْندي أتظنون أّن فالنًا يعني الكلب ُيثبت اليوَم صورَة فالن يعني خادَمه 
الغائب وقد فارَقه وهو جرو، وقد صار آلبًا يشَغر ببوله قالوا ما نشكُّ أّنه قد نسَي صورَته وجميَع برِّه آان به، قال 

ذ سمعت من ِقَبِل باب الدار ُنباَحه، فلم َأَر ِشْكَل نباحه من التأنُّب والتعثيث والتوّعد، ورأيت فبينا أنا جالٌس في الدار إ
فيه َبصبصَة السُّرور، وحنين اإلْلف، ثمَّ لم ألَبث أن رأيُت الخادَم طالعًا علينا، وإنَّ الكلَب ليلَتفُّ على ساقيه، ويرتِفع 

يسَتِبين فيه الفرُح، ولقد بَلغ من إفراط ُسرورِه أنِّي َظننُت أّنه ُعِرض، إلى فخذيه، وينظر في وجهه، ويصيح صياحًا 
ثمَّ آان بعد ذلك يغيب الشَّهرين والثالثة، أْو يمضي إلى بغداَد ثم يرجع إلى العسكر بعد أيَّام، فأعرف بذلك الّضْرب 

من عندي ينبغي أن يكون فالن قد قدم، وهو  من البصبصة، وبذلك النوع من النُّباح، أنَّ الخادَم قِدم، حتَّى قلُت لبعض
داخل عليكم مع الكلب، وزعم لي أّنه ربَّما ُأْلِقَي لهذا الجرو إلى أن صار آلبًا َتاّمًا، بعَض الطعام فيأآل منه ما أآل، 

مخاِبئ فيضعه هناك، ثم َيمضي بالباقي فيخبُؤه، وربَّما ُأْلِقَي إليه الشيُء وهو َشْبعان فيحتمله، حتَّى يأِتَي به بعَض ال
 حّتى إذا جاع رَجع إليه فأآله
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وزعم لي ِغلماني وغيُرهم من أهل الدَّرب، أنَّه آان ينبح على آلِّ راآٍب يدخل الدرب إلى عراقيب برذونه، سائسًا 
جًا منه، لم ينَبْح البتَّة، ال آان أو صاحَب داّبٍة إّال أّنه آان إذا رأى محمَد بن عبِد الملِك داخًال إلى باب الدرِب أو خار

عليه وال على دابَّته، بل آان ال يقف له على الباب وال على الطريق، ولكنَّه يدخل الدِّهليز سريعًا، فسألُت عن ذلك 
فبلغني أنه آان إذا أقبل صاَح به الخادم، وأهَوى له بالضَّرب، فيدخل الدِّهليز، وأنه ما فعل ذلك به إّال ثالَث مراٍر، 

تَّى صار إذا رأى محمََّد بَن عبِد الملِك، دخل الدِّهليز من تلقاء نفسه، فإذا جاوَز وثب َعَلى عراقيب دوابِّ الشاآريَّة، ح
كان ورأيت هذا الخبَر عنَدهم مشهورًا،  قال وُآنَّا إذا َتَغدَّْيَنا دنا من الِخوان فزجرناه مرًَّة أو مرَّتين، فكان ال يقَرُبنا، لم

وال َيبُعُد عن الخوان لعلَِّة الطمع، فإن ألقينا إليه شيئًا أآَله َثمَّ، ودنا من أجل ذلك بعَض الدُّنوِّ، فُكنَّا نستظِهُر الزَّجر، 
عليه، فنرمي باللُّقمة فوَق َمرِبِضه بأذُرع، فإذا أآلها ازداد في الّطَمع، فقرَّبه ذلك من الِخوان، ثمَّ يجوز موضَعه الذي 

ا آنا نقِصد إليه من امتحان ما عنَده، ليصيَر ما يظهُر لنا حديثًا، لكان إطعام الكلب والسِّّنور من آان فيه، ولوال م
الِخوان خطأ من وجوه أوَُّلَها أن يكون يصير له به دْربة، حتَّى إنَّ منها ما يمدُّ َيده إلى ما على المائدة حتَّى ربما 

هم َيَرونه، وربَّما لم يرَض بذلك حتَّى يُعوَد في قيئه، وهذا آله ممَّا ال تناول بفيه ما عليها، وربَّما قاء الذي يأآل و
 ينبغي أن يحُضَرُه الرئيس، ويشهَده ربُّ الدار، وهو َعَلى الحاشية أجوز

ة األمصار األآل بين أيدي السباع فأمَّا علماُء الفرِس والِهند، وأطبَّاء اليونانيِّيَن وُدهاُة العرب، وأهُل التَّجربة من ناِزل
وُحّذاق المتكّلمين، فإنهم يكرهون األآَل بين أْيِدي السِّباع، يخافون نفوَسها وأعينها، ِللَّذي فيها من الشََّره والِحرص، 

والطََّلب والَكَلب، وِلَما يتحلَُّل عند ذلك من أجوافها من البخار الرِديء، وينفصل ِمن عيونها من اُألمور المفِسدة، التي 
طباَع اإلنسان نقَضْته، وقد ُروي مثُل ذلك عن الثَّوري عن ِسماك بن َحْرب عن ابن عّباس أّنه قال على  إذا خالطْت

ِمنبر الَبصرة إّن الكالب من الِحّن، وإّن الِحنَّ من َضَعَفِة الِجّن، فإذا غِشيكم منها شيٌء فألقوا إليه شيئًا واطردوها، فإّن 
ن ِقَياَم الخدِم بالمَذابِّ واألشربِة على ُرُؤوسهْم وهم يأآلون؛ مخافة النفس والَعين، لها أنفَس سوء، ولذلك آانوا يكَرهو

وآانوا يأمرون بإشباعهم قبَل أْن يأُآلوا، وآانوا يقولون في السِّنَّور والكلب إمَّا أْن تطرَده قبل أن تأآَل وإمَّا أن تشَغَلُه 
سقطت من يده لقمٌة َفَرَفَع رأسه، فإذا عيُن غالٍم له تحّدق نحَو بشيء يأآله، ولو بعظم، ورأيُت بعَض الحكماء وقد 

لقمته، وإذا الغالُم يزَدِرُد ريقه لتحلُّب فِمه من الشَّهوة، وآان ذلك الحكيُم جيَِّد اللَّْقم، طيِّب الطعام، ويضيِّق على 
َن هذا المعنى وبين قولهم في إصابة العيِن غلمانه، فيزعمون أّن ُنفوَس السِّباع وأعيَنها في هذا الباب أردأ وأخَبث وبي

الشيء العجيَب المستحَسَن ِشْرَآٌة وَقَراَبة؛ وذلك أنَّهم قالوا قد رأينا رجاًال ينسب ذلك إليهم، ورأيناهم، وفيهم من 
ل؛ لتواتره إصابة الَعين مقداٌر من العدد، ال نستطيع أن نجعل ذلك الّنَسق من باب االتِّفاق، وليس إلى ردِّ الخبر سبي

 وتراُدِفه، وألّن الِعياَن قد حّققه، والتجربة قد ُضّمت إليه، 

 العين التي أصابت سهل بن حنيف

وفي الحديث المأثور في العين التي أصابت َسْهل بن ُحنيف فأمَر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في ذلك بالذي أَمَر، 
 وذلك مشهور

 آالم في العين والحسد

صل ينفصل من عين المستحِسن إلى بدن المستحَسن، حتَّى يكون ذلك الداخُل عليه هو الناقَض لُقواُه َلَما قالوا ولوال فا
جاز أن يلقى مكروهًا البتَّة، وآيف يلقى المكروه من انساَق في َحيزه وموِضعه، والذي أصابته العين في حّيزه أيضًا 

مل القى معموًال فيه، وال يجوز أْن يكون المعتل بعد صّحته وموضعه، من غير تماسٍّ وال تصاُدم، وال فاصل وال عا
يعتلُّ من غير معنى بدُنه، وال تنتقض األخالط وال تتزايل إّال ألمٍر يعِرض، ألنه حينئٍذ يكوُن ليس بأولى باالنتقاض 

ك القوُل في من جسٍم آخر، وإن جاز للصحيح أْن يعتّل من غير حادث، جاز للمعتّل أْن يبرأ من غير حادث، وآذل
الحرآة والسكون، وإذا جاز ذلك آان الغائُب قياسًا على الحاضر الذي لم يدخل عليه شيء من مستحِسن له، فإذا آان 

البدَّ من معنى قد َعِمل فيه، فليس لذلك المعنى وجه إّال أن يكوَن انفصل إليه شيء َعِمل فيه، وإّال فكيف يجوُز أن 
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المِته وتمام قّوِته، ولم يتغيَّْر ولم يحُدث عليه مايغيِّره، فهو وجسم غائب في السَّالمة يعتّل من ذاِت نفسه، وهو على س
 من األعراض سواٌء، وهذا جواب المتكلِّمين الذين يصدِّقون بالعين، وُيثبتون الرُّؤيا

سة، حتَّى يكون الذي صفة المتكلمين  وليس يكوُن المتكلُم جامعًا ألقطار الكالم متمكِّنًا في الصناعة، يصلح للرئا
ُيحِسن من آالم الدِّين في وزن الذي ُيحِسن من آالم الفلسفة، والعاِلُم عندنا هو الذي يْجَمعهما، والصيب هو الذي 
يجَمع بين تحقيق التوحيد وإعطاء الطبائع حقائقها من األعمال، ومن زعم أّن التوحيَد ال يصلح إال بإبطال حقائق 

ه على الكالم في التوحيد، وآذلك إذا زعَم أّن الطبائَع ال تصحُّ إذا قرنَتها بالتوحيد، ومن قال الطبائع، فقد حمل عْجَز
 فقد حمل عجَزه على الكالم في الطبائع

وإنَّما َيْيأس منك الملحد إذا لم َيْدُعَك التوفُّر على التوحيد إلى َبخس حقوِق الطبائع؛ ألّن في رفع أعمالها رفَع أعيانها، 
نت األعيان هي الداّلة على اهللا فرفْعَت الّدليَل، فقد أبطلَت المدلول عليه، ولعمري إّن في الجمع بينهما َلبعَض وإذا آا

الشِّّدة وأنا أعوُذ باهللا تعالى أْن أآون آّلما َغمَز قناتي باب من الكالم َصْعُب المدخل، نقْضُت رآنًا من أرآان مقالتي 
 ومن آان آذلك لم ُينتَفْع به

ول في إصابة العين ونحوهاالق  

فإن قال قائل وما بلغ من أمر هذا الفاِصل الذي ال يشعر ِبِه القوم الحضوَر وال الذي انفصل منه، وال الماّر بينهما، 
وال المتلقِّي له ببدِنه وليس دونُه شيء، وآيف لم يْعَمْل في األقرِب دوَن األبعد، واألقرُب إنسان مثله، ولعلَّه أن يكون 

ُه أشدَّ اجتذابًا لآلفات، وبعد، فكيف يكون شيٌء يصَرع الصحيَح وُيضِجع القائم، وينُقض القوى، وُيمِرض طبع
األصحَّاء، ويصَدع الصَّخر ويهِشم العْظم، ويْقُتل الثَّور، وَيهدُّ الحمار، ويجري في الَجماد َمجراه في النبات، ويجري 

البة والمالسة جريُه في األشياء السخيفة الرِّخوة؛ وهو ممَّا ليس له في النَّبات مجراه في الحيوان، ويجري في الّص
صدم آصدم الحجر، أو َغْرب آغْرب السَّيف، أو حدٌّ آحدِّ السِّنان؛ وليس من جنس السّم، فيحمل على نفوذ السُّّم؛ 

ار عملوا ذلك من طريق وليس من جنس الغذاِء فُيحمل على نفوذ الِغذاء، وليس من جنس السِّحر فيقال إنَّ الُعمَّ
طاعتهم للعزائم، فلعلَّ ذلك إنَّما آان شيئًا وافق شيئًا، قيل لهم قد تعلمون آيف مقداُر َسمِّ الجرَّارة أو سّم األْفعى، 

وآيف لو وزنتم الَجرَّارة قبل لسِعها وبعده لوجدتموها على حاٍل واحدة، وأنت ترى آيف تفَسخ ْعقَد بدن الفيل، وآيف 
البعير، من غير صدم آصدم الحجر، وغرٍب آغرب السَّيف، وحدٍّ َآَحدِّ السنان، فإْن قلت فهل ناُب  تنقض قوى

األْفَعى وإبرُة العقرب إّال في سبيِل حدِّ السنان قلنا إنَّ البعيَر لو آان إنما َيَتَفسَّخ لطْعن الَعقرب بإبرتها لَما آان ذلك 
ُبدَّ أن يكون ذلك ألحد أمَرين إمَّا أن تكون العقرُب تمّج فيه شيئًا من إبرتها، يبلغ منها مقدار النَّخس فَقط، ولكنَّه َال

فيكون طبع ذلك وإن قلَّ يفسخ الفيَل والزَّندبيل، وإمَّا أن يكون طبُع ذلك الدَّم إذا القاُه طبُع ذلك الناب وتلك اإلبرة أن 
ان فإنَّ األمَر فيه على خالف ما صدَّرتم به المسألةُيجمد فيقتل باإلجماد، أو يذيب فيقتل باإلذابة، فأيَّهما آ  

وال تنازَع بين األعراب واألعراُب ناس إّنما وضعوا بيوَتهم وأبنيتهم وسَط السِّباع واألحناش والهَمج، فهم ليس 
مها دم أنَّها تنكز يعُبرون إّال بها، وليس يعرفون سواها وقد أجمعوا على أّن األْفَعى إذا هِرمت فلم َتطَعْم ولم يبَق في ف

بأنفها، وتطعن به، وال تعضُّ بفيها، فيبلغ النَّكُز لها ما آان يبلغ لها قبَل ذلك اللَّدُغ، وهل عندنا في ذلك إال تكذيُبهم أو 
الرجوُع إلى الفاصل الذي أنكرتموه، ألنَّ أحدًا ال يموت من تلك الّنخسة، إن آان ليس هناك أآثر من تلك الغْمزة، 

جَّاج، أو ابنه رؤبةوقال الع   

 آنتم َآمْن أدَخَل في ُجْحٍر يدًا  فأخطأ األْفَعى َوَالقى األسودا 

  ثم قال

 بالشمِّ ال بالسَّمِّ منه أقصدا
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  وقال اآلخر

 أصمَّ ما شّم من َخْضَراَء أيبسهـا  أو مسَّ من حجٍر أْوَهاُه فانصدعا 

وغيره عند األعراب، وههنا أمثال نْضرُِها، وأمور قد عايْنتموها، يذلَُّل بها  وقد حدََّثني األصمِعيُّ ِبَفْرق ما بيَن النَّْكز
هذا المعنى عنَدآم ويسُهل بها المدَخل، قولوا لنا ما باُل العجيِن يكون في أقصى الدار ويفلق إنسان ِبطِّيخِة في أدنى 

لون بصدٍم آان ذلك آصدم الحجر، أو بغرب الدار، فال يفلح ذلك العجين أبدًا وال يختمر فما ذلك الفاصُل  وآيف تقو
آغرب السيف وآيف لم يعِرض ذلك الفساد في آلِّ معجون هو أقرُب إليه من ذلك العجين، وعلى أنَّ نْكز الحيَِّة التي 

الحيَّة يصُفه الشَُّعراء بأنَّ المنكوَز ميِّت ال محالة، في سبيل ما حدَّثني به حاذٌق من حذَّاق األطباء، أّن رجًال يضرب 
ِمن دواهي الحّيات بعصاُه فيموت الّضارُب، ألنهم يرون أّن شيئًا َفصَل من الحيَِّة فجرى فيها حتَّى داخل الضارب 

فقتله، واألطباء أيضًا والنَّصارى أْجرأ على دفع الرُّْؤيا والعين، وهذه الَغرائِب التي ُتحكى عن الحيَّات وصْرِع 
 الشيطان اإلنساَن، من غيرهم

ا الدُّهرّية فمنِكرٌة للشياطين والجنِّ والمالئكة والرُّؤيا والرُّقى، وهم يرون أنَّ أمَرهم ال يتمُّ لهم إّال بمشارآِة فأمَّ
 أصحاب الَجهاالت

وقد نجُد الرُجل ينقف شحم الحنظل، وبينه وبين صاحبه مسافة صالحة، فيجد في حلقه َمرارة الحنظل، وآذلك 
ينه وبين اإلنساِن مسافة متوّسطة البعد، يِجُد في حلقِه حالوة السوس، وناقف الحنظل ال تزال السُّوس إذا عولِج بِه وب

  عينه تهُمل مادام ينقفه، ولذلك قال ابن ُحذام، قال أبو عبيدة وهو الذي يقول

 آأنِّي غداَة البيِن يوَم تحمَّـلـوا  َلَدى َسُمَراِت الحيِّ ناقُف حْنظل 

ُدُروَر َدمعِته في إْثر الحمول، فشبَّه نفسه بناقف الحنظل، وقد ذآره امرؤ القيس قي قولهيخبر عن بكائه، ويِصف    

 عوَجا على الّطَلِل القديم لَعّلنـا  َنْبِكي الدِّياَر آما بكى ابن حماِم 

مع عيناه، وينظر اإلنسان ويُزعمون أّنه أّول َمن بكى في الدِّيار، وقد نِجُد الرَُّجَل يقَطع البصل، أو ُيوِخُف الَخْردل فتد
فيديُم الّنظَر في العين المحمرة فتعتري عيَنه ُحمرة، والعرب تقول َلُهو أعَدى من الثَُّؤباء، آما تقول َلُهو أعدى من 
الَجَرب، وذلك أّن َمن تثاَءب ِمرارًا، وهو ُتجاه عيِن إنسان، اعترى ذلك اإلنسان التثاؤب، ورأيت ناسًا من األطباء 

فة المتكلِّمين، منهم َمْعمر، ومحمد بن الَجْهم، وإبراهيم بن السِّْندّي، يكرهون ُذُنوَّ الطامِث من إناٍء اللبن وهم فالس
لَتُسوطه أو تعالَج منه شيئًا، فكأّنهم يروَن أنَّ لبَدِنها ما دام ذلك العَرُض يعِرض لها، رائحًة لها ِحدٌَّة وبخار غليظ، 

 يكون لذلك الَمُسوط ُمفِسدًا

 من أثر العين الحاسدة

وال ُتْبِعَدنَّ هذا من قلبك تباعدًا يدُعوك إلى إنكاره، وإلى تكذيب أهله، فإْن أبيَت إّال إنكاَر ذلك، فما تقول في َفرٍس 
تَحصَّن تحَت صاحبه، وهو في وسط موِآبه، وغباُر الموِآب قد حاَل بين استبانِة بعضهم لبعض، وليس في الموآب 

، فيلتفُت صاحُب الِحصان فيرى حجرًا أو رمكة، على قاب َغَرٍض أو َغَرضين، أو َغلوة أو غلوتين، ِحْجر وال رَمكة
حدِّثني، آيف شمَّ هذا الفرس ريَح تلك الفرِس األنثى، وما باله يدخل دارًا من الدُّوِر، وفي الدَّار األخرى ِحْجٌر، 

لباب سيقع في موضعه إن شاء الّله تعالى، وقال أبو سعيد فيتَحصَّن مع دخوله من غير معاينة وَسَماِع صهيل وهذا ا
عبد الملك بن قريب آان عندنا رُجالن َيعينان الناس، فمرَّ أحدهما بحوٍض من حجارة، فقال تالّلِه ما رأيَت آاليوم قطَّ 

ضَرْرُت أهَلَك فيك فتطاير أربَع فتطاير الحوض ِفلَقين، فأخذه أهُله فضبَّبوه بالحديد، فمرَّ عليه ثانيًة فقال وأبيك لقلَّما أ
 ِفَلق
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قال وأمَّا اآلخر، فإنَّه سمَع صوَت َبوٍل من وراء حائط فقال إنَّك لَشرُّ الشَّخب فقالوا له إنه فالٌن ابنك، قال وانقطاع 
ورأيت أنا رجًال  ظهراه قالوا إنه ال بأَس عليه، قال ال يبوُل واللَّه َبْعَدها أبدًا قال فما بال حتَّى مات، قال األصمعّي

َعُيونًا فُدعَي عليه فَعِوَر، قال إذا رأيُت الشيَء ُيعجبني، وجدُت حرارًة تخرُج من َعيني، قال وسمع رجٌل بقرًة ُتحَلب 
فأعجبه صوُت َشْخبها، فقال أيتَّهن هذه، فخافوا عيَنه فقالوا الفالنّية ألخرى َورَّوا بها عنها فهلكتا جميعًا الُمَورَّى بها 

المورَّى عنها، وقد َحَمل النَّاُس آما ترى على العين ما ال يجوز، وما ال يسوغ في شيء من المجازات، وقوُل الذي و
اعورَّ إذا رأيُت الشيَء يعجبني وجدُت حرارًة تخرج من عيني، ِمْن أعظم الحجج في الفاصل من صاحب العين إلى 

ون إذا آان يتشوَّف للناس ليصَيبهم بعين، ويقال ِعْنُت ْفَالنا أِعينه عْينًا إذا المعين، استطراد لغويقال ويقال إنَّ فالنًا َلَعي
  أصبَته بعين، ورجل َمعين ومعيون إذا أصيب بالعين، وقال عبَّاس بن ِمرداس

 قد آان قوُمك يحِسبونَك سيِّدًا  وإخال أنك سيٌِّد مـَعـيوُن

ا أشدَّ عينه، وقد أصابته َنفس أو عينويقال للَعيون إنَّه َلَنُفوٌس، وما أنفَسه، أي م  

  دفاع عن الكلب

 وأمَّا قول القائل إنَّ من لؤِم الكلب وغدِره أنَّ اللصَّ إذا أراد داَر أهله أطَعَم الكلَب الذي يحرسهم َقْبَل ذلك ِمرارًا ليًال
لداَر بما فيها فإن هذا التأويل ال يكوُن إّال ونهارًا، ودنا منه ومسح ظَهرُه، حتى ُيثبت صورَته، فإذا أتاه ليًال أْسلَم إليه ا

من نتيجِة سوِء الرأي، فإنَّ سوَء الرأي يصوِّر ألهله الباطَل في صورة الحقِّ، وفيه بعُض الظُّلم للكلب وبعض 
رط إلِفه المعاندة للمحتّج عن الكلب، وقد َثبَت للكلب استحقاُق المدح من حيُث أَراَد أن يهجَوه منه، فإن آان الكلُب ِبف

وشكِره آفَّ عن اللصِّ عنَد ِذآر إحسانه، وإثبات صورِتِه، فما أآثَر مْن ُيْفِرط عليه الحياُء حتَّى ينسب إلى الضَّعف 
والكرم وحتَّى ينَسب إلى الغفلة، وُربَّما شاب الرَُّجُل بعَض الفطنة ببعض التَّغافل، ليكون أَتمَّ لَكرمه، فإنَّ الفطنة إذا 

ن أموِر آثيرة، ما لم يكن الِخيُم آريمًا والِعْرق سليمًا وإنك أيُّها المتأوِّل، حيَن تكلِّف الكلَب مع ما قد تمَّت منعت م
َعجََّل إليه اللّص من اللََّطف واإلحسان أْن يتذّآَر نعمًة سالفة، وأْن يحترس من خديعة المحِسن إليه، مخافة أْن يكوَن 

فيه، بعيُد الغايِة في تفضيله، ولو آان للكلِب آلة يعِرف بها عواقَب األموِر وحوادِث  ُيريُغ بإآرامه سوءًا َلحَسُن الرأِي
الدهور، وآان يوازن بيَن عواجلها وأواجلها، وآان يعرف مصادرها وموارَدها، ويختار أنقص الشّرين وأتمَّ 

يعرف الُحجَّة من الشُّبهة، والثَِّقِة من الخيرين، ويَتثبَُّت في األمور، ويخاف الَعيب ويأخذ بحجٍَّة وُيعطي بحجَّة، و
 الّريبة، ويتثبَّت في العلَّة، ويخاف َزيغ الهوى وسَرف الطبيعة، لكاَن من آباِر المكلَّفين ومن ُرُؤوس الممَتحنين

  أختيار األشياء والموازنة بينها لدى العاقلين

والنظاُم الذي ال ينقطع وال يختلط، في ذوي التمكين واالستطاعة،  والعادُة القائمة، والنََّسُق الذي ال ُيَتَخطَّى وال يغاَدُر،
وفي ذوي العقول والمعرفة، أنَّ أبداَنهم متَّى أحسَّت بأصناف المكروه والمحبوب، واَزنوا وقاَبلوا، وَعاَيُروا وميَّزوا 

ٍة ومنفعة في اآلجل وتتبعوا بين أتمِّ الخيرين وأنقص الشّرين، ووصلوا آلَّ مضٍرة ومنفعة في العاجل بكلِّ مضرَّ
مواقعها، وتدبَّروا مساقَطها، آما يتعرَّفوَن مقاديَرها وأوزانها، واختاروا بعَد ذلك أتمَّ الخيرين وأْنَقَص الّشرين، فأما 

وفي الشر صرفًا والخير محضًا فإّنُهم ال يتوّقفون عندهما، وال يتكّلفون المواَزنَة بينهما، وإنَّما ينظرون في الممزوج 
بعض ما يخشى في معارضته، وال يوثُق َبَمعّراُه وُمَكشَِّفه، فيحملونه على خالص الذِّهن، آما يحَمل الّذهب على 

الكير، وأّما ذوات الطَّبائع المسخَّرة والغريزة المحبولة فإنما َتعَمل من جهة التسخير والتنبيه، آالسّم الذي يقتل بالَكمِّيَّة 
ي يغذو ويقتل بالمجاَوزة لمقدار االحتمال، وإن هيَّأ اللَّه عزَّ وجّل أصناَف الحيوان المسخَّرة وال يغذو، وآالغذاء الذ

لدْرك ما ال تبلغه العقوُل اللطيفة، بلَغْته بغير معاناٍة وال روّية وال توقُّف، وال خوٍف من عاقبة،  ومتى تقدَّمْت إلى 
كِّنة بطبائعها، المقصورِة غير المبسوطة، لم يمكْنها أن تعرَف من األمور التي يعالجها أهُل العقول المبسوطة، المتم

تلك الطبيعة ما آان موازّيًا لتلك األمور ببديهٍة وال فكرة، وإذا آانت آذلك فليس بواجب أن تكون آلَّما أحسَنْت أمرًا 
ُن، إّال بُحسن التأتِّي وِبُبعد أمكَنها أن ُتْحسَن ما آان في وزنه في الُغموض واإللطاف، وفي الصَّنعِة التي ال تمِك

الروّية، وبمقابِلة األموِر َبعضَها ببعض، وهذا الفنُّ ال ُيصاُب إّال عند من ِجهُته العقل، ويمكُنه االستدالُل، والكفُّ عنه 
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تعّرُف الِعلل،  والقطُع له إذا شاء، وإتماُمه إذا شاء، وبلوَغ غايته، واالنصراُف عنه إلى َعقيِبه من األفعال، وَمْن جهُتُه
وُيمكُنُه إآراه نفِسِه على المقاييس والتكلُّف والتأتِّي، ومتى آانت اآللة موجودًة فإّنها ُتنبيك على مكانها، وإال آان 

وُجودها آعدمها، وبالحسِّ الغريزّي ُتشعِر صاحَبها بمكانها، ال يحتاج في ذلك إلى تلِقيٍن وإشارة، وإلى تعليم وتأديب، 
حُب اآللة أَحمَق من الحبارى، وأجَهَل من العقرب، وإن آان صا  

  اإللهام في الحيوان

 والعاقل الممكَّن ال يفضُل في هذا المكان على األشياء المسخَّرة، وال ينفصل منها في هذا الباب

ِبها والتعلُّم لها من وليس عند البهائم والسباع إالَّ ما ُصنعت له، ونصبت عليه، وُألهمتّْ معرَفته وآيفيََّة تكلُِّف أسبا
تلقاء أنفسها، فإذا أحَسَن العنكبوُت نْسَج َثِويِِّه وهو من أعجب العجب، لم يحسن عمَل بيت الزنبوِر، وإذا صنع النَّحُل 

خالياه مع عجيب اِلقْسمة التي فيها، لم يحسْن أن يعمَل مثَل بيِت العنكبوت، والسُّْرفة التي يقال أصَنُع من ُسرفة ال 
أن ُتبني مثَل بيِت األَرَضة، على جفاِء هذا العمل وِغلِظِه، ودقَّة ذلك العمل ولطافته، وليَس آذلك العاقُل  ُتحسن

وصاحُب التمييز، َوَمن َملك التصّرَف، وُخوِّل االستطاعة، ألّنه يكون ليَس بنجَّاٍر فيتعلَّم النِّجارة، ثمَّ يبدو له بعَد 
ثمَّ رّبما ملها بعد أن حَذقها، وصار إلى التجارةالحذِق االنتقاُل إلى الِفالحِة،   

  أسمح من الفظة

وقال صاحب الكلب وزعمَت أنَّ قولهم أَسمُح ِمْن الفظة أن الالفظة الدِّيك، ألّنه َيَعضُّ على الحبَِّة بطرَفي مْنقاره، ثّم 
ذا المثَل يقول ذلك، والناُس في هذا المثل يحذُف بها ُقدَّام الدَّجاجة، وما رأينا أحدًا من العلماء وِمن الذين رَووا ه

رجالن زعم أحُدهما أنَّ الالفظة العنز؛ ألن العنز َترعى في َروضٍة وتأآل من َمعَّْلفها وهي جائعة، فيدعوها الراعي 
سك في وصاحُبها باِسمها إلى الحْلب، فتترك ما هي فيه حتى ُتْنَهك حلبًا، وقال اآلخر الالفظة الرََّحى، ألّنها ال تم

َجْوفها شيئًا مما صار في بطنها، وآيف تكون الالفظة الديَك وليس لنا أن نْلِحق في هذه الكلمة تاء التأنيث في األسماء 
المَذآَِّرة، والالفظة مع هاء التأنيث أشبه بالعنز والّرَحى، وإنَّما سمَّينا الجمَل راويًة، وحامَل العلِم راوَيًة، وعالَّمة، 

اللغِة على ذلك ولم يختلفوا فيه، وَآيَف وال اختالَف بينهم أّن الديك خارٌج من هذا التأويل، وإّن  حين احتجَّ أهُل
اختالفهم بين العْنِز والرَّحى، وبعد فقد زعم ُثمامة بن أشَرس رحمه اللَّه تعالى أنَّ ِديَكة َمْرو تطُرد الدَّجاج عن الحبِّ، 

صاحب الديك قولهم أَسمح من الفظة ال يليق بالرَّحى، ألنَّ الرََّحى َصْخَرةٌُ وتنِزع الحبَّ من أفواه الدَّجاج، وقال 
صمَّاء، والذي ُيخرج ما في بطنها الُمدير لها، والعرُب إنَّما تمدح بهذه األسماء اإلنسان وما َجَرى مجراه في الوجوه 

يات وأمَّا تْرك الشَّاة للعَلف فليس بلفٍظ للعَلف، إّال الكثيرة، ليكون ذلك َمشحَذًة لألذهاِن، وداعيًة إلى السِّباق وبلوغ الغا
أْن يحملوا ذلك على المجازات البعيدة، وقد يكون ذلك عند بعض الضَّرورة، والّشاة ترضع من ِخْلِفها حتَّى تأتي على 

من أْمَوق البهائم،  أقصى لبن في ضرعها، وتنُثر العَلَف، وتقلُب الِمْحَلب، وتنَطح من قام عليها وأتاها بغذائها، وهي
وزوُجها َشتيم المحّيا، منِتُن الريح، يبوُل في جوف فيِه وفي حاّق خياشيِمه، وتقول العرب ماُهو إالَّ تيٌس في سفينٍة، 

،  َوأمُر إذا أرادوا به الَغَباوة وَما ُهَو إالَّ تيس، إذا أرادوا به نْتَن الريح، والعْنُز َخرقاُء، وأبوها وهو التَّْيُس أخَرُق منها
الدِّيِك وشأنُه، وآْيَف يلِفُظ ما َقد َصاَر في منقاره، وآيف ُيِؤثُر به َطُروَقته ِمن َذاِت نفِسه شيُء يراُه الناُس، ويراه 

 َجمِيُع العباد، وهذه المكرمة، وهذا الَغَزل، وهذا اإليثار، شيٌء يراُه الناس لم يكْن في َذَآٍر َقطُّ ممَّن يزاِوج إالَّ الديك،
والدِّيُك أحقُّ بهذا المثل، فإْن آنُتم قد َصَدقتم على العرب في تأويل هذا المثل فهَذا غلطٌُ من العرب وعصبيَّة للََّبِن، 
وعشق للدَّقيق، والمثُل إنَّما يلِفظ به رجُل من األعراب، وليس األعرابيُّ بُقْدوِة إالَّ في الجرِّ والنصب والرفع وفي 

لك فقد يخطئ فيه ويصيب فالدِّيك أحقُّ بهذا المثل الذي ذآرنا، وسائِر خصاله الشريفة، والذي األسماء، وأمَّا غير ذ
يدلُّ على أنَّ هذا الفعَل في الدِّيك، إنَّما هو من جهة الغَزل ال غير، أنه ال يفعُل ذلك إذا هِرم وعَجَز عن السِّفاد، 

وأَحرص على المأآول، وأضنُّ على الَحبِّ، فما َلُه لم ُيْؤِثرهّن به وانصرفت رغبُته عنهنَّ وهو في أيَّام َشباِبه أْنَهُم 
عْنَد زهده، وُيْؤِثرُهنَّ عند رغبته وما باُلُه لم يفعل ذلك وهو فرُّوج صغير، وصَنع ذلك ِحين أطاَق السفاد فتْرآه لذلك 

يِّن ال يُردُُّه إّال َجاهل أو معاندفي العجز عنهنَّ، وبذُله في أوقات القوة عليهنَّ دليل على الذي قلنا، وهذا َب  
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  دفاع عن الكلب

وقال صاحب الكلب لسنا ُننِكر ِخصاَل الدِّيك ومناقَبه من األخباِر المحمودة، ولوال ذلك ما ميَّْلنا بيَنه وبين الكلب، وَمْن 
لمفضوِل شيءٌُ من يميُِّل بين العَسل والخلِّ في وجه الحالوة والحموضة وآيف يفضل شيٌء على شيء وليَس في ا

الفضل والذي ُقلتم من قْذِقه الحّب ُقدَّاَم الدَّجاج صحيح، وليس هذا الذي أنكْرنا، وإنَّما أنْكرنا موضَع المثل الذي 
صرفتموه إلى حّجتكم، وترآتم الذين ما زال الناس يقلِّدونهم في الشاهد والمثل، وإن جاز لكم أن تردُّوا عليهم هذا 

َمن آِرَه مثًال أو شاهدًا أْن يردَّ عليهم آما رددتْم، وفي ذلك إْفَساُد أمِر الَعَرِب آله، فإْن زعمَت أّن المثَل جاز لكلِّ 
الديك، آاَن أحقَّ به، فخصوُمك آثير ولسنا نحيط بأوائل آالمهم، على أيِّ مقاديَر آانوا يضعونها، ومن أيِّ شيء 

اُه فإذا عرفنا سَببه أقررَنا به، وقال أبو الحسن مر إياُس بُن معاوية اشتقُّوها، وآيف آان السبب، وُربَّ شيٍء أنكرَن
، بديِك ينقر حبًّا وال يفرُقُه، فقال ينبغي أن يكون هذا هِرمًا، فإنَّ الهِرم إذا ُألقي له الحبُّ لم يفرْقُه ليجتمع الدجاُج حوَلُه

 والهِرم قد فنيْت رغبتُه فيهنَّ، فليس همَُّه إّال نفَسُه

ا عنُه أّنُه قال الالفظة الديك الشابُّّ،وإنَُّه يأخذ الحبَّة يْؤثر بها الدَّجاَج، والهِرُم ال يفعل ذلك، وإنَّما هو الفظةٌُ وروو
مادام شاّبًا، وقال صاحب الكلب وذآر ابن ِسيرِيَن عن أبي ُهريرة أن آلبًا مرَّ بامرأٍة وهو يلَهُث عند بئر، فنزَعْت 

َر اللَّه تعالى لها، وعنه قال غَفر اللَّه لَبِغيٍّّ أو لمؤمنة مّر بها آلٌب فنَزعت ُخفَّها فسقته، وقال صاحب ُخفَّها فسَقْته، فَغَف
الكلب وقال ابن َداَحة ضرب ناٌس من السُّلطاِء جارًا لهم، ولبَّبوه وسحبوه وجرُّوه،، وله آلٌب قد ربَّاه، فلم يَزْل ينَبُح 

أنَّ المضروَب المسحوَب آان يكفُّه ويزُجره، لقد آان عَقر بعَضهم أو مَنعه منهم قال عليهم ويشقِّق ثياِبهم، ولوال 
إبراهيُم النَّظَّام قدَّمتم السِّنَّور على الكلب، ورويتم أْن النبّي صلى اهللا عليه وسلم أمَر بقتل الكالِب واستحياِء السنانير 

من الطَّوَّاَفاِت عليُكْم، وآلُّ منفعٍة عْنَد السِّنَّْوِر إّنما هي أآُل الفأر فقط،  وتقريِبها وتربيتها، آقوله عند مسألته عنها إنَُّهنَّ
ْم وعلى أنَُّكم قلَّما تجدون سّنورًا يطُلب الَفْأر، فإن آان مما َيطُلُب ويأآُل اَلَفأَر، لم يعدمكم أن يأآَل حَماَمُكْم وِفراَخُك

والطائَر ُيتََّخُذ ِلُحسنِه وُحسِن َصْوته، والذي َالُبّد منه الوثوُب عِلى ِصَغار  والَعصاَفيَر التي يتلهَّى بَها أوَالُدُآْم،
الفراِريج، فإْن هو عفَّ َعن أموالُكْم لم َيعّف َعن أموال جيرانُكْم، ومنافع الكلب َال يحصيها الطَّوامير، والّسّنور مع 

لحّيات، ودخَّاالِت اآلذان والفأَر والُجرذان، وآلَّ خبيثٍة ذلك يأآل األوزاَغ والعقارب، والخنافيس، وبناِت َوْردان، وا
وآّل ذاِت سّم، وآلَّ شيِء تعافه النفس، ثمَّ قلتم في سؤر السِّنَّور وسؤر الكلب ما قلتم، ثمَّ لم ترضوا به حتَّى أضفتموه 

 إلى نبيُِّكم صلى اهللا عليه وسلم

السباع أطيُب أفواهًا من الكالب، وآذلك آلُّ إنساٍن ساِئل الريق ساِئل أطيب البهائم أفواها وال يُشكُّ الناس أْن ليس في 
اللعاب، والُخلوف ال يعرض للمجانين الذين تسيُل أفواههم، ومن آان ال يعتريه الخلوف فهو من البَخر أبَعُد، وآَما أنَّ 

، وحتَّى إّن من سال ُفوه من اللعاب فإنَّما طوَل انطباق الفم ُيورث الخلوف، فَكثرُة تَحلُِّب األفواه بالريق تنفي الُخلوف
قضوا له بالسالمِة من فيِه، وإن استنَكهوه مع أشباِهِه وَجُدوه طيِّبًا، وإن آان ال يَقرُب ِسواآًا على الريق، وآذلك يقال، 

 إن أطيَب النَّاِس أفواهًا الزِّنج، وإْن آانت ال تعرُف َسُنونًا وال ِسواآًا

، وسباُع الطيِر وذواِت األربع موصوَفٌة بالبَخر، والذي يْضَرب به في ذلك المثل األَسُد، وقد ذآره على أّن الكلَب سُبع
  الحَكُم بن عبدل في ِهجَاِئِه محمََّد بَن حسَّان فقال

 فنْكَهُته َآنْكَهِة أْخـدِريٍّ  شتيٍم شاِبِك األْنَياب وْرِد 

  وقال بشَّار

طِعْم وأْخَلُف ِمْن صقٍر وإْن آاَن قد   وَأَفَسى من الظَّْربان في ليلِة الَكرى  

 يهجو بها حماَد عْجَرد، ويقال ليس في البهائم أطيُب أَفواهًا من الظباء

  رضيعٌُ ُمَلهم
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وزعم علماُء الَبصريِّين، وذآر أبو عبيدة النحويُّ، وأبو اليقظان ُسحيم بن حفص، وأبو الحسن المدائني، وذآر ذلك 
عن َمْسلَمَة بن محارب، وهو حديٌث مشهورٌُ في مشيخة أصحابنا من البصريِّين، أنَّ َطاعونًا عن محمَِّد بن حفص 

جاِرفًا جاَء َعلى أهِل دار، فلم يشكَّ أهُل ِتلك المَحلَِّة أنَّه لم َيْبَق فيها َصغيٌر وال آبير، وقد آان فيها َصِبيٌّ يرتضع، 
المطعونين من أهل تلك المَحلَِّة إلى باب تلك الدار فسدَُّه، فلمَّا آان بعد ويحبو وال يقوم على رجليِه، فعَمد َمن بقي من 

ذلك بأشهُر تحوَّل فيها بعُض َوَرَثِة القوم، ففتح الباَب، فلمَّا أفَضى إلى َعْرصة الّدار إذا هو بِصبيٍّ يلعُب مع أجراء 
آلبٌة آانت ألهل الدار، فلمَّا رآها الصبيُّ حبا إليها،  آلبِة، وقد آَانت َألهل الدار، فراَعُه ذلك، فلم يلَبْث َأْن أقبلْت

فأمكنْته من أطبائها فمصَّها، َفَظنُّوا أّن الّصبّي لما بقي في الداِر وصاَر منِسيًّا واشتدَّ جوُعُه، ورأى أجراَءها تستقي 
َم هو الطلبمن أطبائها، َحبا إليها فعطفت عليه، فلمَّا سَقْتُه مرًَّة أدامْت ذلك َلُه، وَأَدا  

والذي َأَلَهم هذا الَمْولوَد َمصَّ إبهامه َساَعَة ُيوَلُد من بطن ُأّمِه، ولم يعرف آيفيََّة االرتضاع، هو الذي هداه إلى 
 طاالرتضاع مْن أطباِء الكلبِة، َوَلْو لم تُكن الهداَيُة شيئًا مجعوًال في طبيعته، لما َمصَّ اإلبهاَم وحلَمةََ الّثْدي، فلّما أفر
عليِه الجوُع واشتدَّت حاُلُه، وطلَبْت نْفُسُه وتلك الطبيعُة فيِه، دَعْتُه تلك الطبيعة وتلَك الَمْعِرَفُه إلى الطلب والدنّو، 

فسبحاَن َمْن دبََّر هذا وألهمه وَسّواُه ودلَّ َعَلْيِه إلهام الحمام  ومثُل هذا الحديث ما ُخبِّر به عن بابويه صاحب الحمام، 
قَصصه في آتاب اللُّصوص، علمَت َأنَّه بعيدٌُ من الكذب والتزيد، وقد رأيته وجالسته ولم أسمْع هذا ولو سمعت 

الحديَث منه، ولكْن حدَّثني به شيٌخ من مشايخ البصرة، ومن النُّزول بحضرة مسجد محمد بن َرغبان، وقال بابويه 
اخ الزَّوج الطيار، قال وآان في الُغرفة َثْقبٌُ آان عندي زوُج حماٍم مقصوص، وزوُج حمام طّيار، وفرخاِن من فر

في أعالها وقد آنُت جعلت ُقدَّام الَكوَّة رفًّا ليكون َمسقطًا لما يدخُل ويخرج من الحمام، فتقدَّمُت في ذلك مخافَة أن 
سلطان، فوَضَعني يعرض لي عارٌض فال يكون للطَّيار منفذ للتكسُّب ولورود الماء، فبيَنا أنا آذلك إْذ جاءني رسوُل ال

في الحبس، فنِسيت قْدر الزَّوج الطيَّار والفرخين، وما لهما من الثمن، وما فيهما من الكرم، ومتُّ من َرحمِة الزَّْوج 
المقصوص، وشغلني االهتماُم بهما عن آثير مما أنا فيه، فقلت أمَّا الزَّْوُج الطيَّاُر فإنَّهما يخرجان ويرِجعان ويُزّقان، 

أن َيْسَلما ولعلَّهما أن يذهبا وقد آنُت ربَّيتهما حتى تحصَّنا وَورََّدا فإذا شبَّ الفرخان ونهضا مع أبويهما،  ولعلَّهما
وسقطا على المعالة، فإّما أن يثُبتا وإمَّا أْن يذهبا، ولكْن آيَف يكوُن َحاُل المقصوَصْيِن، وَمْن أسوُأ حاًال منهما َفُخلِّي 

يكن لي همٌّ إالَّ النََّظر إلى ما خلَّفت خْلفي من الحمام، وإذا الفرخان قد َثبَتا وإذا الزَّْوَجاِن قد ثبتا، َسِبيلي َبْعَد شهر، فلم 
وإذا الزَّوجان الطيَّاران ثبتا على حالهما، إّال أنِّي رأيتهما زاقَّين، إذ عالمُة ذلك في موضع الَغَبِب، وفي الِقرِطمَتين، 

نهما، فقلت فكيف يكونان زاقَّين مع استغناِء فرَخيهما عنهما وال أشكُّ في موت وفي أصوِل المناقير، وفي عيو
المقصوصين، ثمَّ دخلُت الغرفة فإذا هما على أفضِل حال، فاشتدَّ تعجُّبي من ذلك، فلم ألَبْث أن َدَنوا إلى أفواه الزَّوج 

هما، فإذا هما لما اشتّد جوُعهما، وآانا يريانهما الكبار يصنعان آما يصنع الفْرخ في طلب الزَّقِّ، ورأيتهما حين زقَّا
يزّقان الَفرَخين َوَيرياِن الفرَخين آيَف يستطعمان ويسَتِزقَّاِن، حمَلُهما الجوُع وحبُّ العيش، َوَتَلهُُّب العطش، وما في 

في الطيَّار، واالستطَعاُم عادًة في  طبِعهما من الهداَيِة، على َأْن طلبا َما يطَلُب الفْرُخ، َفَزّقاهما ثم صار الزَّقُّ عادًة
 المقصوص

من عجائب الحمام وِمن الحمام حماٌم يُزقُّ فراخه وال يزقُّ شيئًا من ِفراخ غيره، وإن دنا منه مع فراخِه فرٌخ ِمْن 
منه، آما أنَّ من فراخ غيره، وشاَآَل فرخيه في السِّنِّ واللَّون طردهما ولم يزقَّهما، ومن الحمام ما يزقُّ آلَّ فرخٍِ دنا 

الحمام حمامًا ال يُزقُّ فراَخه البّتَة حتَّى يموت، وإنَّما تعُظم البلّيةُّ على الَفرخ إذا آان األُب هو الذي ال يزّق، ألنَّ 
ليهم، الِوالدَة وعامَّة الحْضن والَكْفل على األّم، فإذا ظهر الولد فعامَُّة الزَّقِّ على األب، آأنه صاحب الِعيال والكاِسب ع

 وآاألمِّ التي تلد وُترِضع

الطائر العجيب آاسر العظام وأعجُب من هذا، الطائُر الذي يقال له آاسر العظام، فإّنه يْبلُغ من ِبرِّ الفراِخ آلِّها بعد 
طنًا، وأقسى قلبًا القَياِم بشأن فراخ نفسه، أّنُه يتعاهد فرَخ الُعَقاب الثالث، الذي تخرجه من ُعشِّها، ألنَّها أشَرُه وأرَغُب َب

وأسوُأ ُخلقًا ِمْن أَن تحَتِمَل إْطعاَم ثالَثة، وهي َمَع ذلك سريعة الَجزع، فتخرج ما َفَضَل عن فرخين، فإذا أخرجْته قبله 
 آاسُر الِعظام وأْطَعمُه، ألْن الُعقاَب من الالئي تبيض ثالَث بيضات في أَآثر حاالتها
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ل وُعيِّر رجٌل من بني أسِد بأآل لحوم الكالب، وَذهَب إلى قولهدفاع أسدي عن أآل قومه لحوم الكالب قا   

 يا َفْقَعِسيُّ لْم أآلته ِلمـْه

  لو خافَك الّلُه عليِه َحرَّمْه

 َفما أَآلَت لحَمُه وال َدَمْه

لعقاب في الهواء، قال فقال اَألعرابي أَما عِلمت أْن الشَِّدة والشجاعة، والبْأَس والقوة من الحيوان، في ثالَثِة أصناٍف ا
والتمساح في ساآن الماء، واَألَسد في ساآن الغياض، وليس في األرض لحٌم أشهى إلى التمساح وال إلى اَألسد من 

 لحم الكلب، فإن شئتْم فُعدُّوه عُدوًّا لهما، فإّنُهما يأآالِنِه من طريق الَغيظ وطلب الثأر، وإن شئتم فقولوا غيرذلك

األسد  وبنو أَسٍد ُأْسد الغياض، وأشبُه شيِء باألسد، فلذلك تشتهي من اللُّحمان أشهاها إلى الطبيعة األسدية في بني 
اَألسد، والدَّليُل على أّنُهْم ُأْسد، وفي طباِع اُألْسد، أّنَك لو أحَصْيَت جميَع القتلى من سادات العرب وِمْن ُفرسانهم، 

 َلَوْجَدت َشْطَرها أو َقريبًا من َشطرها لبني أسد

 أنفة الكلب

قالوا ثمَّ بعَد ذلك آلِّه أنَّ الكلَب ال يرضى بالنوم والرُّبوض على بياض الطريق، وعلى َعَفِر التراب، وهو يرى َظْهر 
الِبساط، وال يرَضى بالِبساط وهو يجد الِوسادة، وال يرضى بالمطارح دون مرافق المطارح فمن ُنْبله في نفسه أن 

ي المجلس، وحيُث يَدُعه ربُّ المجلس صيانًة له وإبقاء عليه إالَّ أن يتصدَّر فيه مْن ال يجوز يتخيَّر أبدًا أنبَل موِضع ف
إالَّ أْن يكون صدرًا، فال يقصِّر الكلب دوَن أن يرَقى عليه، وقد آان في ُحجج معاوية في اتخاذ المقصورة بعد ضرب 

 الُبَرك إّياه بالسيف، أّنه أبصَر آلبًا على منبره

ا ُطبع عليه من إآرام الرَُّجل الجميل اللباس، حتَّى ال ينبُح عليه إن دنا من باب أهله، مع الُوثوب على آل هذا على م
أسَود، وعلى آلِّ رثِّ الهيئة، وعلى آلِّ سفيٍه تشبُه حاُله حاَل أهل الرِّيبة، وِمن ِآْبره وشدَّة تجبُّره، وَفْرط حِميَّته 

ى رُجٍل في الليل، ولم يْمنعه حارٌس ولم يمكنه الفوت، فدواؤه عند الرجل أّنه ال وأنفته واحتقاره، أْنه متى نبح عل
ينجيه منه إالَّ أن يقُعَد بين يديه مستخزيًا مستسلمًا، وأّنه إذا رآه في تلك الحال دنا منُه فَشغَر عليه؛ ولم َيهْجه، آأنَّه 

، آما آانت العرُب تجزُّ نواِصَي األسرى من الُفرسان، إذا حيَن ظفر به، ورآه تحت قدرته، رأى أْن يِسَمه بميَسِم ُذلٍّ
رامت أْن تخلَِّي سبيَلها وتمنَّ عليها، ولو َآفَّ العربيُّ عن جزِّ ناصيته، لوَسَمه األْسَيُر من الشِّعر والقوافي الخالداِت 

ال يبُلُغ أهَله حتَّى تستوَي مع سائر شعِر  البواقي، التي هي أبقى من الِميَسم، بما هو أضرُّ عليه من َجزِّ ناصيِته، ولعلَُّه
 رأسه، ولكنَّ ُذلَّ الجزِّ ال يزال يُلوح في وجهه، واليزال له أثٌر في قلبه

 تقدير مطرف للكلب

وُذآر أنَّ ُمطرِّف بن عبد اللَّه آان يكره أْن يقال للكلب اخسأ، وما أشبه ذلك، وفي دعائه على أصحاب الكلب الذي 
يمنعونه من ُدخول ُمَصالَّه، قال اللهمَّ امنعهم برآة صِيده دليل على حْسِن رأيه فيه آان أرباُبه ال  

من أقوال المسيح عليه السالم قالوا ومرَّ المسيُح بن مريم في الَحواِريِّين بِجيفة آلب، فقال بعضهم ما أشدَّ نتَن ريحه 
اخسْأ، وْيلَك فقال َهمَّام بن الحارث الويُل ألهِل النَّار قال فهالَّ قلَت ما أشدَّ بياَض أسنانه قالوا وقال رجٌل لكلب  

 هراش الكالب

والِهراش الذي يجري بينها وهو َشرٌّ، يكون بيَن جميع األجناس المتَِّفقة، آالبرذون والبرذون، والبعير والبعير، 
ناس من الّناس، ويقع فيه الِقمار،  والحمار والحمار، وآذلك جميع األجناس، فأمَّا الذي يفرط ويتمُّّ ذلك فيه، ويتمّنع
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ويتَّخذ لذلك، وينفَق عليه، وُيغاَلى به، فالكلُب والكلب، والكبُش والكبش، والدِّيُك والّديك، والسُّماَنى والسُّماَنى، 
َرذ اآلخر التحريش بين الجرذان فَأمَّا الُجَرذ فإنَّه ال يقاتل الُجَرَذ حتَّى يشدَّ رجل أحدهما في طرف خيط، ويشّد الُج

بالطرف اآلخر، ويكون بينهما من المساواة وااللتقاء، والعضِّ والخمش، وإراقة الدَّم وَفْري الجلود، ما ال يكون بين 
شيئين من األنواع التي ُيهاَرش بها والذي ُيحدث للُجْرذان طبيعة القتاِل، الرِّباُط نفُسه، فإن انقطع الخيُط وانحلَّ الَعْقد، 

وهذا غربًا، ولم يلتِقيا أبدًا، وإذا تقابلت ِجَحرَة الفأر، وَخال َلها الموضُع، فبْيَنها شرٌّ طويل، ولكنه ال  أخَذ هذا شرقًا
 يعُدو الوعيد والصَخب، وال يلتقي منهما اثناِن أبدًا

ه ُجحٌر آخر، قصة ثمامة فيما شاهده من الفأر وحدَّثني ثمامة بن أْشَرس قال آان بقَي في الحبس ُجْحر فأر، وِتْلقاَء
َفيَرى لكلِّ واحٍد منهما وعيدًا وصياحًا ووثوبًا، حتَّى ُيَظنَّ أنَُّهما سيلتقيان ثم ال يحتجزان حّتى يُقتَل آلُّ واحٍد منهما 
صاحَبه، فبينا آلُّ واحٍد منهما في غاية الوعيد، إذ مرَّ هاربًا حتَّى دخل ُجحره، فما زاال آذلك،حتَّى أتى اللَّه تعالى 

فَرج وُخلِّي سبيليبال  

 جودة الشم عند الكالب السلوقية

وزعم أنَّ السَّلوقيََّة الطويلَة المناخر أجوُد َشّمًا، والشمُّ العجيب والحسُّ اللطيف من ذلك، إالَّ أنَّ ذلك في طلب الذآور 
لك ما ليس لغيرها، وإنَّ الفأَر لإلناث واإلناِث للذُّآور خاصة، وأمَّا شمُّ المأآول، واسترواُح الطُّعم، فللسِّباع في ذ

َلَيشمُّ، وإنَّ الذَّر والنمل َلَيشمُّ، وإنَّ السنانير لتَشمُّ، وآذلك الكلب، وله في ذلك فضيلة، وال يبلُغ َما يبلغ الذئب وقال 
  أعرابّي

 آان أبو الّصحيم من أربـابـهـا  َصبَّ عليه اللـه مـن ِذئابـهـا

هـايلتِهُم الطـائَر فـي َذهـاِبـ  أطلَس ال ينحاُش ِمن آـالبـهـا  

  في الَجْرَيِة األوَلى فال َمَشى بها  

 أال تراه يجتهد في الدُّعاء عليها بذئٍب ال ينحاُش من الكالب

 باب ما ُيَشبَّه بالَكْلِب وليس هو مْنه

ها آأنَّه أآُلٌب صغاٌر تعدو، وإذا جرى الفرس المحجِّل شبَّهوا قوائَمه بقوائم الكلب إذا ارتفعت في بطنه، فيصير تحجيُل
  آما قال الُعمانيُّ

 آَأن تحت الَبْطن منه أآُلَبـا  ِبيضًا ِصغارًا ينتهْشَن الَمْنَقبا 

  وقال البدرّي

 آأنَّ أجراَء آـالٍب ِبـيِض  دوَن ِصفاَقْيه إلى التَّْغِريِض 

  وقال اآلخر

أرَبَعـاآَأنَّ ِقّطًا أو آالبًا   دون ِصفاقيه إذا ما َضَبعا   

  ويصفون الطَّْلَع أوَّل ما يبدو صغارًا بآذاِن الكالِب الِبيِض، وقال في ذلك الرَّاجُز

 أنَعُت ُجمَّارًا على سحـيض  َيخِرج بعد النَّْجم والتبعيض

  َطْلعًا آآَذاِن الكالِب البيِض  
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  وُيوَصف صوُت الشَّْخب في اإلناء بهرير هراش الكالب، قال أعرابّي

الٍب ُهوِرشا َفهّرا جرَوا آ  آأنَّ ِخْلفيها إَذا مـا هـرَّا  

  وقال اآلخر

 آأنَّ صوَت َشْخِبها المسحْنِفر  بيَن األباِهيِم وبين الِخْنصـِر

 ِهراُش أجراٍء ولما ُتْثِغـِر  

  وقال أبو ُدَواد

 َطويل طاِمح الطَّْرِف  إلى َوَهْوهِة الكلب

  جواب صبي

رجل ُيسمَّى آلبًا، وآان لُه ُبَنيٌّ يلعُب في الطريق، فقال له رجٌل ابن َمْن فقال ابن َوْو  وزعم الهيثم بن عدي قال آان
  َوْو َوْو

 ما يستحّب في ذنب آلب الصيد

  ويحّبون أن يكون ذَنب الكْلِب الصَّاِئِد يابسًا، ليس له من اللحم قليل وال آثير، ولذلك قال

  تلِوي بأذناٍب قليالِت اللَِّحا

لشاعروقال ا   

 إنِّي وَطْلَب ابِن غـّالِق لـَيقـِرَينـِي  آالغابط الكلَب يبغي الطِّْرَق في الذَّنب 

 الطِّرق الشحم اليسير، يقال ليس به ِطْرق

 طيب لحم أجراء الكالب

ويقال ليس في األرض َفرٌخ وال جرٌو وال شيٌء من الحيوان أسمَن وال أرطَب وال أطيَب من أجراء الكلب، وهي 
ُه شيٍء بالحمام، فإنَّ ِفراَخ الحمام أسمٍن شيٍء مادامت صغارًا من غير أن تسمَّن، فإذا بَلغْت لم تقبل الشحم، أشب

  وآذلك أوالُد الكالب وقال اآلخر

 وأغَضِف األْذن طاوي الَبْطِن ُمْضَطِمٍر  ِلَوْهـَوٍه َرِذم الـخـيشـوِم َهـرَّاِر

نة شديدة، ثم أعقبْتها سنٌة تتاَبَع فيها األمطاُر فسِمنت الماشية، وآُثرت األلبان األصمِعّي قال قال أعرابيٌّ أصابتنا َس
 واألسمان، فَسِمن ِوْلدان الحيِّ، حتَّى آأنَّ اسَت أحدهم جرو يتمطَّى

الكلب طلب أبي دالمة أبو الحسن قال قال أبو العبَّاس أميُر المؤمنين ألبي ُدالمة َسْل قال آلبًا، قال ويَلك ما تصنع ب
قال قلت أصيُد به، قال فلك آلب، قال ودابًَّة، قال وداّبة، قال وغالمًا يرَآب الدابة وَيصيد، قال وغالمًا، قال وجارَية، 

قال وجارية، قال يا أمير المؤمنين آلٌب وغالٌم وجارَية وداّبة، هؤالء ِعيال، والبدَّ ِمن دار، قال ودار، قال والبدَّ 
عة، قال أقطعناك ماَئَة َجِريٍب عامرًة وماَئَة جريٍب غامرة، قال وأيُّ شيء الغامرة قال ليس فيها لهؤالء من َغلَِّة َضي
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نبات، قال أَنا ُأقِطعك خمَسماَئِة جريب من فيافي بني أسد غامرًة، قال قد جعلنا لك المائتين عاِمرتين ُآلَّها، ثمَّ قال 
ه فدْعها، قال ما منعَت عيالي شيئًا أهون عليهم فْقدًا منهأبقَي لك شيء قال نعم، أقبِّل يدك، قال أمَّا هذ  

   علمه حيلة فوقع في أسرها

أبو الحسن عن أبي مريم قال آان عندنا بالمدينة رجٌل قد آُثر عليه الدَّين حتَّى توارى من غرمائه، ولِزم منزله، فأتاه 
تجعُل لي إْن أنا دللتك على حيلٍة تصيُر بها إلى غريم له عليه شيٌء يسير، فتلطََّف حتَّى وصل إليه، فقال له ما 

الظهوِر والسَّالمِة من غرمائك قال أقِضيَك حقَّك، وأزيُدك ممَّا عندي ممَّا تقُُّر به عينك، فتوثَّق منه باأليمان، فقال له 
ُحصرًا، ويَضْع لك متَّكأ، ثّم أمِهل إذا آان غدًا قْبَل الصَّالِة مْر خادَمك يكُنْس باَبك وِفناَءك ويرشَّ، ويبُسْط على دّآانك 

حتى تصَبح و يمرَّ الناس، ثّم تجلس، وآلُّ َمن يمرُّ عليك ويسّلم انبح له في وجهه، وال تزيَدنَّ على النُّباح أحدًا آائنًا 
ك فانَبْح َمن آان، وَمْن آّلمك من أهِلك أو خدمك أو من غيرهم، أو غريٍم أو غيره، حتَّى تصير إلى الوالي فإذا آلَّم

له، وإيَّاك أن َتزيَده أو غيَره على النُّباح؛ فإنَّ الوالَي إذا أيَقَن أنَّ ذلك منك ِجدٌّ لم يُشكَّ أنَّه قد عَرض لك عارض من 
َمسٍّ فيخلَِّي عنك، وال يغري عليك، قال ففَعل، فمرَّ به بعُض جيرانه فسّلم عليه، فنَبح في وجهه، ثم مرَّ آخُر ففعل 

حتَّى تسامع غرماؤه فأتاه بعُضهم فسّلم عليه فلم يِزْده على النُّباح، ثمَّ آخُر، فتعلَّقوا به فرفعوه إلى الوالي،  مثَل ذلك،
فسأله الوالي فلم يزْده على النُّباح، فرَفعه معهم إلى القاضي، فلم يزده على ذلك، فأَمَر بحبسه أيَّامًا وجعَل عليه 

نِطق بحرٍف سوى النُّباح، فلمَّا رأى القاضي ذلك أمَر بإخراجه ووضَع عليه العيوَن العيون، ومَلك نْفَسه وجَعَل ال ي
في منزله، وجعل ال ينِطق بحرٍف إالَّ النباَح، فلما تقرََّر ذلك عند القاضي أمر غرماَءه بالكفِّ عنه، وقال هذا رجٌل ِبِه 

مه الحيلة، أتاه متقاضيًا ِلِعدِته فلمَّا آلمه جعل ال يزيدُه على َلَمم، فمكث ما شاء اُهللا تعالى، ثمَّ إنَّ غريَمه الذي آان عّل
النُّباح، فقال َلُه ويَلَك يا فالن وعليَّ أيضًا، وأنا علَّمتك هذه الحيلة فجعل ال يزيُده على النُّباح، فلمَّا يئس منه انصرف 

 يائسًا مما يطالبه ِبِه

أبو الحسن عن سلمة بن خّطاب األزدّي، قال لمَّا تشاغل عبُد الملك اتحاد المتعاديين في وجه عدوِّهما المشترك قال 
بُن مْرواَن بمحاربِة ُمصَعِب بِن الزُّبير، اجتَمَع وجوُه الرُّوم إلى ملكهم فقالوا له قد أمكَنْتك الُفْرصُة من الَعرب، 

فإنَّك إن فعلَت ذلك بهم نلَت  بَتشاُغل بعضهم مع بعض، لوقوع بأسهم بينهم، فالرأُي لك أن تغزَوهم إلى بالدهم،
حاجَتك، فال تَدْعهم حتَّى تنقضَي الحرُب التي بينهم فيجتمعوا عليك فنهاهم عن ذلك وخطَّأ رأَيهم، فأبوا عليه إّال أن 

فخالَّه، فلما  يغُزوا العرَب في بالدهم، فلمَّا رأى ذلك منهم أَمَر بكلَبيِن فحرَّش بينهما، فاقتتال قتاًال شديدًا، ثمَّ دعا بثعلٍب
رأى الكلبان الثعلَب، ترآا ما آانا فيه، وأقبال عليه حتَّى قتاله، فقال ملك الروم آيف ترون هكذا العرُب، تقتتُل بينها، 

 فإذا رأونا ترآوا ذلك واجتمعوا علينا فعَرفوا صدقه، ورَجعوا عن رأيهم

 آرم الكالب

ن الصديُق توعََّده بصداقة المغيرة، فأعلمه الرجُل ذلك، وقال إنَّ قال وقال المغيرُة لرجٍل خاصم إليه صديقًا له، وآا
 هذا يتوعََّدني بمعرفتك إيَّاه، وزعم أنَّها تنفعه عنَدك، قال أَجْل إنَّها واهللا لتنَفع، وإنَّها لتنَفُع عند الكلب العقور

تنفع عنده المعرفُة من ألٍف واحدًا وهذا فإذا آان الكلُب العقوُر آذلك، فما ظنُّك بغيره وأنت ال تصيب من الناس َمن 
الكرُم في الكالب عامٌّ، والكلُب يحُرس ربَّه، ويحمي حريمه شاهدًا وغائبًا، وذاآرًا وغافًال، وَناِئمًا ويقظان، وال يقصِّر 

 عن ذلك وإن جَفوه، وال يخُذلهم وإن خَذلوه

 نوم الكلب

النوم، وإنَّما نومه نهارًا، عند استغناِئهم عن حراسٍة، ثمَّ ال ينام إالَّ  والكلُب أيَقُظ الحيوان عينًا في وقِت حاجتهم إلى
  ِغرارًا وإالَّ ِغَشاشًا، وأغلُب ما يكوم الّنوُم عليه وأشدُّ مايكون إسكارًا له أْن يكوَن آما قال رؤبة

  القيت َمْطًال آُنعاِس الَكْلِب
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أْنَوُم مايكوُن أْن يفتَح عيَنه بقْدر ما يكفيه للحراسة، وذلك ساعًة، وهو يعني بذلك الَقْرَمَطة في المواعيد، وآذلك فإنَّه 
 في هذا آلِّه وأسَمُع من فَرس، وأحَذُر من َعْقَعق، مع ُبعد صوته

         قول رجل من العرب في الجمال

وُبْعُد الصوتوقيَل لرُجل من العرب ما الجمال فقال ُغؤور العيَنين، وإشراف الحاجبين، وُرْحب األشداق،   

 عالج الكلب واحتماله

هذا مع قلة السآمة، والصَّْبِر على الجفوة، واحتماِل الجراحات الشِّداد، وجوائف الطعان ونواِفِذ السهام، وإذا ناله ذلك 
الجلم َيَزْل ينظِّفه بريقه؛ لمعرفته بأنَّ ذلك هو دواؤه حتَّى يبرأ، ال يحتاج إلى طبيب، وال إلى ِمْرهم وال إلى ع  

 طول ذماء الضب والكلب واألفعى

وتقول العرب الضبُّ أطوُل شيٍء َذَماء، والكلُب أعجُب في ذلك منه، وإنَّما عجبوا من الضَّبِّ، ألنَّه َيْغُبر ليلته مذبوحًا 
ان في العين مّيتًا، مفِريَّ األوداج، ساآَن الحرآة، حتَّى إذا قرِّب من النار تحّرك، آأنَّهم يظنُّون أنَّه قد آان حيًا، وإن آ

واألفَعى تبقى أيَّامًا تتحرَّك ما يعتريه االختالج بعد الموت فأمَّا الذي يعتريه االختالج بعد ُجموده ليلًة، فلْحُم البقر 
 والُجُزر، تختلج وهي على المعاليق اختالجًا شديدًا، والحيَّة ُيقَطُع ثلثها األسفل، فتعيش وينُبت ذلك المقطوع

مع الجراح الشديدةحياة الكلب   

 قال والكلب أشّد األشياِء التي تعيش على الجراح، التي ال يعيش عليها شيء إال الكلُب، والخنزيُر، والُخْنَفساء

 قوة فّك الكلب وأنيابه

غريزة أنَّه إن والكلُب أشدُّ األشياء َفّكًا، وأْرهفها نابًا، وأطَيُبها فمًا، وأآثرها ريقًا، ُيرَمى بالعظم المْدَمج، فيعلم بال
 عضَّه رّضه، وإن بلَعه استمرأه

  إلف الكلب وغيره من الحيوان لإلنسان

وهو ألوٌف للناس، مشارٌك من هذا الموضع العصافيَر والخطاطيَف والحماَم والسنانير، بل يزيد على ذلك في باب 
وحشيٌّ، ومنه ما هو آلٌف أهلي، والُخطَّاف  الخاصِّ وفي باب العامِّ، فأمَّا باب الخاصِّ، فإن من الحمام ما هو ُطورانيٌّ

من القواطع غير األوابد، إذا قطع إلى اإلنس لم َيْبِن بيَته إالَّ في أبعِد المواضع، من حيُث ال تناله أيديهم، فهو مقسوٌم 
لكالب على بالده وبالِد من اضطرَّته إليه الحاجة، والعصافير تكون في القرب حيُث تمتنع منهم في أنفسها، وا

مخالطٌة لها مالِبسة، ليس منها وحشّي، وآلُّها أهلي، وليس من القواطع وال من األوابد ما يكون آنس بالناس من آثير 
 ممَّا يوصف باألنس واإللف من الكالب دون سواها، وفي السَّنانير الوحشَّيُة واألهلية

َرُب منه في الحمام والعصفور؛ ألنَّه سبع، والحمام وعلى أّن إلَف الكلب فوَق إلف اإلنسان األلوف، وهو في الكلب أغ
بهيمة والسبع بالسباع أشبه، فترَآها ولم يناسبها، ورِغب عنها، وآيف، وهو يصيد الُوحوَش ويمنع جميَع السِّباع من 

نيًَّة وُقْصرًة، وال تراه اإلفساد فذلك أحَمُد له وأوَجُب لشكره، ثمَّ يصيُر في آثيٍر من حاالته، آَنَس بالنَّاس منه بالكالِب ِد
يالعُب آلبًا ما دام إنساٌن يالعبه، ثمَّ لم يْرَض بهذه القرابة وهذه المشاآلة، وبمقدار ما عليه من طباع الُخطَّاف 
والحمام والعصفور، وبمقدار ما فضَّلها اهللا تعالى ِبِه من اُألنس، حتَّى صار إلى غايِة المنافع ُسلَّمًا، وإلى أآثر 

 المرافق
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 الحاجة إلى الكالب

وليس لحارس الناس ولحارِس أموالهم ُبدٌّ من آلب، وآلَّما آان أآبَر آان أحبَّ إليه، وال بدَّ ألقاطيع المواشي من 
الكالب، وإالَّ فإّنها نهب للذئاب ولغير الذئاب ثّم آالِب الّصيد، حتَّى آان أآثُر أهل البيت ِعياًال على آلِّ آلب مقلدات 

الحيوان وقد صار اليوَم عنَد الكلب من الحكايات وَقبول التلقين، وُحْسن التصريف في أصناف اللَِّعب،  األنسان من
وفي ِفَطن الحكايات ما ليس في الجوارح المذلَّلِة لذاك، المصرَّفِة فيه، وما ليس عند الدبِّ والقرد والفيل، والَغَنم 

 المكِّيَّة، والَببَغاء، 

  الكلب الزِّينّي

لب الزِّينّي الصِّينّي ُيسَرج على رأسه ساعاٍت آثيرًة من اللَّْيل فال يتحرَّك، وقد آان في بني َضبََّة آلب زينيٌّ والك
صينّي، ُيسَرج على رأسه، فال ينِبض فيه ناِبض، ويدعونه باسمه وُيرمى إليه بِبْضَعِة لحم والِمْسَرجُة على رأسه، فال 

قوُم هم الذين يأخذون المصباح من رأسه، فإذا زاَيل رأَسه وَثب على اللحم فأآله، يميل وال يتحرَّك، حتَّى يكوَن ال
 ُدرِّب فَدِرب وُثقِّف َفَثِقف، وُأدِّب فَقِبل، وتعلَّق في رقبته الزْنبلة والدَّْوَخّلة وتوضع فيها ُرقعة، ثم يمضي إلى البقَّال

  ويجيء بالحوائج تعليم الكلب والقرد

وصاحُب الرُّبَّاح ِمْن ثمَّ يستخِرُج فيما بين الكْلب والِقرد ُضروبًا من العَمل، وأشكاًال من الِفَطن، حتَّى  ثمَّ صار الَقرَّاُد
صاروا يطحنون عليه، فإذا فرغ من طحنه مَضوا به إلى الُمتَمعَّك، فُيمعَّك آما ُيمعَّك حمار الُمَكاِري وبغُل الطحَّان، 

ّنه ليس شيٌء من الحيوان لذآره حْجٌم باٍد إال الكلُب واإلنسانوقرابٌة أخرى بينه وبين اإلنسان أ  

ما يسبح من الحيوان وما ال يسبح والكلُب بعد هذا أسبُح من حّية، وال يتعلَّق ِبِه في ذلك الثَّور، وذلك فضيلٌة له على 
ه إذا ألقي في الماء الَغْمر سبح، إّال القرَد الِقرد، مَع آثرِة ِفَطن الِقْرد وتشبُّهِه باإلنسان؛ ألّن آلَّ حيواٍن في األرض فإنَّ

 والفرَس األعَسر، والكلب أسبُحها آلِّها، حّتى إّنه لُيَقدَّم في ذلك على البقرة والحيَّة

 أعجوبة في الكالب من األعاجيب

وتلقح من آالٍب وفي طباع أرحاِم الكالب ُأعجوَبة؛ ألنَّها َتلَقح من أجناس غير الكالب، وُيلقحها آما يلقح منها، 
مختلفة األلوان، َفتؤدِّي َشَبه آلِّ آلب، وتمتلئ أرحاُمها أجراًء من ِسفاد آلٍب، ومن مرٍة واحدة، آما تمتلئ من عدَّة 

 آالٍب ومن آلٍب واحد، وليست هذه الفضيلة إّال َألرحام الكالب

وهما ِصنفان النمل والكالب، فقبيلٌة هم الكالب، فخر قبيلتين زنجيتين قالوا والزِّنج ِصنفان، قبيلة زنجيَّة فوق قبيلة، 
وقبيلٌة هم النمل، فخر هؤالء بالكثرة، وفخر هؤالء بالشدَّة، وهذان االسمان ُهَما ما اختاَراهما ألنفِسهما ولم ُيكَرها 

 عليهما

 حديث أآلك آلب اهللا

ُب اهللا فأآله األسد، فواحدٌة قد ثبت بذلك أنَّ قال ويقال إّن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال لُعْتبة بن أبي لَهب أآلك آل
األسد آلُب اهللا، والثانية أّن اهللا تبارك وتعالى ال ُيضاف إليه إالَّ العظيُم، من جميع الخير والشرِّ، فأما الخير فقولك 

الّله، وروح اهللا، وما أشبه بيت اهللا، وأهل اهللا، وُزوَّار اهللا، وِآتاب اهللا، وسماء اهللا، وأرض اهللا، وخليُل اهللا، وَآِليم 
ذلك، وأما الشرُّ فكقولهم دْعه في لعَنِة اهللا وسَخط اهللا، ودْعه في نار اهللا وَسعيره، وما أشبه ذلك، وقد يسمِّي المسِلمون 

 والنَّاس آلبًا
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 تسمية بنات آوى والثعالب والضباع بالكالب

لكالَب آلَّها آالب، ولذلك َتساَفُد وَتَالقح، وقال آخرون لَعمري وقد زعم آخرون أنَّ بناِت آوى، والثعالَب والضِّباَع، وا
هذا إنَّها الكالب إذا أردتم أن تشبِّهوها، فأمَّا أن تكوَن آالبًا ِلعلٍَّة أو ِعلَّتين والوجوُه التي تخالف فيها الكالب أآثر فإنَّ 

، أقرُب إلى الحقِّ من قوِلكم، وقوِل من زَعم أّن مّما ال يجوز، وقول َمْن زعم أّن الجواميس بقٌر وأّن الخيَل ُحُمٌر
الجواميس ضأُن البقر، والبَقر ضأٌن أيضًا، ولذلك سمَّوا بقَر الوْحِش ِنعاجًا، آأنهم إنما ابتغوا اتِّفاق األسماء، وماباُل 

جواميس ضأٌن والبقر من زعم أنَّ األَسد والذئب والضبع والثعلَب وابَن آوى آالٌب أحقُّ بالصواب ممَّن زعم أنَّ ال
ضأٌن والماعُز آلها شيء واحد، وهذا أقرُب إلى اإلمكان؛ لتشابهها في الظِّلف والُقرون والكروش وأنَّها تجَترُّ، 

والسِّنَّور والفهد والنمر والَبْبر واألسد والذئب والضبع والّثعلُب إلى أن تكوَن شيئًا واحدًا أقرب، وعلى أنَّنا لم نتبيْن 
أنَّ الضِّباع والكالَب وبناِت آوى والذئاَب تتالقح؛ وما رأينا على هذا قط ِسْمعًا وال ِعْسبارًا، وال آلَّ ما  إلى الساعة

يُعدُّّون، وما ِذْآرهم لذلك إالَّ من طريق اإلخبار عن السُّرعة، أو عن بعِض ما ُيشبه ذلك، فأّما التالُقح والترآيب 
م عندهم أرخص مْن أن يكونوا وَصُفوا آلَّ شيٍء يكون في الوحش، وآلَّ العجيب الغريب، فاألعراب أفطُن والكال

شيٍء يكون في الّسهل والجبل، مما إذا جمع جميُع أعاجيبه لم يكْن أظرَف وال أآثَر ممَّا يدَّعون من هذا التَّساُفد 
أرغب، إلى ما يستوي في والّتالُقح والتراآيب في االمتزاجات، فكيَف َيَدُعون ما هو أظرُف، والذي ُهو أعجب و

معرفته جميُع الناس تتمَّة القول في حديث السابق  وقال آخرون ليس الكلٌب من أسماء األسد، آما أْن ليس األسد من 
أسماء الكلب، إّال على أْن تمدُحوا آلَبكم فيقول قائلكم ماهو إّال األسد؛ وآذلك القول في األَسد إذا سمَّيتموه آلبًا، وذلك 

ة التصغير والتحقير، والتأنيب والتقريع؛ آما يقال ذلك لإلنسان على جهة التشبيه، فإن آان النبي صلى اهللا عند إراد
ذلك فإنَّ ذلك على بعض ما وصْفنا لك، ويقول أهل حمص إنهم ال ُيغَلبون؛ ألن فيها نوَر اهللا في "عليه وسلم قال 

عالى ُعُلّوًا آبيرًا، ال تضاف إليه الكالُب والسنانيُر والضِّباُع األرض، وما آلُب اهللا إال آُنور اهللا واهللا، تبارك وت
 والثعالب، والنبي صلى اهللا عليه وسلم لم يقل هذا قطُّ، وإْن آان قاَله فعلى صلِة آالٍم أو على حكايِة آالم

قال أَآَلك آلُب اهللا وهو  وقال صاحب الكلب قد وَضح األمر، وتلقَّاه الناس بالَقبول، في أنَّ النبي صلى اهللا عليه وسلم
 يعني األسد، ومن دفع هذا الحديَث فقد أنكَر عالماِت الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 التسمية بمشتقات الكلب

والنَّاُس قد سمَّوا الناَس بكلٍب وُآليب وِآالب وأآلُب ومكاليب ومكالبة بنو ربيعة، وآليب بن ربيعة بن عامر، وفي 
بنو الكْلبة، وبنو آالب، وأآلُب بن ربيعَة بِن نزار ِعمارٌة ضخمٌة، وآْلب بن َوْبرة ِجْذٌم من العرب من القبائل آلب، و

األجذام وهم نفُر ُجمُجمة، وآّل سادات فهو يكنى أبا آليب، ومن ذلك عمرو ذو الكلب وأبو عمرو الكلب الجرمي 
كلب، وآلُّ هؤالء أرَفُع من األسد وقد قالوا وأبو عامر الكلب النحوي، وآيف ال يجوز مع ذلك أْن يسمَّى األسد بال

آلب الماء، وآلُب الرحى، والضَّبَّة التي في الرحل يقال لها الكلب، والكلب الخشبة التي تمنع الحائط من السُّقوط، 
ام آلب، وُتشَخص في القناطر والمسنَّيات، والكلب الذي في السماء ذو الصَُّور، ويقال داء الَكَلب، وقد اعتراه في الطع

وقد آلب عليهم في الحرب، وِدَماُء القوم للَكْلبى شفاء، ومنه الكْلبة والكْلبتان والُكالَّب والكلُّوب ثمَّ المكلِّب والمكلب 
 وهذا مختلف مشتقٌّ من ذلك األصل، ومنه َعلُّوَيْه آلب المطبخ، وحمويه آلب الجّن

بو علقمة الُمَزنيُّ عند سّوار بِن عبد اهللا أو غيره من القضاة و بين أبي علقمة المزني وسوار بن عبد اهللا ولما شهَد أ
توقََّف في َقبول شهادته، قال له أبو علقمة لم توقَّفَت في إجازة شهادتي قال بلغني أنَّك تلَعب بالِكالب والصُّقور، قال 

أبلغك، وإنِّي أخبرك أنِّي جادٌّ في االصطياد  َمْن خبَّرك أنِّي ألعب فقد أْبَطل، وإذا بلغك أنِّي أصطاُد بها فقد صَدَقك َمْن
بها غيُر العٍب وال هازئ، فقد وَقَف المبلِّغ على فرِق ما بيَن الجدِّ واللَّعب، قال ما وَقَف وال وقَّفته عليه، فأجاَز 

قْل ُأحلَّ لُكُم الطَّيَِّباُت "فقال لنبيِّه " حلَّ َلُهْمَيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأ"شهادَته قوله تعالى َيْسألوَنَك َماَذا ُأِحلَّ َلُهْم وقد قال اهللا تعالى 
، فاشَتقَّ لكلِّ صائٍد وجارٍح آاسب ِمْن باِز، وصقٍر، وُعقاب، وَفْهد، وشاهين، "َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَجَواِرح ُمكلِِّبين

ها نفعًا، وأبعدها ِصيتًا، وأنبهها وزرٍَّق، ويؤيؤ، وباشق، وَعَناق األرض، من اسم الكلب، وهذا يدلُّ على أّنه أعمُّ
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فذآر تعليَمهم لها إذ أضاَف " ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلَّمُكُم اهللا َفُكلوا ِمّما َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواْذُآُروا اسَم اِهللا َعَلْيِه"ذآرًا، ثمَّ قال 
على أنفسها، وزَعم أصحاب الصَّْيد أْن ليس في ذلك إلى نفسه، ثمَّ أخَبَر عن أَدبها وأنَّها ُتمِسك على أربابها ال 

الجوارح شيٌء أجدُر أن ُيمِسك على صاحبه وال ُيمِسَك على نفسه من الكلب تأويل آية أصحاب الكهف  قال اهللا تعالى 
، إذ أَوى اْلِفْتَيُة إَلى اْلَكْهِف َأْم َحِسْبَت َأّن َأْصحاَب اْلَكْهِف َوالّرِقيِم آاُنوا ِمْن آياِتَنا َعَجبًا"لنبيِّه صلى اهللا عليه وسلم 

، فخبَّر آما ترى عن دعائهم وإخالصهم، ثمَّ قال جّل وعزَّ "َفَقاُلوا َربََّنا آِتَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّْئ َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشدًا
، ثمَّ قال عزَّ وجّل "ُهْم ِلَنْعَلَم َأيُّ الِحْزَبْيِن َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا َأَمدًاَفَضَرْبَنا َعَلى آَذاِنِهْم في اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَددًا ُثمَّ َبَعْثَنا"
هْم إْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك َنَبَأُهْم ِبالَحقِّ إّنُهْم ِفْتَيٌة آَمُنوا بَربِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى، َوَرَبْطَنا َعَلى ُقُلوب"
َفأُووا إَلى اْلَكْهِف ينشر َلُكْم َربُّكْم ِمْن َرْحَمِتِه "ثم قال " سَّمواِت َواَألْرِض َلْن َنْدُعَو َمْن َدوِنِه إلهًا َلَقْد ُقْلَنا إذًا شططًاال

ْلَيِميِن َوإَذا َغَرَبْت َتْقِرُضُهم َذاَت وُيَهيِّْئ َلُكْم ِمْن أْمِرُآْم ِمْرَفقًا، َوَتَرى الشَّْمَس إذا َطَلَعْت َتَزاَوُر َعْن َآْهِفِهْم َذاَت ا
َوَآْلُبُهْم َباِسٌط "ثّم َقاَل بعَد هذه الصِّفة لحالهم، والتمكين لهم من قلوب السَّامعين، واُألعجوبِة التي أتاهم بها " الشِّمال

فخبَّر أنَّهم لم يستصحبوا ِمن " ارًا َو َلُملْئَت مْنُهْم ُرْعبًاَلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَر"ثمَّ قال " ذَراَعْيِه باْلَوِصيِد
به، ويسكنون إليه، شيئًا غيَر الكلب، فإنَّ مّما يألُف النَّاس ويرتفقون به، ويسكنون  جميع َمن يألُف النَّاس ويرتفقون

إليه، شيئًا غيَر الكلب، فإّن مّما يألُف النَّاس ويرتفقون به، ويسكنون إليه الفرَس والبعيَر والحمار والبغل، والثَّور 
ب في األسفار، وينَقل من بلٍد إلى بلدوالشاة، والحماَم والدَِّيكة، آّل ذلك مما يرتَفق به وُيستصح  

والناس يصطادون بغير الكلب، ويستمتعون بأمور آثيرة، فخبَّر عنهم بعد أن جعلهم خيارًا أبرارًا، أّنهم لم يختاروا 
استصحاَب شيٍء سوى الكلب، وليس يكون ذلك من الموّفقين المعصومين المؤيَّدين، إّال بخاّصٍة في الكلب التكون في 

إذ َيَتَناَزُعوَن َبْيَنُهْم َأْمَرُهْم َفَقاُلوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنَيانًا َربُُّهْم "ثمَّ أعاد ذآر الكلب، ونبَّأ عن حاله، بأْن قال عزَّ وجلَّ  غيره،
الَثٌة َراِبُعُهْم َآْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهم َأْعَلُم ِبهْم َقاَل الَّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمِرِهْم َلَنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهم َمْسِجدًا، َسَيُقوُلوَن َث

ْم إّال َقليٌل، َفَال ُتَماِر ِفيهْم إّال ِمَراًء َآْلُبُهْم َرْجمًا ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهْم َآْلُبُهم ُقْل َربِّي َأْعَلُم ِبِعدَِّتهْم َما َيْعَلُمُه
َثَالَثٌة َراِبُعُهم َآْلُبُهْم َوَيقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهم َآْلبُُُهْم َرْجمًا "وفي قولهم في اآلية " َتْفِت ِفيهْم ِمْنُهْم َأَحدًاَظاِهرًا َوَال َتْس

ل رابَعهم، وُعطف ِذْآُره َدِليٌل َعَلى أنَّ الكلَب رفيُع الحال، نبيه الذِّآر، إذ ُجِع" ِباْلَغْيِب َوَيُقوُلوَن َسْبَعٌة َوَثاِمُنُهم َآْلُبُهْم
على ذآرِهْم، واشتقَّ ذْآره من أصل ذآرهْم، حتَّى آأنَّه واحٌد منهم، ومن أآفائهم أْو أشباهِهم أو ممَّا يقاربهم، ولوال 

ن وطريق فرٌق بيِّ( َراِبُعُهم َآْلُبُهم)ذلك لقال سَيُقولون ثالَثٌة معهم آلٌب لهم، وبيَن قول القائل معهم آلٌب لهم، وبين قوله 
َثالَثٌة َراِبُعُهْم َآْلُبُهْم "واضح، فإْن قلتم هذا آالم لم يحكه اهللا تعالى عن نفسه، وإنَّما حكاه عن غيره، وحيث يقول 

ى، ولو َوَقْد َصَدقُتم، والصِّفة على ما ذآرتم؛ ألنَّ الكالَم لو آان منكرًا ألنكره اهللا تعال" َوَيُقوُلوَن َخْمَسٌة ساِدُسُهْم َآْلُبُهْم
آان معيبًا لعابه اهللا، فإْذ حكاه ولم َيِعْبُه، وجعله قرآنًا وعّظمه بذلك المعنى، مّما ال ينكَر في العقل وال في اللغة، آان 

الكالم إذا آان على هذه الصفة مثَله؛ إذ آان اهللا عّز وجّل المْنزل له االستطاعة قبل الفعل  ومثَل ذلك مثََّل بعُض 
ر، فإّنه سأل بعَض أصحابنا فقال هل تعرُف في آتاب اهللا تعالى أنَّه ُيخِبُر عن االستطاعة، أّنها قبَل المخالفين في القَد

َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اْلِجنِّ َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمقاِمَك وإنِّي َعَلْيه "الفعل قال نعم، أتى آثيٌر، ِمْن ذلك قوُله تعالى 
، قال المخالف سألتك أْن تخبرني عن اهللا، فأخبرتني عن عفريٍت لو آان بيَن يديَّ لَبَزقُت في وجهه قال "يٌنَلَقويٌّ َأِم

صاحُبنا أّما سليماُن النبيُّ صلى اهللا عليه وسلم، فقد ترَك النَّكيَر عليه، ولو آان مثُل هذا القول آْفرًا وافتراًء على اهللا، 
النفس، لكان سليمان وَمن حضره من المسلمين من الجِّن واإلنس أحقَّ باإلنكار، بل لم ومغالبًة وتفويضًا للمشيئة إلى 

يكن الِعفريُت في هذا الموضع هو الذي يسرع فيه ويذآر الطاعة، وال يتقرَّب فيه بذآر سرعة النفوذ، ويبشر فيه بأّن 
يرضى بالكذب حتَّى يقول قوًال مستنكرًا، ويدَّعي  معه من القوِّة المجعولة ما َيَتَهيأ لمثله قضاُء حاجته، فيكذب ثمَّ ال

قوَّة ال ُتجَعل له، ثّم يسَتقبل باالفتراء على اهللا تعالى واالستبداد عليه، واالستغناء عنه نبّيًا قْد ملك الجنَّ واإلنس 
ُجنه فضًال عن أن يقتلهوالرِّياَح والطير، وتْسييَر الجبال، ونطَق آلِّ شيء، ثمَّ ال يزجره فضًال عن أْن يضرَبه، ويس  

وبعُد، فإن اهللا تبارك وتعالى لم يجعل ذلك القول قرآنًا، ويترك التنبيه على ما فيه من الَعيب، إّال والقول آان ِصدقًا 
مقبوًال، وبعد، فإن هذا القوَل قد سمعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتالُه على الناس، وما زالوا يتلونه في 

يبهم، أَفما آان في جميع هؤالء واحٌد يعرف معرفتك، أو يغَضُب هللا تعالى غضبكمجالسهم ومحار  
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 دفاع عن الكلب

قال صاحب الكلب لو اعترْضَت جميَع أهل البدو في جميع اآلفاق من األرض، أْن ُتِصيَب أهَل خيمٍة واحدة، ليس 
ليَّة، وعلى ذلك هم في اإلسالم، فمن رجَع عندُهْم آلٌب واحد فما فوَق الواحد لَما وجدته، وآذلك آانوا في الجاه

بالتخطئة على جميع طوائف األمم، والتأنيِب واالعتراض على جميع اختيارات الناس، فليتَّهم رأَيه؛ فإنَّ رأَي الفرِد 
م، والسّيما الحسوُد، ال َيفي برأي واحد، وال يرى االستشارة حظًا وآيف بأْن َيفَي بجميع أهل البدو من العرب والعج

َوَجاَء ِبُكْم ِمَن اْلَبْدِو ِمْن َبْعِد َأْن َنَزَغ الشَّْيَطاُن " والدليل على أنَّ الَبْدِو قد يكون في اللُّغة لهما جميعًا قوُل اهللا عزَّ وجلَّ 
من قد جّرب  ، ولو ابُتلي صاحُب هذا القول بأن َينزل البادية، لتحوَّل رأُيه، واستبَدَل بِه رأَي"َبْيِني َوَبْيَن إْخَوِتي

تقريَب الكلب وإبعاَده، وقد قال أبو عَّباٍد النميري ال يكون الُبْنَيان قرَيًة حتى ينبَح فيه آلٌب، ويْزقَو فيه ديك، ولمَّا قال 
فقد أحمد بُن الَخاَرآي ال َتصير القريُة قرَيًة حتَّى يصيَر فيها حائٌك ومعلِّم، قال أبو عبَّاد يا مجنوُن إذا صارْت إلى هذا 

 صارت مدينة

وللكلب إثباُته وجَه صاحِبه، ونظُره في عينيه وفي وجهه، وحبُّه له، وُدنُّوه منه، حتَّى ربَّما العبه والعب صبياَنه 
بالعضِّ الذي ال يؤثِّر وال ُيوِجع، وهي األضراُس التي لو نشَّبها في الصخر لَنِشبت، واألنياُب التي لو أنحى بها على 

وقد تراه وما يصنع بالعْظم المدَمج، وبالِفْقرة من الصُّلب القاسي الذي ليس بالنَِّخر البالي، وال الحَصى لرضَّها، 
بالحديِث العِهد بالوَدك الذي يلين معه بالمْضغ وَيطيب، فتراه آيف يرضُّه ويفّتته، ثمَّ إن ماَنَعه بعَض الممانعِة، ووافَق 

مرائه وهْضمه، أو بإذابته وَحلِّه وله ضروٌب من النََّغم، وأشكال من منه بعَض الجوع، آيف يبتِلعه وهو واثق ِباست
األصوات، وله نوح وتطريب، وُدعاء وُخوار، وَهِرير وُعواء، وَبصبصة، وشيٌء يصَنعه عند الفرح، وله صوٌت 

ُعواء واألنين، وله وطٌء شبيٌه باألنيِن إذا آان َيْغَشى الصيد، وله إذا الَعَب أشكاله في ُغُدوات الصَّيِف شيٌء بيَن ال
للحصى مثله بأن لو وطئ الحصى على أرض السطوح ال يكون مثله وطء الكلب يربى على وزنه مرارًا، وإذا مرَّ 

 على واٍد جامٍد ظاهِر الماء، تنّكَب مواضَع الخرير في أسفله

  قال الشاعر ورأى رجًال اسمه وثَّاب واسم آلِبه عمرو فقال

 ولو َهيَّا له الّلـه   ِمن التَّوفيق أسبابا

 لسمَّى نفِسه َعْمرًا  وسمَّى الكلَب َوثَّابا 

  أْطباء الكلبة والخنزيرة والفهدة

قال والكلبة آثيرُة األطباِء، وآذلك الخنزيرة، وللَفهدة أربعة أطباء من َلُدْن صدِرها وقرب إبطيها إلى رفغيها، وللفيل 
صَّدر مثل اإلنسان، والّذُآر في ذلك يشبَّه بالرجل؛ ألْن للرجل ثدَيْين حلمتان تصغران عن جّثته، وهما مما يلي ال

 صغيَرين عن جثته

 واقية الكالب

ويقال إنَّ على الكالِب واقيًة من عبث السُّفهاء والصِّبيان بها، قال ُدريد بن الصِّمَّة، حين ضَرَب امرأَته بالسيف ولم 
  يقتْلها

ّر اْلَعيَن َأْن ُعِصبْت يداهـاأَق  وما إن ُيعصَبان على ِخَضاِب   

 فأبَقـاُهـنَّ أنَّ لـهـنَّّ َجـّدًا  وواقية آواقـية الـكـالب

  وقال اآلخر
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 إْن َيِقَنا اللَّه ِمن َشرِّها  فإنَّ الكالَب لها واقَيْه 

  ويروى

  سيْنِجيه ِمْن شرِّها شرُّه

  وقال غيره

اء فلم تُمْتولقْد قتلُتك بالهج  إن الكالب طويلة األْعماِر   

  وقال ِبشر بن المْعتمر

 الناُس َدأبًا في طالب الّثَرا  فُكلُّهم من شأنه الَخـْتـُر

 آأذؤٍب تنَهشـهـا أْذؤٌب  لها ُعواٌء ولـهـا َزفـُر

استطراد لغوي قال ويقال قَزح الكلب ببوله يقزح قْزحًا، إذا بال، قال وقال أبو الصَّقر يقَزح ببوله حين يبول، وشغر 
لكلب يشَغر إذا رَفع رْجُله، بال أو لم يبل، ويقال شغرُت بالمرأة أشُغرها شْغرًا إذا رفعَت ِرجَلها للنِّكاح، قال ويقال ا

  عاَظل الكلُب ُمعاَظلًة، يعني السِّفاد، قال أبو الزحف

 آِمْشَيِة الكلِب َمَشى للكـلـَبِة  َيبغي الِعظاَل ُمْصحرًا بالسَّوَءة 

عاِظل وآالٌب ُعّظل َوعَظالى، وقال حسان بن ثابت األنصاريقال ويقال آلٌب    

 وَلست َبخيٍر من َيِزيَد وَخـالـٍد  ولست بخْير من معاظلة الكلِب 

قال ماِلُك بن عبد اللَّه الَجْعدّي، يوم فيِف الرِّيح حدَّثني أبي، لقْد نظرُت َيْوَمئٍذ إلى بني عبد الحارث بن نمير، فما 
بالكالب المتعاظلة َحْوَل اللواءشبَّهُتهم إالَّ   

وقَال أبو َبَراء عامُر بن مالٍك مالعُب األََِسنَّة العبه الحارث واليوم قال فقال منذ يومئذ، قال والسَّلوقّية منسوَبٌة إلى 
  َسلوَق من بالد الَيمن، لها سالٌح جيِّد وآالب ُفرَّه، وقال الَقَطاميُّ

َضَواٍر ِمْن َسلوَق لهمعه   َطْورًا ُتعاِنُده وتنفـعـه  

تعفير البهائم والسباع أوالدها قاُلوا وليس في اَألرض بهيمٌة وال سبع أنثى تريد ِفطامَ ولدها وإخراَجه من اللََّبن إلى 
اللحم، أو من اللَبِن إلى الُعْشب، إن آانت بهيمًة إالَّ وهي تعفر ولَدها، والتعفير أن ترضعه وتمنعه حتى يجوع ويطلب 

إن آان سبعًا، والُعْشَب إن آان بهيمة، فال تزاُل تنوِّله وُتماطله وآلما مرَّْت عليه األيَّام آان وقُت منِعها له  اللحَم
  أطوَل، حتَّى إذا قوي على أْآل اللَّْحِم أو الُعْشب فطمته، قال لبيٌد في مثل ذلك

ِشـيٌَّة َمـْسـُبـوَعٌةَأْفِتْلَك َأْم َوْح  ُخِذَلْت َوَهاِديُة الصَِّواِر ِقَواُمَهـا  

 َخْنَساُء َضيََّعِت اْلَفِريَر َفلـم َيِرْم  ُعْرَض الشََّقاِئِق َطْوُفَها َوُبَغاُمَها 

 لُمَعفٍَّر َقْهـٍد َتـَنـاَزَع ِشـْلـَوُه  ُغْبٌس َآَواِسُب َال ُيَمنُّ َطَعاُمَهـا

َفَأَصْبـَنـَهـا َصاَدفَن ِمْنَها ِغرًَّة  إنَّ المنايا ال َتِطيُش ِسهاُمـهـا  



 

51 
 

ألنَّ البقرة إذا آانت بحْضرة ولدها لم تضيِّعه وَمنعت السِّباَع منه، وقاتَلْت دوَنُه بُقرونها أشدَّ القتال، حتَّى ُتنجَيه أو 
 تعَطب

 بعض من آني بالكالب

أمِّ ِآالب، وَقال الشَّاعر يذُآرها قال وآان ابُن ِلَساِن الُحمََّرة يكنى أبا آالٍب، وآان زوُج ُحبَّى المَدنيَّة يقال له ابن   

 وَما َوَجَدْت َوْجدي به أمُّ واحٍد  وال وْجُد ُحبَّى بابِن أمِّ ِآالِب

 رأَتُه طويَل السَّاعدين َشمْرَدًال  آما انبعثْت من قّوٍة وَشَباب

 صفة عيون الكالب

  وقال آخر يِصُف عيوَن الكالب إذا أبصرت الصَّيد

بالصَّيد َعْضَرُس  إذا آَذَن الُقنَّاُص  مجزََّعٌة ُغْضٌف آأنَّ عيوَنـهـا  

مجّزعة في أعناقها َجْزع، وهو الوَدع ُيجَعل في القالئد، يقول تبيضُّ عيوُنها حيَن تخِتُل الصَّيد، والَعْضَرس هاهنا 
  الَبَرد، وقال اآلخر

ذا َغَدْتُخوٌص َتَراح إلى الصُّراِخ إ  ِفْعَل الضِّراء َتـَراُح لـلـَكـالَِّب  

  وقال آخر وذآر الضِّراء، وهو يصف الشَّيخ وضْعَفه

 ومنها أن ُيقاَد به َبـعـير  َذُلوٌل حيَن َتهَتِرُش الِكالُب 

  قال وُهم عند الحاجة ُيِعدُّون الكلَب والمطيَّة، وَأنشد

 فأعَقَب خيرًا آّل أهوج ِمْهَرٍج  وآلُّ ُمفدَّاِة الُعاللة ِصـْلـِدِم

  وقال اآلخر

  ُمفدَّيات وملقَّبات

  وأنشد قول أبي ُذَؤيب في شبيٍه بالمعنى األّول

 ِشغَف الكالُب الّضـارياُت بـه  فإذا َيَرى الصُّْبَح الُمَصدََّق َيْفَزُع 

يقول هذه الثِّيران لما قد ُلقِّيَن مع الصبح واإلشراق من الكالب، صار أحدها حين َيَرى ساطع الصبح َيْفَزُع، وذلك 
ها تمَطُر ليلَتها فَتَشرَُّق في الشمس، فعندها ُترَسل عليها الكالب صولة الذئب على الغنم مع الصبح ويقال إنَّ أآثَر ما أنَّ

يعِرض الّذئُب للغنم مع الصُّْبح، وإنَّما رَقب فْترَة الكلب وآالَله، ألْنه باَت ليلَته دائبًا يحرس، وقال أعرابيٌّ وآَسَر ذئب 
بح، فقالشاًة له مع الصُّ   

 أوَدى بَوردَة ُأمِّ الـَوْرِد ذو َعـَسـٍل  ِمن الذِّئاب إذا مـا راَح أو َبـَكـَرا

 لوال اُبنها وَسِلـيَالٌت لـهـا ُغـَرر  ما انفكَّت العين تْذِري دمَعهـا ِدَرَرا

 آأنَّما الذِّئُب إذ يعدو على غـَنـمـي  في الصُّبح طالُب ِوتٍر آان فاتَّـأرا
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اِري الّلواتي تقِصُم الَقَصرا من الضَّو  اعتاَمها اعتاَمه َشـثـٌن بـراِثـُنـه  

مسألة زيد الخيل للرسول الكريم ولما قال النبيُّ عليه الصالة والسالم لزيِد الخيل ِمن الخير ما َقال، وسمَّاه زيَد 
ينا رُجالن يقال ألحدهما َذِريح، واآلخر يكنى الخير، ما سأله زيٌد شيئًا، وال ذآر له حاجة، إّال أنَّه قال يا رسول اللَّه، ف

َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُأِحلَّ ُلهْم ُقْل ُأِحلَّ "أبا ُدجانة، ولهما أآلب خمسة َتِصيد الظباء، فما ترى في صيدهم فأنزَل اللَّه عزَّ وجّل
ّن مَّما َعلََّمُكُم اللَُّه َفُكُلوا ِممَّا َأْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواْذُآُروا اْسَم اللَِّه َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَجَواِرِح ُمَكّلِبيَن ُتَعّلُموَنُه

، فأوَُّل شيٍء يعظِّم في عيِنك شأَن الكلب، أنَّ هذا الَوافَد الكريَم الذي ِقيل له ما قيل، وُسمِّي بما لم يسمَّ به أحد لم "َعَلْيِه
" ُأِحّل َلكُم الطَّيَِّباُت"وهي أعظمها أنَّ اللَّه تعالى أنزل فيه عند ذلك آيًا ُمْحكمًا فقال  يسَأْل إّال عن شأن الكلب، وثانية

ِممَّا َعلََّمُكُم "مخبرًا عْن َقبولها للتعليم والتأديب، ثم قال " َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجواِرِح ُمَكلِِّبيَن"فسمَّى صيَدها طّيبًا، ثم قال 
َفكُلوا ممَّا "ذلك الباَب من التعليِم والعلِم َمْرضيٌّ عند اللَّه عزَّ وجّل، َلَما أضافه إلى نفسه، ثم قال  ولوال أنَّ" اللَّه

فأوَُّل شيٍء يعُظم به في عينك إمساُآه عليك، وهكذا يقول َأصحاُب الصَّيد، إنَّ " َأْمَسْكَن َعَلْيكْم َواْذُآروا اْسَم اللَِّه َعَلْيِه
ما ُيمِسك على نفسه إّال الكلَب فإّنُه ُيمسك على صاحبه، ولو آان الجواُب لزيد الخيل ُسنًَّة من ُسنَن النبي آلِّ صائٍد فإنَّ

صلى اللَّه عليه وسلم َلكاَن في ذلك الرِّفعُة، فكيَف والكتاُب فوَق السُّّنة، وقد روى هشام أّن ابَن عبَّاس سمَّى ِآالَب 
المختِلس، وغالَّب، والَقنيص، وَسلهب، وِسْرحان، والمتعاِطس َذريٍح هذه وآالَب أبي ُدجانة فقال  

 

دواء الذبحة والخانوق وزعم األطبَّاء أنَّ من أجوِد أدوَيِة الذُّبحة والخانوق أْن ينفح في حلق َمن آان ذلك به، ما َجّف 
ديِد الُحمَّىمن َرجيع الكالب، وأجوُد ذلك أْن يكون يتغرغر به وربَّما طلْوه على جلد المحموم الح  

 رجيع الكالب

وأجود رجيع الكالِب أْن يشتّد بياضُه، وليس يعتريه الَبياُض إّال عن أْآل الطعام، وذلك رديٌء للقانص منها والجعور 
قد تبَيضُّ إذا آان قوُت صاحبها اللبن، ولذلك قال أبو آالب وهو ابن لسان الحمَّرة ومرَّ به رجٌل من بني أسد فقال قد 

رُب يا معَشَر بني أسٍد أّنكم أشدُّها َبياَض ُجعور، فعكَف عليه فضَربه بالسيف حتى َبَرد، وذلك أّنه عّيره علمت الع
  بأّنهم ال يعرفون الَبْقل، وال يعرفون إّال اللبن، وقال الشاعُر يهجو ناسًا منهم

ْمَعراِجلٌة بيُض الُجُعوِر آأّنـهـ  بمْنَعَرج الِغيَطاِن ُشْهُب الَعَناِآِب   

  والعرب تقول اللَّحم أقلُّ الّطعامِ َبَخرًا

  دفاع عن الكلب

وقال صاحب الكلب وما للدِّيك وللكالب، والكالُب ينزَّل فيها القرآُن ُويْحَدث فيها السنن، وُيشتقُّ من أسمائها للنَّاس 
مناِقُب ومَقامات وما للدِّيك إّال ما ولُألسد، ولها أسماٌء معروفٌة وأعراق منسوبة، وُبلدان مشهورة، وألَقاٌب وِسمَات، و

تقول العوام إّنه إذا آان في الداِر ديٌك أبيض أفَرق لم يدخله شيطان، وليس يقوُم َخْير ذلك، ولو آان ذلك حقًّا، بشؤمه؛ 
 ألنَّ العوامَّ تقضي على َمن آان في داره ديٌك َأبيض أفرق بالزندقة

ٌك أفرُق لم يدُخْلها شيطان، هم الذين يقولون َمْن أآَل لحم ِسّنوٍر أسوَد لم َيِضْره والذين يقولون إّن الدار إذا آان فيها دي
سحر، وإذا ُدخِّنت الدار بالدُّخنة التي سّموها بُدخنة مريم، أو باللُّبان، لم يكْن عليها لُعمَّار الدَّار سبيل، فإن َمرَّت 

ين الباَبين تخبََّطه الُعمَّاُر وَخَبلته الجّنساحرة تطير سَقطت، وهم الذين ال يشكُّون أّن َمن نام ب   

  ما يقال له جرو

قال ويقال لولد الكلب والذِّئِب والسِّنَّور أشباه ذلك جرو، ويقال للصغير من الحْنظل على ِمثل ذلك جرو، وَقال النَِّمُر 
  بُن َتْولب
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اٍء آـأّنـهبجْرٍو ُيلقَّى في ِسقـ  ِمَن اَلحْنَظل العاِميِّ َجْرٌو مفلَُّق   

  من قول الكلب

وممَّا زاَد في ِذْآر الكلب قوُل السَّيِّد بن محمد في شأن عائشة في الحديث الذي َرَووه وآان الّسيِّد رافِضيًّا غاليًا، 
  وليس في ذآره شَرف، ولكّنه أجمُع للفنِّ

بَّهـْتتْهِوي من الَبَلِد الحَراِم فن  َبْعَد الُهُدوِّ ِآالَب َأْهِل الحْوَءِب   

  قال ويقال صَرفت الكلبة ِصَرافًا وُصروفًا، وَظَلعت تظَلع ُظلوعًا

  قولهم ال أفعل حتى ينام ظالع الكالب

قال ومن األمثال في ذلك ال أفَعُل حتَّى َيناَم ظاِلُع الكالب، قال األصمعيُّ هذا باطل، إّنما ذلك إذا أصاَب الكلَب ما 
حتَّى تهدأ الرِّْجل، وحتَّى تملَّ الكالُب النُّباح وَتفتِرَق، وتحتاج إلى النَّوم لطول التعب، يظَلع منه لم ُيِطق ِسفاد الكلبة 

  وإذا آان في ذلك الوقت يلتمس الظالع وراَم ِسفاد الكلبة، لم يعرف َظلعه إّال الكلبة، وأنشد فقال

اْل تسدَّيُتها ِمْن َبْعِد ما نام ظاِلُع  ِآالِب وأْخَبى ناَره آلُّ ُموِقد  

  وأنشد غيرَه لِجَران الَعْوِد

 وآاَن ُفؤادي قْد َصَحا ثمَّ هاجـه  َحمائُم ُوْرقٌُ باَلمـَدائِن ُهـتَّـُف

 آأنَّ الهديَل الّظاِلَع الرِّْجل َوْسَطَها  ِمَن البْغي ِشرِّيٌب ُيَغرُِّد ُمْتـَرُف

ير هذا الباب، قال األعرابّيما قيل من الشعر في إشالء الكلب على الضيوف وقالوا أبياتًا في غ   

 نزْلنا بَعّباد فأشَلـى آـالَبـه  َعلينا فِكْدَنا بين باَبيِه ُنْؤَآـُل

 َفُقّلُت ألصحابي ُأسرُّ إلـيهـُم  أَذا الَيوُم أو يوُم اِلقيامة أطوُل 

  وقال آخر

 أعَدْدُت للضِّيفاِن آلبـًا ضـاريًا  ِعندي وفضَل ِهراَوة ِمْن َأْرَزِن 

في خالف ذلك مالُك بن َحريم الهْمدانيُّ وقال   

 وواحـدٌة إّال أبـيَت بـغـــرٍَّة  إذا ما َسَواُم الحيِّ بات مصرَّعـا

 وثانـيُة أالَّ تـفـزَّّع َجـارتـي  إذا آان َجاُر القوم فيهم مفزَّعـا

 وثالثة َأالَّ ُأصـمِّـَت آـلـَبـَنـا  إذا نَزل األضياُف ِحرصًا لُتوَزعا 

راد لغوي  قال ويقال َلِحَز الكلُب اإلناَء، فهو يلَحزه َلحزًا، ولحَسه فهو يلَحسه لحسًا، قال أبو يزيد وذلك إذا لِحس استط
اإلناَء من باطنه، والَقْرو ِميَلغة الكلب، فإذا آان للكلب فإنَّما هو من أسَفل ُآوِز أو ما أشبه ذلك، وإالَّ فالَقْرُو أسفُل 

ب وُيْنَتَبُذ فيهنخلٍة ُيْنَجر ويَقوَّ  

 



 

54 
 

  وقال األعشى

 أرِمي بها الِبيَد إذا أعَرَضْت  وأنَت بيَن الَقْرِو والعاِصر

 في ِمْجَدٍل ُشيِّد ُبـْنـَياُنـُه  يِزّل عْنه ُظفُر الـطَّـائر

ه إذا قعد يريدون أحجيَّة في الكلب وممَّا ُيحاجي به النَّاُس بعُضهم بعضًا أن يقولوا أتعرفون شيئًا إذا قام آان أقصَر من
الكلب، ألنَّ الكلب قعوُده إقعاؤه، وهو إذا أقَعى آان أرَفع لَسْمكه، وأرفَع في الهواء طوًال منه إذا قام، وقال عمر بن 

  لجأ

 عليه ِحْنوا َقَتٍب مسـتـقـدِم  ُمْقٍع آإقعاء الكليِب المعِصِم 

ث َأنَّه َنَهى َأْن ُيْقِعَي أحُدهم في الصالة إقعاَء الكلبويقال أقعى الكلُب إقعاء، وال يقال قعد وال جلس، وفي الحدي  

  معرفة سّن الَكْلِب

قال صاحب الكلب ُيعَرف َفتاء الكلب وَهرُمُه باألسنان، فإذا آانت سوداء آانت دليًال على آبره، وإذا آانت ِبيضًا 
 حاّدة دلَّت على الفتاء والحداثة، وقال أسنان الذَّآر أآثر

ن المشقوقة األفواه وأصناف الحيواِن المشقوقُة األفواه آالكلب واألسد والفْهِد موُصوفاٌت بشدَّة أصناف الحيوا
المماضيغ والفّك والخراطيم، آالكلب والخنزير والذئب، فأَشبَه الكلُب األسَد في َشْحو الفم واتِّساعه، وعلى أنَّ َشْحو 

طول الَخطم وامتداد الُخرطوم، ولذلك آان شديَد القلب، جيَِّد فمه على مقدار جسمه، وأشَبه الذِّئَب والخنزيَر في 
االسترواح، فجمع الكلب دون هذه األصناف ما يصُلح للرضِّ والحطم، آما جمع ما يصُلح لالبتالع وااللتهام والحطم 

اإلنسان لم يظنَّ أنَّ  واالستمراء بعض ما قيل في األسد واألسد حريُص واسع الشَّْحو، فهو يبتلع الَبْضَعَة التي لو رآها
حلَقه يتَّسع لمروِر ذلك، ويقال إّن عنَقه عظٌم واحد واللَُّقم ال تجول فيه، وهو في ذلك قليُل الرِّيق، فال يسُلس في حْلقه 

ع ما يمّر فيه، بل يبتلع لفْرط َنهمه وشْحِو َلحييه ِضعَفي ذلك المقدار، وقد زعم ناٌس أّن الذي يدلُّ على أنَّ عنَق السُب
  عظٌم واحٍد، ضعُفه عن تصريفه عنَقه، فال يلتفت إالَّ معًا، فيسمَّى األصيد، وقال ِجران الَعْوِد في الذئب

 شدَّّ المماضَغ منه آلَّ ُمْلَتـَفـٍت  وفي الذِّراعين والُخرطوِم تسهيُل 

َهُب إلى أّنه عظٌم مخلوق في الفك، وأّنه وقالوا في أسنان الذئب وفي أسنان بعض الحيَّاِت بأنَّها َممُطولة في الفّكين، ُيْذ
  ال ُيْثِغر، وأنشدوا

 ُمِطْلَن في اللَّْحييِن َمطًال إلى  رأٍس وأشداٍق رحـيبـاِت

  والحيَّاُت توَصف بسعة اَألشداق، واألفاعي خاصَّة هي المنعوتة بذلك، وقال الشاعر وهو َجاهلي

َهاِزُمُه ِعـِزيَن َورأُسـُهُخِلَقْت َل  آالُقرص ُفلطَح من طِحيِن َشِعيِر   

 وَيديُر َعينًا للـِوقـاع آـأنـهـا  سمراُء طاحت من َنِفيِض َبرير

 وآأّن ِشدقيه إذا استعـرضـَتـه  ِشْدَقا َعُجوٍز َمْضمَضْت لَطهوِر

  مما أشبه فيه الكلُب اإلنسان واألسد

األجناِس إنَّما له بطُن واحد، وبعَد البطن الِمَعى، إال أنَّ وممَّا أشَبه فيه الكلُب اإلنسان واألسد، أّن آّل واحِد من هذه 
بعَض بطنها أعظُم من بعض، ويناسبها في الذي ذآرنا الذئُب والدُّّب، فما أآَثَر ما يناسبان الكلب، فلذلك صارا 
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أيضًا مما يزيُد في يتناآحان ويتالقحان، وهذا قول صاحب المنطق، قال وأمعاء الكلب أشبُه شيٍء بأمعاء الحيَّة، وهذا 
قدره، ألّنه إّما أن يشبه اإلنسان، وإمَّا أْن يشِبه رؤساء السباع ودواهي الحشرات، وآلَّما آانت هذه المعاني فيه أآثر 
آان قدره أآبر ما يحتلم من الحيوان وما يحتلم قال والكلب يحلُم ويحتلم، وآذلك الفرس والحمار، والصبيُّ يحلم وال 

في هذا آله آالصبّي، ويعرف ذلك في الكلب إذا تفزََّع وأنَعظ، وزعم أنَّ االحتالَم قد ُعوين من الَفرس  يحتلم، والثَّور
والِبرذون والحمار بعض األمور التناسلية لدى الحيوان  قالوا وليس الِعظال والتحام الفرجين إّال في الكلب والذئاب، 

تسافدت راَم أْمرًا عسيرًاوَمن أراد أن ُيَفرِّق بيَن الكالب إذا تعاظَلت و  

قالوا والحيوان الذي يطاِول عند السِّفاد معروف، مثل الكلب والذئب والعنكبوت والجمل، وإن لم يكن هناك التحام، 
وإذا أراد العنكبوت السفاَد جَلبت األنثى بعض خيوِط نْسجها من الوسط، فإَذا فعلت ذلك فَعل الذَآر مثَل ذلك، َفَال 

ان حتى يتشابكا فيصير بطُن الذَّآر ُقباَلَة بطِن األنثى، وذلَك َشبيٌه بعادات الضفادعيزاالِن يتداني  

وقال أبو الحسن عْن بعض اَألعراب، قال إذا َهَجم الرَّجُل على الّذئب والذِّئبِة وهما يتسافدان، وقد التَحَم الَفْرجان، 
وجَدان آذلك، َألنَّ الذئب وحشيٌّ جدًّا وَشهيٌّ جّدًا، صاحُب قفرة قتَلهما ذلك الهاجم عليهما آيف شاَء، ألنَّهما قليًال ما ُي

وخلوة، وانفراٍد وتباعد، وإذا أراد الذِّئبة توخَّى موضعًا من الِقفار ال يطؤه اَألنِيس، خوفًا على نفسه، وضنًّا بالذي َيجد 
 في المطاولة مِن الّلذة

قال خرجُت إلى صحراء خوخ لجناَيٍة جنيتها وِخْفُت الّطلب، وأنا حديث أحمد بن المثنى وحدَّثني أحمد بن المَثنَّى 
شابٌّ، إْذ عرض لي ذئب فكْنُت آّلما ُدْرت من ِشّق استداَر بي، فإذا ُدْرت له َداَر من خْلفي، وأنا وْسَط َبرِّّيِة ال أجد 

نا أَنا آذلك وقد أصابني ما أصابني وذلك هو ُمعينًا إّال بشيء أسند إليه ظْهري، وأصاَبني الدُّوار، وأيقْنُت بالهَلكة، فبي
الذي أراده الذِّئُب وقدَّره إذا ذئبٌة قد عَرضت، وآان من الصُّنع وتأِخير اَألَجل أنَّ ذلك آان في زمن اهتياِجها 

ها تلتحم، َفَفوَّقت وتساُفدها، فلما عاَينها ترَآني وقَصَد نحوها، فما َتَلْعَثَم أْن رِآبها، وقد آنُت قرأُت في بعض الكتب أنَّ
سْهِمي وهما ينظران إلّي، فلمَّا لم أَر عندهما نكيرًا حقََّق ذلك عندي ما آان في الكتاب من تالُحِمهما، َفمَشْيت إليهما 

 بَسيفي حتَّى قتلتهما

 لقاح الكالب والخنازير

صب، والكلُب والخنزير في ذلك سواء، وال يكاد قال ومما ُيَعدُّ للكالب أنَّها آثيرًا ما ُتلقُح وَتلَقح لحال الدِّفء أو الِخ
غيُرهما من األصناف يتالقح في ذلك الزمان، فالكلُب آما ترى ينازع أيضًا مواضع اإلساءة والمحاسن في جميع 

 الحيوان

اء أو أسوأ ما يكون الحيوان خلقًا قال وإناُث الكالب تصُعب أخالُقها إذا آاَن لها ِجراء، وآلُّ شيء له َبيٌض أو ِجر
ِفراٌخ فأسوُأ ما يكون ُخلقًا وأنزُق وأآثُر ما يكون أًذى وأْعَرُم إذا آان آذلك، إالَّ إناث البَقر والكلب آلما آان أسنَّ آاَن 

 صوُته أجهَر وأغلظ
 

 تناسل الكالب

نثى تحِمل واحدًا قال والكلب ينزو إذا تمَّت له ستَُّة أشهر، وربَّما آان ذلك منه وهو ابن ثمانية أشهر، والكلبُة األ
وستين يومًا، أطوَل ما يكون، وال تضُع قبل أن يتّم لحملها ستُّون يومًا، وال يبقى الجْرو وال يثرّبى إذا قصَّر عن ذلك، 

 واألنثى تصلح أن ُينَزى عليها بعد ِستَّة أشهر

ِنتاجها أصغَر ُجّثة، وآذلك الَبْيُض إذا ولد البكر من الحيوان واإلنسان والكلبة والِحْجر والمرأُة وغير ذلك، يكون أوَُّل 
آان بكرًا، وآذلك ما يخرج منه من فرُّوج أو فرخ بقية القول في تناسل الكالب وُذآور الكالب َتهيج قبل اإلناث في 
 الّسّن، واإلناث تهيج قبلها في وقت حرآتها، وآلما تأخَّر وقت الحدث إلى تمام الشَّباب آان أقوى لولده، والكالُب ال
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تريد السِّفاد ُعمرها آله، بل إلى وقت معلوم، وهي تلقح إلى أن تبلغ ثمانَي عشرة سنة، وربما اْنَتَدرت الكلبة فبلغت 
العشرين، والكالُب أجناٌس آثيرة الكلب السلوقيُّ َيسَفد إذا آان ابن ثمانية أشهر، واألنثى تطلب ذلك قبل الثمانية، 

بة تحِمل من نْزٍو واحد، وقد عرف ذلك الذين عرفوا الكالب وحضروا ليعرفوا وذلك عند شُغور الذآر ببوله، والكل
ذلك، قال والكلبة السَّلوقيَّة تحِمل ُسْدس السنة ِستِّين يومًا، وُربَّما زادت على ذلك يومًا أو يومين، والجرو إذا ُوضع 

شهر الثاني، وال تسفد قبل ذلك ومن إناث يكون أعمى اثَنْي َعشر يومًا ثمَّ يبصر، والكلبة تسَفد بعد وضِعها في ال
الكالب ما تحمل ُخمس السنة، يعنى اثنين وسبعين يومًا، وإذا وضعت الجراء تكون عمياَء اثنين وعشرين يومًا ومن 

أصناف الكالب ما يحمل ُربع السنة، أعني ثالثة أشهر، وتضع جراء وتبقى آذلك سبعة عشر يومًا، ثمَّ ُترضع 
أيَّاِمها التي ال تبصر فيها وزعم أنَّ إناث الكالب تحيُض في آلِّ سبعة أيام، وعالمة ذلك َوَرم  ِجراَءها على عدد

أثفاِرها، وال تقَبل السفاد في ذلك الوقت، بل في السبعة التي بعدها ليكون ذلك تماَم أربَعة عشَر يومًا أآثَر ما يكون، 
 وربما آان آذلك لتمام ستََّة عشَر يومًا

اث الكالب ُتلقي َبْعَد وْضع الِجراِء ُرطوَبًة غليظًة بلغميَّة، وإذا وَضعْتها بعَد الِجراء اعتراها ُهزال، وآذلك قالوا وإَن
عامَّة اإلناث، ولبنها يظَهر في أطبائها قبل أن تَضَع بخمسة أيام أآثر ذلك، وربما آُثر اللبُن في أطبائها قبل ذلك 

أربعة أيام، ولبنها يظَهر ويجود إذا َوَضَعْت من ساعتها، قال فأمَّا السلوقّية  بسبعة أيام، وّربما آان ذلك في مقداِر
فيظهر لبنها بعد حملها بثالثين يومًا، ويكون لبُنها أوََّل ما تضُع غليظًا، فإذا أزمن رقَّ ودقَّ، ولبُن الكالِب يخالف لبن 

 سائِر الحيوان بالغلظ، بعد لبن الخنازير واألرانب

مة مبلغُِ ِسفادها مثَل َما يعِرض للنِّساِء من ارتفاع الثَّديين، ومعرفة ذلك عسيرة، وهذه عالَمات تظهر وقد تكون عال
إلَناث الكالب، وذآورُة الكالب ترفع أرجَلها وتبول لتمام ستَِّة أشهر، ومنها َما ال يفعل ذلك إلى أن يبلغ ثمانية أشهر، 

عامٍّ إنَّ الذآوَر تفعُل ذلك إذا قِويت، فأّما اإلَناث فهي تبول ُمْقِعية، ومنها َما  ومنها َما يعجِّل قبل ذلك، قال ونقول بقوٍل
تشَغر، وأآثُر ما تضُع الكلبُة اثنا َعَشر جروًا، وذلك في الَفْرط، وأآثر ذلك الخمسة والّستة، وّربما وضعت َواحدًا، 

ذآوُرها تسَفد ما َبِقَيْت، َويعِرض للكالب السلوقيَّة َعَرض خاصٌّ فأمَّا إناث السلوقَّية فهي تضُع ثمانيَة أجراء، وإَناُثها َو
  َوهي أنَّها آلَّما بقيت آانت أقوى على السِّفاد

 أعمار الكالب

وذآورة السلوقَّية تعيش عشَر سنين، واإلناث تعيش اثنتي عشرة سنة، َوأآثر أجناس الكالب تعيش أربَع عشرة سنة، 
نة قال وإناث الكالب أطوُل أعمارًا من الذآور، وآذلك هي في الجملة، وليس ُيلقي َوبعض األجناس تبقى عشرين س

الكلب من أسنانه سنًّا ما خال النَّابين، وإنَّما يلقيهما إذا آان ابَن أربعة أشهر قال ومن أْجل أنَّ الكالَب ال ُتِلقي غيَر 
  هذين النَّابين يشكُّ بعض الناس أنها ال تلقى ِسنًّا البّتة

 أمراض الكالب

قال وللكالب ثالثة أصناٍف من المرض، وأسماؤها الكلب بفتح الالم، والذبَحة، والنقرس، والكَلب ُجنون، فإْن عَرض 
لشيء من الحيوان َآلٌب أيضًا أماته، ماخال اإلنسان، وهو داٌء يقتل الكالب، وتقُتل به الكالُب آلَّ شيء عّضته، إّال 

م، أدواء بعض الحيوان قال وداء الكَلب يعِرض للحمار، فأمَّا الجنون وَذهاُب العقل فإّنه اإلنسان فإّنه يعالج فيْسَل
يصيُب آلَّ شيء، فمن ذلك ما يصيب الدوابَّ، فإنَّ منها َما ُيصرَع آما ُيصرع المجنون، والسائس من الدواب 

 الذاهب العقل

ه آان ُيصرع، واتَّفق َأّنه آان له بغٌل يصرع، فكان صرع أعين الطبيب وقد آان شأن َأعين الطبيب َعَجبًا، وذلك أّن
ربَّما اّتفق أن ُيصَرعا جميعًا وقد رأى ذلك آثير من أصحابنا البصريِّين الصَّْرُع عند الحيوان والصَّْرع عامٌّ في 

آذلك هو في الحيوان، ليس يسلم منه ِصنف منها حتَّى ال يعرض له منه شىء، واإلنسان فوق جميع الحيوان تعذيبًا، و
العقل والمعرفة واالحتيال له، مع دفع المضّرة واجتالب المنفعة، وَما أآثر َما يعتريهم ذلك، ومن ذلك َما يذهب، ومن 
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ذلك ما ال يذهب بعض من عرض لهم الصرع من الفضالء وقد آان َبْخِتَيشوُع المتطبِّب عَرض له ذلك، وقد آان 
بما عرض للّرجل الذي ال ُيَظنُّ به ذلك في بيان وال تبيين، وال في أدٍب، عرض لعبد الملك بن ُقريب فذهب عنه، ورَّ

وال في اعتداٍل من األخالط، والصحَِّة من المَزاج، ُثمَّ ال يعرض من ذلك إالَّ ما ال حيلَة له فيه، آما آان يعرض لِبشر 
ألسدَّيين، فما زاال آذلك حتَّى ماَتا، بن أبي عمرو بن العالء النحويِّ المازنّي وآما عرض لعبد الرحمن ومنصور ا

 ولم يبلغنا أنهما ُصِرعا

الموَتة  والُموَتة جنٌس من الصَّْرع، إالَّ َأنَّ صاحَبه إذا أفاَق عاد إلى آمال عقله آالنائم والسكران والمغشيِّ عليه، وإن 
آما يلَقى الَوَرشان أختالف عاش صاحُب الُموتة في ذلك مائة عام وليس يلقى شيٌء من الحيوان في هذا الباب 

درجات السُّْكر لدى الحيوان آتبيانها لدى اإلنسان وَأمَّا السُّْكر فليس شيٌء من الحيوان إالَّ وهو يسكر، واختالف 
سكره آاختالف سكر اإلنسان، فإنَّ من الناس َمن تراه يتحدَّث وهو يشَرب فال تنكر منه شيئًا، حتَّى يغلب عليه نوم 

ًة واحدة، ومنهم من تراه والنبيذ يأخُذ منه األوََّل فاألوَّل، وتراه آيف َتثُقل حرآتُه، ويغُلُظ حسُّه ويتمحَّق، السُّكر ضرب
حتى َيطيش عليه السُّكُر بالعبث، ويطبَق عليه النوم، ومنهم َمن يأخُذه بالَعبث ال يعُدوه، ومنهم من ال يرضى بدون 

امرأته، ومنهم َمن يعتريه البكاء، ومنهم َمن يعتريه الضَِّحك، ومنهم َمن يعتريه السَّيف، وإال بأن يضرب أمَّه ويطلِّق 
المَلق والتَّفِديُة، والتَّسليُم على المجالس، والتَّقبيُل لرؤوس الناس، وِمنهم من يرقُص وِيِثب، ويكون ذلك على ضربين 

الفساد وهَيجان اآلفةأحدهما من الَعْرض وفضل األَشر، واآلخر تحريك المرارة، وهي علَُّة   

وآلُّ هذه الحاالت والّصور، والنعوت، واألجناس، والتوليد، الذي يختلف في طبائع الناس، وطبائع األشربة، وطبائع 
الُبلدان واألزمان واَألسنان، وعلى قدر اَألعراق واَألخالق، وعلى قدر القلَّة والكثرة، وعلى قدر التصريف والتوفيق، 

صناف الناس والحيوان، إالَّ َأنَّ في الناس واحدًة لم ُتوَجد في سائر الحيوان قطُّْ، فإنَّ في الناس قد وجدوه في جميع أ
من ال يْسَكر البّتة، آان محمد بن الجهم وأبو عبد اللَّه الَعمِّيُّ، وآان بين عقل زبيد بن ُحميد إذا شرب عْشرة أرطال، 

 وبين عقله إذا ابتدأ الشرب، مقداٌر صالح

العّمّي وإمَّا الَعّمّي فإنَّ بني عبد الملك الزياديِّين دَعوني مرًَّة ليَعجِّبوني منه، ولم ينبِّهوني على هذه الخاصَّة التي  سْكُر
فيه، ألآون أنا الذي أنتبه عليه، فدخلت على رجٍل ضخٍم َفْدم غليظ اللسان، غليِظ المعاني، عليه من الكالم أشل 

ليس منها شٌي يواتي صاحَبه وال يعاوُنه وال يشارُآه وال يناسبه، وحتَّى ترى أنَّ أذنه  المؤنة، وفي معانيه اختالٌف،
في ِشقٍّ ولساَنه في شقٍّ، وحتَّى تظنَّ أّن آالمه آالُم محموٍم أو مجنون، وأنَّ آلَّ واحد منهما يقطع نظام المعاني، 

هم أجساٌد مْدبرة، وأجواٌف منَكرة، وآنُت آأنِّي ويخلط بين األسافل واألعالي، فشرب القوم ُشرَب الهيم، وآانت ل
رجٌل من النَّظَّارة، فما زال العمِّي يشَرب ِرطًال، ويرقُّ لساُنه، وينحلُّ َعْقده، ويصفو ذهُنُه، ويذهب آدره، ولو ُقْلُت 

َعَجب َما َعجَّْبَناك اليومَ مَع حداثِة إنِّي لم أَر مثَله ُحْسَن نفٍس آنُت صادقًا، فالتفت إليَّ القوُم أجمُعهم فقالوا لوال هذا ال
 عهدنا بك

وزعم العمِّيُّ وآان آثيَر المناَزعة عند القضاة، أنَّه آان إذا قارب العشرَة األرطاِل ثّم َناَزَع الخصوَم، آان ذلك اليوُم 
الطويل، القطوِب في وْجِه الذي يفوت فيه َذْرَع الخصوم ِلَلَحٍن بحجَّته، ويستميل فيه رأَي القاضي المنعقد في مجلسه 

  َمن نازع إليه، وقال الشاعر

 وجدُت أقلَّ النَّاس عقًال إذا انتشى  أقلَُّهُم عقًال إذا آـاَن صـاِحـيا

 تزيُد ُحَسى الكاس السَِّفيَه َسفاهًة  وَتْتُرُك أْخَالَق الرِّجاِل آما ِهيا

لخطأ؛ قد رأينا أْسَفَه الناس صاحيًا أحلم الناس سكران؛ قال وهذا شعر بعِض المولَّدين، واألعاريُب ال ُتخطئ هذا ا
وهو ِمرداسٌُ صاحب زهير، ورأينا أحسَن النَّاس ُخلقًا وأوزَنهم حلمًا، حتَّى إذا صار في رأسه ِرطلٌُ آان أخفَّ من 

 َفَراشة، وأآثَر نزوًا من َجرادٍة َرِمضة، فإنَّ المَثَل بها ُيضَرب
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سكَر البهائم  وآان سبُب ما َلُه عَرف أصحاُبنا سْكر البهائم، أنَّ محمََّد بَن عليِّ بِن سليماَن سبب َما له عَرَف المعتزلة 
الهاشميَّ لمَّا شرب على علُّويه آلب المطبخ، وعلى الدُّهمان، وعلى ُشرَّاب البصريِّين، وعلى ُآلِّ من نَزع إليه من 

رَّاب، أَحبَّ أن يْشَرب على اإلبل من الَبخاتيِّ والِعراب، ُثمَّ َعَلى الظِّلف األقطار، وتحدَّاه من الشرَّاب الَجَوادِّ من الشُّ
من الجواميس والبقر، ثم على الخيل الِعتاق والَبَراذين، فلّما فَرغ من آلِّ عظيِم الجثة واسع الُجْفَرة، صار إلى الشاء 

اهم حاٍو فأرغبوه، فكان يحتال ألفواه الحيَّات حتَّى والظِّباء، ثّم صار إلى النُّسور والكلب وإلى ابن ِعرس، وحتَّى أَت
يصبَّ في حاقِّ أجواِفها باألقماع المدنّية، وبالَمَساعط، ويتَّخذ لكلِّ شيء شكله، وآان ملكًا تواتيه األمور، وُتطيعه 

 الرجال، فَأبَصُروا تلك االختالفاِت في هذه األجناس المختلفة

إبراهيُم النَّظام، وقد آان جالَسُه حينًا وآان إبراهيُم مأموَن اللِّسان، َقِليَل الزََّلل والزَّيغ نعت الّنظام فخّبرني أبو إسحاَق 
 في باب الصدق والكذب، ولم أزعم أنَّه َقِليُل الزَّيغ والزََّلل على َأنَّ ذلك قد آان يكوُن منه وإن آان قليًال، بْل إنَّما ُقلُت

ياء، وأنَت لسَت تريد هناك حياًء البتة، وذلك أنَّهم ربَّما َوضعوا القليَل في موضِع ليس، َعَلى مثل قولك فَالٌن َقِليل الح
َوإنما آان عيُبُه الذي ال يفارقه سوَء ظنِِّه، وَجودَة قياِسِه َعَلى العارض والخاطر والسابق الذي ال ُيوَثق بمثله، فلو 

آان قاس عليه أمَره على الخالص، ولكنَّه آان يظنُّ ثمَّ يقيس آان بَدَل تصحيِحه القياَس التَمَس تصحيَح األصل الذي 
عليه وينسى أنَّ بدَء أمِره آان َظّنًا فإذا أتقَن ذلك وأيقَن، َجَزم عليِه، وحكاُه عن صاحبه حكاَيَة المستبصر في صحَّة 

اطعة لم يُشكَّ السامُع أنَّه إنَّما معناه، ولكّنه آان ال يقول سمعت، وال رأيت، وآان آالُمه إذا خرج مخرج الشَّهادِة الق
 حكى ذلك عن سماٍع قد امتحنه، أو عن معاينٍة قد بهرته

حديث البهائم في تجربة إسكار البهائم والسباع فحدَّثني إبراهيُم قال شهدُت أآثَر هذه التَّجربِة التي آانت منهم في 
اَألظفار ُينادى عليه العَجب العَجب حتَّى سَقاه وعَرف مقداَره إسكار البهائِم َوأصناِف السباع، وَلَقد احتاَل ألسد مقلَّم 

في االحتمال، فزعَم، أّنه لم يِجْد في جميِع الحيوان أملَح ُسْكرًا من الظَّبي، ولوال أنَّه من الترفُّه َلكنُت ال يزال عندي 
 الظَّبُي حتَّى أسِكره َوأرى طرائَف ما يكون منه

أة عند بعض الحيوان قال وإناث الكالب السوقية أسرع تعلمًا من الذآورة، قال وجميع القول في سرعة التعليم والجر
لك أصناف السباع ُذُآورُتها أجرُأ َوأمضى وأقوى، إالَّ الَفْهدة والذِّيَبَة، والعامَّة تزعم أنَّ اللَُّبؤة أجَرُأ من األسد، وليس ذ

وأبَعُد من التصميم وشدَّة الصَّولةبشيء، وهو أنَزُق وَأَحدُّ، وأفَرُق من الَهْجهَجة،   

  بين عروة بن مرثد وآلب حسبه لّصًا

قال ِبشر بن سعيد آان بالَبصرة شيٌخ من بني َنهَشٍل يقال له ُعروة بن َمْرثد، نزل ببني أخٍت له في سكَّة بني مازن، 
ساُء يصلِّين في مسجدهم، فلم وبنو أخته من ُقريش، فخرج رجاُلهم إلى ضياعهم وذلك في شهِر رمضان، وبِقيت النِّ

يبق في الدار إّال آلب يُعسُّ، فرأى بيتًا فدخل وانصفق الباب، فسِمع الحرآَة بعُض اإلماِء فظَّنوا أنَّ لّصًا دخل الدار 
أخَذ  فذهبْت إحداهنَّ إلى أبي األعّز، وليس في الحيِّ رجٌل غيره، فأخبرْتُه فقال أبو األعزِّ ما يبتغي اللصُّ ِمنَّا ثمَّ

عصاُه وجاء حتَّى وقَف على باِب البيت فقال إيه يا َمَألَمان َأما واِهللا إنَّك بي لَعارف، وإنِّي بك أيضًا لعارف، فهل 
أنَت إال من ُلصوِص بني مازن، شِربَت حامضًا خبيثًا، حتَّى إذا دارت األقداُح في رأسك منَّْتك نفُسك األمانيَّ، وقلَت 

جاُل ُخلوف، والنِّساء يصلِّين في مسجدهنَّ، فأسرقهنَّ َسوَءٌة واِهللا، ما يفعل هذا األحراُر لبْئَس ُدوَر بني عمرو، والرِّ
 عليك، واِهللا ما منَّتك نفُسَك فاخرْج وإالَّ دخلُت عليك َفَصَرَمْتك منِّي الُعقوبة اليُم اِهللا لَتخُرَجنَّ أو ألهتَفّن هْتفًة مشؤومًة

وحنظلة، ويصيُر أمُرك إلى تال، ويجيء سْعٌد بَعَدِد الحصى، وَيسيل عليك الرِّجاُل من هاهنا  يلتقي فيها الحيَّاِن عمرو
وهاهنا ولئن فعلَت لتكوَننَّ أشأَم مولوٍد في بني تميم فلما رأى أنَّه ال يجيُبه أَخَذُه باللِّين وقال اخرْج يا ُبَنيَّ وأنَت 

فَتني لقد قِنعَت بقولي واطمأننت إليَّ، أنا ُعروة بن َمرثد أبو اَألعزِّ مستور، إنِّي واهللا ما ُأَراك تعرُفني، ولو عر
الَمرَثِديُّ، وأنا خاُل القوِم وِجلدُة ما بين أعينهم ال يعُصوَنني في أمر، وأنا لك بالذِّمة آفيٌل خفير، أصيِّرك بين شحمِة 

ْوصرََّتين إحداهما إلى ابن أختي الباّر الَوُصول، فخْذ أذني وعاتقي ال ُتضاّر، فاخرج فأنَت في ِذمَّتي، وإال فإنَّ عندي َق
إحداهما فانَتِبْذها حالًال من اهللا تعالى ورسوِلِه صلى اهللا عليه وسلم، وآان الكلُب إذا سمَع الكالَم أطرَق، وإذا سكت 
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َأال يْأنِي لك أنَّا منُذ الليلة في واٍد وَثب ُيريُغ المخرج، فتهافت األعرابيُّ، أْي تساقط، ثمَّ قال يا أألَم الناِس وأوَضَعهم، 
وأنَت في آخر، إذا قلُت لك السَّوداَء والبيضاء تسكُت وتطِرق، فإذا سكتُّ عنَك َتريُغ المخرج واهللا لتخُرَجنَّ بالَعفو 

جنون واهللا ما أرى عنك أو أللَجنَّ عليك البيت بالُعقوبة فلما طال وقوُفه َجاَءْت َجاريٌة من إماء الحيِّ فقالت أعرابيٌّ م
في البيِت شيئًا ودفعت الباَب فخرج الكلُب شّدًا، وحاَد عنه أبو األعّز مستلقيًا، وقال الحمُد هللا الذي َمَسخك آلبًا، 

 وآفاني منك حربًا ثم قال تاهللا ما رأيُت آاللَّيلِة، ما ُأراه إّال آلبًا أَما واهللا لو علمُت بحاِله لوَلجت عليه

 بعض خصال الديك

قال صاحب الديك في الدِّيك الّشجاَعُة، وفي الديك الّصبُر عند اللِّقاء، وهم ال يجدون الصَّبَر تحت السِّياط والعصا، إّال 
أْن يكون ذلك موصوًال بالصَّبر في الحرب على وقع السِّالح،  وفي الدَِّيك الَجَوالن، وهو ضرب من الرََّوغان، 

قافُة والتسديد؛ وذلك أنَّه يقدِّر إيقاع ِصيِصَيِته بعين الديك اآلخر ويتقرَّب إلى المذبح وجنٌس من تدبير الحرب، وفيه الثَّ
فال يخطئ، وهم يتعجَّبون من الَجزَّار، ويضِربون به المثل إْذ آان اليخطْئ اللَّبَّة، ومن اللحَّام إذا آان ال يخطئ 

الَمْفِصل، وهذا القوُل يذمُّون به وَيْمدحون، والديك في ذلك  الَمْفِصل، ولذلك قالوا في المثل يطبِّق المَحزَّ واليْخطئ
أعجُب، وله مع الطَّعنة سرعة الَوْثبة، واالرتفاع في الهواء، وسالحه َطِرير، وفي موضع عجيب، وليس ذلك إّال له، 

اء صياِصَي، قال الّله عزَّ وبه سمَّى َقْرن الثور ِصيِصَية، ثم سمَّوا اآلطام التي آانت بالمدينة لالمتناع بها من األعد
، والَعَرُب تسمِّي الدَّارع وذا الُجنَّة صاحَب سالح، فلما "َوَأْنَزَل الَِّذيَن ظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيهْم"وجلَّ 

يشبَّه في صورته  آان اسم سالح الديك وما يمتنع به ِصيِصَية، سمَّوا قرَن الثور الذي يْجَرح صيِصَية، َوعلى أّنه
بصيِصية الديك وإن آان أعظم، ثمَّ لمَّا وجدوا تلك اآلطاَم معاِقلهم وحصوَنهم وُجّنَتهم، وآانت في مجرى التُّرس 

والدرع والَبيضة، أجروها ُمْجَرى السالح، ثم سمَّوها صياصي، ثمَّ أسَمْوا شوآَة الحائك التي بها تهيَُّأ السََّداة واللُّحمة 
ْذ آانت مشبَّهة بها في الصورة، وإْن آانت أطوَل شيئًا؛ وألنَّها مانعٌة من فساد الَحْوك والَغْزل؛ وألنَّها في ِصيِصيًة إ

  يده آالسالح، متى شاَء أن يجأ بها إنسانًا وجأه به، وقال ُدريد بن الصِّمَّة

ُح َتـُنـوُشـُهَنَظْرُت إَلْيِه والرَِّمـا  َآَوْقع الصَّياِصي في النَّسيِج الُمَمدَِّد   

  استطراد لغوي

وقد تسمِّي العرُب إبرة العقرب شوآة، آما تسمِّي صيِصَية الديك شوآة، وهي من هذا الوجه شبيهٌة بَشوك النَّخل، 
ويقال لمن ضربته الُحْمرة، قْد ضربته الشَّوآة؛ ألنَّ الشَّوآَة إذا ضربت إنسانًا، فما أآثَر ما تعتريه من ذلك الحمرُة، 

قال الَقطاميُّ في تسمية إبرة العقرب َشوآةوقد    

 سرى في َجليِد األْرِض حتَّى آأّنما  تخزم باألطراف شوك الَعقارِب

وُتوصف الِحْجر وتشبَّه بالشَّوآة؛ َألنَّ الشَّوآة غليظُة المآِخر، لطيفة الَمقادم، والشَّوُك والسُّّالُء سواٌء، وقال في ذلك 
رَعْلقمة بن َعبدة يصف الِحْج   

 ُسّالَءة آَعَصا النَّْهِديِّ ُغلَّ لهـا  ُذو َفيئٍة ِمْن َنَوى ُقّران َمْعجوُم 

ومن سمَّى إبرة العقرب ُحَمة فقد أخطأ، وإنَّما الُحمة سموُم ذواِت الشعر آالدَّْبر والزََّنابير، وذَوات األنياب واَألسنان 
، فأّما البِيُش وما أشبهه من السُّموم، فليس يقال له ُحَمة، آاألفاعي وسائر الحيات، وسموم ذَواِت اإلبر من العقارب

وها هنا أمور لها سموٌم في خراطيمها، آالذِّبَّان والَبعوض وأشياُء من الحشرات َتعضُّ وربَّما قتلت، آالّشَبث وسامِّ 
ارٌة ولم نرهم يسمُّون جميع أبَرَص، والّطبُّوُع شديد األذى، والرَُّتْيالء ربما قتلت، والضَّمج دون ذلك، وعقارب طيَّ

 السُّموم بالُحمة، فقْلنا مثل ما قالوا، وانتهينا إلى حيُث انتهوا
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  بعض من تقتل عضته

وقد ُيعرُف بعُض الّناس بأّنه متى عّض َقَتل، آان منهم صفوان أبو جَشم الّثَقفّي، وداوُد الَقرَّاد، وسيَقع هذا الباُب في 
اهللا تعالىموضعه على ما يمكننا إن شاء   

  استطراد لغوي

والناس يسمُّون الرَّجَل إذا بلغ ِمْن حرصه أّال يدِع ذآرًا، غالَمًا آان أو رجًال، وَخصّيًا آان أو فحًال، إّال نكحه ِمن 
منهم  َفْرط ُغْلمته، ومن قّوة ِفحَلِته ِصيِصَية، ويقولون ما فالٌن إال ِصيصَية، وهو عندهم اسٌم لمن اشتدَّ ِلواطه؛ تشبيهِا

 بصيِصية الديك في الحدَّة والصَّالبة

 بعض مزايا الديك

وللديك انتصاُبُه إذا قام، ومباينُته صوَرًة في العين لُصورة الدجاجة، وليس هذا الفرُق الواضُح من جميِع اإلناث 
لرََّمكة وال للفرس والذآور موجودًا إّال فيه، وليس ذلك للحمام والحمامة، وال للحمار والحمارة، وال للِبرَذون وا

والِحْجر، وال للجَمل والنَّاقة؛ وليس ذلك إّال لهذه الفحولة ألّنها آالرَّجل والمرأة، والتَّيس والظبية، والدِّيك والدََّجاجة 
 وَآالُفحَّال والنخلة المطعمة، أال ترى أّنك لو رأيَت ناقًة مقبلة لم تدر أَناقة هي أم جمل، حتى تنظر إلى موضع الثِّيل

والّضْرع، وإلى موضع الحيا، وآذلك العنز، وآذلك جميع ما وصفت، إّال أن يّدعوا أن للعامة أو لبعض الخاصة في 
ذلك خصوصيَّة، ولذلك ضربوا المثل بالّتيس والنخلة والُفّحال، فاشتقوا من هذا الفحل، وهذا أيضًا من خصال الدِّيك، 

إّال للجمل فإّنه يوصف بالعثنون، وإّال للتَّيس وإّال للرَّجل، وقال الرَّاجز في ُثمَّ للديك لحية ظاهرة، وليست تكون اللِّحى 
  الجمل

 مختلط الُعثنوِن آالّتيِس اَألَحـّم  ساٍم آـأّن رأَسـه فـيه َوذم

  إْذ ضمَّ من قطَريه هياج َقِطم  

  ثمَّ الديك بعُد صاحب اللِّحية والَفَرق، وقالت امرأة في ولدها وزوجها

ِذي َرأٍس آرأِس الديِك أشَهَب   

أّما قولها أشهب، فإّنها تريد أّن شعَر جسده قد ابيضَّ من الِكَبر، وإنَّما جعلْت شعَر رأسِه آرأس الديك ألّنه آان 
مخضوَب الرأس واللِّحية بالُحْمرة، ُثمَّ لم ترَض له بشبه الرَجال من هذا الوجه حتَّى جعلْت رْأسه أفرَق، وذلك شيٌء 

ال والوقار والفضل، اليَتهيَّأ للناس مع آمالهم وتمامهم إّال بالتكلف واالحتيال فيه، ُثمَّ يبلغ من شّدة تعجله ومن من الجم
قوَّته على السِّفاد، وعلى الباب الذي يفخر به اإلنسان إذا آان ذا حٌظ منه وهو مّما ُيْذآي النَّفس آنحو ما ذآر عن 

برآون للُبْختّي الفالج عّدة قالص، فإذا َضَرب اُألولى فخافوا عليها أن يحِطمها الّتيس المراطّي، وآنحو َما تراهم ُي
وهو في ذلك قد رمى ِبمائِه ِمرارًا أْفَلته الرَِّجاُل على التي تليه في القرب، حتى يأتي على الثَّالث واألربِع على ذلك 

م من العجز منه، وزعم أبو عبد اهللا األبرص الَعمِّيُّ، المثال، وما دعاهم إلى تحويله عن الثالثة إلى الرابعة إّال تخوفه
وآان من المعتزلين، أّن التَّيس المراطي قَرع في أول يوٍم من أوَّل َهْيِجة َنيِّقًا وثمانين َقرعة، والّناُس يحكون ما يكون 

الفْضل، وفي باب شدَّة العجلة من الُعصفور في الساعة الواحدِة من الَعَدد الكثير، والّناس ُيدخلون هذا الشكل في باب 
وتظاهِر القوَّة، والديك يكون له وحَده الّدجاج الكثيُر، فُيوِسعها قمطًا وسفادًا، وقد قلنا في حالة البيض الكثير التُّرابي 

بيَضتين وقلِبه إيَّاه بسفاٍد إلى الحيوانّية، وعلى أّن الذي َيخصيه إنَّما ُيخرج له من بين الزِِّمكِّي وموِضع القطاة 
 عظيَمتين معروفتين
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وأنا رأيُت ديكًا ِهندّيًا تسنَّم َدَجاَجة ِهندّية فلم يتمكَّْن منها، فرأيت نطفته حيَن مجَّها وقد َزِلق عن ظهرها على َمَدرة، 
حين رأى  وآانت الدار ُمثاَرة لُتجَعل ُبستانًا، فإذا تلك المجَّة آالَبْزقة البيصاء، فأخذها بعُض َمن آان معنا فشمَّها

 بياضها وَخثورتها وآدرتها، ليعلم هل تناسب ريُحها ريَح ُنطفة اإلنسان، وِريَح َطلع الُفحَّال، فلم يجْد ذلك

ثمَّ معرفُة الدِّيك باللَّيل وساعاته، وارتفاُق بني آدم بمعِرفته وصوته يعرُف آناء الليل وعدَد الليل وعدَد السَّاعات، 
ط أصواَته على ذلك تقسيطًا موُزونًا ال ُيغادر منه شيئًا، ثمَّ قد علمنا أّن اللَّيل إذا آان خمَس ومقاديَر األوقات، ثمَّ يقسِّ

عْشَرَة ساَعة أّنه يقسِّط أصواَته المعروفَة بالَعدد عليها، آما يقسطها والليل تسُع ساعات، ثمَّ يصنع فيما بين ذلك من 
ماُء أّنه فوَق اَألسطْرالب، وفوق مقدار الجْزر والمدِّ على القسمة وإعطاء الحصص على حساب ذلك، فليعلم الحك

منازل القمر، وحتَّى آأّن طْبَعه َفلٌك على ِحَدة، فجَمَع المعرفَة العجيبَة والرِّعاية العجيبة وربَّ معرفٍة تكون نبيلًة 
ها في مناِزَل ومراتب، وليس في وأخرى ال تكون في طريق النَّبالة، وإْن آانت المعارُف آّلها مفّصلة مقّدرة، إّال أّن

األرض معرفٌة بدقيٍق وال جليل وهي في نفسها شريفة آريمٌة، والمعرفُة آلُّها َبصر، والجْهل آله عًمى، والعمى آلُّه 
َشْيٌن ونقص، واالستبانة آلُّها خيٌر وفْضل، ثمّ  له بعد ذلك ارتفاق الناس بهذا المعنى منه، ومن ذلك ُبعْد صوته، وأّنه 
يدلُّ على أّن موضَعه مأُهوٌل مأنوس، ولذلك قالوا ال يكون الُبْنيان قريًة حتَّى يصَقع فيها ديك وليس في اَألرض طائر 
َأملح ِملحًا من فرُّوج، وليس ذلك االسم إّال لولد الديك، وإّال فكلُّ شيٍء يخرج من البيض فإنَّما هو فرخ والَفرُّوج حين 

اسبًا عارفًا بموضع لْقط الحب وسدِّ الَخلَّة، وهو أصَيُد للذُّباب من السُّودانّي، ويدُرج مع تنصِدع عنه الَبيضة، يخرج آ
الوالدة بال َفْصل، وهذا مع ما أعطى من محبَّة النساء، ورحمة الرَجال، وُحْسن الرَّأي من جميع الدار، ثم اتِّباعه لمن 

دِّه، ثمَّ الذي فيه ممَّا يصحُّ له الفروج ويتفرَّج فيهَدَعاه، وإلُفه لمن قرَّبه، ثّم مالحُة صوته وُحسن َق  

 تفضيل الديك على الثعلب

  قول جعفر بن سعيد في تفضيل الديك على الطاوس

وآان جعفر بن سعيد، يزعم أنَّ الّديك أحمُد من الطاوس، وأنَّه مع جماله وانتصابه واعتداله وَتقلُّعه إذا مشى، َسليٌم 
وقه وقبح صورته، ومن تشاؤم أهل الدار به ومن ُقبح رجليه، وَنَذالة َمْرآته، وزعم أنَّه لو من مقابح الطاوس ومن ُم

ملك طاوسًا أللَبَس رجليه خفًَّا، وآان يقول وإنََّما ُيفَخر له بالتَّالوين، وبتلك التعاريج التي أللواِن ريشه، وربَّما رأيَت 
الدِّيك أجمُل من التُّْدُرج؛ لمكان االعتدال واالنتصاب واإلشراف، وأسلُم من  الدِّيك النََّبطيَّ وفيه شبيٌه بذلك، إّال إنَّ

العيوب من الطاوس، وآان يقول ولو آان الطاوس أحسَن من الدِّيك النََّبطي في تالوين ريشه فقط لكان فضُل الديك 
داِر فْضل ُحسِن ألواِنِه على ألوان عليه بفضل القدِّ والَخْرط، وبفضل ُحْسن االنتصاب وجودة اإلشراف أآثَر ِمْن مق

الديك، ولكاَن السليُم من العيوب في العين أجمل العتراض تلك الخصال الَقبيحة على حسن الطاوس في عيِن الناظر 
إليه، وأوَّل منازل الحمد السالمة من الذَّمِّ، وآان يزعم أنَّ قول الناس فالٌن أحسن ِمن الطاوس، وما فالن إّال طاوس، 

قوَل الشاعر وأنَّ   

  جلوُدها مثُل طواِويِس الذَّهب

وأّنهم لّما سمَّوا جيَش ابن األشعث الطواويس لكثرِة َمن آان يجتمع فيه من الفتيان المنعوتين بالجمال، إنما قالوا ذلك 
المرأة، وإّنما ألن العامَّة ال تبصر الجمال، وَلَفرٌس رائٌع آريم أحسُن من آلِّ طاوٍس في األرض، وآذلك الرَُّجل و

ذهبوا من حسنه إلى حسن ريشه فقط، ولم يذهبوا إلى حسن ترآيبه وتنصُّبه، آحسن البازي وانتصابه، ولم يذهبوا 
 إلى األعضاء والجوارح وإلى الشِّيات والهيئة، والرأس والوجه الذي فيه

المحاسن ما يزاحُم ذلك ويجاذُبُه  وآان جعفر يقول لّما لم يكن في الطاوس إّال حسُنه في ألوانه، ولم يكن فيه من
وينازعه وَيشغل عنه، ُذِآَر وتبّين وظهر، وخصال الديك آثيرة، وهي متكافئة في الجمال، ونقول لم يكن لعبد 

المّطلب في قريش نظير، وآما أّنه ليس للعرب في النَّاس نظير؛ وذلك حين لم تكن فيه خصلٌة أغلَب من أختها، 
وافت إليه فكان الطَّبع في وزن المعرفة، فقالوا عند ذلك سيِّد األبطح وسيِّد الوادي وسيِّد وتكاملت فيه وتساوت، وت
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قريش، وإذا قالوا سيِّد قريش فقد قالوا سيِّد العرب، وإذا قالوا سيِّد العرب فقد قالوا سيِّد الناس، ولو آان مثل األحنف 
ولذلك ذآر َقيس بن ُزهير في الدَّهاء، والحارث بن ظالم الذي برع في حلمه وبَرع في سائر خصاله لذآروه بالحلم؛ 

في الوفاء، وعتيبة ابن الحارث في النَّجدة والّثقافة، ولو أّن األحَنَف بن قيس رأى حاجَب بن ُزرارة، أو ُزرارة بن 
يٍء الستواِء ُعَدس، أو ِحْصن بن حذيفة، لقدَّمهم على نفسه، وهؤالء عيوُن أهِل الوبر ال ُيذَآرون بشيٍء دوَن ش

  ِخصال الخير فيهم، وفي منحول شعر النابغة

 فألفيُت اَألمانة لم تُخْنهـا  آذلك آاَن نوٌح ال يُخوُن 

وليس لهذا الكالم وجٌه، وإنَّما ذلك آقولهم آان داوُد ال يخون، وآذلك آان موسى ال يخون عليهما السالم، وهم َوإن 
يانٍة َوال تجوُز عليهم، فإنَّ النَّاس إنَّما يضربون المثَل بالشيء النادر من لم يكونوا في حاٍل من الحاالت أصحاَب ِخ

ِفعل الرجال ومن سائر أمورهم، آما قالوا عيسى ابن مريم ُروح اهللا، وموسى آليم اهللا، وإبراهيم خليُل الرحمن، 
ال يجزع آان قوًال صحيحًا، ولو قال صلى اهللا عليهم وسلم، ولو ذآر ذاآٌر الصبَر على البالِء فَقال آذلك آان أيُّوب 

آان آذلك نوح عليه السالم ال يجزع لم تكن الكلمة أعِطيت حقَّها، ولو ذآر االحتمال وتجرُّع الغيظ فقال وآذلك آان 
معاوية ال يسفُه، وآان حاتم ال يفُحش، لكان آالمًا مصروفًا عن جهته ولو قال آذلك آان حاتم ال يبَخل لكان ذلك 

روفًا ولكان القول قد وقع موقَعه، وإن آان حاتٌم ال ُيعَرف بقّلة االحتمال وبالتََّسرُّع إلى المكافأة، ولو قال آالمًا مع
سألتك فمنعتني وقد آان الشَّعبيُّ ال يمنع، وآان النَّخِعيُّ ال يقول ال، لكان غيَر محموٍد في جهة البيان، وإن آان ممَّن 

لمَّا لم يكن ذلك هو المشهور من أمرهما لم ُتصَرف األمثال إليهما، ولم تضرب  ُيعِطي ويختار نعم على ال، ولكْن
بهما، قال جعفر وآذلك القول في الديك وجماِله؛ لكثرة خصاله، وتواُزن خالله، وألنَّ جمال الديك ال يلَهج بذآره إّال 

مزوجًا وما يكون خالصًا، وُحسن الُبصراء بمقادير الجمال والتوسُِّط في ذلك، واالختالط والقصد، وما يكون م
الطاوس حسٌن ال تعرف العوامُّ غيَره، فلذلك لِهجت بذآره، ومن الدَّجاج الِخالسيُّ والهندّي، ومن الدَّجاج الزِّنجي 

د ومنها الَكْسَكِرّي، ومن الّدَيكة ما ُيخصى فال يبلغه في الطِّيب والسِّمن شيء وإن اشتدَّ لحمه، وإن آان غيِر َخصيٍّ فق
ُيمدح ذلك من وجٍه هو أَردُّ عليه في باب الفخر، من َرخاوة اللَّحم واستطابة األآل، وعلى أنَّه لو آان أدناه من بعِض 

سباع الطَّير، أو عدا َخْلَفه إنساٌن، فكان يريد أْخَذه حتَّى إذا فسخه البهر ارتّد في موضعه ال يبرُحه، ثم ذبحه على 
ها، ولو علَِّق في عنقه َحَجٌر ليلَته بعد أْن ذبحه، أو أولج بطَنه شيئًا من ِحْلتيت لَجَمَع بِه المكان، لَجَمع به الخصال آلَّ

  الخصال؛ فإّنه أْعَمُل فيه من الُبوَرق وقشوِر الِبّطيخ في اللحم المفّصل، وهو بعُد غيوٌر يحمي َدجاَجه، وقال الرَّاجز

  يغاُر والَغيرُة ُخْلٌق في الذََّآْر

خروقال اآل   

  الفحل َيْحِمي َشْوَلُه َمْعقوال

 لحم الدجاج

ولحم الدَّجاج فوق جميع اللُّحمان في الطِّيب والبياض، وفي الحسن، والملوك تقدِّمه على جميع الفراخ والنواهض، 
الدَّجاُج أآثر اللُّحوم والبطِّ، والدُّرَّاج، وهم للدُّّراج آَآُل منهم للِجداء الرُّضَّع، وللُعُنق الُحمر من أوالد الصَّفايا و

تصرُّفًا، ألنَّها تطيب ِشواًء، ثم حارًَّا وباردًا، ثمَّ تطيب في الَبْزَماَوْرد، ثم تطيب في الهراِئس، ويحدث َلها به نفحٌة ال 
ُتصاب مع غيرها، وَتطيب طبيخًا، وَتطيب ُفصوصها، وإْن قطَّعتها مع اللحم َدِسَم ذلك اللحم، وتصلح للَحشاوى، 

القسطي، وتصلح في االسفرَجات وسميُنها يقدَّم في السِّكباجة على البّط، إّال أنها ُتْطَعُم الَمْفُصوَد وليس ذلك للبطوللم  

لفظ الدجاج قال والدَِّيكة َدَجاج إذا ذآرت في جملة الجنس، وهذا الباب مما تغلَّب فيه اإلناث على الذُّآورة، وقال 
َجاجة، إالَّ أنَّهم أرادوا ِإباَنته بأنَّه ذآٌر فقالوا ديك، آما يسمُّون الذَّآر واألنثى فرسًا بال آخرون ال، ولكنَّ الدِّيَك نفسه َد

  هاء، فإذا أرادوا أن ُيثبتوا إناثها قالوا ِحْجر، وإن آانت ِحْجرًا فهي فرس، وقال األخطل
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الشَُّموَل وقْد نازْعته في الدَُّجى الرَّاَح  صاَح الدََّجاُج وحانْت َوْقفُة السَّاِري  

  وقد بيَّن ذلك القرشيُّ حيث يقول

 اطُردوا الدِّيَك عن ذؤاِبِة زيٍد  آاَن َما آاَن ال تَطاُه الدََّجاجُُ 

 وذلك أّنه آان رأى رأَس زيِد بن علي في دار يوسَف بن عمر، فجاء ديٌك فوطئ شْعَره ونَقره في لحمه ليأآله

 حوار في صياح الديكة

ن زعم أّن الدِّيكة إنَّما تتجاوب، بل إنَّما ذلك منها شيٌء يتوافق في وقت، وليس ذلك بتجاُوٍب آنباح قالوا قد أخطأ َم
الكالب؛ ألّن الكلَب ال وقَت له، وإنَّما هو صامٌت ساآت ما لم يحسَّ بشيء يفَزع منه، فإذا أحسَّ به َنبح، وإذا سمع 

أجابهما الكلُب األوَُّل، وتبيَّن أّنه المجاِوب جميع الكالب، والدِّيك ليس إذًا ُنباح آلٍب آخر أَجاَب ثم أجاَب ذلَك آخُر، ثمَّ 
من أْجل أّنه أنكر شيئًا استجاب، أو سمع صوتًا صقع، وإنَّما يصقع لشيِء في طبعه، إذا قابل ذلك الوقَت من اللَّيل 

يكة، آعَدِد أصواِتِه في القريِة وليس في القرَيِة ديٌك هّيَجه، َفعَدُد أصواِتِه في الوقِت الذي ُيَظنُّ أّنه تتجاوُب فيه الدِّ
غيره، وذلك هو في المواقيت، والعلَُّة التي لها يصَقع في وقِت بعينه شائعٌة فيها في ذلك الوقت، وليس آذلك الكالب 

تصقع، وديكة قد تنبح الكالب في الُخَرْيبة وآالٌب في بني سعد غير نابحة، وليس يجوز أن تكون ِدَيكة المهالبة 
المساِمعة ساآتة، فإْن أراد مريٌد بقوله إّن الدِّيكة تتجاوب، وعلى مثل قول العرب هذه الجبال تتناَظر، إذا آان بعُضها 
ُقبالة بعٍض، وإذا آان الجبُل من صاحبه بالمكان الذي لو آان إنساٌن رآه َجاز ذلك، وعلى هذا المثال قال النبيُّ صلى 

اِر المشرآين ما قال، حيث قال ال َتَتَراَءى ناَراهما، ومع قول الشاعراهللا عليه وسلم في ن   

  ال تتراَءى قبورهما

  وقال ابن ُمْقِبٍل الَعْجَالنّي

 َسِل الدَّار من جْنَبي ِحبرٍّ َفواهـٍب  وحيُث َيَرى َهضَب الَقليِب المَضّيُح 

ُبل فُخْذ عن يساِرك أو عن يمينك، وقال الرَّاجزوتقول العرب إذا آانَت بمكان آذا وآذا، حيُث ينُظر إليك الج   

  وآما يرى َشْيخ الجباِل َثِبيرا

وشيخ الجبال عنده أبو قبيس، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله األخيار أنا بريٌء من آلِّ مسلٍم مع آلِّ 
تقول العرب داري تنُظر إلى دار فالن، ودورنا  مشرك، قيل وِلَم يا رسوَل الّله قال ال تتراَءى ناراُهما، وقال الكساِئّي

، وإنَّما قال القوم في تجاُوب الدِّيكة ببيِت "َوَتَراُهْم َيْنُظُروَن إَلْيَك َوَهْم ال ُيبِصُروَن"تتناظر، وقال الّله تبارك وتعالى 
  شعٍر سمعوه للطِِّرمَّاح، جهلوا معناه، وهو

آمش غبر الليل مصـعـدا فيا صبح  ببم ونبـه الـعـفـاء الـمـوشـح  

 إذا صاح لم يخذل وجـاوب صـوتـه  حماش الشوى يصدحن من آل صداح 

  وآذلك غلطوا في قول عبدة بن الطبيب

 إذا صفق الديك يدعو بعض أسرته  إلى الصباح وهم قوم مـعـازيل

 وإّنما أراَد َتوافَي ذلك منها معًا؛ فجعلها دعاء وتجاوبا على ما فسرناه

الكلب الحمار على الديك تفضيل صاحب  
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قال صاحب الكلب لوال أّنا وجدنا الحمار المضروَب به المثُل في الجهل، يقوُم في الصَّباح وفي ساعات الّليل مقاَم 
الّديكة، لقد آان ذلك قوًال ومْذهبًا غيَر َمْرُدود، ولو أنَّ متفقِّدًا يتفقَّد ذلك من الحمار لوجَده منظومًا يتبع بعُضه بعضًا 
على عدد معلوم؛ ولوَجَد ذلك مقسومًا على ساعات الليل، ولكان لقائٍل أن يقول في نهيق الحمار في ذلك الوقت ليس 

على تجاوٍب، إنَّما ذلك شيء يتوافى معًا، الستواء العلة، ولم تكن للدِّيك الموصوِف بأّنه فوق اَألْسطرالب فضيلٌة 
وقد بلغ من شدَّة صوِته ما إن حَلَف أحمُد بن عبد العزيز إّن الحمار ما ليست للحمار، وعلى أّن الحمار أبعُد صوتًا، 

ينام قيل له وما ذاك قال َألنِّي أجُد صياَحه ليس بصياح شيٍء انتبه تلك الساعة، وال هو صياُح من يريد أن ينام بعد 
ب به المثَل في الجْهل، فقال انقضاء صياحه، هذا والحماُر هو الذي َضرب به القرآُن المثَل في ُبعد الصوت، وَضر

، فلو آان شيٌء من الحيوان أجهَل بما في بطون األسفار ِمن الحمار، لَضرب الّله المثَل "َآَمَثِل الِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا"
به دوَنه، عشرة أمثال في شأن الحمار وعلى أّن فيه من الخصال ما ليس في الديك، وذلك أّن العرَب وضعته من 

وآفاك ِبِه " آلُّ الصَّْيِد في جْوِف الَفَرا"ال التي هي له في عشرة أماآن، فقال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم األمث
مثًال إذا آان لرسول الّله صلى اهللا عليه وسلم في تفضيل هدايِة أبي سفيان، وقال العرب أْنَكُح من الَفَرأ، والَفَرُأ 

، قال الشاعرمهموز مفتوحة الفاء مجموُعُه ِفَراٌء    

 ِبَضْرٍب آآذاِن الِفَراِء ُفُضوُلـه  وَطْعٍن آإيزاغ المَخاِض َتُبوُرها 

ُر من وتقول العرب الَعْيُر أْوقى ِلَدِمه، وقولهم َمْن َيِنك الَعْير َيِنك نيَّاآًا، وقالوا الجْحَش إذا فاَتْتَك األعيار وقالوا أصَب
ِل الموسم على ذلك الحمار أربعيَن عامًا، وقالوا إن َذَهب عيٌر َفعْيٌر في الرِّباط، َعير أبي سيَّارة؛ ألنَّه آان دفَع بأْه

وقالوا في المديح لصاحب الرأي ُجَحيش َوْحِده، و ُعَيير وحده، و الَعْيُر َيْضِرط والِمكواُة في النَّار؛ وقالوا حَماٌر 
ماًال ال ُيَزآَّى وال يَذّآى، و قد ِحيَل بين الَعْير والنََّزوان،  يحمل أسفارًا، و أضلُّ من حماِر أهله، و أخزى الّله الِحماَر

فالذي ُمدح به أآثر؛ فقد وجدنا الحمار أبعَد صوتًا، ووجدناه يعرف من أوقات الليل ويميِّز عددًا معلومًا إلى الصبح، 
َضى له بالمعرفة والحمار قد ساواه في إّال أّن له في األسحار فضيلة، والحماٌر أجهُل الخلق، فليس ينبغي للدِّيك أن ُيق

َيِسير علمه، ثم باَيَنه أّن الحمار أحسُن هداية، والدِّيك إن سقط على حائط َجاِره لم ُيحسن أن يهتدي إلى داره، وإن 
 خرج ِمن باب الدار ضلَّ، وضالُله من أسفل آضالِله من َفوق

 أحاديث في الديك

  ما روى صاحب الديك من أحاديث في الديك

قال صاحب الديك حدَّثونا عن صالح بن آيسان، عن عبيد الّله بن عبد الّله ابن عتبة، قال صرَخ ديٌك عنَد النبي صلى 
اهللا عليه وسلم فسبَّه بعُض أصحابه، فقال ال َتسبَُّه فإنَّه يدُعو إلى الصالة، وعن ابن الماِجُشوِن، عن صالح بن آيسان، 

عتبة ابن مسعود، عن يزيد بن خالد الُجهني أّن َرسوَل الّله صلى اهللا عليه وسلم َنَهى عن عبيد الّله بن عبد الّله بن 
 عن سبِّ الديك وقال إّنه يؤذِّن للصََّالة

الحسن بن عمارة، عن عمرو بن مرَّة، وعن سالم بن أبي الجعد، يرفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم قال إنَّ مما 
ُفه تحَت العرش وَبَراِثُنُه في األرض السُّفلى، وَجناحاه في الهواِء، فإذا ذهب ُثلثا الليل وبقي خلق الّله تعالى َلِديكًا ُعْر

فعند ذلك تضِرب الطَّيُر  - أْي َأنَُّه َال َشِريَك َلُه  -ُثلُثه ضرَب بجناحه ثم قال سبِّحوا المِلَك الُقدُّوس، ُسبُّوح َقدُّوس 
الء عن َآعب إنَّ ِللَِّه َتَعاَلى ِديكًا ُعنُقُه تْحَت العرش، وبراثنُه في أسفل األَرضين، بأجنحتها وتصيُح الدَِّيكة، وأبو الع

فإذا صاحت الديكُة يقول سبحاَن المِلِك الُقدُّوس المِلك الرَّحمن، ال إله غيره، قال والدَِّيكة أآيُس شيٍء، وروي عن 
صديقي، وعدوُّ عدوِّ الّله، يحرس داَر صاِحِبِه وسبَع ُدور، وآان  النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إنَّ الدِّيَك األبيَض

رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يبيِّته معه في البيت وُروي أّن أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم آانوا يسافرون 
 بالدِّيكة
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 ذبح الديك األفرق

بح الدِّيك األبيَض األفرق، أّنه ال يزال ُيْنَكب في أهله ومالهوزعم أصحاُب التَّجِربِة أنَّه آثيرًا ما َيرون الرَّجل إذا ذ  

 آيف تعرف الديك من الدجاجة

  إذا آان صغيرًا

وممَّا في المحاجاة أن يقال آيف تعرف الدِّيك من الدجاجة إذا آان صغيرًا حين يخرُج من البيضة فقالوا يعّلق 
دَجاجةبمنقاره، فإْن تحرََّك فهو ديك وإن لم يتحرَّك فهو   

 شعر في حسن الدجاجة ونبل الديك

  قال الشاعر في ُحسن الدَّجاجة وَنبل الديك

 َغَدْوُت َبشربٍة من ذاِت ِعـْرٍق  أبا الدَّهناء من َحَلِب العصـير

 وُأخرى بالعَقْنَقل ثـم ُرحـنـا  نرى الُعصفوَر أعظَم من َبعيِر 

يَك بنـي ُنـمـيرآأنَّ الدِّيَك ِد  أميُر المؤمنين على السَّـريِر  

 آأنَّ دَجاَجهم في الدَّار ُرقطـًا  بناُت الرُّوم في ُقُمِص الحريِر

 فبتُّ ُأَرى الكواآـَب داِنـياٍت  َيَنلَن أناِمَل الرَُّجِل الَقـِصـيِر

 ُأدافُعهنَّ بالـكـفَّـيِن عـنِّـي  وأمسح َجانَب القمر المـنـير

 طعن صاحب الكلب في الديك

ب األشياُء التي تألُف الناس ال تريد سواهم آالعصفور والخطَّاف والكلب والّسنوِر، والدِّيُك ممَّا وقال صاحب الكل
يتَّخذه الناس، وليس ممَّا يحنُّ إليهم فيقَطع البالَد ِنزاعًا، فيكون آالقواطع من الطير التي تريدهم آالخطَّاف، وال هو 

، وال هو آالكلب الذي ال يعرف سواهم، وال هو آاألهليِّ من من األوابد آالعصفور الذي حيُثما دار رجع إليهم
السنانير التي متى ألِفتهم لم تفارقهم، وتُعسُّ باللَّيل، وتطوف في القبائل من دار إلى دار ثمَّ ال يكون مرجُعها إالَّ إليهم، 

ى دجاجِه، ثمَّ ال تتوق نفُسه إلى َطروقته، والدِّيك في خالِف ذلك آلِّه، ثّم ال يألف منزله وال يعرف َرْبعه، ثم ال يحنُّ إل
وال يشتاق إلى ولده، وال يعرف الذين َغذوه وربَّوه، بل لم يدر قّط أنَّ له ولدًا، ولو آان دَرى لكان على درايته دليل، 

ضًا وال يرجُع إلى فإْذ قْد وجدناُه لفراريجه وبيضه المخلوقة منه وِمْن نْجِله، آما نجده لما لم يلْد ولما ليس ِمن شكله أي
 نسبه، فكيف ال نقضي عليه بالنَّقص، إذ آانت األمور ال تعرف إالَّ بهذا وشبهه

وهو ال يعرف أهَل داِره، وال ُيثبت وجَه صاحبه الذي لم ُيْخلْق إّال عنَده، وفي ظلِّه وتحَت جناحه، ولم يزْل في رزقه 
يتحوَّل عن وطنه عْشَر ِحَجج، ثمَّ هو على ثباِت عهده وقوَِّة وِعياله، والحمام ترجع إليه من مائتي فرسخ، وُيصطاد ف

عْقده، وعلى ِحفاظه وإلفه، والنِّزاع إلى وطنه، فإن وجد ُفرجة ووافق جناَحه وافيًا وافاه وصار إليه، وإن آان جناُحه 
 مقصوصًا َجَدف إلى أهله، وتكلَّف المضيَّ إلى سَكنه، فإّما َبَلغ وإمَّا َأْعَذر

اف يقطع إليهم من حيث ال يبلغه خبر، وال يطؤه صاحب سفر؛ على أّنا ال نراه يتَّخذ وآَره إذا صار إليهم ِإّال والُخّط
في أحَصِن موضع، وال يحمله اُألْنس بهم على ترك التَّحرُّز منهم، والحزِم في ُمالَبستهم، وال يحمله الخوف منهم 
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س االرتفاق بهم حّظه، والعصافير ال تقيم في دار إّال وهي مسكونة، فإن على مْنع نفسه لّذَة السُّكوِن إليهم، وال يبخ
 هجرها الناُس لم ُتِقْم فيها العصافير

قول صاحب الكلب في السنور والهرة والسِّنَّور يعرف ربََّة المنزل، ويألف فرَخ الحمام، وُيعاِبث فراريج الدار، إن 
باطه، والهرَُّة تعرف ولَدها وإن صار مثَلها، وإن ُأطِعمت شيئًا حملته ُسرق وُربط شهرًا عاد عند انفالته، وانحالل ر

إليه وآثرته به، ورّبما ُألقي إليها الشيُء فتدنو لتأآَله، وُيقبُل ولدها فُتمِسك عنه، وترضُّه له، ورّبما ُطرح لها الشيُء 
ربًا من الصِّياح يعرُف أهُل الدَّاِر أّنه وولدها غائٌب عنها ولها ضروٌب من النََّغم، وأشكاٌل من الصِّياح فتصيح ض

صياُح الدُّعاء ال غير ذلك، ويقال أَبرُّ ِمْن ِهرَّة، ومتى أرادْت ما يريُد صاحُب الغائط، أتت مواضَع تراٍب في زاويٍة 
راب، ثمَّ تشمَّمْت أعلى من زوايا الدَّار فتبحثه، حتَّى إذا جعلْت له مكانًا آهيئة الحفرة جعَلْته فيها ثمَّ غّطتُه من ذلك التُّ

ذلك التراب وما ظهَر منه، فإْن وجَدْت شيئًا من الرائحة زادت عليها ترابًا، فال تزال آذلك حتَّى تعلم أنَّها قد أخفت 
المرئّي والمشموم جميعًا، فإْن هي لم تجْد ترابًا َخمشت وجَه األرض، أو َظْهَر السَّطح، حتَّى تبلَغ في الحفر المبلَغ، 

ن ستر ذلك المجهوَدوم  

وزعم ناٌس من األطبَّاِء أن السِّنَّوَر يعرُف وحَده ريَح رْجعِه، فإنما يستره لمكان شّم الفأر َلُه، فإنها تفرُّ من تلك 
الراِئحة، أو ُيغطِّيه لما يكون فيه من خُلق من أخالق األسد، و ما يشاآل فيِه األسَد في الُخُلق، على قدر ما يشاآله في 

ق، وتعداد ذلك آثيٌرالَخل  

 ُسالح الديك

 والدِّيُك ال تراه إالَّ سالحًا، ثمَّ ال يتوقَّى ثوَب ربِّ الدار وال ِفراشه وال ِبساطه، هذا، وحياُته التُّراب، ولذا يدفن نفَسه
لنَّعاِم، وَجْعر فيِه، وُيدخله في أصوِل ريشِه، ثمَّ ال ترى ُسالحًا أنتن من ُسالحِه، وال يشبه َذْرق الحمام، وَصْوم ا

الكلب، ثم مع ذلك ال تراه إّال سائًال رقيقًا، ولو آان ُمَدحَرجًا آأبعار الشاِء واإلبل والظباء، أو متعلقًا يابسًا آَجْعر 
  الكلب واألسد، ثمَّ لو آان على مقدار نتنه لكان أهوَن في الجملة، وقال أبو ُنواٍس في ديِك بعض أصحابه

األْرَواح  فنجِّنا ِمْن ُمْنِتِن  آذيَتنا بِديكـَك الـسَّـّالِح  

  استخدام الخناقين للكلب

وقال صاحب الكلب ومن َمرافق الكلب أّن الخنَّاقين يظاهر بعُضهم بعضًا، فال يكونون في البالد إّال معًا، وال 
ّال في طريق نافذ، ويكون يسافرون إّال معًا؛ فربَّما استوَلوا على درٍب بأْسره، أو على طريٍق بأسره، وال ينزلون إ

خلف ُدورهم إما َصحارى وإمَّا بساتين، وإما مزاِبُل وأشباُه ذلك، وفي آلِّ داٍر آالٌب مربوطة، وُدفوف وُطبول، وال 
يزالون يجعلون على أبوابهم معلََّم آّتاٍب منهم، فإذا خنق أهُل داٍر منهم إنسانًا ضرَب النِّساُء بالدُّفوف، وضرَب 

َب فسمع المعلِّم فصاَح بالصِّبيان انَبُحوا وأجابهم أْهُل آلِّ َداٍر بالدفوف والصُّنوج، آما يفعل نساُء أْهِل بعضهم الكال
 القرى، وَهيَّجوا الكالب، فلو آان المخنوُق حمارًا لما َشعر بمكانه أحد، آما آان ذلك بالرَّقَّة

ب في ُثَويب آان على حّمال، وفيِه دريهمات مَعُه، فألقى وانظْر آيف أخُذوا أْهَل َدْرٍب بأسره وذلك أّن بعضهم رِغ
الَوَهق في عنقِه فُغشي عليِه ولم يمْت، وتحرَّك بطُنه فأتى المتوضَّأ وتحرَّك الحمَّال والسَّاجور في عنِقه، فرَجعت 

تلّقتُه جماَعُته فأخبرهم الخبر، نْفس الحمال، فلّما لم يحّس بأَحٍد عنَده، َقَصَد نحَو باب الدار، وخرح وِزيارُه في عنقِه، و
 وتصايح النَّاس فُأِخذوا عن آخرهم

  بعض الخبر والشعر في الخناقين

وقد آان بالكوفة شبيٌه بذلك، وفي غيرها من البلدان، فقال حماٌد الرَّاوية، وذآر المرميِّين بالخنق من القبائل وأصحاب 
عَضهم فقالالقبائل والنَِّحل، وآيف يصنع الُخنَّاق، وسمَّى ب   
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 إذا سرَت في ِعْجٍل فِسْر في َصحابٍة  وِآْنَدُة َفاْحَذْرها ِحذاَرَك للَخـْسـِف

 وفي شيعة األعمـى زيار وِغـيَلٌة  وَقْشٌب وإعماٌل لجْنـدلة الـَقـْذف

 وآلُّهم َشـرٌّ َعـَلـى أنَّ رأَسـهـم  حميدُة والميالُء حاِضَنُة الِكـْسـف

علـى َحـْتـف فإنَّ لهم َقْصفًا يُدلُّ  متى آنَت في َحيَّْي َبجيَلَة َفاستمـْع  

 إذا اعتزموا يومًا على خْنـِق زاِئٍر  تداَعْوا َعَلْيِه بالنُّباح وبـالـعـزف

وأمَّا ِذآره لبني عجل فلمكان ذي الضفرتين وغيره من بني عجل، وأمَّا ذآره آندة، فقد أنشدنا ُسفيان بن عيينة، وأبو 
  عبيدة النحويُّ

 إذا ما سرَّك العيُش  فال تأخذ َعَلى ِآْنَده 

ومن ِآندة أبو قصبة ُأخذ بالكوفة وُقِتل وُصلب، وآان بالكوفة ممَّن يأآُل لحوَم النَّاس َعِديَُّة المَدنية الصَّفراء، وآان 
سعيد صاحب بالَبصرة َراَدَويه صاحب قصاب رادويه، وأمَّا األعمى في بني ضبَّة الذي ذآره فهو الُمغيرة بن 

الُمِغيِريَّة، وهم ِصْنٌف ممَّن يعمل في الخنق بطريق المنصوريَّة، والمغيرة هذا من موالي َبِجيلة، وهو الخارج َعلى 
  خالد بن عبد الّله الَقْسِرّي، وِعند ذلك قال خالد وهو َعلى الِمنبر أطِعُموني ماًء وفي ذلك يقول يحيى بن نوفل

لسَِّريرشرابًا ثمَّ ُبْلَت َعَلى ا  وقلَت ِلما أصاَبك أطِعموني  

 ألعالٍج ثـمـانـيٍة وَشـْيٍخ  َآبيِر السِّنِّ ذي َبصٍر ضرير 

وأما حميدة فقد آانت لها رياسة في الغاِلية، وهي ممَّن استجاب لليلى السبائية الناِعظية، والميالُء حاِضنة أبي 
َوإْن َيَرْوا ِآْسفًا ِمَن السَّماِء "اه َعَنى الّلُه تبارك وتعالى منصور صاحب المنصوريَّة، وهو الِكْسف، قالت الغالية إيَّ

، وقد َذَآَره أبو السِريِّ َمْعَداُن اَألعمى الشَُّميطي في قصيدته التي صّنف فيها الرَّافضة "َساِقطًا َيُقوُلوا َسَحاٌب َمْرُآوٌم
الثم الغالية، وقدَّم الشُّميطيَّة َعَلى جميع أصناف الشيعة، فق   

 إنَّ ذا الِكْسَف َصدَّ آل ُآَميٍل  وُآَمْيٌل َرْذٌل مـن األْرذاِل

 ترآا بالـعـراق داًء دوّيا  ضلَّ فيه تلطُُّف المحتـاِل

 منهم جاعُل الَعسيِب إمامـًا  وفريٌق يرض َزْند الشَّمال

 وفريٌق يقـول إنَّـا بـَراٌء  من َعِليٍّ وُجْنُدٍب وِبـَالِل

ر قتـالر َعَلى قدرٍة بغي  وبَراٌء ِمَن الذي َسّلـَم اَألْم  

 وفريٌق يدين بالنصِّ َحْتمـًا  وفريٌق يِديُن باإلهـمـال

ْعناَقهم، ألنَّ الكميليَّة ال تجيز الَوآالة في اإلمامة، وتقول َالُبدَّ من إَماٍم صامٍت أو ناِطٍق، والبدَّ من َعَلم يمدُّ الناُس إليِه أ
ف ذلك، وأمَّا قولهوأبو مْنُصوٍر يقوُل بخال   

   وقشب وإعماٌل لجْنَدَلِة الَقْذِف

 وفي ِشيعة األعمى ِزياٌر وغيلة
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  فقد قال َمْعدان

 حبشيٌّ وآافر سـبـيانـي  َحربيٌّ وناسـخ َقـتَّـال

 تلك تيميٌَّة وهاتيك صمـت  ثمَّ دين المغيرة المغتـاِل

خـارخنق مرًَّة وَشـمُّ بـ  ثمَّ رْضٌخ بالجنَدِل المتوالي   

ألنَّ من الخّناقين من يكون جامعًا، وبذلك يسمُّونه إذا جمَع الخْنق والتشميم، وحمل معه في َسَفرِه َحَجَرين مستديرين 
ُمدْمَلكين وململمين فإذا خَال برجٍل من أهل الرُّفقة استدبره َفَرمى بأحدهما َقَمْحُدَوَته، وآذلك إن آان ساِجدًا، فإن دمغه 

إْن ُهَو َرَفع رأَسُه طبَّق باآلخر َوْجَهُه، َوآذلك إْن ألفاه َنائمًا أو غاِفًال ، ولقد َصِحَب منهم َناٌس رجًال اَألول سلَبُه، َو
خرج من الرَّيِّ، وفي َحقوه ِهْمَياٌن، فكان َال يفارق ُمْعَظَم النَّاس، فلمَّا رأوُه قد َقُرب ِمْن مفِرق الطَّريقين ورأوا 

مَّا ِفي صحراء وإّما في َبْعِض ُسطوِح الخاَنات، والّناس ُمتشاغلون بأُمورِهْم، فلم يشُعْر صاِحُب احتراَسُه، وهم نزوٌل إ
 الِهْميان نهارًا والّناس َحْوَلُه إال والَوَهُق في عنِقِه، وطرَحُه اآلخر حين ألقاه في عنِقه، وَوَثَب إليِه وجَلَس عَلى َصدره،

َثْوبًا وأّذَن ِفي أُذِنِه فقام إليهم بعُض أهل الرُّفقة آالمعين والمتفجِّع، فقالوا له مكاَنك؛  وَمدَّ اآلَخر برْجليِه وألقى عليِه
فإّنه إْن رآك خِجل واستَحى، فأمسك القوُم عنهم، وارتحل القوم، وأعجلوا بصاحبهم، فلمَّا َخَلوا به أخذوا ما أَحبُّوا، 

ى إذا برزوا رَموه في بعض األوديةوترآوا ما أَحبُّوا، ثمَّ حملوه َعَلى أيديهم، حت  

  شعر أعشى همدان في السبئية وقد ذآر أعَشى َهْمداَن السَّبئيََّة وشأَنهم في آرسيِّ المختار

 شهدُت عليكـم أّنـكـم سـَبـِئيَّة  وإنِّي بكم يا ُشْرَطة الُكْفر عارُف 

ـِكـينٍةوُأقِسُم ما آرسيُّكـم بـَس  وإْن آاَن قد ُلفَّْت عليِه اللفـائف  

 وأْن ُلبِّسََ الّتاُبوُت ُفْتنًا وإن َسمـْت  حماٌم حواليِه وفيكـم زخـارف

 وإنِّي امرٌؤ أحببُت آَل مـحـمَّـٍد  وآَثْرُت َوْحيًا ُضمَِّنْتُه المصاِحُف

 وإن شاآرًا طافْت به وتمسََّحـْت  بأعواد ذاٍو دبرت ال تسـاعـف

 وَداَنْت ِبِه البن الزُّبيِر رقـاُبـنـا  وال َغْبَن فيها أو ُتَحزُّ السَّواِلـُف

 وأحسُب ُعقباهـا آلِل مـحـمَّـٍد  َفُيْنَصُر َمظلوٌم ويأمـن خـائُف

 ويجَمُع ربى ُأمًَّة َقْد َتَشـّتـَتـْت  وهاجتّْ ُحروٌب بيَنُهْم وَحَسـاِئُف

 أبو عبيدة الحسيفة الضغينة، وجمعها حسائف

ل نفَسُه بيده، إمَّا لخوف الُمْثلة، وإمَّا لخوف التعذيب والهوان وطوِل األسر، وقد من قتل نفسه بيده وما أآثر من قت
آان الحكُم بن الطُّفيل، أخو عامر بن الطفيل، وأصحاُبه خَنُقوا أنفَسهم في بعض األيام، فُعيِّروا بذلك تعييرًا شديدًا، 

  فقال ُخراشة بن عامر بن الطفيل

 وُقْدَتهم للموت ُثمَّ َخـَذْلـَتـُهـْم  َفال وألْت نفٌس عليك تـحـاذُر

 فهْل تبِلغنِّي عامرًا إْن َلِقـيَتـه  أسلِّيَت عن سلمان أم أنَت ذاآُر

 فإنَّ وراَء الحـيِّ ِغـْزالَن أْيكٍة  ُمَضمََّخًة آذاُنـهـا والـغـدائُر
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 وإنَّكم إذ تخُنقون نـفـوَسـكـم  لكْم تحَت أْظَالِل الِعَضاِه جرائُر 

ُعروة بن الَورد في يوم ساحوق، ويذآر خْنق الحكم بن الطُّفيل وأصحاِبه أنفَسهم، فقال وقال   

 ونحُن صَبْحنا عامرًا في ِدياِرها  ُعالَلة أرماٍح وَعْضبا ُمَذآَّـرا

 بكلِّ رقيِق الشَّْفرتين ُمـَهـنَّـٍد  وَلْدٍن من الَخطِّيِّ قد طرَّ أسَمَرا 

أعذراوَمْقَتلهْم عند الوَغى آان   عِجبت لهم إذ يخنُقُون نفوَسهـم  

 َيُشدُّ الحليُم منهم َعْقَد حبلـه  أَال إنَّما يأتي الذي آان ُحذَِّرا 

رثاء أبي زبيد الطائي آلبًا له وقال أبو ُزَبْيِد في آلٍب َلُه، آان ُيساور األسَد ويمنعه من الفساد، حين حطمه األسد، 
  وآان اسمه أآدر، فقال

بيَن الَحْوض والَعَطـِن حتى إذا آان  أَخال أْآَدُر مـخـتـاًال آـعـادِتـه  

 القى لدى ثـلـل األضـواء داهـية  أسرت وأآدرت تحت الليل في قرن 

 حطَّت ِبِه ُسـنٌَّة وْرهـاُء َتـْطـُرُده  حتَّى َتَناهى إلى األهوال في َسَنـِن

َخْطِو السـاِعـَديِن َلـُه إلى ُمقارِب  فوق السَّراِة َآِذْفَرى القاِرح الَغِضِن  

 ِريباُل ظلماَء ال َقـْحـٌم وال َضـَرٌع  آالبغل خّط به العجالن في سكـن

 فأسَريا وهما سنَّا هـمـومـهـمـا  إلى عرين ُآعشِّ األرَمـل الـَيَفـِن

 هذا بما علقـت أظـفـاره بـهـم  وظنُّ أآَدَر غيُر اَألْفِن والـَحـَتـن

ـٍر سـتٍة ُشــُزِنلِحـسِّـِه ُأمُّ أْج  حّتى إذا ورد الِعرزاَل وانتـبـهـت  

 باٍد جناجنها حـصَّـاء قـد أفـلـت  لهن يبهرن تعبـيرًا َعـَلـى سـدن

 وظنَّ أآدُر أن تـمـوا ثـمـانـية  أن قد تجلَّل أهُل البيت بـالـُيمـِن

 فخاَف عزَّتهـم لـمـا دنـا لـهـُم  فحاص أآَدُر مشفّيًا مـن الـَوَسـِن

 بأرَبع آلُّها في الـخـلـق داهـية  ُعضٍف عليهنَّ ضاِفي اللحم واللبـن

 ألفاه مـتَّـِخـَذ األنـياِب ُجـنَّـَتـه  وآاَن باللَّيل َوالَّجًا إلـى الـَجـَنـِن

م الَوردرثاء أعرابي شاة له أَآلها ذئب وقال صاحب الكلب قال أعرابيٌّ وأآل ذيٌب شاًة َلُه تسّمى وردة، وُآْنَيتها أ   

 أوَدى ِبَوْرَدَة أمِّ الـَورِد ُذو َعـَسـل  من الذئاب إذا مـا راَح أو َبـَكـَرا

 لوال ابُنها وَسلـيالٌت لـهـا غـُرٌر  ما انفكَّت الَعْيُن َتْذِري َدْمعهـا ِدَرَرا

 آأنَّما الذِّئب إذ َيْعُدو َعَلى َغـَنـمـي  في الصُّبِح طالُب ِوتٍر آاَن َفاتَّـأرا
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 اعتاَمها اعتاَمُه َشـْثـٌن بـراِثـنـُه  من الّضواري اللَّواتي تقِصم الَقَصَرا 

 قال في هذا الشعر َدليٌل أنَّ الذِّئب إنَّما يعدو عليها مع الصبح، عند فتور الكْلب عن النُّباح؛ ألنَّه باَت ليَلتُه آّلها دائبًا
م الكالب، وما يعتريها من الّنعاس، ثم لم َيْدُع اللََّه َعَلى الذِّئِب بأن يأآله يقظاَن يحُرس، فلمَّا َجاَء الصُّبُح جاَء َوقُت َنْو

اَألسد حتَّى يختاره ويعتامه، إالَّ واألسُد يأآل الذئاب، ويختار ذلك، وإنََما استطاَب لحَم الذِّئِب بفضل شهوِتِه للحم 
 الكلب

يك لم نر شريفًا َقطُّ أجاَز شاعرًا بكْلب، وال َحبا ِبه قول صاحب الديك في إجازة الشعراء الدجاج وقال صاحب الدِّ
زائرًا، وقد رأيَتهم يجيزون الشَُّعَراء بالدَّجاج، وأْعَظُم من ذلك أن لقيَم الدََّجاِج، لما قال في افتتاح خيبر، وهو يعني 

  النبي صلى اهللا عليه وسلم

بَفْيلٍق ُرِمَيْت َنطاُة من النبيِّ  شْهباَء ذاِت َمناِآب وَفَقار  

 وَهب َلُه َدجاج َخيَبر عن آخرها، رواه أبو عمرو، والمدائني عن صالح بن َآيّْسان، ولتلك الدََّجاج قيل لقيم الدََّجاج

إياس بن معاوية وأخوه  وقال صاحب الكلب قال أبو الحسن آاَن إياٌس بُن معاوَية وهو صغيٌر، ضعيفًا دقيقًا دميمًا، 
َآًة مْنُه َوأقوى، فكان معاوَيُة أبوه يقدِّمُه عَلى إياس، فقال َله إياٌس َيْومًا يا أبِت إنَّك تَقدُِّم أخي وآاَن َله أٌخ أشدُّ حر

َعَلّي، وسأضرُب لك مثلي ومثَله هو مثل الَفرُّوج حين تنفلق عنه الَبيضة، يخرج آاسيًا آافيًا َنْفَسُه، يلتقط، ويستخفُّه 
ذا َتمَّ فصار دجاجة، لم يصلْح إّال للذبح، وأنا مثُل َفرِخ الحمام حين تنفلق عنه الناس، وآّلما آبر انُتقص، حتى إ

الَبيضُة عن ساقٍط ال يقدر َعَلى حرآة، فأَبواه يغُذواِنِه حّتى يقوى ويثبَت ريُشُه، ثمَّ يحُسن بعد ذلك ويطير، َفيِجُد به 
ذلك وُيْكَرُم، وُيْشَترى ِباَألْثماِن الغالية، فقال أبوه لقد الناس ويكرموَنُه، ويرسل من المواضع البعيدة فيجيء، فُيصان ل
 أحسنت المثل فقدَّمه َعَلى أخيِه، فوَجد ِعْنَدُه أآثَر مما آاَن يظنُّ فيه

قال صاحب الكلب وقد أغفل إياٌس في هذا القول بعَض مصالح الدَّجاج، وذلك أّن الدَّجاج ِمْن لُدْن يخرج من َحدِّ 
س إلى أن يدخل في َحدِّ الكبر واحتماِل اللَّحم والشَّحم، يكون أخبَث حاًال ألنَُّه ال يصلح فيه للذَّبح، وقد الصَِّغر والَكْي

خرج من حدِّ الَكْيس واالستمالح، وإياٌس هو الذي يقول لسُت بِخبٍّ والِخبُّ ال يخدعني، وال يخَدع ابن سيرين وهو 
 يخدع أبي ويخَدع الحَسن

عرفتهباب ما يحتاج إلى م  

  يقال َفْرج المرأة والجمع ُفروج، وهو الُقُبل، والَفْرُج ِآناية، و االسم الِحُر، وجمعه أْحراح، وقال الفرزدق

 إنِّي أقوُد جمًال مْمَراَحا  في ُقبٍَّة ُموَقرٍة أْحَراَحا 

وهو قليل، قال الشاِعُر قالوا وإنِّما جمعوه َعَلى أحراح، َألنَّ الواحد ِحْرح، هكذا آان أصله، وقد يستعار ذلك   

 تراها الضَّبَع أْعظَمهنَّ َرأسًا  ُجَراِهَمًة لها ِحـَرٌة وِثـيُل

  فلم يرض االستعارة حتَّى ألحق فيها الهاء، وهو الَكْعَثب، وقال الفرزدق

 إذا بِطحت فوَق اَألَثافي َرفعنها  بثديين َمْع نحر آريٍم وَآْعَثِب

  وقال األغلب

ٍب لم َيْمَصِحَحيَّاآة عن آْعث   
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  وهو األجم، وقال الرَّاجز

 جارية أعظمها أَجمُّهـا  قد سمَّنْتها بالسَّويق أمُّها

  بائنة الرِّْجِل فما َتضمُّها  

  وقال وقد يسّمى الشَّْكر، بفتح الشِّيِن وإسكان الكاف، وأنشدوا

ْتوآنَت آليلة الشَّْيَباء َهبَّ  بَمْنع الشَّْكِر أتأَمَها الَقبيُل   

  أتأمها أفضاها، وأمَّا قوله

 قد أقبَلْت َعْمَرُة من ِعَراِقها  ُمْلَصَقة السَّْرِج بَخاِق باقها 

قال وهو إن أراَد الِحَر فليس ذلك من أسمائه، ولكنه سَّماه بذلك على المزاح، قالوا والظَّْبَيُة اسم الَفْرج من الحافر، 
فجعله للُخفِّ فقال والجمع الظََّبيات، وقد استعاره أبو األخزر   

 ساَوَرها عنَد الُقـُروِء الـوحـْم  في األرض ذات الّظبيات الجحْم 

  وقد قال األوَّل

 فجاء بُغرموٍل وفلك ُمَدْمـَلـٍك  َفَخرََّق َظْبَيْيها الِحصاُن الُمَشبُِّق 

اَألخطُل للظِّْلف فقال وهو من الظِّلف والُخفِّ الحيا، والجمع َأحيية، وهو من السبع َثْفر، وقد استعاره   

 َجَزى اللَّه عّنا اَألْعَوَرْيِن َمَالَمًة  وعبلة َثْفر الّثْوَرِة المَتَضاِجـِم

فلم يرَض أن استعاره من السَُّبع للبقرة حتَّى جعل البقرة ثورة، وقد استعاره النَّابعُة الَجعديُّ للحافر، آما استعاره 
  األخطل للظِّلف، فقال

ْن آخر الليل ُأيََّال وقد َشِربْت ِم  ُبِريذَنٌة َبلَّ الَبَراذين َثْفـَرهـا  

  وقد قالوا ِبرذونة، وقال الرَّاجز

 تَزْحَزحي إليك يا ِبرَذْونْه  إّن البراِذيَن إَذا َجَرْيَنـْه

  َمَع الجياِد ساَعٌة أعَيْيَنْه  

  وقد استعاره آخُر َفَجَعلُه للنعجة فقال

ِش والثَّْفُر َواِرُم َتَحرَُّك تْحَت الَكْب  وما عمُرو إالَّ َنْعَجة َساِجـِسـيٌَّة  

  والسَّاِجِسّيُة ضأُن في تغلب، وقد استعاره آخُر فجعله للمرأة فقال

 نحن بنو َعْمَرة في انِتساِب  بنت ُسويد أْآَرم الضِّبـاِب

  جْلَدتنا من ثْفِرها الِمْنَجاِب  
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ال ذلك لإلنسان وقضيِب البعير، وهو لكلِّ شيء، وِمّقلم الجمل فقط، ومن ويقال لُجردان الحمار غرمول، وقد يق 
  السباع العقدة، وأصله للكلب والذِّئب، وقال جرير

 إذا َرِويَن َعَلى الخنزير من َسَكٍر  ناَديَن يا أْعَظَم الَقسِّيَن ُجْرَدانـا

ي األمثال ال أْفَعُل حتَّى يناَم ظِالُع الكالب أي ويقال صرفت الكلبة صرافًا وِصروفًا، وظلعت تظلع ظلوعًا، وقالوا ف
الصارف، ولم يعرف اَألصمِعيُّ ظلعت الكلبة بمعنى َصَرفت، واستحرمت، وأْجَعلت واستجعلت، واستطارت، 

 والذئبة في ذلك آالكلبة، قال ويقال في السِّباع قد َوَضعت، ووَلدت، ورمَصت مثَل ما يقاُل للنَّاس والغنم

آر من الحيوان ومؤنثهبحث في المذ  

  قال ويقال آلبة وآلب، وذئبة وذئب وِبرذون وبرَذونة، وأنشد

 أرْيَت إذا ما جالت الخْيُل َجْولًة  وأنَت على ِبْرَذْوَنٍة غيِر طاِئل

ويقال رجل ورجال، وامرأة ونساء، وليس لها جمٌع من واحدها، ويقال بعير وناقة وجمل، وال يقال جملة وال بعيرة، 
قالوا رجل ورجلة وشيخ وشيَخة، ويقال آبش ونعجة، وال يقال آبشة، آما ال يقال أسدة، ويقال أسد ولبوة وقد 

  ولبوات، ويقال ذئبة وذئب، وقال الشاِعُر

 آأنَّهما ِضْبعاَنٌة في َمفـاَزٍة  وِذْئبُة َمْحٍل أمُّ ِجْرَويِن تعسُل 

وحمار وحمارة، وِسْرحان وسرحاَنة، َوِسيٌد وِسيدة، وِهقل ويقال إنسان وإنساَنٌة، وسبع وسبعة، وحمام وحمامة، 
  وِهقلة، وإلق وإّلَقة، َوقال رؤبة

  َجدَّ وجدَّْت إلَقًة من اإللْق

وزعم أنَّه يقال ضبع وضبعة، وثعلب وثعلبة، وأصحاُبنا ال يقولون هذا ويضحكون ممن يقولون َضُبعة عرجاء، 
فرخة، ومن النمور َنِمر َوَنِمرة، قال ويقال ِذيٌخ وِذيَخٌة، وِضْبعان َوِضْبعاَنٌة، ويقال ُثرُملة، ويقال من الفراخ فرخ َو

  وجيأل وَجْيألة، ويقال عقرب وعقَرَبة، والُعقُربان الذََّآر وحَده، وقال الشاِعُر

 آأنَّ َمْرعى ُأمَُّكْم إْذ َغَدْت  َعْقَرَبٌة يُكوُمها ُعْقُربـاْن

، ومن القنافذ ُقنُفذ وُقنفذة، وَشْيَهٌم وَشيهمٌة، ومن القرود قرد وقردة، ويقال إْلقة و ِقشَّة، ومن الضفادع ضفَدع َوضفَدَعة
  وال يقال إْلق وِقّش، ويقال لولد القرد ُربَّاح واُألنثى إلقة، وقاَل الشَّاِعُر

 وإْلَقُة ُترِغث ُربَّاحـَهـا  والسَّْهُل والنَّوَفُل والنَّْضُر 

ِهقلة، وَهيق وَهيَقٌة، وَصعل وَصعلة، وسَفنَّج وسَفنَّجة، ونعاٌم َونعامة، والواحد من فراخها الرأل وِمن النعام ِهقل َو
والجمع رئال وِرئالن وأرآل وأرؤل، واُألنثى رألة، وحّفانٌة والجمع َحّفان، وقد يكون الَحّفان أيضًا للواحد، ويقال لها 

يم وال يقال َظلِيمة، ويقال ِنْقِنق وال يقال ِنقِنقة، ويقال من اَألرانب ِقالص والواحدة قلوص وال يقال قلوصة، ويقال ظل
أرنب وال يقال أرنبة، والذآر ُخَزز، ويقال لُألنثى ِعْكِرشة ولولدها ِخْرِنق، ويقال هذه أرنب وهذه عقاب، وال يقال 

  هذا اَألرنب وال هذا العقاب، وقال الشَّمَّاخ

 فما تنفكُّ بين ُعويِرَضـاٍت   تجّر بَرأِس ِعْكِرَشٍة َزُموِع
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قال ويقال لولد الكلب جرٌو واُألنثى جروة، وهو ِدْرص والجمع أدراص، ويقال لمن عضَّه الكْلُب الَكِلُب باَل آأدراص 
 الكالب

 بدء اإلبصار عند أوالد السباع

عوجرو الكلب يكون أعمى َعشرَة أيام وأآَثر، وقد يعِرض شبيٌه بذلك لكثيٍر من السِّبا  

استطراد لغوي ويقال بصبص الجرُو وفقَّح وجصَّص، إذا فتح عينيه شيئًا، وصأصأ إذا لم يفتح عينيه، ولذلك قال 
عبيد اللَّه بن جحش، والسَّكران بن عمرو، للمسلمين ببالد الحبشة إنَّا َفقَّحنا وصأصأتم، قال بعض الرُّجاز في بعض 

  الصِّبيان

 أِقبْح بِه ِمْن َوَلد وَأْشـِقـِح  مْثَل ُجَريِّ الكْلِب لم يفقِّح

 إْن َيْسِر ساٍر لم َيُقْم فَينَبـِح  بالباِب ِعْنَد حاجِة المسَتْفِتِح 

ويقال لولد اَألسد جرو وأجراء وِجراء، وهي لجميع السباع، ويقال له خاصًَّة ِشْبل، والجمع أشبال وُشبول، وَقال 
  ُزهير

َت َأشَجُع ِحيَن تتَِّجُه الوَألن  أبطاُل ِمْن َلْيٍث أبي َأْجر  

 خبث الثعلب

وحدَّثني صديٌق لي قال تعجََّب أُخ لَنا من ُخبث الثَّعلب، وآان صاحَب َقنص، وَقاَل لي ما أعجب أمر الثعلب يفصل 
ال َيخفى  بين الكلب والكالَّب، فيحتاُل للَكالَّب بما يعلم أنَّه َيجوز عليه، وال يحتال مثل تلك الحيلة للكلب، ألّن الكلب

عليه الميِّت من المغشيِّ عليه، وال ينفع عْنَده التَّماوت، ولذلك ال ُيحمل من َمات من المجوس إلى النَّار حتى ُيدَّْنى منه 
آلبٌُ، َألّنه ال َيخفى عليه مْغُمور الِحسِّ أَحيٌّ ُهَو أو ميت، وللكلب عند ذلك عمل يسَتِدلُّ ِبِه المجوس، قال وذلك أنِّي 

ُت على ثعلٍب في َمضيق، ومعي ُبَنيٌّ لي، فإذا هو ميٌِّت منتِفٌخ، فصَدْدت عنه، فلم أَلبْث أن لِحقتني الكالب، فلمَّا َهَجْم
أحسَّ بها وَثب آالبرق، بعد أن تحاَيَد عن السَّنن، فسألت عن ذلك فإذا ذلك من ِفعِله معروٌف، وهو أْن يستلقَي وينفَخ 

شكُّ َمن رآه من الناس أّنه ميِّت منُذ دهر، وَقْد َتزآََّر باالنتفاِخ بدُنه، فكنُت أتعجَّب ِمْن خواصَره ويرفَع قوائمه، فال ي
ذلك، إْذ مرْرُت في الزُّقاق الذي في أصل دار العبَّاسّية ومنَفذه إلى مازن، فإذا جرو آلٍب مهزوٌل سيِّئ الغذاء، قد 

فرمى بنفسه في أصل ُأسُطوانة وتِبعوه حتَّى َهجُموا عليه، فإذا هو ضربه الصِّبيان وعَقروه ففرَّ منهم ودخل الزُّقاق، 
قد َتَماَوَت فضربوه بأرجلهم فلم يتحرَّْك فانصرفوا عنه، فلمَّا جاوُزوا تأمَّلت عيَنه فإذا هو يفَتُحها وُيغِمضها، فلّما 

علب، إذا آان الثَّعلب ليس فيه إالَّ بعدوا عنه وأِمَنهم عدا، وأخَذ في غير طريقهم فأذَهَب الذي آان في نفسي للثَّ
 الرََّوغان والمكر، وقد ساواه الكلُب في أجوِد ِحيلِه

 مقايسة بين الثعلب والكلب

ومع الكلب بعُد ما ليس َمَعُه، إالَّ أْن ُيفَخر بفروته في موضع انتفاع النَّاس به، فجْعر الكلب للذُّبحة أنفع منه، إذ آان 
قوم مقامه شيٌء، وجلد الّثعلب منه ِعَوضفي الذُّبحة الموت وليس ي  

قول صاحب الديك في الكالب قال صاحب الديك ِشرار ِعباد اللَّه َمن قتل أوالَد رسوِل اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ولم 
زنيِّ، نجْد شعراَء النَّاس شبَّهوا أولئك القاتلين بشيٍء سوى الكالب، قال أبو نضلة األبَّار، في قتل سلم بن أحوز الما

  صاحب شرطة َنْصِر بن سيَّار اللَّيثي، يحيى بْن َزيٍد وأصحابه، فقال

 ألم تر َليثًا ما الذي َخَتمـْت بـِه  لها الَوْيُل في ُسلطاِنها المتخاذِل 
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 آالٌب تعاَوْت الَهَدى اللَّه ُسْبَلها  فجاءْت بَصيٍد ال يحـلُّ آلآـل

وأهلي فاطميٌّ تقنَّصـوابنفسي   َزماَن عًمى ِمْن أمٍَّة وتخـاذل  

 لقد آشفت للّناس ليثٌُ عن استِها  وغاَب َقبِيُل الحقِّ ُدوَن القباِئل

قال صاحب الديك وروى ُهشيم عن المغيرة عن إبراهيم قال لم يكوُنوا يْنَهْوَنَنا عن شيٍء من اللعب ونحُن ِغلماُن إالَّ 
 الكالب

عن زيد بن أسلم، أّنه آان ال يرى بأسًا بالبيض الذي يتقامر ِبِه  التقامر بالبيض وذآر محمَّد بن عجالن المدينّي
 الفتيان، أن ُيهَدى إليه منه شيء أو يشترَيه فيأآله

وهشام بن حسَّان قال سئل الحسن عن البيض َيلَعب ِبِه الصِّبيان يشتريه الرجل فيأآله، فلم ير ِبِه بأسًا وإن أطعموه أن 
ِه الصِّبيانيأآل منه، والجوز الذي يلعب ِب  

وحاتم بن إسماعيَل الكوفيُّ َقال حّدثنا عبد الرحمن بن َحرَملة، عن سعيد بن المسّيب، أّنه لم يكن يرى بأسًا بالبيض 
 الذي يلعب به الصِّبيان

 قتل الحيات والكالب

سمع عليَّ بَن أبي طالب  قال وحدَّثني ابن ُجريج َقال، وأخبرني عبد اهللا بن ُعبيد بن عمير قال أخبرني أبو الطفيل أّنه
 يقول اقُتلوا من الحيَّات ذا الطُّفيتين، والكلَب األسوَد البهيم ذا الُغرَّتين

 قال والُغرَُّة ُحوَّة تكون بعينيِه

 قول صاحب الكلب في صقاع الديك

ِه، قال صاحب الكلب قد أخبرني أبو حرب عن منصور القصَّاب، قال سألت الحسن عن البيض الذي يتقامرون ِب
فكرهُه وما رأينا قطُّ أَحدًا يريد االدِّالج ينتظر ُصَقاع الدِّيك وإنَّما يوالي الدِّيك بين صياحه ُقبيل الفجر ثمَّ مع الفجر 

إلى أن ينبسط النهار؛ وفيما بين الَفجر وامتَداِد النهار ال يحتاج النَّاس إلى االستدالل بَأن يصوِّت الديك ولها في 
لليل الصَّيحة والصَّيحتان، وآذلك الحمار َعَلى أّن الحماَر أبعُد صوتًا، وأجدر أن ينبِّه آلَّ نائٍم لحاجٍة األسحار أيضًا با

إن آانت له وما رأينا صاحَب َسُحوٍر يستعمله، وآذلك صاحب األذان، وما رأيناه يتَّكل في وقِت أذاِنه َعَلى صياِح 
في السََّحر اَألآبر آصياِحه قبَل الفجر وصياَحُه قبَل الفجر؛ آصياِحه وقد  الدِّيك، َألّن صوَرَة صوِته ومقداَر َمخرجِه

نوَّر الفجُر وقد أضاء النهار ولو آان بين الصيحتين فرٌق وعالمٌة آاَن لعمري ذلك دليًال ولِكنَُّه َمن سمع ُهتافه 
 وُصقاَعُه فِإنَّما يفزع إلى مواضع الكواآب، وإلى مطلع الفجر الكاذب والصادق

والديك له ِعدَُّة أصواٍت بالنَّهار ال يغادر منها شيئًا؛ ولتلك أوَقاٌت ال يحتاج فيها النَّاس إليِه وملوُآنا وعلماؤنا 
يستعملون بالنَّهار اَألسُطرالبات وبالليل الَبنكامات، ولهم بالّنهار سوى األسطرالباِت خطوٌط وظلٌّ يعرفون ِبِه ما 

اهم يَتَفقَُّدون المطالع والمجاِرَي ورأينا أصحاَب الَبساتين وآّل َمن آان بُقرب َمضى من النهار وما بقي ورأين
الرِّياض، يعرفون ذلك بريح اَألزهار ورأينا الرُّوَم َوَنَصارى الُقرى َيعرُفون ذلك بحرآاِت الخنازير وِبُبُكورها 

غان الثعلب، وانسالب الذِّئب وَجمع الذّرة وغدوَِّها َوأصواتها؛ ولذلك قالوا في َوصف الرجل له َوثبة األسد، وَرَو
 وُبكور الِخنزير والرَّاعي يعرف ذلك في بكور اإلبل وفي حنينها وغيِر ذلك من أمرها

وللَحمام َأوقاُت صياٍح وُدعاٍء مع الصُّبح وقبيَل ذلك على نَسق واحد، ولكنَّ النَّاس إنَّما ذآروا ذلك في الدِّيك والحمار، 
االمتداد أصواتهم  
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 هديل الحمام

وهديُل الحماِم ودعاؤه ال َيجوُز بعيدًا، إالَّ ما آان من الوراشين والَفواِخت في ُرُءوس النَّخل وأعالي األشجار، 
 فلعمري إنَّ ذلك لَما ُيسَمع من موضع صالح البعد

 ما يصيح من الطير مع الفجر

ِصياٌح آثير ثمَّ  - ر، ومّما يهِدل مع الفجر إلى ُبعيِد ذلك وللعصافير والخطاطيِف وعامَّة الطَّير، ممَّا يصِفر أو ُيصرِص
الذي ال يدع الصِّياح في األسحار مع الصبُّح أبدًا الضَُّوع، والصََّدى، والهاَمَة، والُبومة وهذا الشَّكُل من الطَّير وقد 

 آتبنا في غير هذا الموضِع األشعاَر في ذلك

والهام، والضَُّوع والخطاطيف، والعصافير، والُحمَُّر في ذلك الوقت أآَثَر  قال وقد يصيح مع الصُّبح الُبوم، والصدى
  من الدَِّيكة قال الوليُد بن يزيد في ذلك

 ُسَليمى ِتيَك في العـير  قفي إن شئِت أو ِسيِري 

 فلما أن َدنا الـصُّـبـُح  بأصواِت الَعَصـافـيِر

  وقال آلثوم بن عمرو الَعّتابّي

لصُّبِح الَعَصافيُر حتَّى تكلَم في ا  يا ليلًة ُبـحـوَّاِريَن سـاهـرة  

فالَعصافير والخطاطيف والُحّمر والحمام والضُّوعان وأصناف البوم آلُّها تقوم َمقام الديك وقال َثعلبة بن ُصَعير 
  المازنّي

 أُعميَر مـا ُيدريِك أن ُرَب ِفـتـيٍة  بيِض الَوجوِه ذوي نـدًى ومـآثـِر

لدى الحروب مساعِر  َسبِطي األآفِّ  َحَسِني الُفكاهِة ال تذمُّ لـحـاُمـهـم  

 باآرُتُهم بِسـبـاء َجـوٍن ُمـتـَرٍع  َقبَل الصَّباِح وَقبل لغـِو الـطـائِر

 صوت الديك وما قيل فيه من الشعر

َقع ويزُقو ويصُرخ وقال قال ويقال لصوت الدَِّيكة الدُّعاء، والزقاء، والُهتاف، والصُّراخ، والصُّقاع وهو يهِتف وَيص
  ِجراَن الَعود

 تميُل بك الدنيا وَيغُلـبـك الـهـوى  آما َماَل َخوَّاُر النََّقا المتقـصـف

 وُنلَغى آأنَّا َمغَنـٌم قـد حـوبـتـه  وترَغُب عن َجزِل الَعطاِء وَتصدُف 

ـنـافموِعُدَك الشَّطُّ الذي بيَن أهـِل  وأهِلك حتَّى تسَمَع الديَك يهـِتـُف  

  وَقال الممزَّق الَعبديُّ

 وَقد َتِخَذت رجالَي في َجنِب َغرِزها  َنِسيفًا آُأفحوِص الَقَطاِة المطـرِِّق

 ُأنيخت بجّو يصُرخ الديك عنـَدهـا  وباَتت ِبقاٍع آاِدئ النبت َسـمـَلـِق
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   وقال َلبيد

حَرٍةَلُدن أن دعا ديُك الصَّباح بُس  إلى قدر ِورِد الخاِمس المتأوِِّب  

 طيور الليل

ويقال للطائر الذي يخرُج من َوآره باللَّيل البومة والصََّدى والهامة والضَُّوع والَوطواط والُخفَّاش، وُغراب اللَّيل، 
ويصيُد بعضها الفأَر وسامَّ أبرَص والَقطا وِصغاَر الحشرات، وبعضها يصيد البعوض والفراش وما أشبه ذلك والبوم 

طائٍر في بيته، وُيخرجه منه ويأُآُل ِفراخه وَبيَضه وهذه األسماء مشترآةيدخل بالليل على آل   

  ما قيل من الشعر في الهامة والصدى وقال خزيمة بن أسلم

 فال َتزُقَون لي هامٌة فوق َمرَقٍب  فإن ُزقاَء الهاِم أخَبُث خـاِبـِث

  وقال عبد اهللا بن خازم أو غيره

ن تُك هامًة بَهَراَة َتزُقوفإ  فقد أزَقيَت بالَمرَويِن هاما   

  وقال توبة بن الحميِّر

 ولو أن ليلى األخيليَّة َسـّلـمـت  َعَليَّ ودوني َجنـَدٌل وصـفـائح

 لسلَّمُت تسليَم البـشـاشِة أوَزقـا  إليها صدى من جانب القبر صائح 

  وقال الرَّاجز

ـهوَمنَهل طاِمـَسٍة أعـالُم  َيعِوي به الذِّئب وَيزُقو هاُمه   

  وأنشدني في الصدى

 تجشَّمت من َجرَّاِك والبوم واالصدى  له صائح أن آنِت أسريِت من أجلي 

  وقال ُسويد بن أبي آاهل في الضَُّوع

 لن يِضرني غير أن يحُسَدِنـي  فهو َيزُقو مثل ما يزقو الضَُّوع 

يريد الصُّور" قية ونفخ في الزَّ" " إن آانت إال َزقَيًة واحدًة " قال في قراءة ابن مسعود   

 وصوت الدجاجة القوقأة، تقول هي تقوقئ

  شعر في الدجاج

  وقال أعرابيٌّ

 أليس يرى عيني ُجبيرة زوجهـا  وَمحِجَرها، قامت عليه النـوائُح

 تنجَّبها ال أآثـر الـلـه خـيرُه  ُرميصاء قد شابت عليها المسائُح 

زيٍر وساقـا دجـاجٍةلها أنف خن  وُرؤيتها َترٌح من العيِش تـاِرُح  
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  وقال الُعَجير السَُّلولّي

 ال نوم إال ِغراُر الَعيِن ساهرًة  حتى ُأصيب بغيظ آَل مطلوِب 

 إن تهُجروني فقد بدَّلُت أيكُتكم  َذرَق الدجاج بحّفاز الَيَعاِقيِب

  وقال أبو األسود الدُّئِلّي

بَني دجاجة أنَّنيألم تعلما يا ا  أُغشُّ إذا ما النُّصُح لم ُيَتَقبَِّل   

  شعر في هجاء الدجاج وهجاتء من اتخذها

وقال صاحب الكلب وسنروي في الدجاج ونذآُر آلَّ من هجاها وهجا َمن اتَّخذها وأشبهها في وجٍه من الوجوه، قال 
  الراجز

 أقبلن من ِنيٍر ومـن ُسـَواِج  بالحيِّ قد مّل مـن اإلدالِج

رجاٌج وعلـى َرَجـاِجَفُهم   يمشون أفواجًا إلى أفـواج  

  مشَي الفراريِج إلى الدجاِج  

  وقال عبد اهللا بن الحّجاج

 فإن ُيعِرض أبو العبَّـاِس عـنِّـي  ويرآب بي َعُروضًا عن َعُروِض 

 ويجـعـل ودَُّه يومـًا لـغـيري  وُيبِغضني فإني مـن َبـِغـيِض

لَّ ُجـرٍحفنصُر اللـِه يأُسـو آـ  وَيجُبر آسَر ذي العظم المهـيِض  

 فدًى لك من إذا مـا جـئُت يومـًا  تلقانـي بـجـامـعٍة َرُبـوِض

 لدى جنِب الحواِن وذاك ُفـحـٌش  وِبئست ُخبزة الشَّيِخ الـمـريِض

 آأني إذا فـِزعـت إلـى ُأحـيٍح  فزعُت إلى ُمقـوقـيٍة بـيوِض

ـافـًاإوزَّة َغيضٍة َلِقحـت آـش  ِلَفقَحِتها إذا َبـَرَآـت َنـِقـيُض  

  وقالت امرأة في زوجها وهي ترقِّص ابنًا لها منه

 ُوهبُته من َسـلـَفـٍع َأُفـوك  ومن ِهَبلٍّ قد عسـا َحـِنـيِك

  أشهَب ذي رأٍس آرأِس الديِك  

أنه شيخ وشعر جسده أبيض وأن لحيته حمراء" أشهب " تريد بقولها   

  وقد قال الشاعر، وهو األعشى

 وبني المنذر األشاهب بالحي  رة يمشون ُغدوة آالسيوف
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فإنما " ذي رأس آرأس الديك " وإنما أراد األعشى أن يعظِّم ويفخِّم أمرهم وشأنهم، بأن يجعلهم شيوخا وأما قولها 
 تعني أنه مخضوُب الرَّأس واللِّحية

  وقال اآلخر

 حلَّت خويلة في حيٍّ مجاورًة  أهل المدائن فيها الديك والفيُل 

ٌل وال ميُل منهم فوارس ال عز  يقارُعون رُءوس الُعجِم ضاحيًة  

  قال ابن أحمر

 في رأس خلقاَء من عنقاَء ُمشِرفٍة  ال يبتغى دونها سهٌل وال جـبـُل

 إال آمثلك فينـا غـير أن لـنـا  شوقًا وذلك مما آلفـت َجـَلـُل

 هيهات حيٌّ غدوا من َثجَر منزلهم  حيٌّ بنجراَن صاح الديك فاحتملوا 

  وقال

 أبعد حلوٍل بالرِّآاء وجـامـٍل  غدًا سارحًا من حولنا وَتَنشَّرا

 تبدلت إصطبال وتـالًّ وَجـرًَّة  وديكًا إذا ما آنس الفجر فرفرا 

 وبستان ذي ثورين ال ليَن عنده  إذا ما َطَغى ناطورُه وَتَغشمرا

  وقال أوس بن حجر

غِرِضهاآأن هرًا جنيبًا عند َم  والتّف ديٌك برجليها وخنزيُر   

  وقال الحكم بن عبدل

 مررت على بغٍل َتُزفَُّك تسعٌة آأنك ديٌك مائُل الرأس أعوُر 

 تخيَّرت أثوابًا لزينة منـظـٍر  وأنت إلى وجه يزينَك أفقُر

  وقال النَِّمر بن َتولب

 َأِعذني َرب من َحَصـٍر وعـٍي  ومن نفٍس ُأعاِلُجهـا ِعـالجـا

 ومن حاجات نفسي فاعِصَمنِّـي  فإن لمضمراِت النفس حـاجـا

 وأنَت ِولّيها وبـرئُت مـنـهـا  إليك وما قضيت فال ِخـالجـا

 وأنَت وهبتهـا ُآـومـًا ِجـالدًا  أرجِّي النَّسل منها والنِّـتـاجـا

 وتأمـرنـي ربـيعُة آـلَّ يوٍم  ألشرَيها وأقتنـَي الـدَّجـاجـا

جاج الضَّيف عنـيوما ُتغِني الد  وليس بنافعـي إال ِنـضـاجـا  
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 أأهلكهـا وقـد القـيُت فـيهـا  ِمرار الطعن والضرب الشِّجاجا 

 وتذهب باطًال غدوات ُصهبـى  على األعداء تختلُج اختـالجـا

 َجموم الشدِّ شـائلُة الـذُّنـابـى  تخال بياض ُغرتهـا ِسـراجـا

 وشدِّي في الـكـريهة آـل يوٍم  إذا األصوات خالطت الَعَجاجـا

ال عبد الرحمن بن الحكموق   

 ولألنصار آآل في ُقـراهـا  لُخبث األطعماِت من الدجاج 

  وقال اآلخر لصاحبه

 آذيتنا بديكك الـسَّـالَِّح  فنجِّنا من ُمنتِن األرواح 

ساعة األمن" دجاجٍة " ساعة الخوف، ومن " هو أسلح من ُحبارى " وقالوا   

  وقال عقيل بن علَّفة

ُن تـنـُضـِببأسفِل ِعلكد دواخ  وهل أشهدن خيًال آأن ُغبـارهـا  

 تبيُت على َرمٍض آأن ُعُيونـهـم  ِفقاُح الدجاج في الَوِديِّ المعصِب 

 آلب الرفقة

وقال صاحب الديك حدَّث األصمعيُّ قال أخبرني العالء بن أسلم قال أردت الخروج إلى مكة المعظَّمة، شرَّفها اهللا 
فقال لي يا ابن أخي، إنك تريد سفرًا يحُضر الشيطان فيه  -وهو أخو ذي الرُّمة  - تعالى، فجاءني هشام ابن عقبة

حضورًا ال يحضره في غيره، فاّتِق اهللا وصلِّ الصلوات لوقتها فإنك مصليها ال محالة، فصلِّها وهي تنفعك، واعلم أن 
وقد رووا !! ده دونهم فال تكن آلب الرُّفقة آل ُرفقٍة آلبًا ينبح عليهم، فإن آان نهٌب َشِرآوه فيه، وإن آان عاٌر تقّل

 شبيهًا بذلك عن تبيع بن آعب

  أم آلبة وقال زيد الخيل

 يا نصر نصر بني قعيٍن إنمـا  أنتم إماٌء يتَّبعـن األشـتـرا

 يتبعن فضلةأبر آلٍب منغـط  عضَّ الكالب بعجبه فاسَتثَفَرا 

أبرح فتى إن لم تدرآه أم آلبة، يعني الحمَّى" قال  قال فلما قدم زيد من عند النبي صلى اهللا عليه وسلم  

  الكلب بين الهجاء والفخر وقال جرير في البعيث

 إذا أنت القيت الَبعـيَث وجـدتـه  أشحَّ على الزاد الخبيِث من الكلب 

  وقال صاحب الكلب وقد قال عمرو بن معد يكرب

 وقد آنُت إذا مـا الـح  يُّ يومًا َآِرُهوا ُصلحي 

ِفي النَّبَح بالّنـبـِحوأآ  َأُلفُّ الخيَل بـالـخـيِل  
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استعارات من اسم الكلب قال ومن االستعارات من اسم الكلب قول الرجل منهم، إن أوطن نفسه على شيء قد 
  َضَربت َجرَوتي، وضربت عليه وقال أبو الّنجم

 حتى إذا ما ابيضَّ جرو الّتنُفل  وُبدِّلت والدهـر ذو تـبـدُِّل

   وقال

  من الحنظل العاميِّ جرٌو مفلَُّق

  وقال ُعتبة األعور

 ذهب الذين أحبُّهـم  وبقيت فيمن ال أحبه 

 إذ ال يزال آريم قو  مي فيهم آلٌب يُسبُّه

 احتقار العرب للصيد

قال صاحب الديك فخرتم علينا بصيد الكلب، وهجوتم الديك إذ آان مما ال يصيد وال يصاد به، وقد وجدنا العرب 
تذلُّون الصيد ويحقرون الصياد، فمن ذلك قول عمرو بن معد يكربيس   

 ابـنـي زياٍد أنـتــم فـــي قـــومـــكـــم  َذَنـٌب ونـحـــن فـــروع أصـــل َطـــيِِّب

  نصُل الخميس إلى الخميس وأنتم بالقهر بين مربِّق ومكلِِّب  

نَّ بنو ُطليحَة حربناال يحَسَب  سوق الـحـمـير بـحـانٍة فـالـــكـــوآـــِب  

 حيٌد عـن الـمـعـروِف ســعـــُي أبـــيهـــُم  طلـُب الـُوعـول بـوفـضٍة وبـــأآـــُلـــِب

 حتـى يكـهَّـَن بـعـــد َشـــيٍب شـــامـــل  ترحـًا لـه مـن آـاهـــن مـــتـــكـــذِِّب

  االشتفاء بدماء الملوك واألشراف

  وأما قول زهير

من َمَناياهم القتُل  وآانوا قديمًا  وإن ُيقتلو فُيشَتَفى بدمـائهـم  

 فهذا البيت نفسه ليس يدلُّ على قولهم أن آل من آان به جنوٌن أو آَلٌب ثم حَسا من دم ملٍك أو سيٍد آريم أفاق وبرئ

 فرار الكلب الكلب من الماء

منه إذا عاينه وقد ضربوا لصاحب الكلب أمثاًال في شدَّة طلبه الماء، وفي شدَّة فراره  

وقالوا وقلتم فالماء المطلوب إذا عاينه من غير أن يمسَّه، وهو الطالب له ولم يحرص عليه إال من حاجة إليه فكيف 
قالوا وقد يعتري الناظر إلى الماء، والذي يديم التَّحديق إليه وهو يمشي على قنطرٍة أو ُجُرف ! صار إذا رآه صاح  

رمى بنفسه من تلقاء نفسه إلى الماء، وإن آان ال يحسن السباحة وذلك إنما يكون على قدر  أو جسر الدُّواُر؛ فإنه ربما
 ما يصادف ذلك من المرار، ومن الطِّباع
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فمن فعل ذلك بنفسه أبو الجهجهاه محمد بن مسعود، فكاد يموت حتى اسُتخرج ومنهم منصور بن إسماعيل التمَّار، 
 وجماعة قد عرفت حالهم

نق والممرور وهذا آما يعتري الذي يصيبه األسُن من البخار المختنق في البئر إذا صار فيها؛ فإنه ما يعتري المخت
ربما استقي واستخرج وقد تغيَّر عقله وأصحاب الّرآايا يرون أن دواَءه أن يلقوا عليه ِدثارًا ثقيًال، وأن يزّمل تزميًال 

البئر؛ فإّنه إن لم ُيحل بينه وبينها طرح نفسه في تلك  وإن آان في تّموز وآب، ثم يحرس وإن آان قريبًا من رأس
البئر، أتاها سعيًا في أّول ما يفتح عيَنه ويرجع إليه اليسيُر من عقله، ثم ُيكفي نفسه فيها من ذات نفِسه، في الموضع 

أيام صحِة عقله، فلّما الذي لقي منه ما لقي، وقد آان عنده معلومًا أّن القوم لو ترآوه طرفَة عيٍن لهلك هكذا آان عنده 
 فسد أراه الفساد أن الّرأي في الَعود إلى ذلك الموضع

وآما يعترى المروَر حتى يرُجم الناس؛ فإن الِمرَّة تصوِّر له أن الذي َرَجمه قد آان يريد رجمه، فيرى أن الصواب 
 يبدأه بالّرجم وعلى مثِل ذلك ُتريه الِمّرة أن طرحه نفسه في الّنار أجوُد وأحزم

وليس في األرض إنساٌن يذبح نفَسه أو يختنق أو يتردَّى في بئر، أو يرمي نفسه من حالٍق، إال من خوف المثلة أو 
التعذيب أو العيير وتقريع الشامتين، أو ألن به وجعًا شديدًا فيحرُِّك عليه الِمرَّة فيحمى لذلك بدُنه ويسخُن جوفه، 

وهمه ذلك أن الصواب في قتِل نفسه، وأن ذلك هو الّراحة، وأن الحزم مع فيطير من ذلك شيٌء إلى دماغه أو قلبِه، في
 الراحة

وال يختار الخنَق الوادَع الرابح ابلرافه، السليُم العقِل والطِّباع وللغيظ ربما َرمى بنفسه في هذه المهالك، وَقذف بها في 
 هذه المهاوي

راء زوج، فإنه يعتريه أن يرمي بنفسه من تلقاء نفسه، وقد يعترى الذي يصَعد على مثل سنسيرة أو عقَرقوَف أو خض
فيرون عند ذلك أن يصعد إليه بعض المعاودين المجّربين، وال يصنع شيئًا حتى يشدَّ عينيه، ويحتال إلنزاله فهذا 

 المعنى عامٌّ فيمن آانت طبيعته تثور عند مثل هذه العّلة وما اآثر آمن ال يعتريه ذلك

هؤالء وألن فيهم ضروبًا من األقاويل وقد قال الناُس في عذر  

وإنما تكلمنا على المغلوب فأما من آانت هذه العوارُض ال ُتفِسد عقله، وال تنُقُض استطاعته، فليس بيننا اختالٌف في 
 أنه ملوم على أن إلزامه الالئمَة ال يكون إّال من بعد خصومٍة طويلة، ال يصلح ذآرها في هذا الباب

 الغراب

وضعفه لؤم الغراب  

وقال صاحب الكلب الغربا من لئام الطير وليس من آرامها، ومن بغاثها وليس من أحرارها، ومن ذوات البراثِن 
الضعيفة واألظفار الكليلة، وليس من ذوات المخالب المعقَّفة واألظفار الجارحة، ومن ذوات المناقير وليس من ذوات 

لصيد وربما راوغ العصفور، وال َيصيد الجرادة إال أن يلقاها في سدٍّ من المناسر وهو مع أنه قويُّ النَّظر ال يتعاطى ا
الجراد وهو فسٌل إذا أصاب ِجيفًة نال منها وإال مات ٌهزاًال، ويتقمم آما يتقمم بهائم الطير وضعافها، وليس ببهيمٍة 

 لمكان أآِله الجيف، وليس بَسبع لعجزه عن الصيد

 ألوان الغربان

َك السواد شديَد االحتراق، ويكون مثله من الناس الزِّنج فإنهم شراُر الناس، وأردُأ الخلق ترآيبًا وهو مع ذلك يكون حال
ومزاجًا، آمن بردت بالُده فلم تطبخه األرحام، أو سخنت فأحرقته األرحام وإنما صارت عقوُل أهل باَبل وإقليِمها 

 فوَق العقول، وجمالهم فوق الجمال لعلة االعتدال
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أن يكون شديد االحتراق فال يكون له معرفٌة وال جمال، وإما أن يكون أبقَع فيكون اختالُف ترآيبه  وللغراب إما
 وتضادُّ أعضاِئه دليًال على فساِد أمره والُبقع أَألُم من السود وأضعف

نواع الغربانأ  

 ومن الِغربان غراب الليل، وهو الذي ترك أخالَق الغربان وتشبَّه بأخالق البوم

ُآُل غراٍب ُيَتشاَءم " اُب الَبيِن وغراب البين نوعان أحدهما غرباٌن صغاٌر معروفٌة بالضَّعف واللُّؤم، واآلخر ومنها غر
به وإنما لزمه هذا اإلسم ألن الغراب إذا بان أهُل الدار للنُّجعة، وقع في مرابض بيوتهم يلتمس ويتقمَّم، فيتشاءمون به 

زلهم إال إذا بانوا، فسمَّوه غراب البين ثم آرهوا إطالق ذلك االسم له مخالفة ويتطيَّرون منه؛ إذا آان ال يعترى منا
حتى قالوا أصفى من عيِن الغراب، آما قالوا أصفى من عين  - الزَّجر والطِّيَرَة، وعلموا انه نافذ البصر صافي العين 

وبها اآتني األعشى بعد أن عمي ولذلك فسّموه األعور آنايًة، آما آَنوا طيرة عن األعمى فكنوه أبا َبصير  - الدِّيك 
 سمَّوا الملدوغ والمنهوش سليمًا، وقالوا للمهالك من الفيافي المفاوز وهذا آثير

 والِغدقان جنس من الغربان، وهي لئام جدًا

 التشاؤم بالغراب

 ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقُّوا من اسمه الغربة، واالغتراب، والغريب

وال َنطيح، وال َقعيد، وال َأعضب وال شيٌء مما يتشاءمون به إال والغراُب عنَدهم أنكُد منه، وليس فغي األرض بارٌح 
  يرون أن ِصياَحه أآثر أخبارًا، وأن الزَّجر فيه أعمُّ وقال عنترة

 َحِرق الجناح آأن لحَيى رأسِه  َجَلماِن، باألخبار هشٌّ ُموَلع

 التعاير بأآل لحم الغراب

يتعايرون بأآل لحمه ولو آان ذلك منهم ألنه يأآل اللحوم، وألنه سبع، لكانت الضواِري وهو عندهم عار، وهم 
  والجوارُح أحقَّ بذلك عندهم وقد قال َوعَلة الَجرمي

 فما بالعار ما َعيَّر ُتـمـونـا  ِشواَء الناِهضاِت مع الخبيص 

 فما لحُم الغراِب لـنـا بـزاٍد  وال َسَرطاُن أنهاِر البـريص

لغراب وتأويل رؤياهفسق ا  

قال والغرباُن جنٌس من األجناس التي أمر بقتلها في الِحلِّ والحرم، وسمِّيت بالفسق وهي فواسق، اشتقَّ لها من اسم 
 إبليس

وقالوا رأى فالن فيما يرى النائُم أنه ُيسِقُط أعظَم صومعٍة بالمدينة غراٌب فقال سعيُد بن المسيِّب يتزوح أفَسق 
من أهل المدينة فلم يلبثوا إال أيَّامًا حتى آان ذلك الفاسقين امرأًة  

 غراب نوح

وقالوا في المثل ال يرجُع فالٌن حتى يرجع غراُب نوح، وأهل البصرة يقولون حّتى يرجَع نشيٌط من َمرو، وأهل 
فهو مثٌل في آل موضٍع من المكروه" الكوفة يقولون حّتى يرجَع َمصَقلة من ِسِجستان   
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وفرخ العقاب قبح فرخ الغراب  

وزعم األصمعيُّ عن خلٍف األحمر، أّنه قال رأيت فرخ غراب فلم أر صورة أقبَح وال أسمَج وال أبغَض وال أقذَر وال 
فذآر ِعَظَم رأٍس وِصَغَر بدن،  -على أّن الهدهَد َمَثٌل في الّنتن  - أنتَن منه وزعم أّن ِفراَخ الغربان أنتُن من الهدهد 

جناح، وأّنه أمرُط أسود، وساقط الّنفس، وُمنتن الّريحوطوَل منقار وِقَصَر   

 وصاحب المنطق يزُعم أّن رؤيَة فرخ الُعقاب أمٌر صعب، وشيٌء عسير ولست أحسن أن أقضَي بينهما

والغربان عندنا بالَبصرة أوابُد غير قواطع، وهي تفرخ عندنا في رءوس الّنخل الّشامخة، واألشجار العالية أسطورة 
ب للديكخداع الغرا  

فالغراُب عند العرب مع هذا آلِّه، قد خدع الّديك وتلعَّب به، وَرَهنه عند الحّمار وتخّلص من الُغرم، وأغلقه عند 
 الحّمار، فصار له الغنم وعلى الديك الغرم، ثّم ترآه ترآًاضرب به المثل

، ثم آان المتلّعب به أنذَل الطير فإن آان معنى الخبر على ظاهر لفظه، فالديك هو المغبون والمخدوع والمسخور به
 وأألَمه

على  - وإن آان هذا القوُل منهم يجري مجرى األمثال المضروبة، فلوال أن ُعليا الّديك في قلوبهم دون محلِّ الغراب 
لما وضعوه في هذا الموضع -لؤم الغراب ونذالته وُموقه وقّلة معرفته   

  دهاء أمية بن أبي الّصلت

ك فانظروا في أشعارهم المعروفة، وَأخبارهم الصحيحة ثم ابدءوا بقول أمّية بن أبي الّصلت؛ فقد فإن أردتم معرفة ذل
آان داهيًة من دوهي َثقيف، وثقيٌف من ُدهاِة العرب، وقد بلغ من اقتداره في نفسه أنَّه آان قد همَّ بادِّعاء النُّبوة، وهو 

نبّيًا إذا اجتمعت له نعم وحّتى ترشَّح لذلك بطلب الرِّوايات، ودرس يعلم آيف الخصاُل التي يكون بها الرجل نبّيًا أو مت
 الُكُتب وقد بان عنَد العرب عّالمًة، ومعروفًا بالَجوالن في البالد، راويًة

 حديث العرب في الغراب

  والديك وطوق الحمام

ا الخمر عند خّماٍر ولم يعطياه وفي آثيٍر من الروايات من أحاديث العرب، أن الديك آان نديمًا للغراب، وأنهما شرب
 شيئًا وذهب الغراُب ليأتيه بالثَّمِن حين شرب، وَرهن الّديك، فخاس به، فبقي محبوسًا

وأّن نوحًا صلى اهللا عليه وسلم حين بقي في اللُّّجة أيامًا بعث الغرب، فوقع على جيفٍة ولم يرجع، ثم بعث الحمامة 
فينة َمرفًأ، واستجَعلت على نوٍح الطَّوق الذي في عنقها، فرشاها بذلك، لتنظر هل ترى في األرض موضعًا يكون للس

 أي فجعل ذلك ُجعًال لها

 وفي جميع ذلك يقول أمية بن أبي الصلت

 بآيِة قام ينطق آُل شـيٍء  وخاَن أمانَة الديك الغراُب 

 يقول حين ترآه في أيديهم وذهب وترآه

اُب نوحوالعامة تضرب به المثل وتقول ما هو إال غر  

  ثّم قال
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 وأرسلِت الحمامُة بعـد سـبـٍع  تدلُّ على المهالك ال َتـهـاُب

 تلّمس هل ترى في األرِض عينًا  وغايته من المـاء الـُعـبـاُب

 فجاءت بعدما رآضت بِقطـٍف  عليه الثَّأط والطين الـُكـبـاُب

افلما فرَّسـوا اآلياِت صـاغـو  لها طوقًا آما ُعِقَد السِّـخـاُب  

 إذا ماتـت تـورُِّثـه بـنـيهـا  وإن ُتقتل فليس لها اسـتـالب

 آذي األفعـى يربِّـيهـا لـديه  وذي الِجنِّـيِّ أرسـلـه يتـاُب

 فال ربُّ المنية بـأَمـنـنـهـا  وال الجنيُّ أصبح ُيسـتـتـاُب

 علم عنده يروي أيضًا أن إبليس قد الجّنّي إبليس؛ لذنوبه واألفعى هي الحيَّة التي آلم إبليس آدم من جوفها ومن ال
دخل جوف الحمار مرَّة؛ وذلك أن نوحًا لمَّا دخل السفينة تمنَّع الحمار بعسره وّنّكده، وآان إبليُس قد أخذ بَذَنبه وقال 

ودخل الحمار، دخل إبليس معه؛ إذ آان في جوفه ! آخرون بل آان في جوفه فلما قال إبليس للحمار ادخل يا ملعون 
لما رآه نوٌح في السفينة قال يا ملعون من أدخلك السفينة  قال أنت أمرتني قال ومتى أمرتك  قال حين قلت، قال ف

  ادخل يا ملعون، ولم يكن َثمَّ ملعون غيري

 شعر أمية في الديك والغراب والحمامة

  قال أميَّة بن أبي الصلت

 هو أبدى من آّل ما يأُثر النا  س أماثيَل باقياٍت ُسـفـورا

 خلق النَّخل مصعداٍت تراها  تقصف اليابساِت والخضُّورا 

 والّتماسيح والتمـاثـيل واّأل  يِّل شّتى والرِّيَم والَيعفـورا

 وصوارًا من النواشِط ِعينـًا  ونعامًا خواضبًا وحـمـيرا

 وُأسـودًا عـواديًا وفــيوًال  وذيابًا والوحَش والخنـزيرا

آًا تدعو الغراب لصلٍحوديو  وإَوزِّين أخرجت وصقورا  

  قال ثم ذآر الحمامة فقال

 سمع اللـه البـِن آدم نـوٍح  ربُّنا ذو الجالل واإلفضـاِل

 حين أوفى بذي الحمامة والنا  س جميعًا في ُفلِكِه آالعيال

 فأتتُه بالصدِق لّما رشـاهـا  وبِقطٍف لما غدا ِعثـكـاِل

ثانية، وغير ذلك، وبدأ بذآر السفينة فقال ووصف في هذه القصيدة أمر لحمامة والغراب صفًة   

 َترفَُّع في َجري آأن َأِطيَطـه  صريف َمحاٍل تستعيد الّدواليا

 على ظهر جوٍن لم ُيَعّد لراآٍب  سراه وَغيٍم ألبس الماء داجيا
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 فصارت بها أيامها َثّم سبـعًة  وستَّ لياٍل دائباٍت غـواطـيا

بهم تهوي بأحسن إمـرٍةتشق   آأن عليها هـاديًا ونـواتـيا  

 وآان لها الجوِديُّ نهيًا وغـايًة  وأصبح عنه موجه متراخـيا

  ثم قال

 وما آان أصحاب الحمـامة خـيفة  غداًة غَدت منهم تضم الخـوافـيا

 رسوًال لهم واللـه ُيحـِكـُم أمـَره  يبين لهم هل يونُس الثـوب بـاديا

طٍف آيًة مـسـتـبـينًةفجاءت بِق  فأصبح منها موضع الطين جـاديا  

 على خطِمها واستوهبت ّثمَّ طوقهـا  وقالت أال ال تجعل الطوق حالـيا

 وال ذهبًا، إني أخاُف نـبـالـهـم  يخالونه مالـي ولـيس بـمـالـيا

 وزدني على طرقي من الَحلِي زينًة  ُتصيب إذا أتبعت طوقي خضابـيا

العيِن منك بنعـمٍةوزدني لطرف   وأرِّث إذا ما متُّ طوقس حمامـيا  

 يكـون ألوالدي جـمــًال وزينًة  ويهـوين زينـي زين أن يرانـيا

  ثم عاد أيضًا في ذآر الديك فقال

 وال غرو إال الذيك مدمـن خـمـرٍة  نديم غـراٍب ال يمـل الـحـوانـيا

 وَمرَهُنه عن الـغـراب حـبـيَبـه  فأوفيت مرهونًا وخلفـًا مـسـابـيا

ـي وهـاك ردائيافأقبل على شـأن  أدل علي الديك إنبـي آـمـا تـرى  

 أمنتك ال تلَبث من الـدَّهـر سـاعًة  وال نصفها حتـى تـئوب مـآبـيا

 وال تدرآنك الشمُس عند طلوعـهـا  فأعلـَق فـيهـم أو يطـول ثـوائيا

 فرّد الـغـراب والـرداء يحـوزه  إلى الديك وعدًا آـاذبـًا وأمـانـيا

ـو عـلـي وال لـياأدعك فالا تدع  بأية ذنــٍب أو بـــأية ُحـــجٍة  

 فإني نذرت َحجًَّة لـن أعـوقـهـا  فال تدعـو بـي مـرة مـن ورائيا

 تطيرت منها والدعـاء يعـوقـنـي  وأزمعت َحجًا أن أطـير أمـامـيا

 فال تيأسن إني مع الصُّبـح بـاآـٌر  أوافي غدًا نحو الحجيج الـغـواديا

شأني قـبـل شـانـياوآثرت عمدًا   لحبِّ امرٍئ فاآهُته قبل َحـجَّـتـي  

 هنالك ظن الجـديك إذ زال زوُلـُه  وطال علـيه الـلـيل أال مـفـاديا
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 فلما أضاء الصُّبح طـرَّب صـرخًة  أال يا غراُب هل سمـعـت نـدائيا

 على وده لو آـان ثـم مـجـيبـه  وآان له ندمـان صـدٍق مـواتـيا

الديك في الِقدِّ عانـيا عتيقًا وأضحى  وأمسى الغراب يضرب األرض آلَّها  

 فذلك مما أسهب الـخـمـر لـبَّـه  ونادم ندمانًا مـن الـطـير عـاديا

  ما يلقم فراخه وما يزقها

 قال ومن الطَّير ما ُيلقم ِفراخه مثل العصفور؛ ألنَّ العصفور ال يزّق وآذلك أشباه العصفور

، مثل الحمام ومتا أشبه ذلك آبهائم الطير الخالصة؛ ألن الّدجاجة تأآل الّلحم، وتَلُغ في ومن الطير ما يزق فراخه
الدم، وولدها حين يخرج من البيض يخرج آاسبًا مليحًا، آيسًا بصيرًا بما ُيعيشه ويقوته، وال يحتاج إلى تلقيم سباع 

آالفراريج أّول ما تخرج من البيض ولم تزقَّها  الطيِر والعصافير ألوالدها؛ ألن أوالدها إذ لم ترضع ولم تلقط الحبَّ
 اآلباء وال األمهات آأجناس الحمام، فال بد لها من تلقيم

 ما له طبيعة مشترآة من الطير

والفرُّوج مشترك الطبيعة، قد أخذ من طببائع الجوارح نصيبًا، وهو أآله للحم، وحسوه للّدم، وأآله للديدان وما هو 
فور أيضًا مشارك الطِّباع؛ ألنه يجمع بين أآل الحبوب واللُّحمان، وبين لقط الحبوب وأجناٍس أقذر من الذباب والعص

 آثيرة من الحيوان، آالنمل إذا طار، وآالجراد، وغير ذلك وليس في األرض رأٌس أشبه برأس الحيَّة من العصفورة

 هداية العصفور

قد رجع من قريٍب من فرسخ وهي تكون عندنا بالبصرة والعصفور يتعالى ويطير، ويهتدي ويستجيب ولقد بلغني أنه 
في الدُّور، فإذا أمكنت الثماُر لم تجد منها إال اليسير، فتصير من القواطع إلى قاصي النَّخل؛ وذلك أنها إذا مّرت 

هو أبعد، بعصافير القرى وقد سبقت إلى ما هو إليها أقرب، جاوَزتها إلى ما هو أبعد، ثم تقرب األيام الكثيرة إلى ما 
 ثم تقرب األّيام الكثيرة المقدار، في المسافة إلى أآثر مما ذآرت من الفرسخ أضعافًا

تحنن العصافير وعطفها والعصافير ال تقيم في دور األمصار إذا شخص أهلها عنها، إال ما آان مقيمًا منها على 
من عصفور والذي يدلُّ على أن في طبعها بيض أو فراخ؛ فإنه ليس باألرض طائٌر أحنى على ولده وال أشدُّ تعطفًا 

من ذلك ما ليس في طبع سواها من الطير، الذي تجد من إسعاد بعضهنَّ لبعض، إذا دخلت الحيَّة إلى ُحجر بعضهن 
لتأآل فرخًا، أو تبتلع بيضًا؛ فإن ألبوى الفرخ عند ذلك صياحًا وقلقًا وطيرانًا، وتدفيفاًَ وترنيقًا فوق الُحجر ودونه 

يه، فال يبقى عصفوٌر من حيث يسمع صياَحهما أو يسمع أصواَتهما إال جئن أرساًال مسعداٍت، يصنعن معهما وحوال
 آما يصنعان

 حذر العصفور وليس في األرض أصدُق حذرًا منه ويقال إنه في ذلك ألآثر من الَعقَعق والغراب

طح بحذائي، فيغمُّني صياُحُه وحدة صوته، وخبَّرني من يصيد العصافير قال ربما آان العصفور ساقطًا على حائط س
فأصيح وأومئ إليه بيدي، وأشير آأني أرميه، فما يطير حتى ربما أهويت إلى األرض آأني أَتناول شيئًا، آل ذلك ال 

 يتحرك له فإن مسَّت يدي أدنى حصاة أو نواٍة وأنا أريد رميها، طار قبل أن تستمكن منها يدي

وليس في الطَّير أآثر عدَد ِسفاِد من العصافير، ولذلك يقال إّنها أقصر الطَّير أعمارًا  سفاج العصفور وأثره في عمره
ةيقال إّنه ليس شيٌء مما يأَلف الناس ويعايشهم في دورهم أقصر عمرًا منها يعنون من الخيل والبغال والحمير، 

جاجوالبقر والغنم، والكالب والّسنانير، والخطاطيِف والزرازير، والحمام والّد  
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نقزان العصفور وال يقدر العصفور على المشي، وليس عنده إال النَّقزان، ولذلك يسمَّى النَّقَّاز، وإنما يجمع رجليه ثم 
يثب، وذلك في جميع حرآاته، وفي جميع ذهابه ومجيئه فهي الصَّعو، والعصافير، والنقاقيز وإن هو مشى هذه 

فع سمكه، فكأنك تسمع لوطئه وقع حجٍر؛ لشدة وطئه، ولصالبة مشيه على سطٍح وإن ارت -التي هي َنَقزان -المشية 
وهو ضدُّ الفيل؛ ألن إنسانًا لو آان جالسًا ومن خلف ظهره فيٌل لما شعر به، لخّفة وقع قوائمه، مه سرعة مشي 

 وتمكيٍن في الخطا

  سُبِعية الرَّخم والنسر

ما البدن والقّوة ففوق جميع الجوارح، ولكنها في معنى الّدجاج، والرَّخم والنَّسر سباع، وإنما قصَّر بها عدم السالح فأ
 لمكان البراثن ولعدم المخالب

وفاء العصافير ولقد رأيت ِسنَّورًا وثب على فرخ عصفوٍر فأخطأه فتناول الفرخ بعض الغلمان فوضعه في البيت، 
ه يجيء يتخرق الّسنانير وهي تهّم به، فكان أبوه يجيء حتى يطعمه، فلما قوي وآاد يطير جعله في قفص، فرأيت أبا

حتى يدخل إليه من أعلى فتح الباب، وهي تهمُّ بالوثوب واالختطاف له، حتى يسُقط على القفص فينازعه ساعة، فإذا 
لم يجد إلى الوصول سبيًال طار فسقط خارجًا من البيت، ثم ال يصبر حتى ال يعود فكان ذلك دأبه فلما قوي فرخه 

را جميعًاأرسلوه معه فطا  

 وعرفنا أنه األُب دون األمِّ لسواد اللِّحية

  القول في سماجة صوت الديك

  قال والدليُل على أن صوت الديك آريٌه في السَّماع، غيَر مطرٍب، قول الشاعر

 ذآر الصَُّبوح بُسحرٍة فارتاحـا  وأمََّله ديك الصَّباح ِصـياحـا

َرف الجدار بُسدفٍةأوفى على ُش  غردًا يصفِّق بالَجناح جناحـا  

  صغر قدر الدجاج

  قال ويدلُّ على ِصغر قدر الدجاج عندهم قول بّشار بن برٍد األعمى

 بجدِّك يا ابن أقرَع نلت ماًال  أال إن اللئام لهـم جـدود

 فمن نذر الزيادة في الهدايا  أقمت دجاجة فيمـن يزيد

  أثر آثرة الدجاج في عدد بيضها وفراريجها

الدجاج في داٍر أو إصطبل أو قرية، لم يكن عدد بيضها و فراريجها على حسب ما آان يبيض القليل  قال وإذا آثر
 منهنَّ ويفرخه يعرف ذلك ُتجَّار الّدجاج ومن اتخذها للغلَّة

  رعي الدجاج في مصر

 ِبِمصر َترعى آما َيرَعى الغنم، ولها راِع وقيِّم
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  فراخ الدجاج وفراخ الحمام

جاج سريٌع جدًا، والعادة في ِصغار فراريجها خالف ما عليها نتوُّ فراخ الحمام؛ ألنَّ الفرُّوج تتصدَّع والموُت إلى الدَّ
عنه البيضة في آيٌِّس ظريف، مليح مقبول، ُمَحبٌّ، غنيٌّ بنفسه، مكتٍف بمعرفته، بصيٌر بموضع معيشته من َلقط 

اسيًا حتى آَأنَّه من أوالد ذواِت األربع ويخرج سريَع الحب، ومن َصيد الذُّباب وصغار الطير من الهواّم ويخرج آ
حتى َيلقَنه فإن استدبره  -الحرآة شديَد الصوت حديده، ُيدعى بالنَّقر فُيجيب، وال يقال له قر، قر، ثالث مّرات 

ا مرت مستدبٌر ودعاه عطَف عليه، وتتبع الذي يطعمه ويالعبه، وإن تباعد من مكانه األوَّل فهو آلف شيء ثمَّ آلم
عليه األيام ماق وحمق، ونقص آيسه، وأقبل قبُحه وأدبر ِملُحه فال يزال آذلك حتى ينسلخ من جميِع ما آان ُيَحبُّ له 

إلى ضدِّ ذلك، ويصير من حالة إلى حال لم يبلغ االنتفاع بذبحه وبيِضه وفراريجه، وذهب عنهم االستمتاع بكيسه وال 
وآذلك إن آانت أنثى، ال تقبل السِّمن، وال تحمل اللَّحَم حتَّى تكاَد تلحُق بُأمِّها في يكاد يقبل الشَّحم حتى يلحَق بأبيه، 

 الجّثة

والفرخ يخرج حارضًا ساِقطًا، أنقَص من أن يقاَل له مائق، وأقبَح شيء وهو في ذلك عاري الجلد مختلف األوصال 
األيَّام زادت في لحمه وشحمه، وفي معرفته متفاوت األعضاء، ضعيُف الحوَصلة، عظيم المنقار فكلَّما مرَّت به 

وبصره، حتى إذا بلغ خرَج منه ِمن اُألمور المحمودِة ما عسى لو أنَّ واصفًا تتَّبع ذلك لَمَأل منُه األجالد الكثيرة ثم إذا 
ك ينقص فإذا تّم َجاز حدَّ الِفراخ إلى َحدِّ النواهض، إلى َحدِّ الُعّتق والمخالب، قلَّ لحُمه وذهب شحُمه على حساب ذل

وانتهى لم تكن في األرض دابٌَّة وال طائٌر أقلَّ شحمًا وال أخبَث لحمًا منه، وال أجدَر أالَّ يقبَل شيئًا من السَِّمن ولو 
ما سِمن -تخّيروا له فؤاَرة المسِمنات وما يسّمن به   

ذا آُثرن قّل بيضُهنَّ وفراخهنَّ، فزعموا أنَّها علة قلة البيض إذا آثر الدجاج وسَألت عن السَّبب الذي صار له الدََّجاُج إ
في طباع النَّخل، فإن النَّخَلة إذا َزَحمت أختها، بل إذا مّس طَرُف َسعِفها طرَف سعِف اُألخرى وجاورتها، و ضيَّقت 

آان ذلك آربًا عليها وغّمًا - عليها في الهواء، وآذلك أطراف الُعروق في األرض   

ُطها، وأنفاسها وأنفاُس أبدانها، ُيحدث لها فسادًاقالوا َفتَدانيها وتضاُغ  

قال وآما أنَّ الحماَم إذا آُثرت في الُكّنة والشريحة احتاجت إلى شمس وإلى ماء تغتِسل فيِه في بعض األحايين، وإلى 
في أن تكون بُيوُتها مكنوسة في بعض األوقات ومرشوشة، وإالَّ لم يكن لها آبيُر بيض على أّنه إذا آان لها 

 الصميمين الدِّفُء في الشتاِء والِكنُّ في الّصيف، لم ُتغاِدر الدهر آلَّه أن تبيض

  فخر صاحب الديك بكثرة ما اشتق من البيض

قال صاحب الدِّيك فخرتم للكلب بكثرة ما اشتقَّ لَألشياء من اسم الكلب، وقد اشتّق ألآثر من ذلك العدد من البيض، 
، وقالوا ُفَالن َيدفع عن َبيضة اإلسالم، وقالوا قال عليُّ ابن أبي طالٍب رضي اهللا عنه أَنا فقالوا لَقالنس الحديد َبيٌض

  َبيَضُة الَبَلِد وفي موضع الذمِّ من قولهم

 تأبى قَضاعة أن تدري لكم َنَسبًا  وابَنا نزاٍر وأنتم َبيَضُة الَبَلـِد

ا آان معُمورا غير مطّول َبيٌض جاثمة، ويقال للوعاء الذي ويسّمى رأس الصَّوَمعة والقّبِة َبيضة ويقال للمجِلِس إذ
بيضة وقال األشتر بن ُعبادة -يكون فيه الِحبن والَخَراج وُهَو الِذي يجتمع ِفيِه الَقيح    

 يكفُّ ُغُروَبها َوَيغضُّ منهـا  َوراء الَقوم خشية أن يالُموا 

ى ِدَالٍصُمظاِهُر َبيَضَتين عل  ِبِه من َوقعٍة ُأخرى ِآـَالُم  

  وقال الّنابغة
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 َفَصّبَحُهم ُمَلمَلَمًة َرَداحـًا  َآَأنَّ ُرؤوُسهم َبيُض النعام 

  وَقال الُعجيُر السَّلولي

 إذا الَبيَضُة الصَّمَّاء عّضت صفيحٌة  ِبحرَبائها صاَحت ِصياحًا وَصّلت

  شرط أبي عباد في الخمر

َميَّادة، وهو الرَّمَّاحولما أنشدوا أبا عبَّاد النََّمِريَّ قوَل ابِن    

 ولقد غَدوُت على الَفَتى في رحله  قبَل الصَّباِح بُمتـَرٍع َنـشَّـاِج

 جاَد القالُل له بَدرِّ صـبـابة  حمراَء مثل سخينة األوداِج

 ُحِبَست ثالثَة أحُرٍس في َدارٍة  َقوراَء َبيَن َجواِزل وَدجـاِج

الغويَّ آأنَّه في نفـسـه َتَدُع  َمِلٌك يعصَُّب رأُسُه بالتَّـاِج  

 ويَظلُّ يحِسب آلَّ شيٍء حوَله  ُنجَب العراق نَزلَن باألحداِج

  فحين سمعه أبو عّباد يقول

 ُحبست ثالَثَة أحُرٍس في َدارٍة  َقوراَء َبيَن َجوازل وَدجـاِج

وماء المفاصل، وأحسَن  قال لو وجدُت خمرًا زيتّية ذهبية، أصفى من عين الديك، وَعين الغراب، ولعاِب الُجندب
َلما شربتها حتَّى أعلَم أنَّها من عصير األرجل، وأنَّها من نبات  -حمرًة من الّنار، ومن َنِجيع غزال، ومن ُفوَِّة الصَّباغ 

القرى؛ وما لم تكدر في الزِّقاق، وأنَّ العنكبوت قد نَسَجت عليها، وأنَّها لم تصر آذلك إالَّ وسَط َدسكرٍة، وفي قرية 
واِديَّة وحوَلها َدجاٌج وفراريج وإن لم تكن رقطاَء أو فيها ُرقط فِإنَّها لم تتمَّ آما أريد وأعَجب من هذا أنِّي ال أنتفع َس

بُشربها حتَّى يكون باُئعها على غير اإلسالم، ويكوَن شيخًا ال ُيفصح بالعربيَّة، ويكوَن قميُصُه متقطِّعًا بالقار وأعجب 
دَّ منه أن يكون اسمه إن آان مُجوسّيًا شهريار، ومازيار، وَما أشبه ذلك، مثل أدير، واردان، من هذا أّن الذي ال ب

 ويازان فإن آان يهودّيًا فاسمه مانشا، وأشلوما، وأشباه ذلك وإن آان نصرانّيًا فاسمه ُيوشع وشمعون وأشباه ذلك

َمَس الدِّيكان احتماسًا، إذا اقتتال اقتتاًالَ شِديدًا ويقال استطراد لغوي ويقال َحِمَس الشرُّ وأحَمَس إذا اشتّد ويقال قد احَت
  وَقَع الطائر يَقع ُوقوعًا وآلُّ واقٍع فمصدره الوقوع، ومكانه موقَعٌة، والجمع مواقع وقال الرَّاجز

 آأنَّ متنيه من الـَنـفـيِّ  مواقُع الطير على الصُّفيِّ 

شاء من الماء، وما َتنفيه مشافُر اإلبل من الماء الَمِدير فشبَّه مكاَنه على ظهر يقال َصفًا وُصفيِّ والّنِفيُّ ما نفى الرِّ
 الساقي والمسَتقي ِبَذرق الطَّير عَلى الصَّفا

ويقال وَقع الربيع باألرض، ويقال َسقط وقال الّراعي" وقع الشيُء من يدي ُوقوعا، وسقط من يدي ُسقوطا " ويقال    

ـوالورأى بَعقَوِتِه أزلَّ َنـُس  وقَع الربيع وَقد تفارَب َخطُوُه  

لؤم الفروج قال وآان ِعنَدنا فرُّوٌج، وفي الدار سنانيُر ُتعابث الحماَم وفراخه، وآان الفرُّوج يهُرب منها إلى الحمام، 
، فترك الدُّرَّاج فجاُءونا بُدرَّاج، فترك الحماًم وصار مع الدُّرَّاج، ثم اشترينا َفروجًا َآسَكرّيًا للّذبح فجعلناه في قفص

وآانت بُأذِنِه  - ولزم ُقرب القَفص، فجئنا ِبَدَجاَجٍة فترك الدِّيك وصار مع الدَّجاجة، َفَذَآرُت قوَل الِفزر عبد بني َفَزارة 
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إنَّ الوئام يَتبرَّع في جميع الطَّمش، ال يقرب العنُز الضَّأن ما وجدت المعز، وتنفر من الِمخَلب وال تتَأّنس  -ُخربة 
الحّف فجعَلها آما ترى تنفر وال َتأنس منزلهب  

أآان تميٌم مسلمًا  قال إن آان هو الذي  - وآانت بُأذِنِه خربة  - وآذلك حّدثنا األصمِعيُّ قال قلُت للمنَتِجع بن نبهان 
سمَّاه فقد آان مسلمًاسمَّى ابَنه َزيَد مناَة فما آان ُمسِلمًا، َوإالَّ يكن هو الذي سمَّاه فال أدري ولم يقل وإّال يكن هو   

  الوئام

وقال بعضهم تأويُل ذلك لوال أنَّ بعَض الناس ِإذا رأى " لوال الوئام لهلك األنام " والوئام المشاآلة وقالوا تقول العرب 
نَّما صاحبه قد صَنع خيرًا فتشبَّه ِبِه لهلك الناس َوقال اآلخرون ِإنَّما ذهب إلى ُأنِس َبعض الناس بَبعض، آَأنَّه قال إ

  يتعايشون َعلى مقاِدير اُألنس الذي بينهم؛ ولو عمَّتهم الَوحشة عّمتهم الَهَلكة وقال َقوم بن َمالك، في الوئام

 َعَالَم ُأَوائم البخالَء فيهـا  فأقعد ال أُزوُر وَال ُأزاُر 

  وقال األخطل

ُموَل وقدنازعته في الدَجى الرَّاَح الشَّ  صاَح الدََّجاُج وحانت وقفة السَّاِري  

  وقال جرير

 لمَّا َمررُت على الدَّيَريِن أرََّقني  َصوُت الدَّجاِج وقرٌع بالنواقيِس 

   شعر في الديكة والدجاج قالوا وقد وجدَنا الدَِّيكَة والدََّجاَج وأفعاَلها، مذآوراٍت في مواضَع آثيرة، قال ذو الرُّمة

اَت من إيغالهنَّ بـنـاآأنَّ أصو  أواِخِر الَميِس أصواُت الفَراريِج   

  وقال الهذلي

 ومن أينها بعـد ِإبـدانـهـا  ومن شحم َأثباجها الهابـط

 تصـيُح جـنـاِدُبـُه ُرآَّـدًا  ِصياَح المساِميِر في الواسط 

 فهو على آلِّ مسـتـوفـز  سقوط الدََّجاِج على الحائط

  وقال َمروان بن محمد

ع مـا ُوّرَثـه راشــٌدضيَّ  ِمن آيَلِة األآداس في صفِِّه   

 فربَّ آدِس قد عال رمَسـه  آالدِّيك إذ يعلو َعَلى َرفِّـه

فإن آان " آاَنت َبيَضة الدِّيك " بيضة الديك وبيضة العقر ويقال في المثل للذي يعطى عطّيًة ال يعوُد في مثلها 
َبيضة الُعقر" معروف له قيل   " 

  استطراد لغوي

ٍج بيٍض وُبيض، بإسكان موضع العين من الفعل من لغة سفلى مضر، وضمِّ موضع ويقال دَجاجة َبيوض في َدجا
 العين من نظيره من الفعل مع الفاء من لغة أهل الحجاز
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ويقال عمد الجرح َيعَمد َعَمدًا، إذا ُعصر قبل أن ينضَج فوِرم ولم ُيخِرج َبيَضته، وذلك الِوعاء والِغالف الذي يجمع 
ا خرَج ذلك بالعصر من موضع الَعين فقد أفاق صاحُبهالِمدَّة يسّمى بيضة وإذ  

 ويقال حَضن الطائر فهو يحضن ِحَضانًا

  السفاد والضراب ونحوهما

ويقال هو التَّسافد من الطير، والتعاظل من السِّباع ويقال َقَمط الحمام الحمامة وسِفَدها ويقال َقَعا الفحُل يقعو َقعوا، 
ه والفحل من الحفِّ َيضِرب، وهو الَقعو والضِّراب ومن الظِّلف والحافر ينزو وهو إرساله بنفسه عليها في ضراب

نزوا، وآذلك السنانير والظليم يقعو، وآّل الطير يقعو قعوا وأما الحّف والظِّلف فإّنه يقُعو بعد التسنم وهو ضراٌب آلُّه 
و القفط نزوة واحدة وليس في الحافر إّال النَّزوما خال التسنُّم وأما الظِّلف خاصَّة فهو َقافط، يقال قفط يقُفط قفطا أ  

حضن الدجاج بيض الطاوس قال وُيوضع بيُض الطاوس تحَت الّدجاجة، وأآثُر ذلك ألنَّ الذَّآر يَعبث باألنثى إذا 
َحَضنت قال ولهذه العلَّة آثيٌر من إناث طير الوحش يهرِّبن بيضُهنَّ من ذآورتها، ثمَّ ال تضعه بحيث يشعر به 

ورتُهنذآ  

قال وُيوَضع تحَت الدجاجِة بيضتان من بيض الطاوس، ال تقوى على تسخيِن أآثَر من ذلك َعَلى أنَّهم يتعّهدون 
 الدَّجاجة بجميع حواِئجها خوفًا من أن تقوم عنه فيفسده الهواء

  خصى ذآور الطير

اَن الطيُر أعظم ِسفادًا، آانت خصيته قال وُخصى ذآوِر أجناس الطَّير تكوُن في أوان أّول السفاد أعظم وُآلَّما آ
 أعظَم، مثُل الدِّيك، والَقَبج، والَحَجل

 وُخصية العصفور أعظم من ُخصيِة ما يساويه في الجثَّة مرَّتين

بيض الدجاج قال وآلُّ ما آان من الدَّجاج أصغَر جثَّة يكون أآبر لبيضه وبعض الدَّّجاج يكون يبيض بيضًا آثيرًا، 
تين في يوٍم واحد؛ وإذا عرض له ذلك آان من أسباب موتهوربما باض َبيض  

  شعر في صفة الديك

  وَقال آخر في صفة الديك

 ماذا يؤرِّقني والنوُم ُيعـِجـُبـنـي  ِمن صوِت ِذي َرَعثاٍت ساِآِن الدَّاِر 

 َآأنَّ ُحمَّاضًة في رأسِه نـبـَتـت  من آخر الليل قد همَّت بِإثـمـاِر

  وقال الطِّرمَّاح

 فيا صبُح َآمِّش ُغبََّر اللَّيِل ُمـصـِعـدًا  ِبَبّم وَنبِّه ذا الـعـفـاِء الـمـوشَّـِح

 إذا صاَح لم ُيخَذل َوجـاَوَب َصـوَتـُه  َحماُش الشََّوى َيصَدحَن من ُآلِّ َمصَدِح 

 حضن الحمام بيض الدجاج قال والفرُّوج إذا خرج من بيضه عن حضن الحمام، آان أآيَس له
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الطاوسبيض    

 وبيُض الطَّاوس إذا لم تحضنه األنثى التي باضته خرج الفرخ َأقمَأ وأصَغر

بيض الدجاج قال وإذا ُأهِرَمت الدََّجاجة فليس ألواخر ما َتبيض ُصفرة وقد عاَينوا للَبيَضة الواحدة ُمحَّتين، خّبرني 
خلق من البيضة فرُّوج وال فرخ؛ َألّنه ليس له طعام بذلك جماعة ممَّن َيَتَعرَّف اُألمور وإذا لم يكن للبيضة ُمحٌّ لم ُي

فِإذا آان ذلك خلق اهللا  -وال يكون ذلك للمِسنَّات  -يغذوه وُيرِبيه والبيض إذا آان فيه مّحتان وآان البياض وافرًا 
ياض، والصفرة غذاء الفروجتعالى من الَبياض َفرُّوجين، وتربَّى الَفرُّوجان، وتمَّ الخلق؛ َألنَّ الفرخ ِإنَّما يخلق من الَب  

  ستطراد لغوي

قال ويقال قَفط الطائر يقُفط قفطا، وسِفد يسَفد سفاًد وهما واحد ويكون السِّفاد للكلب والشاة ويقال َقمط الحمام يقُمط 
 قمطا

اسمه  ويقال َذرق الطائر يذُرق ذرقا، وخَزق يخِزق َخزقا، ويقال ذلك لإلنسان فإذا اشتّق له من الحذقة نفسه ومن
الذي هو اسمه قيل خرئ، وهو الُخرُء والِخراء ويقال للحافر راث يُروث، وللمعز والشاء بعر يبُعر ويقال للنَّعام صام 

  َيُصوم، وللطير نجا ينجو، واسم نجو النَّعام الصَّوم، واسم نجو الطَّير الُعرَّة وقال الطِِّرّماح

ِظي ُأَقٍن َبيَنـَهـافي َشَنا  ُعرَّة الطَّيِر َآَصوِم النَّعاِم   

 ويقال للصبي َعَقى، مأخوذ من الِعقى

ويقال لحمت الطير ويقال ألحم طاِئَرك إلحامًا، أي أطعمه لحما واّتخذ له ويقال هي ُلحمة النَّسب ويقال ألحمت الثَّوب 
 إلحاما، وألحمت الطاِئر إلحامًا، وهي لحمة الثَّوب، ولحمة، بالفتح والضمِّ

وإذا وصفوا َعين الحمام " أصَفى ِمن َعيِن الدِّيك " ومن خصال الدِّيك المحمودِة قولهم في الشراب صفاء عين الديك 
فإّنما يريدون ِحدَّته ونفاَذ " أصفى من عين الغراب " الَفقيع بالحمرة، أو عيَن الجراِد قالوا آأنَّها عيُن الدِّيك وإذا قالوا 

 البصر

يقول األعشى ما قيل في عين الديك وفي عين الديك   

 وآأٍس آَعيِن الدِّيِك باَآرت َحدَّها  بغرتها إذ غاَب عنها ُبغاُتـهـا

  وقال آخر

 وآأس آعين الديك باآرُت حدها  بفتياِن ِصدق والّنواِقيَس ُتضرُب 

  وقال آخر

 َقدََّمتُه على ُعقاٍر َآعين الدِّي  ك صفَّى ُزَالَلها الـرَّاُووُق

  وقال اآلخر

الُعتُرَفان المجاِوِب تضئ َآعيِن   ثالَثَة أحوال وَشهرًا ُمَجـرَّمـا  

 والُعتُرفان من أسماء الدِّيك، وسماه بالمجاوب آما سّماه بالُعتُرفان
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وصف الماء الصافي وإذا وصفوا الَماَء والشَّراَب بالصَّافي قالوا، آأّنه الدَّمع، وآأنَّه ماء َقطر، وآأّنه ماء 
ندب إّال َأّن هذا الشاعر قالَمفِصل،وآَأّنه لعاب الج   

 مطبقة مـآلنة بـابـلـيَّة  آأّن ُحميَّاها ُعُيون الجَناِدب 

  وقال آخر

 وَما قرَقٌف من َأذِرعاٍت آأنَّها  إذا ُسِكَبت ِمن َدنِّها ماُء َمفِصِل 

  المفاصل وماء المفاصل والمفاصل ماٌء بين السَّهل والَجَبل وقال أبو ذؤيب

ثِل ماِء الَمَفاِصِل تَشاُب بماٍء ِم  َمطافيَل أبكاٍر َحِديٍث ِنتاُجهـا  

ن وقال ابن نجيم ِإنَّما عَنوا مفاصل َفَقاِر الَجَمل؛ ألّن لكلِّ َمفِصل ُحّقا، فيستنقع فيه َماٌء ال تجد َماًء أبدًا أصفى وال أحس
 منه وِإن رّق

واهللا َلفالن أبصُر من آلب، وأسمُع " ير النحويُّ ثقوب بصر الكلب وسمعه وقال َمرَّة قطرٌب، وهو محمد بن المستن
فقيل له أنشدنا في ذلك ما ُيشِبه قوَلك فَأنشد قوله" ! من آلب، وأشمُّ ِمن آلب    

 يا َربَّة الَبيِت قومي غيَر صاغـرة  ُحطِّي إليك ِرحال الَقوم َفالُقُربـا

ُجمـاَدى ذاِت أنـِدَيٍةفي ليلٍة من   ال ُيبِصُر الكلُب ِمن َظلَماِئها الطُُّنبا   

 ال َينَبُح الكلُب فيها غـيَر واحـدٍة  حتَّى يجرَّ على َخيُشوِمه الذََّنـبـا

  وأنشد هذا البيت في ُثقوب بصره، والشِّعر لمرَّة بن ِمحَكان السعدّي ثمَّ أنشَد في ُثقوب الّسمع

الَكلُب َوطَأُه َخفّي السَُّرى ال َيسَمُع  أتى ُدوَن َنبِح الكلِب والكلُب دابب  

خصال القائد الترآي قال أبو الحسن قال نصر بن سيَّاٍر اللَّيثي آان عظماُء التُّرِك يقولون للقاِئد العظيم الِقيادة آل بدَّ أن 
تكوَن فيه عشُر خصاٍل من أخالق الحيوان سخاء الديك، وتحنُّن الدجاجة، وقلب األسد، وحملة الخنزير، ورَوغان 

الذئب، وصبر الكلب على الجراحة، وحَذر الغراب، وِحراسة الُكرآيِّ، وهداية الحمامالثعلب، وَختل   

وقد آتبنا هذا في باِب ما للدَّجاج والدِّيك؛ ألنَّ صاحَب هذا الكالِم قّسم هذه الخصال، فأعطى آلَّ جنٍس منها َخصلًة 
 واحدة وأعطى جنس الدَجاج َخصلتين

ديك وعبَّاد بن إبراهي عن عبد الرحمن بن زيد قال آان مكحوٌل يسافر بعض ما ورد من الحديث والخبر في ال
الدِّيُك صِديقي، وصديق صديقي، وعُدوُّ عدوِّ اهللا، " بالدِّيك وعنه في هذا اإلسناد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 " يحَفظ داَره وأرَبَع ُدور من حواليه

ال َتذَبُحوا الدِّيك؛ فإنَّ " ، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والمسيب بن شريك عن األعمش نحسبه عن إبراهيم
 " الشَّيَطان ُيفَرُح ِبِه

  ريش جناح الطائر

قال وليس جناح إالَّ وفيه عشرون ريشًة فأربُع قوادم، وأربُع مناآب، وأربع أباهر، وأربع آلًى، وأربٌع َخَواِف، ويقال 
ه لقبسبٌع قوادم، وسبعٌُ َخواٍف، وسائر  



 

94 
 

  والكف والرآبة لدى اإلنسان وذوات األربع

قال وآلُّ شيء من ذوات األربع فرآبتاه في يديه، ورآبتا اإلنساِن في رجليه، قال واإلنسان آفُّه في يده، والطائر آفه 
 في رجله

  أسنان اإلنسان

س الُحْكم، والنَّواجذ والعوارض سواء، قال وفي الفم َثِنيَّتان وَرَباِعيَتان ونابان وضاحكان وأربعُة أرحاِء سوى ِضْر
 ومثلها أسفل

التفاؤل بالدجاجة قال صاحب الدِّيك والدََّجاجُة ُيتفاَءل بِذآرها، ولذلك لَّما ولد لسعيد بن العاص َعْنَبَسُة بن سعيد، قال 
- ولم يكن ابَن حّرة، فقال سعيد  البنه يحيى أّى شيٍء َتْنَحُلهقال َدَجاجة بفراريجها يريد احتقاره بذلك، إذ آان ابَن َأَمٍة

إن صَدَق الطََّيُر َليكوَننَّ أآثَرُهْم ولدًا فهم اليوَم أآثُرُهْم َوَلدًا، وهم بالكوفة والمدينة - أو ِقيَل له   

  شعر في الدجاج وقال الشاعر

 غَدوُت بَشْربٍة ِمْن ذات ِعـْرٍق  إبا الدَّهناء من َحلب العصـيِر

ن َبعيِر نرى الُعصفوَر أعظَم ِم  وُأخرى بالَعَقْنَقل ثـمَّ ِسـْرنـا  

 آأنَّ الدِّيَك ِديك بنـي ُنـمـيِر  أميُر المؤمنين على السَّـرير

 آأنَّ َدَجاَجُهْم في الدَّار ُرقطـًا  بناُت الرُّوِم في ُقمِص الحريِر

 فبتُّ أرى الَكَواآـَب دانـيات  َيَنْلَن أَناِمل الرَُّجِل القـصـيِر

َجانَب الَقَمِر الُمـنـيِر وأمَسُح  ُأدافعهنَّ بالـَكـفـيِن عـنـيِّ  

  نطق الدجاج قال ويوصف بالدُّعاِء وبالمنطق، قال َلبيد بن ربيعة

 وصدَُّهْم َمنِطُق الدََّجاِج عن الَقص  د وَضْرُب النَّاقوس فاْجُتـِنـبـا

  وقال

باح بُسْحرٍةَلُدْن أن دعا ديُك الص  إلى َقدر وِرد الخاِمس المتأّوب  

دعابة أعرابي، وقسمته للدجاج  قال أبو الحسن حدَّثني أعرابيٌُّ آان ينزل بالَبْصرة قال قِدم أعرابيٌّ من البادية 
فَأنزلته، وآان عندي َدَجاج آثير، ولي امرأٌة وابنان وابنتان منها، فقلب المرأتي َباِدري واشوي لنا َدَجاَجة وقدِّميها 

ا حضر الغداء جلسنا جميعًا أنا وامراتي وابناي وابنتاي واألعرابّي، قال فدفعنا إليه الدَّجاجة فقلنا له إلينا نتغدَّاها فلمَّ
فقال ال أحسُن الِقسمة، فإن رضيتم بقسَمتي قسْمُتها بينكم، قلنا فإنَّا نْرَضى،  -نريد بذلك أّن نضحك منه  -اقسِمها بيننا 

ِيه وقال الرَّأس للّرأس، وَقَطَع الجناحين وقال الجناحان لالبنين، ثمَّ قطع السَّاقين فقال فأخَذ رأَس الدََّجاجة فقطعه فناَوَلن
قال  السَّاقان لالبنتين، ثمَّ َقَطَع الَزِمكَّي وقال العُجز للُعُجز، وقال الَّزور للزائر قال فأَخَذ الدََّجاجة بأْسرها وَسِخر بنا،

ا َخْمَس َدجاَجاٍت، فلما حضر الغداُء، قلت اقسم بيننا، َقال إنِّي أظنُّ أّنكم فلما آان من الغد قلُت المرأتي اشوي لن
وَجْدتم في أنفسكم قلنا ال لم نجد في أنفسنا فأقِسم، َقال أقِسُم شفعًا أو ِوترًا، قلنا اقِسم ِوترًا قاَل أنت وامرأتك وَدَجاجة 

ثالثة، ثّم رمى إليهما بدجاجة، ثمَّ قال وابنتاك ودجاجة ثالثة، ثّم  ثالثة، ثمَّ رمى إلينا بدجاجة، ُثمَّ َقاَل وابناك ودجاجة
رمى إليهما بدجاجة، ثمَّ َقاَل أَنا ودجاجاتان ثَالَثًة، وأخذ دجاجتين وسِخر بنا، َقاَل فرآنا ونحن ننظر إلى دجاجتيه فقال 
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سَمة الشَّفع قلنا نعم، فضمَّهنَّ إليه، ثم قال أنَت ما تنظرون لعلَّكم آرهتم قَسِمتي الِوتر ال يجيء إالَّ هكذا، فهل لكْم في ِق
وابناك ودجاجة أربعة، ورمى إلينا بدَجاَجة، ثمَّ قال والعجوز وابنتاها ودَجاجة أربعة، ورمى إليهنَّ بدَجاَجٍة، ثّم قاَل 

د، أنَت َفهَّمتنيهاأَنا وثالث َدَجاَجات أربعة، وضمَّ إليه الثَّالث، ورَفَع يديه إلى السماء وقال الّلهم الحم  

قول صاحب الكلب على آيس الفروج قال صاحب الكلب أمَّا قولهْم من أعظم َمفاِخر الدِّيك والدََّجاج على سائر 
الحيوان، إنَّ الَفرُّوج يخرج من البيضة آاسيا يكِفي نفسه، ثمَّ يجمع آْيس الِخلقة وآْيس المعِرفة، وذلك آلُّه مع 

م صاحُب المنطق أنَّ ولد العنكبوت يأخُذ في النَّسج ساعَة ُيولد، وعمُل العنكبوِت عمٌل ُخروجه من البيضة َفقد زع
شاٌق ولطيٌف دقيق، اليبلغه الَفرُّوُج وال أبو الَفرُّوج على أّن ما مَدحوا الفرُّوج به من ُخروجه من البيضة آاسيًا، قد 

آواِسَي آواسب، آولد الشاء، وِفراخ الَقبِج والدُّرَّاِج، وفراخ شِرآه في حاله غيُر ِجنسه، وآذلك َذوات األرَبع آلها ُتلد 
 البطِّ الصِّينيِّ في ذلك آلِّه الحقُة بالفراريج، وتزيُد على ذلك أنَّها تزداد ُحسنًا آلَّما ِآبرت، فقد سقط هذا الفخر

لِجدِّ والفائدة، قوُل أبي الشََّمْقَمقشعر هزلّي في الديك ومن الشِّعر الذي قيل في الدِّيك، ممَّا ُيكَتب للهْزل وليس ل   

 َهَتَفْت أمُّ ُحـَصـيٍن  ثمَّ قالت َمن َيِنـيك

 َفتحْت َفْرجًا َرِحيبـًا  ِمثَل َصحراء الَعتيْك 

 فيه َوزٌّ فـيه َبــطٌّ  فيه ُدّراٌج وِديْك

ينا آالَمنا عليه، ولكنَُّه ُيكَتب لما حديث صاحب األهواز عن العرب قال وممَّا فيه ِذْآُر الَدَجاج وليس من ِشْكل ما بَن
فيه من العجب، قال قال الهاَمرز، قال صاحب األهواز ما رأينا قومًا أعجب من الَعَرب أتيُت األحنَف بَن قيٍس فكلََّمته 

يا آثيرًة في حاجٍة لي إلى ابن زياد، وآنُت قد ظلمت في الَخراج، فكلََّمه فأحَسَن إلّي وحّط عنِّي، فأهَدْيُت إليه هدا
فَغِضب وقال إنَّا ال نأُخُذ على َمُعونِتنا أجرًا فلمَّا آنُت في بعِض الطريق سقطْت من ردائي َدجاجٌة فلحقني رجٌل منهم 

فقال هذِه سقطْت من ردائك، فأمرُت له بِدْرَهٍم، ثمَّ لِحقني باُألُبلَّة فقال أنا صاحُب الدَّجَاجة فأمْرُت َلُه بدراهم؛ ثمَّ 
األهواز فقال أنا صاحب الدَّجاجة فقلت له إن رأيَت زادي بعد هذا آلِّه قد سقط فال ُتْعلِمني، وُهَو لكلحقني ب  

جرو البطحاء قال صاحب الكلب آان يقال ألبي العاصي بن الربيع بن عبد الُعزَّى بن عبد شمس، وهو زوج َزينَب 
بيع جْرُو البطحاءبنِت رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم وألخيه آنانة بن الرَّ  

المورياني أسطورة البازي والديك  قال صاحب الديك لصاحب الكلب وسنضرب لك المثَل الذي َضَربه الموِريانيُّ 
للدِّيك والبازي وذلك أنَّ خالَّد بن يزيَد األرقط قال بينما أبو أيُّوب الموِريانيُّ جالٌس في أْمره ونهيه، إذ أتاه رسوُل أبي 

ع لونه، وطارت عصافيُر رأِسه، وَأِذن بيوِم بأسه، وذِعر ذعرًا نَقَض ُحْبوته، واستطار فؤاده، ثمَّ عاد طلَق جعفٍر فاْنُتِق
الوْجه، فتعجَّبنا من حاَليه وقْلنا َلُه إنَّك لطيُف الخاصَّة قريُب المنزلة، فلَم ذهب بك الذُُّعر واستفَرغك الَوجل فقال 

زعموا أنَّ البازَي قاَل للديك ما في األرض شيٌء أقلُّ وفاًء منك قاَل وآيف قاَل  سَأضرب لكم مثًال ِمْن أمثال الناس
أخَذَك أهلَك بيضًة فحَضُنوك، ثمَّ خرجَت على أيديهم فأطعُموَك َعَلى أآفِّهم، ونشأَت بينهم، حتَّى إذا آبرَت صرَت ال 

أنا من الجبال مسّنا فعلَّموني وألَّفوني، ثمَّ يخلَّى  يدنو منك أحٌد إالَّ طرَت هاهنا وهاهنا وَضِجْجَت َوِصحت، وُأِخذُت
َعنِّي فآخُذ صيدي في الهواء فَأجيُء ِبِه إلى صاحبي، فقال له الدِّيك إنَّك لو رأيَت من الُبزاة في َسفافيدهم مثَل ما 

ن خُوفي، مع ما تروَن من تمكُِّن حاليرأيُت من الدُُّيوك لكنَت أنَفَر منِّي ولكنَّكم أنتْم لو علمتم ما أعَلم، لم تتعجَّبوا م  

استجادة الخيل والكالب قال صاحب الكلب ذآر محمَّد بن سالٍَّم عن سعيد بن َصْخر قال أرسل مسلَم بن عمرو، ابن 
قال ألسَت صاحَب آالب  - وآان صاحَب قْنص  - َعمٍّ َلُه إلى الشَّام وِمصر يشتري َلُه خيًال، فقال له ال علم لي بالخيل 

ل بلى، قال َفاْنظْر آلَّ شيٍء تستحسنه في الكلب َفاستعمله في الَفَرس، فقِدم بخيٍل لم يكْن في العَرب مثُلهاقا  



 

96 
 

حاجة َالديك إلى الدجاجة قال محمَّد بن سّالم استْأذَن رجٌل َعَلى امرأٍة فقالت له َماله من حاجٍة، قالت الجارية يريُد أن 
يك إلى الدََّجاَجةيذآر حاجة، قالت لعلها حاجة الدِّ  

هرب الكميت من السجن متنكرًا بثياب زوجه محمَّد بن سّالم عن َسّالم أبي المنذر َقاَل حبس خالُد بن عبد الّله 
الكميَت بن َزْيد، وآانت امرأُته تختلف إليه في ثياٍب وَهيئة حتَّى عَرفها البوَّاُبوَن، فلبَس َيْومًا ثياَبها وخرج عليهم، 

عره البوَّابين النَّوابَح، وسمَّى خالدًا الُمْشلِيفسمَّى في ِش   

 خرجت خروَج الِقْدِح قدِح ابِن ُمْقِبٍل  على الرَّْغم من ِتْلَك النَّوابِح والمشلِي 

 عليَّ ِثياُب الغاِنـياِت وتـحـَتـهـا  َصِريمُة َعْزٍم أْشَبَهْت َسلَّة النَّْصـل

َخْشَرم قال سمعُت فالنًا البقَّاَل يسأل الحسَن َقاَل إّن الصبيان يأُتوَنني  فتيا الحسن في استبدال البيض قال وأخبرنا
ببيَضتين مكسورتين، يْأخذون منِّي صحيحًة واحدة، قال ليس به بْأس أرحام الكالب محّمد بن سّالم عن بعض أشياخه 

نت أمُّكم مثَل الكلبة، ينُزو عليها قال قال ُمصَعب بن الزُّبير على منبر مسجد البصرة، لبعض بني أبي بْكره إنما آا
اَألعفر واألسوَد واألبَقع، فتؤدي إلى آلِّ آلب ِشْبَهه، هذا في هذا الموضع ِهجاء، وأصحاُب الكالب يرون هذا من 

 باب النَّجابة، وأنَّ ذلك من ِصّحة ِطباع األرحام، حين ال تختلط النَُّطف فتجيء جوارح األوالد مختلفة مختلطة

ثمان الخياط للشطار وقال صاحب الكلب في وّصية عثماَن الخيَّاِط للشُّطَّار اللُّصوص إيَّاآم إّياآم وحبَّ من وصية ع
النِّساء وسماَع ضرِب العود، وشرَب الزَّبيب المطبوخ، وعليكم باتِّخاذ الِغْلمان؛ فإنَّ غالَمك هذا أنفُع لك من أخيك، 

التَّمر، وضرب الطُّْنبور، وما آان عليه السلف واجعلوا الّنقل باقّالء، وإن قَدتم وأعوُن لك ِمْن ابِن عّمك، وعليكم بَنبيذ 
على الُفستِق، والرَّيحان شاَهْسَفَرم، َوان قدرتم على الياسمين، وَدعوا ُلبس العمائم وعليكم بالِقناع، والَقَلْنسوة ُآْفر، 

ك والكباَش واللَِّعب بالصُّقورة والشَّواهين، وإيَّاآم والفهوَد، والخف ِشرك، واجعل لهَوك الَحَماَم، وهاِرش الكالَب وِإيَّا
فلما انتهى إلى الديك قال والدِّيَك فإنَّ َلُه صبرًا ونجدة، َوَرَوغانا وتدبيرًا، وإعماًال للسِّالح، وهو يبهر بهر الشُّجاع ثم 

إال بالطويلتين، والوَدُع رأس ماٍل آبير، وأوَّل منافعه  قال وعليكم بالنَّرد ودعوا الشِّْطَرنج ألهلها، وال تلعبوا في النَّْرد
 الحذق باللَّْقف ثمَّ حدََّثهم بحديث يزيد بن مسعود الَقيسّي

آراهية الكلب األسود البهيم وقال صاحب الديك ذآر محمَّد بن سالَّم عن يحيى بن النضر، عن أبي أمّية عبد الكريم 
كَرُه صيدََ الكلِب األسوِد البهيمالمعلِّم قال آان الحسُن بن إبراهيم ي  

قصيدة ابن أبي آريمة في الكلب والفهد وأنشد صاحُب الكلب قوَل أحمد بن زياد بن أبي آريمة في صفة َصْيِد الكلب، 
  قصيدة طويلة أّوُلَها

 وِغبَّ غماٍم َمزَّقـْت عـن سـمـائه  شاميَُّة حصَّاُء ُجـون الـسَّـحـائِب

ا والـجـنـائبتذاُؤب أْرواح الصَّبـ  ُمواِجِه َطلـق لـم يردِّد َجـهـاَمـه  

 بْعثُت وأثواُب الدُّجى قد تقـلَّـَصـْت  لغرَّة مشهور من الصبُّـح ثـاقـب

 قد الح ناِعي اللـيل حـتَّـى آـأنَّـه  لَساري الدَُّجى في الفجر قنديَل راهب 

يهـم عـن عـزيمةهالـيَل ال َيثـنـ  وإن آان َجمَّ الرشِد، لْوَم الـقـرائب  

 َتْجِنيِب غْضٍف آالـِقـداِح لـطـيفٍة  ُمشرَّطٍة آذانـهـا بـالـمـخـالـِب

 تخاُل ِسياطًا في صالهـا َمـُنـوَطًة  طوال الهوادي آالقداح الـشـوازب
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 إذا افَتَرَشْت َخبتًا أثـارْت بـمـْتـِنـه  عجاجًا وبالَكذَّان ناُر الـَحـبـاِحـب

وُم الـكـواآـبسهاُم ُمغال أو ُرجـ  يفوُت ُخطاها الّطْرَف سبقًا آـأّنـهـا  

 ِطراُد الَهوادي الَحهـا آـّل َشـْتـَوٍة  بطامسة األرجاِء َمْرِت المـسـارب

 تكاُد من اَألحراج تنـَسـلُّ ُآـلَّـمـا  رأْت َشَبحًا لوال اعتراُض المنـاآـب

آلَّ َنـْشـٍز وَفـدفـٍدتُسو ف وُتوفى   مراِبَض أبناِء الـنِّـفـاق األرانـِب  

 آأّن بها ذعرًا، ُيِطـير ُقـلـوَبـهـا  أنيُن الَمَكاآي أو صريُر الجـنـادِب

 تديُر عيونًا ُرآِّـبـت فـي َبـراِطـٍل  آْجمر الَغضى ُخْزرًا ِذَراُب األنـائب

 إذا َما اسُتِحّثْت لـم ُيِجـّن َطـريَدهـا  لهنَّ َضراٌء أو مجاِري الـَمـَذانـِب

ليه بُدون الُجهد ُسبَل الـمـذاهـبع  وإن باصها َصْلتًا مَدى الّطرِف أمسَكْت  

 تكاُد َتَفرَّى اُألهُب عنها إذا انتـحـت  لنّبأة َشْخِت الِجْرم عاري الرَّواجـِب

 آأّن غصون الخيزراِن ُمـُتـوُنـهـا  إذا هي َجالت في ِطراِد الثَّـعـالـب

 آواشُر عـن أنـيابـهـنَّ آـوالـٌح  ُمَذّلقة اآلذان شـوس الـحـواجـب

 آأّن بناِت الَقْفـِر ِحـيَن تـفـّرقـْت  َغَدوَن عليها بالمنـايا الـّشـواعـِب

  ثم وصف الفهود

 بذلك أبغي الّصيَد طـورًا وتـارة  بُمْخَطَفِة األْآفاِل ُرْحِب التَّرائب

ظهـوُرهـا مرّقَقة اَألذناِب ُنْمٍر  مخّططِة اآلَماق ُغلِب الَغوارِب  

 ُمَدّنـرٍة ُوْرٍق آـأّن عـيونـهـا  َحواِجُل تسَتْذمى متوَن الّرواآب

 إذا قلَّبتها في الِفجاج حسبـتـهـا  َسنا َضَرٍم في ُظلمِة اللَّيل ثاقـِب

 ُمَوّلعة فطح الِجبـاِه عـوابـٍس  تخاُل على أشداِقها خطَّ آـاتـِب

ب آذان ِلَطـاٍف آـأّنـهـاَنواِص  َمداهَن، لإلْجراِس من آلِّ جانِب  

 ذوات أشاٍف ُرآِّبت في أُآفِّـهـا  َنَواِفَذ في ُصمِّ الصُّخوِر َنواِشـِب

 ِذراب بال ترهيِف َقيٍن آـَأّنـهـا  تعقرُب أصداِغ الِمالح الكواِعب

 فوارُس َمالم تلق َحْربًا، وَرْجـلٌة  إذا آنَسْت بالِبيد ُشهَب الكـتـائب

ِب في آلِّ الِحب لهنَّ ِبذي اَألْسرا  تَروٍّ َوَتـْسـِكـيٌن َيُكـوُن َدريئًة  

 تضاَءُل حّتى ال تكاُد ُتـِبـيُنـهـا  ُعُيوٌن لدى الصرَّات غير آواذِب
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 حراٌص َيفوت البرَق أمكُث َجرِيها  ِضراٌء ِمَبّالت بطول التَّجـارب

أذرعـًاُتَوسِّد أْجـياَد الـَفـَراِئس   مَرّملًة تحكى عناق الـَحـبـائب  

سهل بن هارون وديكه قال ِدْعبٌل الشاعر أقمنا عند سهل بن هاروَن فلم نبرْح، حّتى آدَنا نموُت من الجوع، فلما 
اضطررناه قال ياغالم، وْيَلك غدِّنا قال فُأِتينا بَقصعٍة فيها مرٌق فيِه لحُم ديك عاٍس هرم ليس قبَلها وال بعَدها غيُرها ال 

تؤثِّر فيه األضراس، فاّطلع في القصعة وقلَّب بصَره فيها، ثّم أخذ ِقْطعَة خبٍز يابس فقلَّب جميع تحزُّ فيه السكين، وال 
َمافي الَقصعة حتَّى فقد الرأس من الدِّيك وحده، فبقي مطِرقًا ساَعًة ثمَّ رفع رأسه إلى الغالم فقال أين الرَّأس فقال 

وَأليِّ شيٍء َظننَت أنِّي ال آآُله فوالّله إنِّي َألمقُت َمن يرمي  رميُت به، قال ولم رميت به قال لم أظّنك تأآله قال
برجليِه فكيف من يرمي برأسه ثم قال َلُه لو لم أآرْه َما صَنعَت إّال للطَِّيرِة والفأل، لَكرْهُته الرأس رئيٌس وفيِه 

ك به، وَعيُنُه التي يضرب بها المثل، يقال الحواسُّ، ومنه يصَدح الديك، ولوال صوُته ما أِريَد؛ وِفيِه َفرُقه الذي ُيتبّر
شراٌب آعين الديك، وِدَماُغه عجيب لوَجع الكلية، ولم أَر َعظمًا َقطُّ أهشَّ تحت األسناِن من َعْظم رأِسِه، فَهّال إْذ ظننَت 

ِعْنَدنا من يْأُآُله، أَو ما علمَت أّنه خيٌر  أنِّي ال آآُله، ظننَت أّن الِعيال يْأُآُلونه وإْن آاَن بَلَغ من ُنْبِلك أّنك ال تْأآُله، فإّن
من َطَرف الَجناِح، ومن السَّاق والعنق انظْر أين هو قال والّله ما أدري أيَن رميُت ِبِه قال لكنِّي أدري أّنك رَميت ِبِه 

 في بطنك، والّلُه َحسيبك
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