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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 

لرابعالجزء ا  
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 آتاب الحيوان

لرابعالجزء ا  

 

  ِبسم اهللا الرحمن الرِحيِم

ٍد وعلى آلِه وصحْبِه َوسلََّم َنبدأ في هذا الجزء، بَعْون اِهللا وتأييِده، بالقول في ُجْملة الّذّرة وَصلَّى اللَُّه على َسيِّدنا ُمَحمَّ
 والنملة، آما شرطنا به آِخَر المصَحِف، الثَّالث، وال حوَل وال ُقوََّة إالَّ بالّله العليِّ العظيم

 خصائص النملة

ِس في الحرب، والدَّْفع عن الحريم، ولكّنا إذا أرْدنا موِضَع العَجِب والتَّعجيب، قد علمنا أنَّ ليس عنَد الذَّرَِّة َغَناُء الفَر
والتَّْنبيه على التدبير،، ذآرنا الخسيَس القليَل، والسَِّخيَف المِهين، فأَرْيناَك ما عنده من الِحسِّ اللطيِف، والتَّْقديِر 

ِتهالغريب، وِمن النظر في العواقب، ومشاآلِة اإلنسان ومزاحَم  

 واإلنساُن هو الذي ُسخِّر له هذا الَفلُك بما يشتمل عليه

وقد علمنا أنَّ الذَّرََّة تّدخُر للشتاء في الصَّيف، وتتقدَُّم في حال الُمهلِة، وال ُتِضيُع أوقاَت إمكاِن الحزم، ثم يبلغ من 
تي ادََّخَرْتها للشِّتاِء في الصيف، أْن تعفَن تفقُّدها وُحْسِن خبرها والنظر في عواقب أْمرها، أنَّها تخاُف على الحبوب ال

وُتسوَِّس ، يقبلها بطن األرض، فتخِرجها إلى ظهرها، لُتيبِّسها وُتعيَد إليها ُجفوفها، وليضربها النَِّسيُم، وينَفى عنها 
وضع القْطمِير، من وسط َمكاُنها نديًا وإن خافْت أن تنبت َنَقرْت م -اللََّخَن والفساد، ثمَّ ّربما آان، بل يكون، أآثر 

الحّبة، وتعلم أّنها من ذلك الموضع تبتدُئ وتنبُت وتنقل، فهي تفلق الحّب آلَّه أنصافًا، فأّما إذا آان الحب من حبِّ 
الُكْزُبرة، فلقته أرباًعا، ألنَّ أْنصاَف حبِّ الكزبرة ينبت مْن بين جميع الحبوب، فهي على هذا الوجه مجاوزٌة لِفطنِة 

يوان، حتَّى ربَّما آانت في ذلك أحزَم من آثير من الناس، ولها، مع لطافة شْخصها وِخفَّة وزنها، وفي الشمِّ جميع الح
واالستراوح ما ليس لشيء ورّبما أآل اإلنساُن الجراَد أو بعض ما يشبه الجراَد، فتسقط من يِده الواحدُة أو صدُر 

َعْهٌد في ذلك المنزِل، فال يلبُث أن ُتْقِبل َذرَّة قاصدٌة إلى تلك الجرادة،  الواحدة، وليس يرى بُقرِبه َذرًَّة وال له بالّذرِّ
فترومها وتحاول َقْلبها ونقلها، وسحبها وجرَّها، فإذا أعجزْتها َبْعدََ أن بلَغْت ُعْذًرا، مضْت إلى ُجحِرها راجعًة، فال 

الخيِط األسوِد الممدُود، حتى يتعاونَّ عليها فيحملنها، فأوَُّل يلَبُث ذلك اإلنساُن أن يراها قد أقبلْت، وَخلفها ُصويحباُتها آ
ذلك ِصْدق الشَّمَّ لما ال يَشمُّه اإلنسان الجائع، ثمَّ ُبْعُد الهمَِّة، والجراءُة على محاولِة نقل شيٍء في وْزِن جسِمها مائَة 

كوُن ضعف وزنه مراًرا غْيَرها، وعلى أنها مرَّة، وأآثر من مائِة مّرة، وليَس شيُء من الحيوان يْقوى على حمِل ما ي
 ال ترضى بأضْعاِف األضعاِف، إّال بعد انقطاِع األنفاس، 
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 آالم النمل

 فإن قلت وما علََّم الرَُّجَل أنَّ الَّتي حاولْت َنْقل الجراَدِة فعَجزت، هي التي أْخَبَرْت ُصَويحباِتها من الذَّّر، وأنها آانت
ول التَّجربة، وألّنا لم نر َذرًَّة قط حاوَلْت نقل جرادِة فعجزْت عنها، ثمَّ رأيناها راجعًة، إّال رأينا قلنا ِلُط على مقدَّمتهن

معها مْثَل ذلك، وإْن آّنا ال َنْفِصُل في العين بينها وبيَن أخواتها، فإنَّه ليس يقُع في القلب غيُر الذي قلنا، وعلى أنَّنا لم 
مضت إلى ُجحِرها فارغًة، فتلقاها َذّرٌة، إّال واَقَفْتها ساعة وخبَّرْتها بشيء، فَدلَّ ذلك على  نَر َذرًَّة قطُّ حملت شيئًا أو

أّنها في رجوعها عن الجرادة، إنَّما آانت ألشباهها آالرَّائد ال يكذُب أْهَلُه ومن العجب أنَّك ُتْنكر أنَّها توحي إلى أْخِتها 
ذلك أضعافًا، وقال ُرْؤبة بن العجَّاجبشيٍء، والقرآُن قد نطق بما هو أآثُر من    

 لو ُآْنُت ُعلِّْمُت آالَم الُحْكِل  ِعْلَم ُسَلْيماَن آالَم النَّْمـِل

َحتى إذا أَتْوا على وادي النَّْمِل قالْت َنْملٌة يا أيُّها النَّْمُل اْدُخلوا مساِآَنُكْم ال يْحِطَمنَُّكْم ُسليماُن "وقال الّله عز وجّل 
فقد أخبر " َوُهْم ال َيْشعُروَن، َفتَبسََّم ضاِحكًا مْن َقولها وقاَل ربِّ َأْوزْعني أْن أشُكَر نْعمتك الَّتي أنعمت عليَّ وُجُنوُدُه

القرآُن أنها قد عَرَفْت سليمان وأثبتْت عْيَنُه، وأنَّ عْلَم منطقها عنَده، وأنها أمرْت ُصويحباتها بما هو أحَزُم وأسلم، ثمَّ 
، ونَخاُلك أيها المنِكُر تبسَُّمُه بحالهنَّ ، أّنك لم (َوُهْم ال َيْشُعُرون)تعِرُف الجنوَد من غير الجنود، وقد قالت  أْخَبَر أنها

تعرْف َقْبَل ذلك الوقِت وَبْعَدُه، شيئًا ِمْن هذا الشكل من الكالم، وال تْدبيًرا في هذا المقدار، وأّما ما فوق ذلك فليس لك 
ا ُتنِكُر من أمثاله وأشباهه وما ُدون ذلك، والقرآُن يدلُّ على أّن لها بيانًا، وقوًال، ومنطقًا يفصُل بين أن تدَّعيه، ولكن، م

فلعلها مكلَّفة، ومأمورٌة منهيَّة، وُمطِيعٌة عاصية، فأّول ذلك أن المسألة من مسائل الجهاالت،  المعاني التي هي بسبيلها
المكاِن لناقُص الرَِّويَّة، َرديُّ الفْكرة وإّن َمْن َدخلْت عليه الشُّبهة من هذا  

وقد علمنا، وهم ناس ولهم بذلك فضيلٌة في الغريزِة وفي الجنِس والطَّبيعة، وهم ناٌس إلى أن ينتهوا إلى وقت البلوغ 
 ونزول الَفْرض حتى لو َوردت َذّرٌة لشِربْت ِمْن أعاله

 شعر فيه ذآر النمل

القْملة، وجمعه َحَمك، وقد ينقاُس ذلك في الذَّّرِةاستطراد لغوي قال أبو زيد الحمكة   

قال أبو عبيدة قرية النمل من التُّراب وهي أيضًا جُرثومة النمل، وقال غيره قرية النمل ذلك التراب والُجحُر بما فيه 
 من الذرِّ والحبِّ والمازِن، والمازُن هو البيض، وبه سمَّوا مازن

النملة بفيها، وهو قول ابن ُمقبل قال أبو َعْمرو  الزِّبال ما حملت    

 آريم النِّجاِر َحَمى ظهره  فلم ُيْرَتَزأ بُرآوب زباال

 شعر في التعذيب بالنمل

  وأنشد ابن ُنجيْم

 َهلكوا بالرُّعاِف والنمل طْورًا  ثمَّ بالنَّحس والضِّباب الذُّآور

  وقال األصمعّي في تسليط اهللا الذَّرَّ على بعض األمم

ْقَر دارهم بالمبيِن ال ترى ُع  لحقوا بالّزْهَوَيين فأمـسـوا  

 سلَّط اهللا فازرا وُعقـيفـا  ن فجازاُهُم بداٍر َشطـون
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 يتبُع القارَّ والمسافَر ِمـْنـُهـْم  تحت ظلِّ الهدى بذات الُغصون 

مة هلكوا بالرُّعاِف فازر، وعقيفان صنفان من الذَّّر، وآذلك ذآروه عن دغفل بن حنظلة الناسب، ويقال إّن أهل تها
 مرتيِن، قال وآان آِخُر من مات بالرُّعاف من سادة قريش، ِهشاَم ابن المغيرة

  قال أمّيُة بن أبي الصَّلت في ذلك

 ُنِزَع الذِّْآَر في الحياِة وغنا  وأراُه العذاب والتَّدمـيرا

 أرسَل الذَّرَّ والجراَد عليهم  وِسنينًا فأهلَكْتُهْم وُمـورا

الجراد آان ُثُبورا رَّ وإن  َذَآُر الذَّرِّ إنَّه يفعل الشـر  

 النبي سليمان والنملة

، حتَّى إذا َأَتْوا على "َوُحِشَر ِلُسليماَن ُجنوُدُه ِمن الجنِّ واإلنِس والطَّْيِر َفُهْم ُيوَزعوَن"وقرأ أبو إسحاق قوله عز وجلَّ 
والنَّْمُل ربَّما  لنمل، فكأّنه آان ِحمى، وآيف ُنْنِكُر أن يكون حمىوادي النَّْمِل، فقال آان ذلك الوادي معروفًا بوادي ا

 أْجلْت أمًَّة من اُألمِم عن بالدهم

ولقد سألت أهل آسكر فقلت َشِعيُرُآْم َعجٌب، وأْرزُآْم َعجٌب، وسمككم عجب، وِجداؤُآْم عجب، وبطُّكم َعجٌب، 
آثيرة النَّْمِل ال تصُلح فيها األعناب، ثمَّ قرأ قالْت َنْمَلٌة يا أيها  وَدجاُجكم عجب، فلو آانت لكم أعناب فقالوا آلُّ أرٍض

الّنْمُل اْدُخلوا مساِآنُكْم فجعل تلك الِجَحرَة مساآن، والعرُب تسميها آذلك ثمَّ قال ال يْحطمنَُّكْم ُسليماُن َوجنودُه فجمعْت 
فكانوا معذورين، وآنتم ملومين، وآان " ال يشْعُروَن َوُهْم"من اسمه وعينه، وعرفت الجُنَد من قائد الجند، ثم قالت 

أشدَّ عليكم، فلذلك قال فتبسََّم ضاِحكًا ِمْن قْوِلها لما رأى ِمْن ُبْعِد غْورها وتسديدها، ومعرفتها، فعند ذلك قال َربِّ 
وأْدخلني ِبرْحمِتَك في ِعباِدَك  أْوزْعني أن أْشُكَر ِنْعمتَك الَّتي أنعْمَت عليَّ وعلى والديَّ وأْن أعمَل صاِلحًا ترضاُه

 الصَّالحيَن، 

 أمثال في النمل

قال ويقال ألطف من َذرٍَّة و أْضبُط ِمْن نملة، قال والنملُة أيضًا ُقرَحٌة تعرُض للسَّاق، وهي معروفٌة في جزيرة 
  العرب، قال ويقال أْنَسُب ِمْن َذّر قول في بيت من الشعر فأمَّا قْوُلُه

ألْنَدَبْتها الكلـوُمرِّ َعَلْيها   َلْو َيِدبُّ الحْوِليُّ ِمْن َولِد الذَّ  

  فإنَّ الحوليَّ منها ال ُيعرُف مْن َمسانِّها، وإنما هو آما قال الشاعر

 تلّقط َحْوِلّي الحصى في منازٍل  من الحيِّ أْمَسْت بالحبيَبين بْلقعا 

ألربع، قال وحوليُّ الحصى صغارها، فشبَّهه بالحوليِّ من ذوات ا  

 أحاديث وآثار في النمل

ابن ُجريج، عن ابن شهاب، عن ُعبيد اهللا بن عبد الّله بن عتبة، عن ابن عباس، أنَّ رسول اهللاًًِ صلى اهللا عليه وسلم 
 المسعودي، قال قال ِمْن الدَّوابِّ أرَبٌع ال ُيْقَتْلَن الّنملة، والنَّْحلة، والصَُّرد، والُهدُهد، وحدَّثنا عبُد الرحمن بُن عبِد اهللا

حّدثنا الحسن بن سعد، مولى علي بن عبد الرحمن بن عبد الّله قال نزل رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم منزًال 
فانطلق لحاجته، فجاء وقد أوقد رجٌل على قرَيِة َنْمٍل، إمَّا في شجرٍة وإمَّا في أرض، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
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ئها أْطفئها، ويحيى بن أيوب، عن أبي زرعة بن جرير، قال أنبأنا أبو زرعة عن أبي هريرة أْطِف وسلم َمْن َفعَل هذا
ًةقال نزل َنِبيٌّ من األنبياء تحَت شجرٍة، فعضَّْته نملٌة، فقام إلى َنْمٍل آثيٍر تحَت شجرٍة فقتلُهنَّ، فقيل له أفال َنْملًة واحد  

ُن شهاٍب، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال سمعُت وعبد الّله بُن زياٍد المدنيُّ، قال أخبرني اب
رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يقول نَزَل نبيٌّ من األنبياء تحَت َشَجرٍة، فقَرَصْتُه َنْمَلٌة، فأَمَر بَجهازه فُأخرَج ِمْن 

 َرَصْتَك نملٌة أهلكَت ُأمًَّة من األمِم يسبِّحون اهللا تعالى تحتها، ثمَّ أمَر بَقْرِية النَّْمِل فُأحرَقْت، فأْوحى اُهللا إليه أفي أن َق
 فهالَّ نْملًة واحدًة،ٍ يحيى بن آثير، قال حّدثنا عمر بن المغيرة بن الحارث الزِّمَّاني، عن هشاٍم الدَّْستوائي قال إنَّ النَّْمَل

اُء وِخْفَن أن ينبت فلْقَنه،  هشام بن حّسان، أّن أهَل األحنِف والذَّرَّ إذا آانا في الصَّيِف آلِّه ينُقْلن الحبَّ، فإذا آان الشت
ُنَحرِّقّن بن قيس َلقوا من النَّْمِل أًذى، فأمَر األحنف بُكْرسيٍّ فُوِضع عند ُجْحرهنَّ، فجَلَس عليه ثمَّ تشهَّد فقال َلَتْنَتُهنَّ أْو ل

ي جميلة عن قسامَة بن ُزهير قال قال أبو موسى األشعرّي إنَّ علْيُكنَّ، أو لنفعلنَّ أْو لنفَعلنَّ قال فذهبن، وعوف بن أب
لكلِّ شيء سادًة، حتَّى إنَّ للنمل سادة، عبد الّله بن زياٍد المدنيُّ، قال أنبأنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، 

نبياء بالناس يستسقون، فإذا ُهْم عن أبي هريرة قال َسِمْعُت َرُسوَل الّلِه صلى اهللا عليه وسلم يقول خرج نبيٌّ من األ
بنملة رافعة رأسها إلى السماء، فقال ذلك النبيُّ ارِجُعوا فقد اسُتجيَب لكم مْن َأْجِل هذا النَّْمِل، ِمْسَعر بن ِآدام، قال 

سقي فرأى نملًة يست -عليهما الصالة والسالم  -حّدثنا زيد القمِّيُّ، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي قال خرج سليماُن بُن داود 
مستلقيًة على ظهرها، رافعًة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهمَّ إنَّا خلٌق من َخْلقك، ليس بنا غًنى عن سْقيك، فإّما أْن 

 تسقينا وترُزقنا، وإمَّا أْن ُتميتنا وُتهلكنا فقال ارجعوا فقد ُسقيتْم بدعوة غيرآم

حتى إذا َأَتْوا على واِدي الّنْمِل قالْت )مرو المكفوف عن قوله تعالى تأويل آية وحدثني أبو الجهجاه قال سأل أبو ع
، فتبسَّم ضاحكًا مْن َقوِلهٍا فقلت له إن (َنْملٌة يا أيُّها النَّمُل اْدُخُلوا مساِآَنُكْم ال يْحِطَمنَُّكْم ُسليماُن وجُنوُدُه َوُهْم ال َيْشُعروَن

عظُم خطرُه حتى ُيضِحكه َلَعجيب قال فقال ليس التأويل ما ذهبَت إليه، قال فإنَّه نذيًرا يعجب منه نبيٌّ من األنبياء ثمَّ ي
قد يْضحك النبيُّ، عليه السالم، من األنبياء ِمْن آالِم الصبيِّ، وِمْن نادرٍة غريبة، وآلُّ شيٍء يظَهُر من غير معِدنه، 

دي على أّنه استظرف ذلك المقداَر من الّنملة، فهذا هو آالنَّادرة ُتسمع من المجنون، فهو ُيْضِحك، فتبسُُّم ُسليماَن عن
  التأويل

 سادة النمل

وقال أبو الجهجاه سألُته عن قول أبي موسى إنَّ لكلِّ شيٍء سادًة حتى الذَّرُِّ، قال يقولون إّن سادتها اللَّواتي يخُرْجَن من 
هنَّ، تأويل شعر لزهير وقال زهيرالُجْحر، يرَتْدَن بجماعتها، ويستبقن إلى شمِّ الذي ُهو ِمْن طعام   

 وقاَل سأقِضي حاَجتي ثمَّ أتَّقـي  َعُدوِّي بأْلٍف ِمْن َورائي ُملجَّـِم

 فَشدَّ ولم تْفَزع ُبُيوت آـثـيرٌة  لدى حيُث ألَقْت َرْحلها أمُّ قْشعِم 

انه ِثَقٌل يمَنُعه من البيان، فإذا قال بعض العلماء قرية النمل استطراد لغوي قال ويقال في لسانه ُحْبسة إذا آان في لس
آان الثِّقُل الذي في لسانه من ِقَبل الُعْجمِة قيل في لسانه ُحْكلة، والُحكُل من الحيوان آلِّه ما لم يكن له صوٌت ُيسَتبان 

لقتاٍل، وغير باختالف مخارجه، عند َحَرِجه وضَجره، وطلبِه ما يغُذوه، أو عنَد ِهياجه إذا أراد السِّفاد، أو عند وعيٍد 
 ذلك من أمره

رأي الهند في سبب اختالف آالم الناس وتزعم الهنُد أّن سبب ماله آثر آالُم الناس واختلفْت ُصَوُر ألفاظهم، 
ومخارج آالمهم، ومقاديُر أصواتهم في اللِّين والّشّدِة، وفي المدِّ والقْطع آثرُة حاجاتهم، وِلكثرِة حاجاتهم آثرْت 

ألفاظهم، واّتسعْت على قْدِر اتِّساع معرفتهم،  قالوا فحوائج السَّنانير ال تعدو خمسة أوجه منها خواطُرهم وتصاريُف 
صياُحها إذا ضربت، ولذلك صورة، وصياُحها إذا دعت أَخواتها وآالَفها، ولذلك صورة، وصياُحها إذا دَعْت أوالَدها 

ما قلَّْت وجوُه المعرفِة ووجوُه الحاجات، قلَّْت وجوُه للطُّْعم، ولذلك صورة، وصياُحها إذا جاَعْت، ولذلك صورة، فل
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مخارج األصواِت، وأصواتها تلك فيما بينها هو آالمها، وقالوا ثمَّ من األشياء ما يكوُن صوتها خفّيًا فال يفهمه عنها 
رٌة جليَّة، وقليلُة إال ما آان ِمن شكلها، ومنها ما يفهم صاحَبه بضروِب الحرآات واإلشاراِت والشمائل، وحاجاتها ظاه

العدِد يسيرة، ومعها من المعرفة ماال يقصِّر عن ذلك المقدار، وال يجوُزه، وَراَضُة اإلبل، والرِّعاُء، َوُروَّاُض الدََّوابِّ 
في الُمروِج، والسُّوَّاُس، وأصحاُب القْنص بالكالِب والفهود، يعرفون باختالف األصواِت والهيئات والتشوُّف، 

لبصِر، واالضطراب، ضروبًا من هذه األصناف، ما ال يعرف مثله من هو أعقُل منهم، إذا لم يكن له ِمْن واستحالة ا
  ُمعاينِة أصناِف الحيوان ما لهْم، فالُحكُل من الحيوان من هذا الشكل، وقد ذآرناه مرَّة قال ُرؤبة

ِحْسِلَلْو َأنَّني ُعمِّْرُت ُعْمَر ال  أْو أنَّني ُأوتيُت علَم الُحْكـِل  

ِعْلَم ُسليماٍن آالَم الّنمل تأويل بيت للعماني وقال أبو العباس محمَّد بن ُذؤيب الُفقيميُّ، وهو الذي يقال له الُعمانيُّ في 
بعض قصائده في عبد الملك بن صالح، والُعمانيُّ ممن ُيعدُّ ممن جمع الرَّجَز والقصيد، َآُعَمَر بن لجأ، وجرير بن 

وغيرهم الخطفي، وأبي الّنجم  

  قال الُعمانّي

 وَيْعلم َقْوَل الُحْكل لو أنَّ َذرَّة  ُتساوُد ُأخرى لم َيُفْتُه ِسواُدها 

يقول الذَّرُّ الذي ال ُيسمع لمناجاته صوت، لو آان بينها ِسواٌد لفهمه، والسِّواد هو السِّرار، قال النبيُّ صلى اهللا عليه 
ِسوادي، وقالت ابنُة الُخسِّ ُقْرب الوساِد وطوُل السِّواد قال أبو آبير  وسلم البن مسعود أذنَك حتى أساودك أي تسمع

  الُهَذليُّ

 ساودت عنها الطَّالبيَن فلـْم أَنـْم  حتى َنَظْرُت إلى السِّماِك األعزِل 

  وقال النمُر بُن َتْول

 ولقد شِهْدُت إذا القداُح َتَوحََّدْت  وشهْدُت عند اللَّيل ُموِقَد نارها

َلْون الملِح تحت شفارها  وآأنَّ  عن ذاِت أْوليٍة أساوُد َرّبـهـا  

  وقد فسَّرنا شأن الحكل، وقال التيميُّ الشاعُر المتكلم وأنشد لنفسه وهو يهجو ناسًا من بني تْغلَب معروفين

 ُعْجم وُحْكٌل ال ُتِبيُن، وِديُنها  ِعبادُة أعالٍج عليها البرانُس 

فجعل العجم مثل ذواِت الحافر والظِّلف والخفِّ، وجعل الُحْكَل آالّذرِّ والنَّمل والخنافس، ففصل بين الُحْكل والُعْجم 
واألشكال التي ليست تصيُح من أفواهها، فقال لي يومئذ حفٌص الَفْرُد أشهُد أّن الذي يقال فيه حقٌّ، آان واهللا نصرانيًّا، 

صمعي والمفضَّل وقال األصمعّي للمفضَّل، لما أنشد ثمَّ صار يخبر عن النصارى آما يخبر عن األعراب بين األ
  المفضَُّل جعفَر بن سليماَن قوَل أوِس بن حجر

 وذاُت هدٍم عاٍر نواِشُرها  ُتْصِمُت بالماء َتْولبًا َجِدعا 

رة، وفي فجعل الذَّال معجمة، وفتحها، وصحَّف، وذهب إلى األجذاع، قال األصمعّي إنما هي َتْولبًا َجِدعا الدَّال مكسو
  الَجِدع يقول أبو ُزبيد

 ُثمَّ استقاها فلم يقطع نظائمهـا  عن التضبُِّب ال َعْبٌل وال َجِدُع 

  وإنما ذلك آقول ابن َحْبناء األشجعي
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 وأْرَسَل ُمْهَمًال َجِدعًا وُخّفًا  وال َجِدُع النَّباِت وال َجِديُب 

قال األصمعي لو نفخت بالشَّبُّور لم ينفعك تكلَّْم بكالِم النَّمِل فنفخ المفضَُّل، ورفع بها صوته، وتكلَّم وهو يصيح، ف
وأِصْب والشَّبُّور شيء مثل الُبوق، والكلمة بالفارسية، وهو شيٌء يكون لليهود، إذا أراد رأُس الجالوت أن يحرِّم آالم 

َ رجٍل منهم نفُخوا عليه بالشَّبُّور

الكالم من الحدود القائمة في آتبهم، ولكنَّ الجاَثِليَق ورأس  حريم الكالم لدى اليهود والنصارى  وليس تحريُم
الجالوِت، ال يمكُنُهما في دار اإلسالم حبٌس وال ضْرب، فليس عندهما إّال أْن يغرِّما المال، وُيحرِّما الكالم، على أنَّ 

ٌة، وآان طيمانو رئيس الجاثليق، قْد همَّ الجاثليق آثيرًا ما يتغافل عن الرَّجِل العظيِم القْدر، الذي له من السُّلطان ناحي
بتحريم آالم َعوٍن العباديِّ، عندما بلغه من اتخاذ السَّراري، فتوّعده وحلف لئن فعل لُيْسِلمنَّ وآما ترك األشقيل 
لوا وميخاييل وتوفيل، َسْمَل عْيِن َمْنويل وفي حكمهم أنَّ من أعان المسلمين على الرُّوم يقتل؛ وإن آان ذا رأي َسم

عينيه ولم يقتلوه فترآوا ُسنَّتهم فيه، وقد ذآرنا شأنهم في غير ذلك، في آتابنا على النََّصارى فإن أردته فاطلبْه هنالك 
  معنى بيت البن أبي ربيعة وقال عمر بن أبي ربيعة

 َلْو َدبَّ َذرٌّ فوَق ضاِحي ِجْلِدها  َألَباَن ِمْن آثارهـنَّ ُحـُدوُر

ثُر يكون عن الضَّْربوالَحْدر الورم واأل  

 التسمية بالنمل

يفوقد يسمَّى ِبَنْملة وُنَمْيلة، ويكتنون بها، وتسمَّوا بَذرٍّ، واآتنوا بأبي ذّر، ويقال سيٌف في َمْتنِه َذرٌّ، وهو َذرِّيُّ السَّ   

  أشعارفي صفة السيف

  قال أوُس بُن حجر، في صفة السَّْيِف

أن مدبَّ النَّْمِل يتَِّبـُع الـرُّبـاآ  وَمْدرج ذّر خاَف بْردًا فأْسهَال  

 على صفحتيه بعد حين جـالئه  آفى بالَّذي أبلى وأنعُت ُمْنُصَال 

انتقام عقيل بن علفة ممن خطب إحدى بناته قال وخطب إلى عقيل بن ُعلَّفة بعض بناتِه رجٌل من الُحْرقة من ُجهينة، 
وقرَّبه من قرية النَّمل، فأآل النمُل ُحْشَوَة بطنِهفأخذه فَشدَُّه ِقماطًا، ودهن استه بُربٍّ وقمطُه   

  شعر فيه ذآر النمل وقال ذو الرمة

 َوَقـْريِة ال ِجـنٍّ وال َأَنـِسـّيٍة  ُمداَخَلٍة أبواُبها ُبِنـَيْت َشـْزرا

 َنزْلنا بها ما نبتغي عندها الِقَرى  ولكنَّها آانت لمنزلنـا َقـْدرا

  وقال أبو العتاهية

ُروِع آثيرٌة ُشَعُبهجْثل الُف  أْخِبْث بداٍر َهمُّها أِشـٌب  

 إنَّ استهانتها بمْن صرعْت  َلِبَقْدِر ما َتْعلو ِبِه ُرَتُبـه

 وإذا استوْت للنَّمل أجنحة  حتى يطير فقْد دنا عطبه
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  وقال البعيث

 وموًلى َآَبْيِت النمِل َال َخْيَر عنده  لمواله إّال َسـْعـيه بـنـمـيم

ل في النملبعض ما قي  

قال وقد سمعت بعض األعراب يقول إنُه لنماٌم نْمليٌّ، على قولهم آذَب عليَّ َنِمٌل إذا أرادوا أْن يخبروا أنه نمام، وقال 
  حميد بن ثْور، في تهوين قوَّة الّذّر

 منعََّمة، لو ُيْصبُح الذَّرُّ سـارًيا  على ِجْلِدها بّضْت مدارجُه دما 

رضي اهللا  -قال وقيل لعائشة "" َمْن َيْعَمْل مْثَقاَل َذرٍَّة َخْيرًا يَرُه، ومْن َيْعَمْل مْثَقال َذرٍَّة شرًّا َيَرهَف"وقال الّله عز وجل 
قالت إن فيها لمثاقيل َذّر تعالى عنها، وقد تصدَّقْت بحبَِّة عنب أتَصدَّقيَن بحبَِّة عنب  

 لغز في الّنْمل

  ومّما قيل في الشِّعر من اللُّغز

س يُضرُّ وال ينفُع ولي  فما ُذو جناٍح له حافر  

يعني النَّمل، فزعم أّن للنَّمل حافًرا، وإنَّما يحْفر ُجحره، وليس َيحْفِرُه بفمه، التعذيب بالنمل وعّذب ُعَمُر بن ُهبيرة 
في ُدُبِره الّنمل، ففعلوا فلم سعيد بن عمرو الَحَرشّي بأنواع العذاب فقيل له إن أردت أّال ُيْفِلَح أبدًا فُمْرُهْم أن ينفُخوا 

 يفلح بعدها
 

 ما ّيدخر قوته من الحيوان

قالوا وأجناٌس من الحيوان َتدَّخُر، وُتشبَُّه في ذلك باإلنسان ذي العقل والرَِّويَّة، وصاحب النَّظِر في العواقب، والتفكير 
إّال أنَّ النحل ال يدَّخر من الطعام إّال جنسًا  في األمور مثُل الّذّر، والّنمل، والفأر، والجرذان، والعنكبوت، والّنحل،

 واحدًا، وهو العسل

 أآل الذَّّر والضباع للنمل

وزعم اليقطرّي أّنك لو أدَخْلَت نملًة في ُجحر ذرٍّ ألآلتها، حتى تأتي على عاّمتها، وذآر أنَّه قد جرَّب ذلك، وقال 
لك أن الضِّباع تأتي قريَة النَّْمِل في وقِت اجتماِع الّنمل، فتلَحس صاحب المنطق إنَّ الضِّباع تأآل النمل أآًال ذريعًا، وذ

 ذلك النَّمَل بلساِنها، بشهوٍة شديدٍة، وإرادة قوّية

 أآل النمل لألرضة

قالوا ورّبما أفسدت األرضة على أهل القرى منازلهم، وأآلْت آلَّ شيٍء لهم، وال تزاُل آذلك حتى َيْنُشَو في تلك القرى 
فيسلِّط الّله ذلك الّنمَل على تلك األَرضة، حتى تأتَي على آخرها، وعلى أنَّ النَّْمَل بعد ذلك سيكوُن له أذى، إّال النَّمل، 

أنَّه دوَن األرضِة تعدِّيًا، وما أآثَر ما يذَهُب النَّمل أيضًا من تلك الُقرى، حتى تتمَّ ألهلها السَّالمُة من النَّوعيِن 
تلك األَرَضة بأعيانها تستحيل َنْمًال، وليَس َفناُؤها ألآِل النَّْمِل لها، ولكنَّ األرضَة نفَسها جميعًا،وزعم بعُضهم أنَّ 

 تستحيُل نمًال، فعلى قْدِر ما َيستحيل منها ُيَرى النقص في عدِدها، ومَضرَِّتها على األيام
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 مثل في النمل

والزِّْنج نوعان أحدهما يفَخر بالعدد، وهم يسمَّون النَّمل، واآلَخر قال وِبالنَّْمِل ُيضرب الَمثل؛ يقال جاؤوا ِمْثَل النَّْمِل 
 يفَخر بالصَّبِر ِوعَظم األبدان، وهم يسمَّون الكالب، وأحدهما يكبو واآلخُر ينبو، فالكالُب تْكبو، والنَّمل تنبو

 أجنحة النَّمل

  قال ومن أسباِب هالك الّنْمِل نباُت األجنحة له، وقد قال الشاعُر

َيِطيَر فَقْد َدَنا َعطُبه  حتى  وإذا اسَتَوْت للّنْمِل أجنحٌة  

 وإذا صاَر النَّمل آذلك أخصَبِت العصافير؛ ألنها تصطادها في حال طيَرانها

 وسيلة لقتل النمل

بنا ذلك فوجدناه قالوا وُتْقَتُل بأْن يصبَّ في أفواه بيوتها الَقِطران والِكبريُت األصفر، وُيَدسَّ في أفواهها الشَّعر، وقد جرَّ
 باطًال، انتهى

 جملة القول في الِقْرِد والِخنزير

وفي تأويل الَمْسخ، وآيف آان، وآيف ُيمَسُخ الناس على خلقتهما دوَن آلِّ شيء، وما فيهما من الِعبرة والمحنة؛ وفي 
قص، وفي الَفْضل، وفي الذمِّ خصالهما المذُمومة، وما فيهما من األُموِر المحمودة؛ وما الَفْصل الذي بينهما في النَّ

 وفي الحمد

ما ذآر في القرآن من الحيوان وقد ذآر الّله عزَّ وجلَّ في القرآن العنكبوَت، والّذرَّ والنَّْمَل، والكلَب، والِحمار، 
والضأن، والنَّحَل، والُهدهَد، والُغراَب، والذئب، والِفيَل والخيل، والبغال، والحمير، والبَقَر، والبعوَض، والمعز، 

والبقرة، والنعجة، والحوت، والنُّون، فذآر منها أجناسًا، فجعلها مثًال في الذِّلَّة والضَّعف، وفي الوْهن، وفي اْلَبَذاِء، 
 والجهل

 هوان شأن القرد والخنزير

فقلَّلَها آما تَرى َوحّقرها، وضرب بها " اإنَّ الّلَه َال َيْسَتْحي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَه"وقال الّله عزَّ وجلَّ 
َيا َأيَُّها الّناُس ُضِرَب "المثل، وهو مع ذلك جلَّ وعال، لم يمسخ أحدًا من َحْشو أعدائه وعظماِئهم بعوضة وقال تعالى 

اْجَتَمُعوا َلُه َوإْن َيْسُلْبُهُم الذَُّباُب شيئًا َال َيْسَتْنِقُذوُه  َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه إنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الّلِه َلْن َيْخُلُقوا ُذَبابًا َوَلو
، إنََّما قرَّع الطالب في هذا الموضِع بإنكاره وضعفه، إذ عجز ضعُفه عن َضْعِف "ِمْنه َضُعَف الطَّاِلُب َوالَمْطُلوُب

َوإنَّ َأْوَهَن "، َذَآَر أنَُّه مسخ أحدًا ُذبابًاوقال مطلوٍب ال شيَء أضَعُف منه، وهو الذباب، ثّم مع ذلك لم نجْده جلَّ وعال
َفَدلَّ بوْهن بيِته على وْهن َخْلقه، فكان هذا القوُل دليًال على الّتصغيِر والّتقليل، وإنما لم يقل " اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوِت

 إنِّي مسْخُت أحدًا من أعدائي عنكبوتًا

فكان في ذلك دليٌل على ذمِّ طباعه، واإلْخبار " ِل اْلكْلِب إْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْآُه َيْلَهْثَفَمَثَلُه َآَمَث"وقال تعالى  
عن تَسرُِّعِه وَبذاِئه، وعن جهله في تدبيره، وتْرِآِه وأْخذه، ولم يقل إني مسْخُت أحدًا من أعداِئي آلبًاوذآر الّذرَّة فقال 

اَل َذرٍَّة َخْيرًا َيَرُه، َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرًا َيَرُه فكان ذلك دليًال على أنَّه من الغايات في الصَِّغر َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَق
والِقلَّة، وفي ِخفَّة الوْزن وقلة الرجحان، ولم يذُآْر أّنه مَسَخ أحدًا ِمن أعدائه ذّرة، وذآر الِحمار فقال َآَمَثِل الِحمار 

َأْسَفارًا فجعله مثًال في الجهل والغفلة، وفي ِقلَِّة المعرفِة وِغَلِظ الطَّبيعة، ولم يقْل إنِّي مسْخُت أحدًا من أعدائي  َيحِمُل
 حمارًا، وآذلك جميع ما َخَلق وَذآَر من أصناف الحيوان بالذَّمِّ والحمد
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 نقص، بل قد ذآر أآَثَرهّن باألمور المحمودة، فأمَّا غير ذلك مّما ذآر من أصناف الحيوان، فإّنه لم يذآْرُه بذمٍّ وال
 حتَّى صار إلى ذآر القرد فقال َوَجَعَل ِمْنُهُم اْلِقَرَدَة َواْلخَناِزيَر فلْم يكْن لهما في قلوِب النَّاس حال، ولو لم يكن جعل

لشيٍء غيرهما من الحيوان، لما لهما في ُصدور العاّمة والخاّصة من الُقْبح والتَّشويه، ونذالِة النَّفس، ما لم يجعْلُه 
خصَّهما الّله تعالى بذلك، وقد علمْنا أنَّ العقرَب أشدُّ عداوًة وأًذى، وأفَسُد، وأنَّ األفعى والثُّْعباَن وعامََّة األحناش، 

ته عليهم، أبَغُض إليهم وأقَتُل لهم، وأنَّ األَسَد أَشدُّ َصْولًة، وأنَّهم عن دفعهم له أعجز، وبغَضهم له على حسب قّو
وعجِزهم عنه، وعلى َحسِب سوِء أثره فيهم، ولم َنَرُه تعالى مَسَخ أحدًا من أعدائه على صورة شيٍء من هذه 

األصناف،ولو آان االستنذاَل واالستثقاَل واالستسقاَط أراد، لكان المسخ على صورة بناِت َوْرداَن أولى وأحّق، ولو 
انت الصُّؤابة والِجْرِجَسة أولى بذلك، ولو آان إلى االستصغار ذَهَب لكان الّذرُّ والقْمل آان التَّحقيَر والتَّْصغيَر أَراَد، لك

إّنها َشَجَرٌة َتْخُرُج في َأْصِل الَجِحيِم، َطلُعَها َآَأنَُّه ُرُؤوُس "والذُّباُب أولى بذلك، والدَّليل على قولنا قوله تبارك وتعالى 
أْوا شيطانًا قطُّ على صورة، ولكْن لما آان الّله تعالى قد جعل في ِطباع جميع األمم وَلْيَس أن النَّاَس ر" الشََّياِطِين

استقباَح جميِع ُصور الشَّياطين، واستسماَجه وآراهَتُه، وأجرى على ألسنة جميعهم ضْرَب المثل في ذلك رجع 
لين واآلِخرين وعنَد جميِع األمم على باإليحاش والّتنفير، وباإلخافة والتقريع، إلى ما قد جعله الّله في طباع األوَّ

 خالف طبائع جميع األمم،وهذا التأويل أشبُه ِمن قوِل َمْن زَعَم ِمن المفسِّرين، أّن ُرؤوَس الّشياطين نبات نبت باليمن

َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا َأْو  ُقْل َال َأِجُد ِفيما ُأوِحَي إَليَّ ُمَحرَّمًا َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إالَّ" وقال الّله عّز وجّل لنبيِّه
فذآر أنه " َك َغُفوٌر َرحيمَلْحَم ِخْنزيٍر َفإنَُّه ِرْجٌس، َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّلِه ِبِه، َفَمن اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفإّن َربَّ

ذه اآلية التي أحصى فيها أصناَف الحرام، وأباح ما وراء ِرْجٌس، وذآر الخنزير، وهو أحد المسوخ، ولم يذآر في ه
 ذلك القْرَد وصار بعضهم إلى تحريمه من جهة الحديث، وهو عند آثيٍر منهم يحتمل المعاَرضة

 الخنزير

مساوئ الخنزير فلوال أنَّ في الخنزير معًنى مَتَقدِّمًا سوى المسخ، وِسوى ما فيِه من قبح المنظر وَسماجة التمثيل، 
قبح الصوت، وأآل الَعِذرة، مع الخالف الشديد واللِّواط المْفرط واألخالِق السمجة، ما ليس في القرد الذي هو و

شريكه في المسخ َلَما َذَآَره دونه تحريم الخنزير في القرآن دون القرد وقد زعم َناٌس أنَّ العرَب لم َتكْن تأآُل الُقروَد، 
ملوِآها يأآُل الِخنزير، فأظهر لذلك تحريمُه؛ إذ آان هناَك عاَلٌم من الناس، وآثير وآان من تنصََّر ِمن آبار القبائل و

من األشراف والوضعاء، و الملوِك والسُّوقة، يأآلوُنه أشدَّ األآل، ويرَغبون في لحمه أشّد الرغبة،  قالوا وألنَّ لحم 
ولحم الخنزير مّما ُيْسَتطاُب ويتواَصف، وَسبيُل لحم القرِد  القرد َيْنَهى عن نفِسِه، ويكفي الطبائَع في الّزجِر عنُه َغَنُثه،

  آَسبيِل لحِم الكلب، بل هو شرٌّ منُه وأخَبث، وقد قال الشاعر لَألسديِّ الذي ِليَم ِبأآل لحِم الكلب

 يا فقعسيُّ ِلْم أَآْلُته ِلـمـْه  لو خاَفَك الّلُه عليِه َحرَّمْه 

يس يريد بقوله لو خافك الّله عليِه أّن الّله يخاُفُه على شيٍء أو يخافه من شيء، ولكنَُّه لمَّا فما أَآْلَت لحمُه وَال َدَمْه ول
 آاَن الكلُب عنَدُه مما ال يأآله أحد َوَال ُيَخاُف عَََلى َأْآِلِه إّال المضطرُّ، جعل بدل قوله أِمَن الكلُب على أْآل لحمه، أنَّ

وهذا مّما ال تقف األعراُب عليه، وال َتتَّبَع الوهُم مواِضَعه؛ ألنَّ هذا باٌب يدخل  الّله هو الذي لم يَخْف ذلك فيحرِّمه،
 في باب الدِّين، فيما ُيعَرف بالنَّظر

ما قيل في جودة لحوم الكالب وقد يأآل أْجراَء الكالب ناٌس، ويستطيبونها فيما يزعمون، ويقولون إّن جرو الكلب 
حال لحمه، آأنَّه يشّبه بفرخ الحمام مادام فرخًا وناهضًا، ِإلى أن يستحكم ويشتّد ذآر أسمُن شيٍء صغيرًا، فإذا شبَّ است

من يأآل السنانير وما أآثر من يأآل السَّنانير، والذين يأآلونها ِصنفان من الناس أحدهما الفتى المغرور، الذي يقال له 
ه السحر، فيأآله لذلك، فإذا أآله لهذه العلَّة، وقد غسل أنت مسحور، ويقال له من أآل ِسّنورًا أسوَد بهيمًا لم يعَمْل في

ذِلَك وعصره، أذهب الماُء ُزُهوَمته، ولْم يكن ذلك المخدوُع بمستقِذٍر ما استطابه، ولعّلُه أيضًا أن يكون عليه ضرٌب 
ه، فإذا عاوده صار ذلك من الطَّعام فوق الذي هو فيه، فإذا أآله على هذا الشَّرط، ودّبر هذا التدبير، ولم ينكره، عاود

 َضراوًة له
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والصِّنف اآلخر أصحاب الحمام؛ فما أآثر ما ينِصُبون المصائد للسَّنانير، التي ُيلقَّْوَن منها في حمامهم، وربَّما صادف 
رًَّة أو مرتين، غيظ أحدهم وَحَنُقه َوَغَضُبُه عليه، أن يكون السِّنَّور ُمفِرَط السِّمن، فيدُع قْتله ويذَبُحه، فإذا فعل ذلك م

صار ضراوًة عليها، وقد يتَقزَّز الرَّجُل من أآل الّضبِّ والَوَرل واألرنب، فما هو إالَّ أْن يأُآله مرًَّة لبعِض التَّجِربة، 
أو لبعِض الحاجة، حتى صار ذلك سببًا إلى أآلها، حتى يصير بهم الحال إلى أن يصيروا أرغَب فيها من أهلها، طيب 

هنا قوٌم ال يأآلون الجراَد األعرابّي السمين، ونحن ال نعرف طعامًا أطيَب منه، واألعراب إنَّما  لحم الجراد وها
يأآلون الحيَّاِت على شبيٍه بهذا الترتيب ولهذه العوارض، أآل األفاعي والحيات وزعم بعُض األطبَّاء والفالسفة، أنَّ 

وَأنََّها تغُذو ِغَذاًء حَسنًا، رؤبة وأآل الجراذن وزعم أبو زيد، أنَّه الحيَّاِت واألفاعَي تؤآل ِنيَئًة ومطبوخة، ومشويَّة، 
دخل على رؤبة، وعنده ِجرذاٌن قد َشَواُهّن، فإذا هو يأآلهنَّ، فأنكر ذلك عليه، فقال رؤبة ُهّن خيٌر من اليرابيِع 

الجرذان، ولوال هول الحيَّاِت في  والضِّباِب وأطَيُب؛ ألنها عندآم تأُآُل الخبَز والتمَر وأشباَه ذلك، وآفاك بأآل
الصُّدور من جهة السُّموم، لكانت جهة التقذُّر أسهَل أمرًا من الجرذان، أآل الذبان والزنابير وناٌس من السُّفالة يأآلون 

يِّ السمين، وليَس الّذبَّان، وأهُل ُخراساَن ُيعَجبون باتخاذ الَبْزماَورِد من ِفراخ الزَّنابير، ويعافون أذناَب الجراِد األعراب
بين ريح الَجراِد إذا آانت مشويًَّة وبيَن ريح العقاِرِب مْشويًَّة فرق، والطَّْعُم تبٌع للراِئحة خبيُثها لخبيثها، وطيِّبها 

لطّيبها،وقد زعم ناٌس، ممن يأآلون العقارَب مشويَّة ونيئًة، أنها آالجراد السِّمان، وآان الفضُل بُن يحيى يوجِّه خدَمُه 
ي طلب فراِخ الزَّنابير ليأآلها، وفراُخها ضرٌب من الذُّبانف  

أآل لحوم البراذين فأمَّا لحوم البراذين فقد آُثر علينا وفينا، حتى أِنْسنا به، وزعم بعضهم أنَّه لم يأآْل أطيَب من رأِس 
لدَّجاج، ويقدِّمون األسراَم المحشوَّة، أآل السراطين ِبْرَذوٍن وُسرَِّته، فأّما السُّرَُّة والَمْعَرفة فإنهم يزاِحمون بها الِجَداَء وا

ونحوها  وِمن أصحابنا َمن يأآل السراطين أآًال ذريعًا، فأما الرق والكوسج فهو من أعجب طعام البْحريِّين، وأهل 
ال يرى  الَبحر يأآلون البلبل فهو الّلحم الذي في جوف األصداف، واألعرابيُّ إذا وجد أسوَد سالخًا، رأى فيِه ما

 صاحب الكسمير في آسميره

أآل ديدان الجبن وَخبَّرني آم ِشْئَت من الناس، أنَّه رأى أصحاَب الُجْبن الرَّطِب باألهواِز وقراها، يأخذون اِلقطعَة 
ُحها في فيِه، الضَّخمَة من الجْبن الرَّطب، وفيها آكواء الزنابير، وقد تولََّد فيها الدِّيدان، فينفضها وْسَط َراحِته، ثمَّ يقَم

 آما يقَمُح السَّويق والسُّكَّر، أو ما هو أطيُب منه

ذآربعض أنواع العذاب وقد خبَّر الّله تعالى عن أصحاب النِّقم، وما أنزل الّلُه من العذاب، وما أخذ من الشكل 
بًا َوِمْنُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمْنُهْم َمْن َخَسْفَنا ِبِه َفُكالًّ َأَخْذَنا ِبَذْنِبه َفِمْنُهْم َمْن َأْرَسْلنا َعَلْيِه َحاِص"والمقابالت، فقال 

َأَلْم َتَر َآْيَف َفعَل َربَُّك ِبَأْصحاِب اْلِفيِل، َأَلْم َيْجَعْل َآْيَدُهْم في َتْضِليٍل، َوأرَسَل َعَلْيهْم "، وقال "اَألْرَض َوِمْنُهْم َمْن َأْغَرْقَنا
وليس من هذه األصناِف شيٌء أبلُغ في الُمْثلة والشُّْنعِة، ممَّن َجعَل منهم " ْرِميهْم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّيٍلَطْيرًا َأَباِبيَل، َت

القَرَدة والخنازير ما يقبل األدب من الحيوان فالخنزير يكون أهليًا ووحشيًا، آالحمير والسَّنانير، مما يعايش النَّاس، 
هوَد وهي وحشيٌَّة تقبل آلها، آما تقَبُل البواِزي، والشَّواهين، والصقورة، والزُّرَّق، وآلها ال تقبل اآلداب، وإنَّ الُف

والُيؤيؤ، والُعَقاب، وَعناق األرض، وجميُع الجوارِح الوحشيَّات، ثمَّ يفضُلها الفهُد بَخْصلٍة غريبة وذلك أّن آباَرها 
أوالدها الصغار، وإن آانت تقبل اآلداب؛ ألنَّ الصغيَر إذا ُأدَِّب وَمسانَّها أقَبُل لآلداِب، وإن تقاَدمْت في الوْحش، ِمْن 

فبلغ، خرج جبيًنا ُمواِآًال، والمسنَّ الوحشيَّ يخُلص لك ُآله، حتى يصير أصيَد وأنفَع، وصغاُر سباِع الطَّير وآباُرها 
قبل األدَب على حال، حتى َآَأنَُّه وإن على خالف ذلك، وإن آان الجميُع يقبل األدب، والخنزيُر وإن آان أهلّيًا فإُنه ال ي

آان بهيمًة في طباع ذئب، وذلك أن أعرابّيًا أخَذ جْرَو ذئٍب وآان التقطه التقاطًا، فقال أخْذتُه وهو ال يعرف أبَويِه وال 
على شاة لُه فقتَلها وأآل عمَلُهما، وهو ِغرٌّ لم يِصْد شيئًا، فهو إذا َربَّيناه وألَّفناه، أنفُع لنا ِمن الكلب، فلّما شبَّ عدا 

  لحمها، فقال األعرابيُّ

 أَآْلَت ُشَويهتي َوُربيَت فيَنا  َفمْن َأْدَراَك أنَّ أباَك ذيُب 
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فالذئب وجرو الذئب إذا آانا سبعين َوْحِشيَّْيِن آانا ثمَّ من أشدِّ الوْحش توحُّشًا وألزِمها للِقفار، وأبَعدها من العمران، 
خنزير والِخّنوص وهما بهيمتانوالذِّئب أغَدر من ال  

وذلك أن الخنازير إذا آانت بقرب ِضَياع قوٍم،  ضرر الخنزير  وأمَّا ضرره وإفساده، َفَما ظنُّك بشيٍء ُيَتَمنَّى له األَسد
 هَلكْت تلك الضِّياع، وفَسدْت تلك الغّالت، وربَّما طلب الخنزير بعَض العروِق المدفوَنِة في األرض فيخرِّب ماَئَة

جريٍب، ونابه ليس يغلبه ِمْعول، فإذا اشتدَّ عليهم البالُء تمنَّوا أن يصير في َجْنبتهم أسد، ولربَّما صار في ضياعهم 
األسد فال َيِهيجوَنه، وال يؤذوَنه، ولو ذهب إنساٌن ليحفر له ُزبيًة منعوه أشدَّ المنع؛ إذ آان ربََّما َحَمى جانَبهم من 

ثمَّ مع ذلك إذا اجتمعوا للخنازير  فسادها، وما ظّنك ببهيمٍة ُيَتَمنَّى أن يكون بدَلها أسدالخنازير فقط، فما ظّنك بإ
بالسِّالح، وباآلالِت واألدوات التي تقتل بها، فربَّما قتل الرَُّجَل منهم، أو عقَرُه العقَر الذي ال يندِمل؛ ألنَّه ال يضرب 

تلوا في آلِّ يوم منها ماَئًة وقتلْت في آلِّ يوٍم إنسانًا واحدًا، لما آان في ذلك بنابه شيئًا إالَّ قطَعه، آائنًا ما آان، فلو َق
ِعوضوالخنازير تطلب الَعِذَرة، وليست آالجالَّلة؛ ألنها تطلب أَحرَّها وأرطَبها وأنتَنها، وأقربها عهدًا بالخروج، فهي 

روِز النَّاس للغائط، فيعرف من آان في بيته ناِئمًا في في القرى تعِرف أوقاَت الصُّبِح والفْجر، َوقبَل ذلك وبعَده؛ لُب
األسحار ومع الصُّبح، أنَّه قد أْسَحر وأصبح، بأصواتها ومروِرها، ووْقِع أرجلها في تلك الغيطان، وتلك المتبرََّزات، 

الثَّعلَب ليس بأْرَوَغ  وبذلك ضرُبوا المثَل ببكور الخنزير، آما ضربوا المثل بحَذِر الغراب وَرَوغان الثَّعلب،على أنَّ
 من الِخْنزير، وال أَآدَّ للفارس، وال أشدَّ إتعابًا لصاحبه

بعض أسباب مسخ اإلنسان فأمَّا ُقْبُح وجِهه فلو أنَّ الُقبح واإلفالس، والَغْدر والكذب، تجسَّدت ثمَّ تصوَّرْت َلَما زادْت 
إلنسان خنزيرًا، وإنَّ القرد َلَسِمُج الوْجه، قبيٌح آلِّ شيء، على ُقبح الخنزير، وآّل ذلك بعُض األسباب التي ُمسخ لها ا

وآفاك به أنَّه للمثل المضروب ولكنَُّه في وجٍه آَخَر مليٌح، فِمْلُحه يعترض على ُقْبحه فيمازُجه وُيصِلح منه، والخنزيُر 
 أقبح منه ألنَّه ضرٌب ُمصَمٌت بهيم، فصار أسمَج ببعيٍد

حدََّثني بعُض أهل العلم، ممَّن طال َثواؤه في أرض الجزيرة، وآان صاحَب أخبار وثب الذآورة على الذآورة و
وتجربة، وآان آلفًا يحبِّ التبّين، معترضًا لُألمور، يحبُّ أْن ُيفِضَي إلى حقائقها، وتثبيت أعيانها بعللها، وتمييز 

يعِرُف للعلم َقْدَرُه، وللبيان فضلُه، قال ربَّما  أجناسها، وتعّرف مقاديِر ُقواها وتصرُّف أعمالها، وتنقُّل حاالتها؛ وآان
رأيت الخنزير الذَّآر وقد ألجأه أآثُر ِمن ِعشريَن خنزيرًا إلى َمِضيق، وإلى زاوية، فينُزون عليه واحدًا واحدًا، حتى 

لحمير، وذآروا أّن يبلغ آخُرهم،وخبَّرني هذا الرَّجل وغيرُه من أهل النظر وأصحاِب الفكر، أنَّهم رأوا مثَل ذلك من ا
ذلك إما تأنيٌث في طبعه، و إّما أْن يكون له في أعينها من االستحسان شبيٌه بالذي يعتري عيوَن بعِض الرجال في 
الغلمان، واألحداِث الشََّبابوقد يكون هذا بين الَغزاِنق والَكَراآّي، والتَّساُفد بين الذَّآر واألنثى، والسافد والمسفود إذا 

ع الذآورة، آثيٌر في جميع أصناف الحيوان، إّال أنَّه في جميع الخنازير والحمير أفشى، وأمَّا تساُفد آانا من جمي
 الحمام الذَّآر واألنثى للذَّآر، فأآثُر من أن يكون فيه تنازع

معارف في الخنزير وباب آخر ممَّا ذآر صاحب المنطق، فزعم أّن من الخنازير ما له ِظلف واحد، وليس لشيء من 
ذوات األنياب في نابه من القوَّة والذََّرب ما للخنزير الذآر، وللجمل، والفهد، والكلب، قال واإلنسان يلقي أسنانه، 

 وآذلك الحافر والخّف، قال والخنزير ال يلقي أسناَنه البّتة

 من لم يثغر ويقال إّن عبد الصَّمد بَن عليٍّ لم ُيثغر قط، وأنَّه دخل قبره بأسنان الصِّبا

نان الذئب والحية وزعم بعضهم أنَّ أسناَن الذِّئِب مخلوَقٌة في الفّك، ممطولٌة في نفس العظم، وذلك ممَّا توصف به أس
  أسنان الحيَّة، قال الشَّاعُر

 ُمِطْلَن في الّلْحَيْيِن َمْطًال إلى  الرَّأِس َوَأْشَداٍق َرِحيبـاِت
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ي شأُنه، وربَّما زاد فيه، ولعلَّ الذي قال في الذِّئب ما قال، هذا أراد، وال والشَّاِعُر يمدُح الشيَء فيشدُِّد أمَره، ويقوِّ
 يشكُّون أّن الضَّبع آذلك

مرق لحم الحيوان  قال وليس يجُمُد مرق لحم الحيوان السَّمين، مثل الخنزير والفرس، وأمَّا ما آان آثير الثرب 
 فمرقته تجمد، مثل مرق لحم الِمْعَز

الخنزير الذَّآر يقاِتل في زمن الهْيج، فال يَدُع خنزيرًا إالَّ قتله، ويدنو من الشَّجرة ويدُلُك جلَده، ثّم طباع الخنزير قال و
 يذهب إلى الطين والحمأة فيتلطخ به، فإذا تساقط عاد فيه

الثِّيراُن قال وذآورة الخنازير تطرد الذُّآورة عن اإلناث، ورّبما قتل أحُدهما صاحَبه ورّبما هلكا جميعًا، وآذلك 
 والِكَباُش والتُّيوس في أقاطيعها، وهي قبل ذلك الزَّمان متسالمة

ما يعرض لبعض الحيوان عند الهيج والجمل في تلك الحالة ال يَدُع جمًال وال إنسانًا يدنو من َهْجَمتِه، والجمل خاصَّة 
سد ليس ذلك من صفاتها؛ ألنَّ بعَضها ال يأوي يكره ُقرَب الَفَرس، ويقاتله أبدًاومثل هذا يعِرض للذِّئبة والذِّئب، واُأل

إلى بعٍض، بل ينفرد آلُّ واحٍد بلبؤته، وإذا آان للذِّئبة األنثى ِجَراء ساءت أخالُقها وَصُعبت، وآذلك إناث الخيل 
اعتراها َهْيٌج ال والفيل يسوء خلقها في ذلك الزَّمان، والَفيَّالون يحمونها النَّْزو؛ ألنها إذا نزت جِهلت جهًال شديدًا، و

ُيقام له، وإذا آان ذلك الزَّماُن أجادوا َعْقله، وأرسلوه في الِفَيلة الوحشّية، فأمَّا الخنزير والكلُب فإنهما ال يجهالن على 
النَّاس؛ لمكان األلفة، قال وزعم بعُض النَّاس أنَّ إناَث الخيِل تمتلئ ريحًا في زمان هْيجها، فال يباعدون الذُّآورة 

ا، وإذا اعتراها ذلك رآَضْت رآضًا شديدًا، ثمَّ ال تأخذ غربًا وال شرقًا، بل تأخذ في الشَّماِل والجنوب،ويعرض عنه
مثل هذا الَعَرِض إلناث الخنازير، فإذا آان زَمُن َهياج الخنازير، تطأطئ رؤوسها، وتحرِّك أذنابَها تحريكًا متتابعًا، 

وإذا طلبت الخنزيرُة السِّفاَد بالت بوًال متتاِبعًاوتتغّير أصواُتها إذا َطلبت السِّفاد،   

تناسل الخنازير قال وِإناث الخنازير تحمل أربعَة أشهٍر، وأآَثُر ما تحمل عشرون ِخنَّوصًا وإذا وضعت أجراًء آثيَرًة 
 لم َتْقَو على ِرضاعها وتربيتها

ذا طلبت الذَّآَر لم تنزع حتى تطاوع وتسامَح، قال وإناث الخنازير تحمل ِمْن نزوٍة واحدة، وربما آان من أآثر، وإ
 وترخي أذنابها، فإذا فعلت ذلك تكتفي بنْزوٍة واحدة،وُيعَلُف الذََّآُر الشَّعيَر في أوان النَّْزو، ويصُلح لُألنثى

حافر مدد الحمل للحيوان والخنزيرة تضع في أربعة أشهٍر، والشَّاُة في خمسة، والمرأة والبقرُة في تسعة أشهر، وال
آله في سنة خصائص الخنزير قال ومتى قلعت العيُن الواحدة من الخنزير هلك، وآثيٌر من الخنازير تبقى خمسة 
عشر عامًا، والخنزير ينزو إذا تّم له ثمانية أشهر، واألنثى تريد الذَّآر إذا تمَّت لها ستَّة أشهر، وفي بعض البلدان 

ا تّمت لها سّتة أشهر، ولكنَّ أوالدهما ال تجيء آما يريدون، وأجود النَّْزو ينزو إذا تّم له أربعة أشهر، والخنزيرة إذ
أن يكون ذلك منه وهو ابن عشرة أشهر إلى ثالث سنين، وإذا آانت الخنزيرة بكرًا ولدت ِجراًء ضعافًا وآذلك البكر 

  من آل شيء،الحالل

ثمَّ ذآر غْيَر الطيِّبات فقال " َناُآْم َواشُكُروا لّلِه إْن ُآْنُتْم إيَّاُه َتْعُبُدوَنُآُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْق"وقاَل الّلُه َتبارك وتعالى 
ا َأَآَل ُة َوالُمَتَردَِّيُة َوالنَّطيَحُة َوَمُحرَِّمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلحُم الِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّله ِبه َوالُمْنَخِنَقُة َو الَمْوُقوَذ"

َهْل ُأَنبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمُثوَبًة "ثّم قال " السَُّبُع إالَّ َما َذآَّْيُتْم َوَما ُذِبَح على النُُّصِب، َو َأْن َتْسَتْقِسُموا ِباَألْزَالِم، َذِلُكْم ِفْسٌق
ِقَرَدَة َوالَخَناِزيَر َوَعَبَد الطَّاُغوَت ُأولِئَك َشرُّ َمكانًا َو َأَضلُّ َعْن ِعْنَد الّله َمْن َلَعَنُه الّلُه َو َغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ِمْنُهُم اْل

ْعَتِدينَيا َأّيها اّلذيَن آَمُنوا َال ُتَحرُِّموا َطيَِّباِت َما َأَحلَّ الّلُه َلُكْم َوَال َتْعَتُدوا إنَّ الّلَه َال ُيِحبُّ الُم"وقال " َسَواِء السَِّبيِل " 

ى  وقوله تعالى َطيَِّباِت تحتمل وجوهًا آثيرة، يقولون هذا ماٌء طيِّب، يريدون الُعذوبة، وإذا قالوا للُبرِّ استطراد لغو
 والشَّعيِر واألرز طيِّب، فإنما يريدون أنَّه َوَسٌط، وأّنه فوَق الدُّون، ويقولون فٌم طيِّب الرِّيح، وآذلك الُبّر، يريدون أنَّه
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هناك ريحًا طيبة وال ريحًا منتنة، ويقولون حالٌل طيِّب، وهذا ال يحل لك، وال َيطيب لك، وقد سليم من الّنتن، ليس أنَّ 
َفاْنِكُحوا َما َطاب َلُكْم ِمَن النِّساِء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع"طاب لك أي حل لك، آقول  " 

المباَرَآِة إلى أبيك الطيِّب، يريد الطَّهاَرة، ولو قال ُطَوْيٌس المغنِّي لبعِض ولد عثماَن بن عّفان لقْد َشِهْدُت زفاف أمِّك 
قال شهدت زفاف أمِّك الطيِّبة إلى أبيك المبارك، لم يحُسْن ذلك؛ ألنَّ قولك طيِّب إنََّما يدّل على قدر ما اتَّصَل به من 

 الكالم

  وقد قال الّشاِعُر

  والطيِّبون َمعاِقَد اُألْزِر

وجدتها طيِّبة، يريد َطيِّبة الَكْوم، لذيذَة نفس الوطء، وإذا قالوا فالن طيِّب الُخُلق، فِإنما وقد يخلو الرَّجُل بالمرأة فيقول 
يريد ريحًا ليسْت " َحتَّى إَذا ُآْنُتْم في اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطيَِّبٍة"يريدون الظَّْرَف والِمْلح،وقال الّلُه عزَّ وجلَّ 

 بالضعيفة وال القوّية

َفإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفسًا َفُكُلوُه "ل ال يحلُّ مال امرٍئ مسلٍم إالَّ عن طيِب نْفٍس منه، وقال الّله عّز وجلَّ ويقا
ُكْم َواْشُكُروا َلُه َبْلَدٌة َطيَِّبٌة َلَقْد َآاَن ِلَسَبأ في َمْسَكِنِهْم آَيٌة َجنََّتاِن َعْن َيميٍن َو ِشَماٍل ُآُلوا ِمْن ِرْزِق َربِّ"وقال " َهِنيئًا َمِريئًا
إنَّاا ّلذيَن َيْرُموَن الُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت الُمْؤِمَناِت "وذلك إْذ آانت طّيبة الهواِء والفواِآه، خصيبًة، وقال " َوَربٌّ َغُفوٌر

ُت ِلْلَخبيِثيَن َوالَخبيُثوَن ِللَخِبيَثاِت َوالطَّيَِّباُت ِللطَّيِّبيَن الَخبيَثا"ثم قال " ُلِعُنوا في الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم
 "َوالطَّيُِّبوَن ِللطَّيَِّباِت ُأولِئَك ُمَبرَُّءوَن ِممَّا َيُقولوَن َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َآِريٌم

لى غير ما ذهب إليه آثيٌر من أصحاب وفي هذا دليٌل على أّن التأويَل في امرأِة نوٍح واْمرأة لوط، عليهما السالم، ع
َضَرَب الّلُه َمَثًال ِلّلِذيَن َآَفُروا اْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َآاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن "التَّفسير وذلك أنهم حيَن سِمعوا قوَله عّز وجلَّ 
دلَّ ذلك على أنَّه لم َيْعِن الخياَنَة في الفْرج، وقد يقع اسُم الخيانة على ف" ِمْن ِعَباِدَنا َصاِلَحْيِن فَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعنُهَما

ضروب أّولها الماُل، ثمَّ يشتقُّ من الخيانة في المال الغشُّ في النصيحِة والمشاورِة، وليس ألحٍد أْن يوجِّه الخبَر إذا 
الوجوه، إذا آان للخبر مذهٌب في السَّالمة، أو  نزل في أزواج النبي صلى اهللا عليه وسلم وُحَرم الرُُّسل، على أسَمِج

في الُقُصور على أدنى العيوب،وقد علْمنا أّن الخيانَة ال تتخطَّى إلى الفرج حّتى تبتدئ بالمال، وقد يستقيم أن يكونا من 
إَذا "عّز وجّل المنافقين فيكون ذلك منهما خيانة عظيمة، وال تكون نساؤهم زواني، فيلزمهم أسماٌء قبيحة، وقال الّله 

َمْن "وقال " َفُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم الّلُه َحَالًال َطيِّبًا"وقال " َدَخْلُتْم ُبُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلى َأْنُفِسُكْم َتحّيًة ِمْن ِعْنَد الّلِه ُمَباَرَآًة َطيَِّبًة
ُقْل َمْن َحرََّم زيَنَة الّلِه اّلِتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه "وقال تعالى " ُه َحَياًة َطيَِّبًةَعِمَل َصاِلحًا ِمْن َذَآٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفْلُنْحيَينَّ

ْيُكُم َوَظللََّنا َعَل"وقال " َمَثًال َآِلَمًة َطيَِّبًة َآَشَجَرٍة َطيَِّبٍة"و " َوَمَثُل َآِلَمٍة َخِبيَثٍة َآَشَجَرٍة َخِبيَثٍة"وقال " َوالّطيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق
، يقُع في مواضَع آثيرٍة، وقْد فصَّلنا "طيِّب"فقوله " اْلَغَماَم َوَأنَزْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمنَّ والسَّْلَوى ُآُلوا ِمْن َطيَِّباِت َماَرَزْقَناُآْم

 بعض ذلك في هذا الباب

ُأوِحَي إَليَّ ُمَحرَّمًا َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه إالَّ َأْن ُقْل الََ َأِجُد ِفيَما "ثم رجع بنا القوُل إلى موضعنا من ِذآر الخنزير  ثمَّ قال 
اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَال َعاٍد َفإنَّ َربََّك  َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا َأْو َلْحَم ِخْنِزيٍر َفإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّلِه ِبِه َفَمِن

تراه قد ذآر أصناَف ما حرَّم ولم يذآْرها بأآثَر من التَّحريم، فلّما ذآر الخنزير قال َفإنَُّه ِرْجٌس فجعل  أَال" َغُفوٌر َرحيٌم
الخنزير وإْن آان غير ِميتة أو ذَآَر الّذابح عليه اسم الّله، أنَّه ِرْجٌس، وال نعلم لهذا الوجه إالَّ الذي خّصُه الّله به من 

الِعقاب ونزوِل الغَضب، وآان ذلك القول ليس مّما يضّر الخنزير، وفيه الزَّجر عن  ذآر المسخ، فأراد تعظيَم شأِن
محارمه، والّتخويُف من مواضع عذابه، وإْن ِقيَل ينبغي أن يكون مَسَخ صورة القرد، فهالَّ ذآره في التحريم مع 

قلنا، إّن العرَب لم تكن تأآُل القروَد،  أصناف ما حرَّم، ثّم خصَُّه أيضًا أنَّه من بينها رجس، وهو يريد مذهبه وصفته
وال تلتمُس صيَدها لألآل، وآلُّ َمن تنصََّر من ملوك الرُّوِم والحبَشِة والصِّين، وآّل َمن تمجَّس من َملٍك أو ُسوقة، 

هوات، وآان في طباع فإنَُّهْم آانوا يرون ِلَلْحِم الخنزير فضيلة، وأّن لحوَمها ممَّا تقوم إليِه النفوُس، وتناِزع إليه الّش
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الناس من التكرُّه للحوم الِقَردِة، والتقذُّر منها ما ُيغني عن ذآرها، فذآر الخنزيَر إْذ آان بينهما هذا الفرق، ولو ذآر 
ذلك وألحَق القرَد بالخنزير لموضع التحريم، لكان ذلك إنما آان على وجه التوآيد لما جعله الّله تعالى في طبائعهم 

والتقّذر، وال غير ذلك من التكرُّه  

ا َحَمَلْت َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُآلَّ ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما إالَّ َم"وقال الّله َعزَّ َوَجلَّ 
اُهْم ِبَبْغِيِهْم َوإنَّا َلَصاِدُقونُظُهوُرُهَما َأِو الَحَواَيا َأْو َما اْخَتَلَط ِبَعْظٍم ذلَك َجَزْيَن " 

وجوه التحريم وقد أنبَأك آما ترى عن الّتحريم أّنُه يكون ِمْن وجوه فمنها ما يكون آالكذب والظلم والَغشم والغْدر؛ 
ل التبيَُّن وهذه أموٌر ال تحلُّ على وجٍه من الوجوه، ومنها ما يحرم في العْقل ِمن ذبح اإلنساِن الطِّفَل، وجَعَل في العقو

ِبَأّن خالق الحيواِن أو المالَك له، والقادَر على تعويِضِه، يقبح ذلك في السماع على ألسنة رسله، وهذا ِممَّا يحرم بَعيِنِه 
 و بذاته َال َأنه حرِّم لعلة قد يجوز دفعها، والظلم نفسُه هو الحرام، ولم يحرَّم لعلة غير نفِسه

ا يعرف بالجملة، ويعرف بالتفسيروهو ما جاء من طريق التعبُّد، وم  

وآنحو " ذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَبْغِيِهْم"ومنُه ما يكون عقابًا، ويكون مع أنُه ِعقاٌب امتحانًا واختبارًا، آنحو ما ذآر من قوله 
، ولو اعترضوا ِمن جميع أصحاب البقرِة الذين قيَل لُهْم اْذَبُحوا َبَقَرًة فإنِّي أريد أن أضِرَب بها القتيل ثم أْحييهما جميعًا

البقر بقرة فذبحوها، آانوا غيَر مخالفين، فلّما ذَهبوا مذهب التلكؤ والتعّلل، ثم التعرُّض، والتعنُّت في طريق التعّنت، 
َل َنْفسًا ِبَغْيِر ِمْن َأْجِل ذِلَك َآَتْبَنا َعَلى َبِني إْسَراِئيَل َأّنُه َمْن َقَت"صار ذلك سبب تغليظ الفرض وقد قال الّله عزَّ وجلَّ 

الَِّذيَن َيّتِبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اُألمِّيَّ الَِّذي ُيِجُدوَنه "وقال الّله تعالى " َنفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجميعًا
وِف َوَينَهاُهْم َعِن الُمْنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الّطيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم الَخَباِئَث َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم ِفي التَّْوَراِة َواإلْنِجيِل َيْأُمُرُهْم ِبالَمْعُر
يجوز أن " َربََّنا َوَال ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا"ومثله " َوَيَضُع َعْنُهْم إْصَرُهْم َواَألْغَالَل اّلِتي َآاَنْت َعَلْيِهْم

وَن إنََّما يريدون َصْرف العذاب، ويجوز أن يكون إنما يريدون تخفيف الفرائض، وقد يجوز أن يكوَن على قول من يك
 قال ال أستطيع النظَر إلى فالٍن، على معنى االستقبال

ْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه ِمْن َقْبِل َأْن ُآلُّ الّطَعاِم َآاَن ِحالًّ ِلَبِني إْسَراِئيَل إّال َما َحّرَم إ"وباٌب آخُر من الّتحريم، وهو َقْوله 
شعر في الخنزير  وقال مروان بن محمد" ُتَنزََّل التَّْوَراة   

 َيْمِشي ُرَوْيدًا ُيِريُد ختلكـم  آمشي ِخنزيرٍة إلى َعِذَرْه 

  وقال آخر

 ِنْعَم َجاُر الخنزيرِة المرِضُع الَغر  َثى إذا ما غدا، أُبو آـلـثـوم

ـَلـبَّـٍد َمــأُدومِمْن ثـريٍد ُم  طاويًا قد أصاب عنـد صـديق  

 ثّم أْنَحى بَجْعِرِه حاجَب الـشَّـمْ   ِس َفَأْلقى آالِمْعَلِف المـْهـُدوِم

فقالوا ما أحٌد يْقِدُم عليِه قال  جرير والحضرمي وقال أبو الحسن وفد جريٌر على هشاٍم، فقال الحضرمي أيُُّكْم يشتمُه
قال نعم، قال فال قّرَب الّله داَرك وَال حيَّا َمَزارك يا َآْلب  َوَيْضَحك قال فقام إليِه فقال أنت جرير فأنا أشتمُه ويرَضى

يعني الفرزدق، فضحك فجعل جريٌر ينتفخ، ثمَّ قال لُه َرضيَت في شرفك َوفْضلك َوَعفافك أْن ُتهاِجَي القرَد العاجز  

ذا الحديث، قال فِشْعري أعجُب من هذا ألني شتمت الُبَخالَء، فشتمت نفسي فحدَّث صديٌق لي أبا الصََّلع السِّنديَّ به
قال قولي بأشدَّ مّما شتمتهم، فقال َوما هو   

 َال َتَرى بيَت هجاٍء  أبدًا ُيْسَمُع ِمنِّـي
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 الِهَجا َأْرَفُع ِممَّـْن  َقْدُرُه يصُغُر عنِّي 

دَّعي أنَّه َيرِقي من الضِّرس إذا ضرَب على صاحبه، فكان إذا أتاه طريفة قال أبو الحسن آان واحٌد يسَخر بالنَّاس، وي
َمن يشتكي ِضرسه قال له إذا رقاه إيَّاك أْن تذآر إذا ِصرَت إلى ِفراشك الِقرَد؛ فإنَّك إْن ذآرته َبَطَلِت الرُّْقية فكان إذا 

ذلك الَوَجع، فيغدو إلى الذي رَقاه فيقول  آوى إلى فراشه أوََّل شيء يخطر على باله ِذآُر القرد، ويبيت على حاله من
فيقول ِبتُّ َوِجعًا فيقول لعلَّك ذآْرت القرد فيقول نعم فيقول ِمْن َثمَّ لم تنتفع بالرُّقية شعر لبعض  له آيف آنت البارحة

  ظرفاء الكوفيين وقال بعُض ُظَرفاِء الكوفيِّين

و َفرُّوَخ أْشَرْبَفإْن يْشَرْب أب  َوإْن آانت معتََّقًة ُعـَقـاَرا  

 وإن يأآْل أبو فـرُّوَخ آُآـْل  وإن آانت َخناِنيصًا ِصغـار

  قرد يزيد بن معاوية وقال يزيد بن معاوية

 َفَمْن مبِلُغ الِقرِد الذي َسبَقْت به  ِجَياَد أميِر المؤمـنـين َأَتـاُن

ىَتَعلَّْق أبا َقْيٍس بها إْن أطعَتنـ  فليس عليها إن هَلْكَت َضَمان  

جزع بشار من شعر الحماد وزعم الجرداني، أنَّ بشَّارًا األعمى، لم يجَزْع من هجاٍء قطُّ آجَزِعه ِمن بيِت حمَّاِد 
  َعجرٍد، حيث يقول

 ويا أقَبَح ِمن قـرد  إذا ما َعِمي الِقْرد 

  شعر في الهجاء وقال ُبَشير بن أبي َجِذيمة الَعْبسّي

ِنوهل يستعدُّ الِقْرُد للَخـَطـَرا  أَتْخِطُر ِلَألْشراِف ِحْذيُم آـبـرة  

 أبى ِقصُر األْذناِب أن يْخِطُروا بها  وُلْؤُم ُقروٍد َوْسط آـلِّ مـكـاِن

 لقد سِمَنْت ِقْرداُنـُكـْم آَل ِحـْذيم  وأحساُبكم في الحيِّ غيُر ِسمـان

رُّ برجله، أو مثل عبيد ينادي ياَل ُفالن األصمعيُّ عن أبي األشهب عن أبي السليل قال ما أبالي أخنزيرًا رأيُت ُيَج
استطراد لغوي األصمعيُّ عن أبي ظبيان قال الُخوز هم الُبناة الذين بَنوا الصَّرح واسُمهم مشتقٌّ من الخنزير، ذهب 

 إلى اسمه بالفارسية خوك، فجعلت العرب ُخوك ُخوزًا، إلى هذا ذهب

يَل مختلفة فمنهم من زعم أّن الِمسَخ ال يتناسل وال يبقى إالَّ بقدر ما يكوُن تناسل الِمسخ وقد قال النَّاُس في الَمْسخ بأقاو
موعظًة وِعْبرة، فقطعوا على ذلك الشهادَة، ومنهم َمن زعم أنَّه يبَقى ويتناسل، حتى جعل الضَّبَّ والِجرِّيَّ، واألرانب، 

، وآذلك قوُلهم في الحيَّات،وقالوا في الوَزغ إن والكالب وغيَر ذلك، من أوالِد تلك األمم التي ُمِسخت في هذه الصُّور
أباها، لّما صنع في نار إبراهيَم وبيت المْقِدس ما صنع، أصمَُّه الّله وأبرَصه، فقيل ساّم أبرص، فهذا الذي نرى هو 

ا خافها على من ولده؛ حتَّى صار في قتله األجُر العظيم، ليس على أّن الذي يقتُله آالذي يقتل اُألْسَد والذِّئاب، إذ
المسلمين، وقالوا في سهيٍل، وفي الزَُّهرة، وفي هاُروت وماروت، وفي قيرى وعيرى أَبَوي ذي القرنين، وُجْرهم، ما 

 قالوا

القول في المسخ  فأمَّا القول في نفس الَمْسخ فإنَّ النَّاس اختلفوا في ذلك فأمَّا الدُّهرّية فهم في ذلك ِصنفان فمنهم َمن 
وأقرَّ بالخْسف والرِّيح والّطوفان، وجعل الخْسف آالزَّالزل، وزعم أنَّه يِقرُّ من القْذف بما آان من الَبَرد  َجَحد المْسَخ
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الِكَبار؛ فأّما الحجارة فإنَّها ال تجيء من جهة السَّماء، وقال لسُت أجوِّز إالَّ ما اجتمعِت عليِه األمَّة أنَّه قد يحدث في 
لبّتةالعالم، فأْنَكَر المْسَخ ا  

أثر البيئة وقال الصِّنف اآلَخر ال ننكر أْن يفُسَد الهواُء في ناِحيٍة من النواحي فيفسَد ماؤهم وتفُسَد ُتربتهم، فيعمَل ذلك 
في طباعهم على األيَّام، آما عمل ذلك في طباع الزِّنج، وطباع الصَّقالبة، وطباع ِبالِد يأجوج ومأجوج،وقد رأينا 

حيَن نزلوا خراساَن، آيف انسلخوا من جميع تلك المعاني، وترى طباَع بالد الترك آيَف تطَبُع الَعرب وآانوا أعرابًا 
اإلبَل والدَّوابَّ وجميَع ماشيتهم من سُبٍع وبهيمٍة، على طبائعهم، وتَرى جراَد البقوِل والرَّياِحين وِديداَنها َخضراَء، 

رأس الشابِّ األسوِد الشَّعر سوداء، وتراها في رأس الشَّيخ وتراها في غير الُخضرة على غير ذلك، وترى القْملة في 
األبيِض الشَّعِر بيضاَء، وتراها في رأس األْشمط شمطاَء، وفي لون الجمِل األورق، فإذا آانت في رأس الَخِضيب 

ُسليم، وما  بالحمرة تراها حمراء، فإْن َنَصَل خضابه صار فيها ُشْكلٌة، من بين بيٍض وُحْمر، وقد نرى َحرَّة بني
اشتملت عليه من إنساٍن، وسبع، وبهيمٍة، وطاِئر، وحشرة فتراها آلَّها سوداء، وقد خبََّرَنا من ال ُيحَصى من النَّاس 

أّنهم قد أدرآوا رجاًال من نَبط َبيسان، ولهم أذَناٌب إّال تكْن آأذَناب التماسيح واألسد والبقر والخيل؛ وإالَّ آَأذَناب 
ذان، فقد آان لهم ُعجوٌب ِطواٌل آاألذَناب، وربَّما رأينا المّالح النََّبِطيَّ في بعض الجعفرّيات على السَّالحف والِجْر

وجهِه شبُه الِقْرد، وربَّما رأْينا الرَّجَل من المغِرب فال نجد بينُه وبين الِمسخ، إّال القليل، وقد يجوز أن يصادف ذلك 
ُة الرديَُّة، ناسًا في صفِة هؤالء المغربيِّين واألنباط، ويكونون ُجّهاًال، فال الهواء الفاسُد، والماُء الخبيُث، والترب

يرتحلون؛ َضَناَنًة بمساآنهم وأوطانهم، وال ينتقلون، فإذا طال ذلك عليهم زاَد في تلك الشعور، وفي تلك األذناب، 
نعرْف، ولم يثُبْت عندنا بالخبر الذي ال يعاَرض، وفي تلك األلوان الشُّْقر، وفي تلك الصَُّور المناسبِة للقرود، قالوا ولم 

أّن الموضع الذي قلب ُصَور قوٍم إلى صور الخنازير، هو الموضع الذي نقل ُصَور َقْوٍم إَلى ُصَوِر القرود، وقد 
يجوز أن تكون هذه الصُّوُر انقلبت في مهبِّ الريح الشمالي، واألخرى في مهبِّ الجنوب، ويجوز أن يكون ذلك آان 
في دهٍر واحد؛ ويجوز أن يكون بينهما دهٌر ودهور، قالوا فلْسنا ننكر الِمْسخ إن آان على هذا الترتيب؛ ألنَّه إن آان 

على مجرى الطَّبائع، وما تدور به األدوار، فليس ذلك بناقٍض لقوِلنا، وال مْثبٍت لقولُكْم، قال أبو إسحاق الذي قلتم ليَس 
في العاَلم برهاناٌت، وذلك الِمسْخ آان على مجرى ما ُأعُطوا من ساِئر األعاجيب،  بُمحاٍل، وال ُيْنَكر أن يحُدَث

والدَّالِئل واآليات، ونحن إنَّما عرفنا ذلك من ِقَبلهم، ولوال ذلك لكان الذي قلتْم غيُر ممتِنع، ولو آان ذلك الِمْسُخ في 
نبيٌّ، َلكان ذلك أعَظَم الُحجَّة، فأما أبو بكر األصّم، وهشام هذا الموضع على ما ذآرتم، ثمَّ خبر بذلك نبيٌّ، أو َدعا ِبِه 

بن الحكم، فإنَُّهما آانا يقوالن بالقْلب، ويقوالن إنَّه إذا جاز أْن يقلب الّلُه َخْردلًة من غير أن يزيد فيها جسمًا وطوًال أو 
ًاعرضًا جاز أن يقلب ابَن آدَم ِقردًا من غير أن ينُقص من جسمه طوًال أو عرض  

وأمَّا أبو إسحاَق فقد آان لوال ما َصحَّ عنده من قول األنبياء وإجماع المسلمين على أّنه قد آان، وأنَّه قد آان ُحجًَّة 
وبرهانًا في وقته لكان ال ينكر مذهبهم في هذا الموضع، وقوله هذا قوُل جميِع من قال بالطَّبائع، ولم يذَهْب مذهب 

 جهٍم، وحفٍص الَفْرِد

العنسّي يذآر القرد وقال ابن   

 فَهالَّ َغَداَة الرَّْمِل َيا ِقْرَد ِحْذيٍم  ُتَؤاِمُرَها في َنْفسها َتْسَتِشيُرها 

القول في تحريم الخنزير  قال وسأل سائلون في تحريم الخنزير عن مسألٍة؛ فمنهم من أراد الّطعن، ومنهم من أراد 
الُفتيا؛ إْذ آان قوُله خالَف قولنا االستفهام، ومنهم َمْن أحبَّ أن يعرف ذلك من جهة  

، فذآر اللَّحَم دوَن الّشحم، ودوَن الرَّأس، ودوَن المخِّ، "ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر"قالوا إنََّما قال الّله 
ك الدَّم؛ ألنَّ القول وقع على جملتهما، ودوَن العَصب، ودون سائِر أجزائه؛ ولم يذآره آما ذآر الَمْيتة بأسرها، َوآذل

فاشتمل على جميع خصالهما ِبلفٍظ واحد، وهو العموم، وليس ذلك في الخنزير؛ ألّنه ذآر الّلحم من بين جميع أجزائه 
مت َعَلْيُكُم وليس بين ِذْآر اللَّْحم والعْظم فرق، وال بيَن اللَّْحِم والشَّحم فرق، وقد آان ينبغي في قياسُكْم هذا لو قال حرِّ

ند الميَتُة والدَّم وَشْحم الخنزير، أن تحرِّموا الشحم، وإنَّما ذآر اللَّحم، فِلَم حّرمتم الشحم؛ وما باُلُكْم؛ تحرِّموَن الّشحم ع
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تاِن ممَّا فإن بقَيْت خصلٌة أو َخصل ذْآر غيِر الّشحم فهّال حرَّمتم اللَّحم بالكتاب، وحرَّمتم ما ِسواه بالخبر الذي ال ُيْدَفع
لم ُتصيبوا ِذْآره في آتاٍب مَنزَّل، وفي أَثٍر ال يدفع، رددتموه إلى جهة العقل، ُقلنا إّن النَّاس عاداٍت، وآالمًا يعرِّف آل 

شيٍء بموضعه، وإنما ذلك على قْدر استعمالهم له، وانتفاعهم به،وقد يقول الرجل لوآيله اشتر لي بهذا الدِّيناِر لحمًا، 
راهم، فيأتيِه بالّلحم فيِه الّشحم والعْظم، والِعرق والعصب والُغضروف، والُفَؤاد والطِّحاُل، والرِّئة، وببعض أو بهذه الد

ُهَو الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْأُآُلوا ِمْنُه "أسقاط الشاة وحشو البطن، والرأس لحٌم، والسَّمك أيضًا لحم، وقال الّله تعالى 
، َفإْن آاَن الرَّسول ذهب إلى المستعَمل من ذلك، وتَرَك َبْعَض ما يقع عليِه "َوَتْسَتْخِرُجوا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنها َلْحمًا َطِريًَّا

ًال اسُم لحم، فقد أخَذ بما َعَلْيِه صاحبه، فإذا قال َحرَّمُت َعَلْيُكْم لحمًا، فكَأّنه قال لحم الّشاة والبقرة والجزور، ولو أّن رُج
ل أآلت لحما وَإنَما أآل رأسًا أو آبدًا أو سمكًا لم يكْن آاذبًا، وللّناس أن يضُعوا آالَمهم حيُث أَحبُّوا، إذا آان لهم قا

َفَليس للخنزير جلد، آما أّنه ليس لإلنسان جلٌد إّال بقطع ما  مجاٌز؛ إالَّ في المعاَمالت، فإْن ُقلت فما تقول في الجلِد
وإّنما الجْلد ما ُيْسلُخ وُيْدَحس فيتبرأ ممَّا آان ِبه ُملتزقًا ولم يكن ُملتحمًا، آفرق ما بين جلد ظهر لك منه بما تحَته، 

 الَحْوَصلة والِعْرقين

ُيْدَبغ  فإْن سألَت عن الشَّعر، وعن جلد المْنَخِنقة والَموُقوذِة والمتردَِّية والنَِّطيحة وما أآل السَُّبُع، فإنِّي أزعم أّن جلدُه َال
وَآَقْوله َعزَّ " وَمْن ُيَولِِّهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبرُه"َال َيْنَتِفُع ِبه إّال األساآفة، والقول في ذلك أّن آلَُّه محّرم، وإنما ذلك آقوله تعالى َو

انع نجَّارًا، إن آان َال يعمل والَعرُب تُقول للرَُّجل الص" َوَال َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء إنِّي َفاِعٌل ذِلَك َغدًا إّال َأْن َيَشاَء الّلُه"وَجلَّ 
بالِمْثَقِب والمنشار ونحوه وَال يضرب بالمضلع ونحو ذلك، وتسميِّه خبَّازا إذا آان يطبخ ويعجن، وتسمِّي الِعيَر 

لطيمة، وإن لم يكن فيها ما يحمل الِعْطر إّال واحد، وتقول هذه ُظُعُن ُفَالٍن؛ للهوادج إذا آانت فيها امرأٌة واحدة، ويقال 
هوالء بنو ُفالن؛ وإن آانت نساؤهم أآثَر من الرجال، فلما آان اللحم هو العمود الذي إليه ُيْقَصد، وصار في أعظم 

األجزاء َقْدرًا، َدَخل سائُر تلك األجزاِء في اسمِه، ولو آان الّشحُم معتزًال من الّلحم ومْفَردًا في جميع الشِّحام، آشحوم 
، وإذا تكلَمْت على المفردات لم يكن المخُّ لحمًا، ال الدِّماغ، وال العظم، وال الّشحم، وال الُكلى والثُّروب، لم يجْز ذلك

وآانت هذه األشياء " ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم الَمْيَتُة َوالدَُّم َوَلْحُم الِخْنزْيِر"الُغضروف، وال الكروش، وال َما َأشبه ذلك، فلما قال 
عموم في اسم اللحم، آان الَقْوُل واقعًا على الجميعالمشبَّهة باللَّحم تدُخل في باب ال  

  وقال الشاعر

 َمْن َيْأِتَنا ُصبحًا يريُد َغَداَءَنا  فالَهاُم َمْنَضَجٌة َلَدى الشَّحَّاِم 

 لحٌم َنِضيٌج َال ُيعنِّي طابخـًا  ُيْؤَتى به ِمْن َقْبِل آلِّ طعاِم 

المسائل في بْعض الكالم، فسنذآر شْأَن الهدُهد والمسَألة في ذلك، قال الّله مسألة الهدهد  وإْذ قد ذآْرَنا َبعض الكالِم، و
َحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلَطاٍن َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلي ال َأَرى الُهْدُهَد َأْم َآاَن ِمَن اْلَغاِئبيَن، ُألَعذَِّبنَُّه َعَذابًا َأْو َألْذَب"عزَّ وجلَّ 

يعني الهدُهد، فقال لسليمان المَتوعد له بالذَّبح عُقوبة َله والعقوبة ال تكون إال على " َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد"ثم قال " ُمبيٍن
المعصية لبشريٍّ آَدمّي لم تكن عقوبته الذَّبح، فدّل ذلك على أّن المعصية إنما آانت له، وال تكون المعصيُة لّله إّال 

َأَحْطُت "ن آان يمكُنه أن يعرَف الّله تعالى َفَتَرَك ما يِجُب عليه من المعرفة وفي قولِه لسليمان مّمن يعرف الّله، أو ممَّ
، ثّم قال " َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌمِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوجْئُتَك ِمْن َسَبأ بنبٍإ َيِقيٍن، إنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُآلِّ َشْيٍء

بعد أْن عرَف فْصل ما بين الملوك والسُّوقة، وما بين النِّساء والرجال، وعرف ِعظم عرِشها، وآثرَة ما أوتيت في 
ْم ال ُهْم َعِن السَِّبيِل َفُهملكها، قال َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن الّلِه َوَزّيَن َلُهُم الّشْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَّ

َأالَّ َيْسُجُدوا ِلّله الَِّذي ُيْخِرُج الَخْبَء ِفي السََّمَواِت َواَألْرِض "َيْهَتُدوَن َفَعَرف السُُّجود للشمس وأْنَكَر المعاصي، ثمَّ قال 
سَّمواِت واألرض، وَيعلم ويتعجَّب من سجودهم لغير الّله، ثمَّ علَم أنَّ الّله يعلم غيَب ال" َوَيْعَلُم َما ُيْخُفوَن َوَما َيْعِلُنوَن

وهذا يدلُّ على أّنُه أْعلُم ِمن ناٍس آثيٍر من المميِّزين " الّلُه ال إلَه إالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم"السِّرَّ والعالنية، ثمَّ قال 
 المستدلِّين الناظرين
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اْذَهْب بِكَتابي هَذا َفَأْلِقْه إَلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُهْم َفاْنُطْر َماَذا "ل قال سليمان َسَنْنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُآْنَت ِمَن اْلَكاِذبيَن ثمَّ قا
يَّ ِه الرَّْحمِن الرَِّحيِم، َأالَّ َتْعُلوا َعَلَيْرِجُعوَن، َقاَلْت َيا َأيَُّها الَمُأل إنِّي ُأْلِقَي إَليَّ ِآَتاٌب َآِريٌم، إنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوإنَُّه ِبْسِم الّل

وذلك " ُكْم َتْفَرُحوَنَفَلمَّا َجاَء ُسَلْيماَن َقاَل َأُتِمدُّوَنِني ِبَماٍل َفَما آَتاِنَي الّلُه َخْيٌر ِممَّا آَتاُآم َبْل َأْنُتْم ِبَهِديَِّت" "َوْأُتوِني ُمْسِلِميَن
َة َأْهِلَها أِذلًَّة َوَآذِلَك َيْفَعُلوَن َوإنِّي ُمْرِسَلٌة إَلْيِهْم ِبَهِديٍَّة َفَناِظَرٌة أنَّها قالت إنَّ الُمُلوَك إَذا َدَخُلوا َقرَيًة َأْفَسُدوَها َوَجَعُلوا َأِعزَّ

ًة َوُهْم َلُنْخِرَجنَُّهْم ِمْنَها َأِذلَِّبَم َيْرِجُع الُمْرَسُلوَن ثمَّ قال سليماُن للهدهد اْرِجْع إَلْيِهْم َفلَنْأِتَينَُّهْم ِبُجُنوٍد َال ِقَبَل َلُهْم ِبَها َو
يَك ِبِه َقْبَل َأْن َيا َأيَُّها الَمُأل َأيُُّكْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَها َقْبَل أن َيأُتوِني ُمْسِلِميَن، َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن الِجنِّ َأَنا آِت"َصاِغُروَن وقال 

ْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك بهِِ َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ َإلْيَك َطْرُفَك َفَلمَّا َرآُه َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإنِّي َعَلْيِه َلَقويٌّ َأِميٌن، َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِع
نيٌّ َنْفِسِه َومْن َآَفَر َفإنَّ َربِّي َغُمْسَتِقّرًا ِعْنَدُه َقاَل هَذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْآُفُر َوَمْن َشَكَر َفإنََّما َيْشُكُر ِل

فطعن في جميع ذلك طاِعنون، فقال بعضهم قد ثبَت أّن الهدهد يحتمل العقاب والعتاب، والتَّكليف والّثواب، " آِريم
والِوالية، ودخوَل الجنَّة بالّطاعة، ودخوَل النَّار بالمعصية؛ ألنَّ المعرفَة ُتوِجب األمَر والنهَي، واألمَر والنهَي يوجبان 

اعَة والمعصية يوجبان الَوَالية والَعداوة، فينبغي للهداهد أْن يكون فيها العدوُّ والوليُّ، والكافر الطاعَة والمعصية، والط
والمسلم، والزِّنديق والدَّهرّي وإذا آان ُحْكُم الجنس ُحكمًا واحدًا لزم الجميَع ذلك، وإن آان الهدهُد ال يبلغ عنَد جميع 

القملة، والفيِل، والقرد، والخنزير، والحمام وجميع هذه األَمِم، ُتَقدُِّمَها عليه الناس في المعرفة مبلَغ الذّرة، والنملة، و
في المعرفة فينبغي أن تكوَن هذه األصناُف المتقدَِّمُة عليه، في عقول هذه األمَّة واألنبياء، وقد رأينا العلماء يتعجَّبون 

دِّيك والغراب، ويتعجَّبون من الرِّواية في طوق الحمام من ُخرافات الَعَرب واألعراِب في الجاهليَّة ومن قولهم في ال
فإّن الحمام آان رائَد نوح على نبينا وعليه السالم،وهذا القول الذي تؤمنون به في الهدهد، من هذا النوع،ُقلنا إّن الّله 

على الهداهد ُجملة، وال على  تعالى لم يقل وَتَفّقَد الطَّير فقال ما لي ال أرى هدهدًا من ُعْرض الهداهد، فلم يوقع قوَله
فأدَخَل " َوَتَفّقَد الّطيَر َفَقاَل َما ِلَي ال َأَرى الُهْدُهَد"واحٍد منها غير مقصوٍد إليه، ولم يذهب إلى الجنس عامَّة، ولِكنَُّه قاَل 

ُب نوح، وآذلك حماُر في االسم األلَف والالم، فجعله معرفة فدلَّ بذلك القصد على أنَّه ذلك الهدهُد بعينه، وآذلك ُغرا
ُعزير، وآذلك ِذئب ُأهباَن بن أوس؛ فقد آاَن ِلّلِه فيه وفيها تدبيٌر، وليجَعل ذلك آيًة ألنبيائه، وبرهانًا لرسله،وال 

يستطيع أعقُل الناس أن يعمَل عمل أجرإ النَّاس، آما ال يستطيع أجرُأ النَّاس أن يعمَل أعماَل أعقِل الناس، فبَأعمال 
والُعقالِء عَرفنا مقدارهما من صّحة أذهانهما وفسادها، وباختالف أعماِل األطفاِل والكهول عرْفنا مقداَرهما المجانيِن 

في الضْعف والقوَّة، وفي الجهل والمعرفة، وبمثل ذلك َفَصلنا بين الجماد والحيوان، والعاِلِم وأعلَم منه، والجاهِل 
م ما عند الحكماء واألدباء، والوَزراء والَخلفاء واألَمِم واألنبياء، ألثمرت تلك وأْجهَل منُه، ولو آان عند السِّباِع والبهائ

العقول، باضطراٍر، إثماَر تلك العقول، وهذا باٌب ال يخطئ فيِه إالَّ الماِنيَُّة وأصحاُب الجهاالت فقط، فَأمَّا عوامُّ األمم، 
ُيتفاَضل بالبيان والِحفظ، وبنسق المحفوظ، فَأمَّا المعرفة فضًال عن خواصهم، فهم يعلمون ِمن ذلك مثَل ما نعلم، وإنما 

فنحن فيها سواء، ولم نعرف العقَل وعَدمه ونقصانه، وإفادته، وأقداَر معارِف الحيوان إالَّ ِبَما يظهر منها، وبتلك 
الذِّئب، وال معرفة  األدلَّة عرفنا فرَق ما بين الحيِّ والميت، وبين الجماد والحيوان، فإن قال الخصم ما نعرف آالَم

الُغراب، وال علَم الهدهد، قلنا نحن ناٌس نؤمن بَأنَّ عيسى عليه السالم ُخِلق من غير ذآٍر وإنَّما ُخلق من ُأنثى؛ وأنَّ 
نَّ آَدَم َوَحوَّاَء ُخلقا من غير ذآٍر وأنثى، وأنَّ عيسى تكلَّم في المهد، وأنَّ يحيى بن زآريَّا نطق بالحكمِة في الصِّبا، وأ
عقيمًا ألَقَح، وأنَّ عاقرًا ولدت؛ وبَأشياَء آثيرٍة خرجت خارجيًة من َنَسِق العادة، فالّسبب الذي به عَرفنا أّنه قد آان 
لذلك الهدهد مقداٌر من المعرفة، دوَن ما توهَّمتم وفوق ما مع الهدهد، ومتى سَألتمونا عن الحجَّة فالسبيل واحدة، 

َجنة من المجانين واألطفال يدخلون عقَالَء آاملين، من غير تجارَب وتمريٍن وترتيب، ونحن نقرُّ بَأّن َمن دخل ال
فمسَألتُكْم عما ألهم الهدهد، هي المسَألة عمَّا ألهم الطفل في الجنة، فإن قال قائل فإّن آاَن ذلك القوَل آلَّه، الذي آان من 

قلنا  "ُألَعذَِّبنَُّه َعَذابًا َشِديدًا َأْو َألْذَبَحّنُه"معرفٍة منه، فلم قال الهدهد، إنما آان على اإللهام والّتْسخير، ولم يكن ذلك عن 
َة َآَذا فإّنه قد يتوعَّد الرَُّجُل ابَنه َوهو َبْعُد لم َيجر َعَلْيِه األحكاُم بالضَّرب الوجيِع، إن هو لم يْأِت السُّوق، أو يحفْظ سوَر

يد، ويكذُب فيضربه على الكذب، ويضرب صبيًا فيضربه َألنه ضربه، وهو في َوَآَذا؛ فال يعنُِّفُه أحٌد على ذلك الوع
ذلك قد َحُسَن خّطه، وجاد حساُبه، وشَدا من النَّحو والعروض والفرائض شْدوًا حسنًا، ونفع أهَله، وَتعلم أعماًال، وتَكلَّم 

، َوُهَو في ذلك لم يكُمل الحتمال الفرض بكالم، و أجاب في الفتيا بكالٍم َفْوَق معاني الهدهد في الّلطافة َوالغموض
ُقلنا ال يجوز ذلك،  َواْلوَِالية َوالَعداَوة،فإن قال فهل يجوز ألحٍد أن يقول البِنه إْن أنت لم تأِت السُّوق ذبحتك؛ َوُهَو جاّد
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هدهَد والحماَم والدِّيك،  َو إنََّما جاز ذلك في الهدهد ألّن سليمان َوَمْن هو دوَن سليمان من جميع العالم له أن يذبح ال
ْدر والَعناق والجْدي، والذَّبُح سبيٌل من ُسُبل مناياهم، فلو ذبحُه سليماُن لم يكن في ذلك إالَّ بقدر التَّقديم والتْأخير، وإالَّ بق

ألم ِعشرين ِدرَّة، َصرِف ما بين أن يموت حْتَف أنِفِه، أو يموَت بالذَّبح، وَلَعلَّ َصْرَف ما بينهما ال يكون إالَّ بمقدار 
ولعلَّ نْتف جناِحه َيفي بذلك الضرب، وإذا قلنا ذلك فقد أعطينا ذلك الهدهَد بعينه حقَّ ما دلَّت عليه اآلية، ولم نجْز 
ذلك في جميع الهداهد، ولم َنُكْن َآَمْن ينكر قدرة الّله على أن ُيَرآَِّب عصفورًا من العصافير ضربًا من التراآيب 

قيس بن زهير، ولو آان الّله تعالى قد فعل ذلك بالعصافير لظهرت آذلك دالئل، على أنَّا لو تأوَّلنا يكون أدهى من 
َوإنما آان ذلك ذبحًا في المعنى لغيره أو على  -الذَّبَح على مثاِل تأويِل قولنا في ذْبح إبراهيم إسماعيَل عليهما السالم 

ه، ولكن السيف خانني، أو على قولهم الِمْسك الذَّبيح، أو على قولهم معنى قول القائل أّما أنا فقد ذبحته وضربت عنَق
فجئت وقْد َذَبَحِني العطش لكان ذلك مجازًا، ولو أنَّ َصبّيًا ِمن صبياننا ُسئل، قبل أن يبُلَغ فرَض البلوغ بساعة، وآان 

امرأًة ِملَكًة، ورأيتها تسُجد للشَّمس من دون رأى َمِلكة سبٍإ في جميع حاالتها، لما آان بعيدًا وال ممتنعًا أن يقوَل رأيُت 
الّله، ورأيُتها ُتطيُع الشَّيطاَن وَتعِصي الرَّحمن، وال سيما إْن آاَن من ِصبيان الخَلفاء والُوزراء، أو ِمْن صبيان 

عته، ولم يكن من األعراب،والدَّليل على أنَّ ذلك الهدهَد آان مسخَّرًا ومَيسَّرًا، َمِضيُّه إلى اليمن، ورجوُعه من سا
الطَّير القواطِع فرجع إلى وآره، والدَّليل على ذلك أنَّ سليمان عليه السالم لم يقل نعم قد رأيت آلَّ ما ذآرَت، وأنت لم 

تعلم حين مَضيت بّطاًال هاربًا من العمل، أُتْكِدي أم تنجح، أو ترى ُأعجوبًة أو ال تراها، ولكنَُّه توعَّدُه على ظاهر 
نافره القول؛ لُيظهَر اآليَة واألعجوبةناق والجْدي، والذَّبُح سبيٌل من ُسُبل مناياهم، فلو ذبحُه سليماُن لم يكن الرَّأي، و

في ذلك إالَّ بقدر التَّقديم والتْأخير، وإالَّ بقْدر َصرِف ما بين أن يموت حْتَف أنِفِه، أو يموَت بالذَّبح، وَلَعلَّ َصْرَف ما 
مقدار ألم ِعشرين ِدرَّة، ولعلَّ نْتف جناِحه َيفي بذلك الضرب، وإذا قلنا ذلك فقد أعطينا ذلك الهدهَد بينهما ال يكون إالَّ ب

بعينه حقَّ ما دلَّت عليه اآلية، ولم نجْز ذلك في جميع الهداهد، ولم َنُكْن َآَمْن ينكر قدرة الّله على أن ُيَرآَِّب عصفورًا 
هى من قيس بن زهير، ولو آان الّله تعالى قد فعل ذلك بالعصافير من العصافير ضربًا من التراآيب يكون أد

َوإنما  -لظهرت آذلك دالئل، على أنَّا لو تأوَّلنا الذَّبَح على مثاِل تأويِل قولنا في ذْبح إبراهيم إسماعيَل عليهما السالم 
ت عنَقه، ولكن السيف خانني، أو آان ذلك ذبحًا في المعنى لغيره أو على معنى قول القائل أّما أنا فقد ذبحته وضرب

على قولهم الِمْسك الذَّبيح، أو على قولهم فجئت وقْد َذَبَحِني العطش لكان ذلك مجازًا، ولو أنَّ َصبّيًا ِمن صبياننا ُسئل، 
رأيُت قبل أن يبُلَغ فرَض البلوغ بساعة، وآان رأى َمِلكة سبٍإ في جميع حاالتها، لما آان بعيدًا وال ممتنعًا أن يقوَل 

امرأًة ِملَكًة، ورأيتها تسُجد للشَّمس من دون الّله، ورأيُتها ُتطيُع الشَّيطاَن وَتعِصي الرَّحمن، وال سيما إْن آاَن من 
ِصبيان الخَلفاء والُوزراء، أو ِمْن صبيان األعراب،والدَّليل على أنَّ ذلك الهدهَد آان مسخَّرًا ومَيسَّرًا، َمِضيُّه إلى 

من ساعته، ولم يكن من الطَّير القواطِع فرجع إلى وآره، والدَّليل على ذلك أنَّ سليمان عليه السالم  اليمن، ورجوُعه
لم يقل نعم قد رأيت آلَّ ما ذآرَت، وأنت لم تعلم حين مَضيت بّطاًال هاربًا من العمل، أُتْكِدي أم تنجح، أو ترى 

أي، ونافره القول؛ لُيظهَر اآليَة واألعجوبةُأعجوبًة أو ال تراها، ولكنَُّه توعَّدُه على ظاهر الرَّ  

طعن الدهرية في ملك سليمان  ثمَّ طَعن في ُملك ُسليماَن وَمِلكِة سبإ، ناٌس من الدُّهريَّة، وقاُلوا زعمتم أنَّ ُسليمان سأل 
ه تعالى أعطاه ذلك، فملَّكه على الجنِّ فضًال وأنَّ الّل" َربِّ اْغِفْر ِلي َوهْب ِلي ُمْلكًا َال َيْنَبِغي َألَحٍد مْن َبْعِدي"ربَّه فقال 

عن اإلْنس، وعلَّمه منِطق الطَّير، وسخَّر له الرِّيح، فكانت الِجنُّ له َخَوًال، والرِّياُح له مسخرة ثمَّ زعمتم وهو إّما 
وَن سليماَن في القْدرة، ال يخفى بالشَّام وإمَّا بَسَواِد الِعراق أنَّه ال يعرف باليمن َمِلَكًة هذه صفُتها، وملوُآنا اليوَم د

عليهم صاحب الَخَزِر، وال صاحُب الروم، وال صاحُب الترك، وال صاحُب النُّوبة، وآيف يجهل سليماُن موِضَع هذه 
الِملكة، مع قْرِب داِرها واتَِّصاِل بالدها وليس دوَنها بحاٌر وال أوعاٌر؛ والطريق نهٌج للُخفِّ والحافر والقَدم، فكيف 

نُّ واإلنُس طوُع يمينه، ولو آان، حين خبَّره الهدهُد بمكانها، أضَرب عنها صفحًا، لكان لقائٍل أن يقول ما أتاه والج
 الهدهُد إّال بأمٍر يعرفه، فهذا وما أشبَهُه دليٌل على فساد أخبارآم

ري آما تقولون، ونحن نزعُم أنَّ َيْعقوَب ُقلنا إّن الدُّنيا إذا خّالها الّله وتدبيَر أهلها، ومجارَي أموِرها وعاداتها آان لعم
بَن إسحاَق بِن إبراهيَم َآاَن أنَبَه أْهِل زماِنه؛ ألّنه نبيٌّ ابُن نبيٍّ، وآان يوُسف وزير َمِلِك مصر من النَّباهة ِبالموضع 

، وال يوسُف مكاَن َيعقوَب الذي ال ُيدَفع، وله الُبُرُد، وإليِه يرجع جواُب اَألخبار، ثمَّ لم يعِرْف َيعقوُب مكاَن يوُسَف
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دهرًا من الدُّهور، مع النَّباهِة، والُقْدرِة، واتِّصال الدار وآذلك القوُل في موسى بِن عمراَن وَمْن َآاَن  - َعليهما السالم 
ى المخرج، وما معه في التِّيه، فقد آانوا أمًَّة من األمم يَتَكسَُّعوَن أربعين عامًا، في مقداِر فراسَخ يسيرٍة وال يهتدون إل

، آانت بالُد التِّيه إّال من مالعبهم وُمْنَتَزهاتهم، وال يعدم مثُل ذلك العسكِر اَألدّالَء والَجمَّالين، والُمكاِريَن، والُفُيوَج
والرُّسَل، والّتجار، ولكنَّ الّله َصَرَف أوهاَمهم، ورفع ذلك الَفْصَل ِمن صدورهموآذلك القول في الشَّياطين الذين 

 ِرقون الّسْمَع في آلِّ ليلة، َفَنُقوُل إنَّهم لو آان آلما أراد ُمريٌد منهم أن يصَعَد َذَآَر أنَّه قد ُرجم صاحُبه، وأنَّه آذلكيست
 منذ آان لم يصل معه أحٌد إلى استراِق السَّْمع، آان ُمحاًال أن يروَم ذلك أَحٌد منهم مع الذِّآر والِعيان

إْبليَس ال يزاُل عاِصيًا إلى يوِم الَبعث، ولو آان إْبليُس في حال المْعِصَية َذاِآرًا إلخباِر الّله  ومثل ذلك َأّنا قد علْمنا أّن
َتعالى أنَّه ال يزاُل عاصيًا وهو َيعلم أّن َخبَره ِصدٌق، آان محاًال أْن تدُعَوه نفُسه إلى اإليماِن، ويطَمَع في ذلك، مع 

ًاتصديِقِه بأّنه ال يختار اإليماَن َأبد  

ومن المحال أن يجَمع بين وجوِد االستطاعة وعدم الدَّواعي وجواز الفعل ولو أّن رجًال َعِلم يقينًا أّنه َال يخُرج من 
بيِته يوَمه ذلك، آان محاًال أن تدُعَوه نفسه إلى الخروج، مع علمه بأّنه ال يفعل، ولِكن إ ْبليس لما آاَن مصروَف الَقلِب 

في َحدِّ المستطيعين، ومثل ذلك أّن النبي صلى اهللا عليه وسلم َلّما بشره الّله بالّظفِر وتمام عن ِذْآر ذلك الخبر، دخل 
األمر بشّر أصحاَبه بالنَّصر، ونزوِل المالئكة، ولو آانوا لذلك ذاآرين في آّل حاٍل، لم يكن عليهم ِمَن المحاربة 

عالى بنظره إليهم َرَفع ذلك في آثيٍر من الحاالت عن أوهامهم؛ مؤونة، وإذا لم يتكلفوا المؤونة لم يؤَجروا، ولِكّن الّله َت
ليحتملوا مشقَّة الِقتال، وهم ال يعلمون أيغِلُبون أم ُيْغَلبون؛ أو َيْقُتُلوَن أم ُيقتلون،ومثل ذلك ما رفع من أوهام الَعرب، 

لذلك لم َنِجْد أَحدًا طِمع فيه، ولو طِمَع فيه وصرف نفوسهم عن المعاَرَضِة للقرآن، َبْعَد أْن تحدَّاهم الرَّسوُل بنْظمه، و
لَتكلفه، ولوتكلف َبعضُهْم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى ُشبهة لعظمت القصَّة على األْعراب وأشباه األعراب، والنِّساِء 

قال، فقد وأشباه النساء، وَأللَقى ذلك للمسلمين عمًال، ولَطلبوا المحاآمَة والتراضي ببعض العرب، ولكُثر القيُل وال
رأيَت أصحاَب ُمسْيلَمة، وأصحاب ابن النواحة إنما َتَعّلُقوا بما ألَّف لُهْم ُمَسيلمة من ذلك الكالم، الذي َيعلُم آلُّ َمن 
اُد َبَسِمعه أنَّه إنَّما َعدا على القرآن فسَلبه، وأَخَذ َبعَضه، وَتعاطى أن ُيَقاِرَنه، فكان لّله ذلك التَّدبيُر، الذي ال يبلغه الِع

 إال ولو اجَتَمعوا له، فإْن آان الدُّهريُّ يريُد من أصَحاِب الِعَباَداِت والرُُّسِل، ما يريد من الدُّهريِّ الصِّرِف، الذي ال ُيِقرُّ
َم اختراعًا بما أوَجَده الِعيان، وما َيجري َمجَرى الِعيان َفَقْد َظَلَموَقد علم الدُّهريُّ أّننا نعتِقد أّن لنا َرّبًا يخترع األجسا

وأّنُه َحيٌّ ال بحياة، وعالٌم ال بعلم، وأّنه شيٌء ال ينقسم، وليس بِذي ُطول وال عْرض وال ُعمق، وأّن األنبياء تحيي 
الموتى، وهذا آلُّه عْنَد الدهريِّ مستنَكر، وإَنما آان يكون له َعَلْيَنا سبيل لو لم يكن الذي ذآرنا جاِئزًا في الِقياس، 

تثبيت الرُّبوبيَِّة وتصديِق الرِّسالة، فإذا آان ذلك جاِئزًا، وآاَن آوُنه غيَر مستنَكٍر، وال محاٍل، وال ُظلم،  واحتْجنا إَلى
وال عيٍب، فلم يبَق له إّال أْن يسأَلَنا عن األْصِل الذي دعا إلى التَّوِحيِد، وإَلى تثبيت الرسل،وفي آتاِبنا المنّزل الذي 

ْظُمه البِديع الذي اليقِدر على مثله العباد، َمَع ما ِسَوى ذلك من الّدالِئِل التي َجاء بها َمْن َجاء يدلُّنا على أّنه ِصْدٌق، َن
به، وفيه مسطوٌر أّن سليماَن بَن داوَد غَبَر ِحينًا وهو مّيت معتِمدًا على عصاه، في الموضع الذي ال ُيْحَجب عنه إْنِسيٌّ 

َيْعَمُلوَن َلُه "ْكُدوُد بالَعَمل الشديد، َوِمْنُهْم المحبوُس والمستعبد، وآانوا آما قال الّله تعالى وال ِجنِّيٌّ، والشَّياطيُن مُهْم الَم
َوالشََّياِطيَن ُآلَّ َبنَّاٍء َوَغوَّاٍص، َوآَخِريَن "وقال " َما َيَشاُء ِمْن َمَحاِريَب َوَتَماِثيَل َوِجَفاٍن آالَجَواِبي َوُقُدوٍر َراِسَياٍت

، َوَأنَُّه َغَبَر آذلك حينًا وهو ُتجاَه أعُيِنهم، فال ُهْم عَرُفوا سجيََّة ُوجوِه الموَتى، وال هو إْذ آان ميِّتًا "َن في اَألْصَفاِدُمَقرَِّني
سَقط ُسقوَط الموتى، وثبَت قاِئمًا معتمدًا على عصاه، وعصاه ثابتٌة قائمٌة في يده، وهو قابٌض عليها، وليسْت هذه 

 َتَبيََّنِت َفَلمَّا َقَضْيَنا َعَلْيِه الَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوِتِه إالَّ َدابَُّة اَألْرِض َتْأُآُل ِمْنَسَأَتُه َفَلمَّا َخرَّ"موتانا، وقال الصَِّفُة صَفة 
طيِن والِجنِّ في ِصْدق الحسِّ، وُنفوِذ ونحُن دوَن الشَّيا" الِجنُّ َأْن َلْو آاُنوا َيْعَلُموَن الَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي اْلَعَذاِب الُمِهيِن

البصر، ولْو ُآنَّا ِمن بعِض الموتى بهذا المكان، لما َخَفي علينا َأمُره وآان أدنى ذلك أْن نظنَّ ونرتاب، ومتى ارتاَب 
اِشيَر الفَرج، ولوال قوٌم وَظنُّوا وماُجوا وتكلموا وشاوروا، َلِقُنوا وُثبُِّتوا، وال سيَّما إذا آانوا في العذاب ورأْوا َتَب

بما الصَّْرفة، التي ُيلقيها الّله تعالى على َقْلِب َمْن َأَحبَّ، ولوال أّن الّله يقِدُر على أْن يشَغَل األوهاَم آيف شاء، ويذآِّر 
إلْنس يشاء، وُيَنسِّي ما يشاء، لما اجتمع أهُل داره وقْصره، وُسوِره وَرَبِضه، وخاصَُّته،  ومن يخُدمه من الجنِّ وا

والشَّياطين، على اإلطباق بأنَّه َحيٌّ، آذلك آان عندهم، فحدث ما َحَدَث من موته، فلمَّا لم يشُعروا به آانوا على ما لم 
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ِم يزالوا عليه، فِعلْمنا أنَّ الجنَّ والّشياطيَن آانت ُتوِهم األغبياء والَعَوامَّ والُحْشَوة والسِّفلة، أنَّ عندهما شيئًا من ِعْل
والشياطين ال تعلم ذلك فأراد الّله َأْن يكِشف من أْمرهم للُجهَّال ما آان َآَشَفه للعلماء، فبهذا وأشباهه من األمور  الغيب

نحُن إلى اإلقرار به مضطرون بالحَجج االضطراريَّة فليس لخصومنا ِحيلٌة إالَّ أن يواِقُفوَنا، وينظروا في العلَّة التي 
انت صحيحًة فالصَّحيُح ال ُيوِجب إال الصحيح، وإْن آانت سقيمًة عِلْمنا أنَّما ُأِتيَنا من اضطرتنا إلى هذا القول؛ فإن آ

لْو َآاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا في "َفإنَّ التعذيَب يكون بالحبس، آما قال الّله عّز وجّل " ُألَعذَِّبنَُّه"تأويلنا، وأما قوله 
ما آاُنوا ُمَخيَِّسيَن،وقد يقول العاشق لمعشوقِته يا معذِّبتي وقد عّذبتني ومن العَذاِب ما يُكوُن ، وإنَّ"اْلَعَذاِب الُمِهيِن

طويًال، وِمْنه ما يكوُن قصيَر الوْقت، ولو َخَسَف الّله َتعالى بقوٍم في أقلَّ من ُعْشر ساعة لجاز لقائل أن يقول آان ذلك 
ا وآذا يخُدمه من الجنِّ واإلْنس والشَّياطين، على اإلطباق بأنَّه َحيٌّ، آذلك آان يوَم أحلَّ الّله عذاَبه وِنقَمَته ببالد آذ

عندهم، فحدث ما َحَدَث من موته، فلمَّا لم يشُعروا به آانوا على ما لم يزالوا عليه، فِعلْمنا أنَّ الجنَّ والّشياطيَن آانت 
دهما شيئًا من ِعْلِم الغيب والشياطين ال تعلم ذلك فأراد الّله َأْن يكِشف ُتوِهم األغبياء والَعَوامَّ والُحْشَوة والسِّفلة، أنَّ عن

من أْمرهم للُجهَّال ما آان َآَشَفه للعلماء، فبهذا وأشباهه من األمور نحُن إلى اإلقرار به مضطرون بالحَجج 
طرتنا إلى هذا القول؛ فإن آانت االضطراريَّة فليس لخصومنا ِحيلٌة إالَّ أن يواِقُفوَنا، وينظروا في العلَّة التي اض

َفإنَّ " ُألَعذَِّبنَُّه"صحيحًة فالصَّحيُح ال ُيوِجب إال الصحيح، وإْن آانت سقيمًة عِلْمنا أنَّما ُأِتيَنا من تأويلنا، وأما قوله 
، وإنَّما آاُنوا "َعَذاِب الُمِهيِنلْو َآاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا في اْل"التعذيَب يكون بالحبس، آما قال الّله عّز وجّل 

ُمَخيَِّسيَن،وقد يقول العاشق لمعشوقِته يا معذِّبتي وقد عّذبتني ومن العَذاِب ما يُكوُن طويًال، وِمْنه ما يكوُن قصيَر 
عذاَبه وِنقَمَته  الوْقت، ولو َخَسَف الّله َتعالى بقوٍم في أقلَّ من ُعْشر ساعة لجاز لقائل أن يقول آان ذلك يوَم أحلَّ الّله

 ببالد آذا وآذا

قوة الخنزير وشدة احتماله وقال أبو ناصرة الخنزير ربَّما قتل األسد، وما أْآثَر ما َيْلَحُق بصاحب السَّيِف والرُّمح، 
على  فيضرُبه ِبناِبِه، فيقَطُع آّل ما ِلقيه من جَسده من عظٍم وعَصٍب، حتى يقتَله، وربَّما احتال أن ينَبطح على وجِهه

 األرض، فال يغني ذلك عْنه شيئًا وليس لشيٍء من الحيوان آاحتمال بدِنه ِلَوْقع السهام، ونفوِذها ِفيِه

بعض طباع الخنزير وهو مع ذلك أْرَوُغ من ثعلب، إذا أراده الفارس، وإذا عدا أطَمَع في نْفسه آّل شيء، وإذا طولب 
الخْلق؛ ألنَّ الِخنزيرَة َتَضُع ِعشرين ِخنَّْوصًا، وهو َمع َآثرة إنساله ِمْن  أعيا الخْيَل الِعتاق، والخنزيُر مع ذلك أْنَسُل

لُب أقَوى الفُحول على السِّفاد، وَمَع الُقّوة على السِّفاد هو أطولها ُمْكثًا في سفاِده، فْهَو بذلك أجَمُع للُفُحولة،وإذا آاَن الك
، فالخْنِزيُر أولى بذلك، وللِفيل ناٌب عجيب، ولِكنَُّه لقصر عنقه ال يبلغ والذِّئُب موصوَفيِن بشّدة الَقْلِب؛ لُطول الَخْطم

 النَّاُب مبلغًا، وإنََّما يستعيُن بُخرطوِمِه، وُخرطوُمُه هو أنفه، والَخْطُم غير الخرطوم

َف اختالط ما قيل في طيب لحمه وإهالته قال أبو ناصرة وله طيب، وُهو ِطيُب لحِمه ولحُم أوالده، وإذا أراُدوا وص
وَدك الُكْرآيِّ في َمَرق طبيخ، قا ُلوا آَأنَّ إهالَته إهالة خنزير؛ ألنَّه ال يسرع إليها الجمود، وسرعُة جموِد إهالة الماعز 

 في الشِّتاء عيب، وللضَّأن في ذلك بعُض الفضيلة على الماعز؛ وال يلحق بالخنزير

من اإلنسان َعْظٌم واْحِتيَج إلى صلِتِه في بعض األمراض لم قبول عظم الخنزير لاللتحام بعظم االنسان وإذا نقص 
يلتِحْم بِه إّال َعْظُم الخْنِزير صوت الخنزير وإذا ُضِرب فصاح لم يكن السَّاِمُع يفِصُل بيَن َصوِته وبيَن صوت صبيٍّ 

 مضروب

 

 

له في ذِلَك ما ليس لغْيره طيب لحمه وفي إطباِق جميع األمِم على شهوِة أآله واستطاَبِة لحِمه، دليٌل على أنَّ  
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  زعم المجوس في المنخنقة ونحوها

والمجوس تزعم أنَّ الُمنخنَقة والموُقوَذة والمتردِّية، وآلَّ ما اْعُتبط ولم يمت َحْتف أنِفه، فهو أْطيب َلْحمًا وأحلى؛ َألنَّ 
لدِّيانة، ال من طريق االستقذار والزُّْهِد الذي يُكوُن َدَمه ِفيِه، والدم ُحلٌو َدِسم، وإنما عاَفه َمن عاَفه من َطريق العادة وا

 ِفي أصل الطبيعة

اختالف ميل الناس إلى الطعام وقد عاَف قوٌم الِجرِّيَّ والضِّباَب على مثل ذلك، وُشِغف ِبِه آخرون، وقد آانت العرُب 
ة، قال وأيُّ شيٍء أحَسُن من الّدم، وهل اللَّحُم في الجاهليَّة تأآل دَم الفْصد، وتفضِّل َطعمه، وُتخبر َعمَّا يورُث من القوَّ

ولكّن الناس إذا َذآروا معناه، ومن أين يخرج وآيف يخرج، آاَن ذِلَك آاِسرًا  إال َدٌم استحاَل آما يستحيل اللَّحُم شحمًا
 لُهْم، ومانعًا من شهوِته

ّنه ليس في األرض جسٌم لم يصبغ أحسن بعض ما يغير نظر اإلنسان إلى األشياء وآيف حال النَّار في حسنها، فإ
 مْنه، وَلْوَال معرفتُهْم بقْتلها وإْحراِقها وإتالفها، واأللم والُحْرقِة المولدين عنها، لتضاعف ذلك الُحْسن ِعْنَدُهْم، وإنَّهم

من االستغناِء عنها، وآذلك  لَيَرْوَنها في الشِّتاِء بغير الُعيوِن التي يروَنها بها في الصَّيف، ليس ذلك إالَّ بقْدر ما حَدَث
ُه في ِجالُء السَّيف؛ فإنَّ اإلنساَن َيستحِسُن َقدَّ السَّيِف وَخْرَطه، َوطْبَعُه وبِريَقه، وإذا ذآر صنيَعه والذي ُهيَئ له، َبَدا ل

، وأنَهها وحشيَّة ال أآثِر ذلك، وتبدَّل في عينه، وَشغَله ذلك عن تأمُّل محاسنه، ولوال عْلم النَّاس بعداوة الحيَّاِت لهم
وها ونّوُموها َتْأَنس وال تقبل َأَدبًا، وال َتْرَعى حقَّ ترِبية، ثمَّ رأوا شيئًا من هذه الحيَّاِت، البيض، المنّقَشِة الظُّهور َلَما َبيَُّت

 إالَّ في المهد، مع ِصبيانهم

َيِة إنََّما يكوُن من طريق العبادة والِمْحنة، ردٌّ على من طعن في تحريم الخنزير فيقال لصاحب هذه المقالة تحريم األغذ
وليس أنَه جوَهَر شيء من المأآول يوِجُب ذلك، وإنََّما قلنا إنَّا وجْدنا الّله تعالى قد مَسَخ عبادًا من عباده في ُصَوَر 

، فكان المسخ على صورته أبَلغ الخنزير دوَن بِقيَّة األْجناس، فعلمنا أنَّه لم َيْفَعْل ذلك إالَّ ُألمور اجتمعْت في الخنِزير
 من التَّنكيل، لم نُقْل إّال هذا

لقردا  

طباع القرد والقرد َيضَحُك وَيْطَرب، وُيقعي وَيحكي، ويتناوُل الطَّعاَم بيديه ويضُعه في فيه، وَلُه أصابُع وأظفار، 
ط في الماء غِرق ولم يسَبْح؛ آاإلنساِن قبَل أْن وَينقي الجوز، ويأنس اُألْنَس الشَّديد، َوَيْلَقُن بالتَّلقين الكثير، وإذا سَق

يتعلََّم السِّباحة، فلم تجد النَّاُس للذي اعترى الِقْرَد من ذلك دوَن جميِع الحيوان ِعّلًة إالَّ هذه المعاني التي ذآرتها، من 
ا ال يحكى مثُله إالَّ عن اإلنسان؛ ألنَّ مناَسبة اإلنساِن ِمْن ِقَبِلها،وُيحكى عنه من شدَّة الزَّواج، والَغيرِة على األزواج، م

الخنزيَر َيَغاُر، وآذلك الجمُل والفَرُس، إّال أنَها ال تزاوج، والِحماُر َيغاُر ويحمي عاَنَتُه الدَّهر ُآلَُّه، ويضِرُب فيها 
الَغيرة، وهما آضربه لو أصاَب َأَتانًا من غيرها، وأجناس الحمام تزاوج وال َتغار، واجتَمع في القرد الزَّواج و

َخصلتاِن آريمتان، واجتماُعهما من مفاخِر اإلنسان على ساِئر الحيوان، ونحن لم َنَر وْجَه شيٍء غيِر اإلنسان أشَبَه 
صورًة وشبهًا، على ما فيه من االختالف، وال أشَبَه فمًا ووْجهًا باإلنسان من الِقْرد، وُرّبما رأْينا وجَه َبْعِض الحمر إذا 

، فال َنِجُد َبْيَنُه وبين الِقْرِد إالَّ اليسيَرآان ذا خْطٍم  

أمثال في القرد وتقول الناس أْآيُس من ِقشَّة وأْمَلُح ِمْن ُربَّاٍح ولم يقل أحد أآيس من ِخنزير، وأمَلُح من ِخّنوص، وهو 
 قول العاّمة القرد قِبيٌح ولكّنه مليح

وقالوا اْنُظر إلى آفِّه وأصابعه، فَكّف القرد وأصابُعه َأْشَبُه  آف القرد وأصابعه وقال النَّاس في الضبِّ إنه ِمسٌخ،
 وأصَنُع، فقدََّمِت القرَد على الخنزير من هذا الوجه
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علة تحريم لحم الخنزير  وأّما القوُل في لحمه، فإنَّا لم نزعْم أّن الخنزيَر هو ذلك اإلنساُن الذي ُمسخ، وال هو من 
االستقذاِر لَشْهوته في الَعِذرة، ونحن نجد الّشبُّوط والِجّريَّ، والّدجاج، والَجراَد، يشارْآُنه  َنسله، ولم َندْع َلحمُه من جهة

 في ذلك ولكن للخصال التي عّددنا من أسباب العبادات، وآيف صار أحقَّ بأْن تمسخ األعداُء على صورته في خلقِته

ِمن ُحبِّ اإلبل والّشَغِف بها ما َدعاني إلى أن قلت َلُه أبينها  حديث عبيد الكالبي قال وقلت َمّرًة لعبيد الكالبيِّ وأظَهَر
قال نعم، لها فينا ُخؤولة، إنِّي والّله ما أعني الَبخاتيَّ، ولكني أعني الِعَراب، التي هي أعرب قلت َلُه  وبينكم قرابة

إنما يمسخه على صورِة لئيم، مثل الخنزير ثم َمَسَخك الّله تعالى بعيرًا قال الّله ال يمسُخ اإلنَساَن على ُصورِة آريٍم، و
 القرد، فهذا قوُل أعرابيٍّ ِجْلٍف تَكلم على ِفطرِته

َواْسَأْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي َآاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر إْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْبِت إْذ "قول في آية وقد تكلم المخاِلُفون في قوِلِه تعالى 
وقد طَعَن ناٌس في تأويل " َتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعًا َوَيْوَم َال َيْسِبُتوَن َال َتأِتيِهْم َآذلَك َنبُلوُهْم ِبَما آاُنوا َيْفُسُقوَنَتْأِتيِهْم ِحي

 هذه اآلَيِة، بِغيِر علٍم وال بياٍن، فقالوا وآيف يكون ذلك وليس بين أن تجيء في آلِّ هالل فرٌق، وال بينها إذا جاءت
 في رأس الهالل فرٌق، وال بيَنها إذا جاءْت في رأس السََّنِة فرق

هجرة السمك وهذا بحُر الَبصرِة واُألبّلة، يأتيهم ثالثَة أشهٍر معلومة معروفة من السنة السَّمُك األْسبور، فيعرفون وقَت 
ُل إالَّ قليًال حتَّى ُيْقِبَل السَّمُك من ذلك مجيئِه وينَتِظُرونه، وَيعِرفون وقَت انِقطاِعه ومجيِء غيره، فَال يمكث بهم الحا

البحر، في ذِلَك األوان، َفَال َيَزالوَن في َصْيٍد َثَالَثَة أشهٍر معلومٍة من السََّنِة، وذِلَك في آلِّ سنٍة مرَّتين لكل جنس، 
ى حساب مجيء األسبور ومعلوٌم عندهم أنه يكون في أحد الزمانين أسَمَن، وهو الُجواف، ثمَّ يأتيهم األْسبور، عل

 والُجَواِف، فأّما اَألْسبور فهو يقطع إليهم من بالِد الزِّنج، وذِلَك َمْعُروٌف عند البْحريِّيَن، وأنَّ اَألْسبور في الوقت الذي
ا منها يقَطع إلى ِدجلِة البصرة ال يوَجد في الزِّنج، وفي الوقت الذي ُيوَجُد في الزنج ال يوجد في ِدجلة، وربَّما اصطاُدو

شيئًا في الطريق في وقت قطِعَها الَمْعُروِف، وفي وقت رجوعها، وَمع ذِلَك أصناٌف من السمك آاإلْربيان، والرَّّق، 
والَكْوَسج، والبرد، والَبَرسُتوج، وآلُّ ذلك مْعُروف الزَّماِن، متوقُع المخَرج،وفي السَّمِك أوابُد وقواطع، وفيها سّيارٌة ال 

ُيصاُب، ولذلك صاُروا يتكلُموَن بَخْمسِة السنة، يهذُّونها، سوى ما َتَعلَُّقوا به من غيرها، ثمَّ القواطع  تقيم، وذلك الشَبُه
 من الطير قد تأتينا إلى الِعراق منهم في ذلك اإلبَّان جماعاُت آثيرٌة، َتْقَطُع إلينا ثمَّ َتُعوُد في وقتها

إْذ َتأِتيهْم "صبتم في َبعض ما وصفتم، وأْخطْأتم في َبعٍض، قال الّله تعالى رد على المعترض  ُقْلنا لهؤالء الَقْوم َلَقْد َأ
ويوُم السبِت يدوُر َمَع األسابيِع، واَألسابيُع تدور مع شهوِر اْلَقَمِر، " ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتِهْم ُشرَّعًا َوَيْوَم َال َيْسِبُتوَن َال َتأِتيهْم

الزمان، وقد يكون السبُت في الشتاء والصَّيف والخريف، وفيما بين ذلك، وَلْيَس هذا من  وهذا ال يكوُن َمَع استواٍء من
باب أزمان قواطع السَّمِك وَهْيِج الَحَيوان وطلب السِّفاد، وأزمان الفالَحِة، وأوقاِت الجْزر والَمدِّ؛ وفي سبيل اَألنواء، 

َتسُلُخ، واألياِئُل َآيف ُتلقي ُقروَنها، والطيِر آيف َتنطق ومتى  والشجر آْيَف َيْنُفُض الَوَرق والثمار؛ والحّياِت َآيف
فقال إذا آان في آخر َتشرينَ اآلِخِر أقبل إليكم األْسُبور  وعالمتك تسكت، ولو قال َلَنا قائل إني َنِبيٌّ وُقْلَنا َلُه وما آيتك

لجمَعة أو يوُم األَحد أقبل إَليكم األْسُبور، َحتَّى ال يزاُل من جهة البحر، َضحُكوا منه وسِخروا ِبه،ولو قال إَذا آاَن َيْوُم ا
يصنع ذلك في آلِّ جمعة عِلْمنا اضطرارًا إَذا عاَينَّا الذي َذَآَر على َنَسقه أّنه صادق، وأنَّه لم يعلْم ذلك إّال من ِقَبِل 

وم، ومن تناهي المدِّ والجْزر على قدر خاِلق ذلك، تعالى الّله عن ذلك، وقد أقَرْرنا بعجيِب ما نرى من مطالع النُّج
امتالِء القمر، وُنقصانه وزيادته، ومحاقه واستراره، وآلُّ شيٍء يأتي على هذا النَّسِق من المجاِري، فإنََّما اآليُة فيه ِللَِّه 

أو عيٍن، أو جدوٍل وحَده على وحدانيَّته، فإذا قال قائٌل ألهل شريعٍة وألهل ُمرًسى، من أصحاِب بحٍر أو نهٍر أو واٍد، 
تأتيكم الِحيتاُن في آلِّ سبت، أو قال في آلِّ رمضان، ورمضاُن متحوُِّل األزماِن في الشِّتاِء والصيف والرَّبيِع 

والخريِف، والسَّبُت يتحوَّل في جميع األزمان، فإذا آان ذلك آانْت تلك األعجوبُة فيه دالًة على توحيد الّله تعالى، 
خَبر، وأنَّه رسوُل ذلك المسخِّر لذلك الصِّنف، وآان ذلك المجيُء خارجًا من النَّسق القائم، وعلى ِصدِق صاحب ال

 والعادِة المعروفة، وهذا الفرُق بذلك َبيٌِّن، والحمُد لّله
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 شنعة الخنزير والقرد

وفي الموضِع الذي ذَآَر أنَّه مَسَخ ناسًا " َخاِسِئيَن َفَلمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم ُآوُنوا ِقَرَدًة"قال الّله تعالى 
خنازير قد ذآر الُقُرود، ولم يذُآْر أنَُّه َمَسَخ قومًا خنازير، ولم يمَسْخ منهم قرودًا، وإذا آان األمر آذلك فالمسُخ على 

الوقت الذي قد ذآر أنَّه قد مسخ صورة الِقَردة أشَنع؛ إْذ آان المسُخ على صورتَها أعظَم، وآان العقاُب به أْآبر، وإّن 
ناسًا قرودًا فقد آان مسَخ ناسًا خنازير، فلم يَدْع ِذْآَر الخنازير وَذَآَر القروَد؛ إالَّ والقروُد في هذا الباب أوَجُع وأشَنع 

 وأعظُم في الُعقوبة، وأدلُّ على شدَّة السَّْخطة، هذا قول بعضهم

السِّباع الخطم، والُخرطوم وقد يقال ذلك للخنزير والِفْنِطيسة، والجمع استطراد لغوي قال ويقال لموضع األنف من 
 الفناطيس، وقال األعرابّي آأّن فناطيسها آراِآُر اإلبل

خصائص بعض البلدان وقال صاحب المنطق ال يكوُن ِخنزيٌر وال أيٌِّل بحرّيًا، وذآر أنَّ َخناِزيَر بعض الُبلداِن يكوُن 
بأرِض نهاَوْنَد ِحَماٌر؛ لشدَّة برِد الموضع، وألنَّ الِحمار َصِرٌد لها ظلٌف واحد، وال يكون  

وقال في أرِض آذا وآذا ال يكون بها شيٌء من الَخْلِد، وإن نقله إنساٌن إليها لم يحفر، ولم يتَّخذ بها بيتًا، وفي الجزيرة 
 التي تسمَّى ِصِقلِّية ال يُكوُن بها صنٌف من النمل، الذي يسمَّى أقرشا

ل أهل الكتابين في المسخ وأهل الكتاَبين ُينكرون أْن يكون الّله تعالى مسَخ النَّاس قرودًا وخنازير، وإنما مسخ قو
 امرأة لوط َحَجرًا، آذلك يقولون

 القول في الحيات

دنا، واجعْلنا من المحسنيناللهمَّ جنِّبنا التكلَف، وَأِعْذَنا من الخَطل، واحِمنا من الُعْجِب بَما يكوُن منَّا، والثِّقِة بَما عن  

 احتيال الحيات للصيد

حدثنا أبو جعفٍر المكفوُف النحويُّ العنبريُّ، وأخوه َروٌح الكاتب ورجاٌل من بني العْنبر، أن عندهم في رمال بْلعنبِر  
في رماِل بلعنبر،  حيٌَّة تصيد العَصافير وِصَغاَر الطيِر بأعجِب صيٍد، زعموا أنها إذا انتَصَف النهاُر واشتدَّ الحرُّ

وامتَنعت األرض على الحافي والمنتعل، وَرِمض الجندب، غمست هذه الحّيُة ذنَبها في الرَّمل، ثم انتصَبْت آأنها رمٌح 
مرآوٌز، أو عوٌد ثابت، فيجيء الطاِئر الصغيُر أو الجرادُة، فإذا رأى عودًا قائمًا وآِره الُوُقوَع على الرَّمل لشدَّة حرِّه، 

َلى رأس الحيَّة، على أّنها ُعود، فإذا وَقَع على رأسها قبَضْت عليه، فإن آان جرادًة أو ُجَعًال أو َبْعَض ما ال وَقَع ع
ُيْشبعها مثُله، ابتلعته وبقيْت على انتصابها، وإن آان الواقُع على رأسها طائرًا ُيشِبعها مثُله أآلْتُه وانصرفت، وأنَّ ذلك 

ِنَبه في الصَّيِف والَقْيظ، في انتصاف النهار والهاجرة، وذلك أنَّ الطاِئَر ال يشكُّ أنَّ الحيََّة عوٌد، دأُبها ما َمَنَع الرَّمل جا
وَأُنه سيُقوم له مقام الِجْذل للِحْرباء، إلى َأْن يسكن الحرُّ وَوَهُج الرَّْمِل، وفي هذا الحديِث من الَعَجِب َأْن تكون هذه 

يلة، وفيه َجهُل الطاِئِر بفرِق ما بين الحيواِن والُعود، وفيه قلُة اآتراِث الحيَّة بالرَّْمل الذي الحيَُّة َتهَتِدي لمثل هذه الح
عاَد آالجمر، وصلَح أن يكون َملًَّة وموِضعًا للخبزة، ثمَّ أن يشتمل ذلك الرَّمل على ثلث الحيَّة ساعاٍت من النََّهار، 

ب ما في الحّياتوالرمُل على هذه الصفة، فهذه أعجوبٌة من أعاجي  

 رضاع الحية وإعجابها باللبن

وزعم لي ِرَجاٌل من الّصقالبِة، خصياٌن وفحول، َأنَّ الحيَّة في بالدهم تأتي البقرَة المحفَّلَة فتنطوي على فخذْيها 
ُة مع قوَّتها َأن وُرآبتيها إلى عراقيبها، ثّم ُتْشخص صدَرها نحو َأخالِف َضْرِعها، حتى تْلتقم الِخلف؛ فال تستطيع الَبَقَر

َتَتَرْمَرَم، فال تزا ُل تمصُّ اللبن، وآلما مصَّت استرخت، فإذا آادت تتلُف َأرسلتها، وزعموا أن تلك البَقرَة إّما أن 
تموَت، وإّما َأْن يصيَبها في ضرعها فساٌد شديٌد َتْعُسُر مداواته، والحيَُّة ُتْعَجُب باللبن، وإذا وجدت األفاعي اإلناء غير 

َخمَّر آرعت فيه، وُربََّما مجَّت فيه ما صار في جوفها، فيصيُب شارَب ذلك اللَبِن أًذى ومكروٌه آثير، ويقال إنَّ اللبن م
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محَتضر، وقد ذهب ناٌس إلى العمَّار، على قولهم إنَّ الثوَب المعْصَفر مْحتَضر، فظنَّ آثيٌر من العلماء أنَّ المعنى في 
اتاللبن إَنما َرَجَع إلى الحيَّ  

 ما تعجب به الحيات

والحيَُّة ُتْعَجُب باللُّفَّاح والِبطِّيخ، وبالُحْرِف، والخردل المْرُخوف؛ وتكره ريَح السذاب والشِّيح، آما تكره الَوَزُغ ريَح 
 الزَّعَفران

 قوة بدن الحية

من قوَّتها أنها إذا أدَخَلْت رأسها وليس في األرض شيٌء جسمه مثُل جسم الحيَِّة، إال والحّيُة أقوى بدنًا ِمنه أضعافًا، و
في ُجْحِرها، أو في َصْدٍع إلى صدرها، لم يستطْع أقوى الّناس وهو قابٌض على ذنبها بكلَتا يديه أْن يخرجها؛ لشدَِّة 
ها، اعتمادها، وَتعاوِن أجزاِئها، وليست بذاِت قوائم َلَها أظفاٌر أو مخالُب أو أظالف، ُتْنِشُبَها في األرض، وتتشبث ب

وتعتمد عليها، وربما انقَطَعْت في يدي الجاِذب لها، َمَع أنها لد َنٌة ملساُء َعِلَكة فيحتاج الرفيق في أمرها عند ذلك، أْن 
ُيرسلها من يديِه بعَض اإلرسال، ثمَّ ينشُطها آالمختطف والمختلس، وربما انقطع ذنبها في يد الجاذب لها، فأمَّا أذناُب 

ومن عجيب ما فيها من هذا الباب، أنَّ ناَبها ُيقَطع بالكاز، فينبت حتى يتمَّ نباته في أقلَّ من ثالث األفاعي فإنها تنُبت،
 ليال

نزع عين الخطاف والُخطَّاف في هذا الباب خالُف الخنزير؛ ألنَّ الخطاف إذا ُقلمْت إحدى عينيه رَجعت، وعيُن 
 الِبْرَذْوِن يرآبها الَبياُض، فيذهب في أيَّاٍم يسيرة

 االحتيال لناب األفعى

وناب األفعى ُيحتاُل له بأن ُيدخَل في فيها ُحمَّاض أتُرّج، ويطبق لحُيها األعلى َعَلى األسفل، فال تقتل ِبَعّضتها أيامًا 
 صالحة، والِمْغناطيس الَجاذب للحديد، إذا ُحكَّ عليه الثُّوم، لم يجذب الحديد

 خصائص األفعى

رأسها، وهي تلد وتبيض، وذلك أنها إذا َطرَّقت ببيضها تحّطَم في جوفها، فترمي بفراِخها واألفعى ال تدوُر عيُنها في  
أوالدًا، حتى آأنها من الحيوان الذي يلد حيوانًا مثَله،وفي األفاعي من العَجب أنها ُتذبح حتى ُيفَرى منها آلُّ وَدج، 

ة عنقها، فقلت له اقبضها من الَخَرَزة التي تليها قبضًا فتبقى آذلك أيَّاًما ال تموت، َوأمرُت الحاوَي فقبض على َخَرَز
ك، رفيقًا، فما َفَتَح بينها بقدر َسمِّ اإلبرة حتَّى َبَرَدْت مّيتة، وزعم أّنه قد ذبَح غيَرها من الَحيَّاِت فعاَشْت على شبيٍه بذل

لطَّْرفثمَّ إنه َفَصَل تلك الَخَرزة َعَلى مثاِل ما صنع باألفعى، فماتت بأسرَع من ا  

قوة بدن الممسوح وآلُّ شيٍء ممسوِح البدن، ليس ِبِذي أيٍد وال أْرُجل، فإنَّه يكون شديَد البدن، آالسَّمكة والحيَّة، حديث 
في سم األفعى وزعم أحمد بن غالب قال باعني َحّواٌء ثالثين أفعى بدينارين، وأهدي إليَّ خمسًا اصطادها من ُقبالة 

 لى شاطِئ دجلة، قال وأَرْدتها للتِّرياق، قال فقال لي حين جاءني بها قل لي َمن يعالجهاالقلب، في تلك الصحارى ع
قال قلت هذا الصيدالنيُّ بعينه،  قال فقلت له فالن الصيدالنّي، فقال ليس عن هذا سألتك، قل لي من يذبحها ويسُلخها

لمفِصل من قفاُه، وحرآُته أسرُع من البرق، فإن قال أخاف أن يكون مغرورًا من نفسه، إنَّه والّله إن أخطَأ موضع ا
ن يديه، آان ال يحسن وال يدري آيف يتغفله، فينُقُره َنْقَرًة، َلْم ُيْفِلْح َبعَدَها َأَبدًا، ولكني َسَأَتَطوَُّع لك ِبَأْن أعمل ذلك بي

أسرع من الطَّْرِف، ثمَّ يذبحها، فإذا ذبحها قال فبعثت إليه، وآان رأسه إلى الَجْونة، َفُيْغِفُل الواحدَة فيقِبض على قفاها ب
سال من أفواهها ُلعاٌب أبيض، فيقول هذا هو السم الذي يقُتل قال فجالت يُده َجْولًة، وقطرت من ذلك اللُّعاب قطرٌة 

ء امَتَحن ذلك َعَلى طَرف قميِص الصيدالنيِّ، قال َفَتَفشَّى ذلك القاطُر حتَّى صار في قدر الدِّرهم العظيم، ثم إّن الحّوا
الموضع فتهافت في يده، وبقيت األفاعي ُمَذبَّحة تجول في الطست ويكدم بعُضها بعضًا، حتى أمسينا، قال وبكرت 
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على أبي رجاء إلى باب الِجسر، أَحدِّثه بالحديث، فقال لي وِدْدت أنِّي رأيت موضع القْطرة من قميص الصَّيدالني قال 
عي إلى الصَّيَدالنيِّ، فَأَرْيُته موضَعه، وأصحاُبَنا يزعمون أنَّ لعاَب اَألفاعي ال َيعَمُل في الدَّم، فوالّله ماِرْمُت َحتَّى مرَّ َم

إالَّ أّن َأْحَمَد ابَن المثنَّى زعم أّن من األفاعي جنسًا ال ُيضرُّ الفراريج من بيِن األشياء، وال أدري َأيُّ الخبرين أبعد 
ب، أو خبر ابن المثنى في سالمة الَفرُّوِج َعَلى اَألفعى ما تضيء عينه من الحيوان أخَبُر ابن غالب في تفسيخ الثَّو

وزعم محمد بن الجهم أّن العيون التي تضيء بالليل آَأنها مصابيُح، عُيوُن األْسد والنموِر، والسَّنانيِر واألفاعي، فبينا 
ْعَمُل التِّرياقات، ويبيعها أحياًء ومقتولة، فقال له نحُن عنَده إْذ دخل عليه بعُض من يجلب األفاعي من ِسجْستان، وَي

َحدِّثهم بالذي َحدَّثتني به من عين األفَعى، قال َنَعم، آنُت في َمْنِزِلي نائمًا في ظلمة، وقد آنُت جمعُت رؤوس أَفاع آنَّ 
في الظلمِة، فرأيت ضياًء إالَّ أنَّه عندي، ألرمَي بها، وأغفلُت تحت السَّرير رأسًا واحدًا، ففتْحُت َعيني تَجاَه السَّريِر 

ضئيٌل ضعيٌف رقيق، فقلت عيُن غوٍل أو بعِض أوالِء السَّعالى، وذهَبْت نفسي في ألواٍن من المعاني، فقمت فقَدْحت 
نارًا، وأخذُت المصباح معي، ومضيت نحَو السرير فلم َأجْد َتْحَتُه إالَّ رأَس أفعى، فأطفأُت السِّراج ونمُت وفتْحُت 

يني، فإذا ذلك الضوء على حاله، فنهْضُت فَصنعُت آصنيعي األوَّل، حتى فعلُت ذلك ِمرارًا، قال فقلت آخر مرَّة ما ع
أرى شيئًا إالَّ رأَس أفعى، فلو نحَّيَتُه فنحَّيُته وأطفأُت السِّراج، ثّم رجْعُت إلى منامي، ففتْحت عيني فلم أ َر الضَّوء، 

مَّ سألُت عن ذلك، فإذا األمُر َحقٌّ، وإذا هو مشهوٌر في أهل هذه الصِّناعة علة قوة بدن فعلمت أنَّه من عين األفعى، ث
الحية  قال وربََّما قبَض الرَّجُل الشديُد األْسِر والُقوَِّة القبضَة على قفا الحيَّة فتلتفُّ عليه فتصرُعُه، وفي ُصعوِدها وفي 

ِبها حتَّى تفوَت وتسبق، وليسْت بذاِت قواِئم، وإنما تنساُب َعَلى بطنها، سعيها خلَف الرَّجِل الشديِد الُحْضر، أو عند هر
وفي تداُفِع أجزاِئها وَتعاونها، وفي َحَرَآِة الكلِّ من ذاِت نفسها، دليٌل على إفراِط ُقوَِّة بدنها،ومن ذلك أنها ال تمَضغ، 

َعْظٌم، فتأتي ِجْذَم شجرٍة، أو َحجرًا شاِخصًا فتنطوي وإنما تبتلع، فربَّما آان في الَبْضعة أو في الشيء الذي ابتلَعْته 
عليه انطواًء شديدًا فيتحطَّم ذلك الَعْظم َحتَّى َيِصيَر ُرَفاتًا، ثمَّ ُيقطُع ذنُبها فينبت، ثمَّ تعيُش في الماء، إن صارت في 

وصارْت مائية، قال َو إنََّما أتْتها هذه الُقوَّة،  الماء، َبعد أْن آاَنْت بّريَّة، وتعيُش في البرِّ َبْعَد أن طال ُمكْثها في الماء
واشتدَّت ِفَقُر ظهرها هذه الشِّدََّة؛ لكثرِة أضالِعها، وذلك أنَّ لها من األضالع عدَد أيَّاِم الشَّهر، وهي مع ذلك أطوُل 

َعَرٍض َيْعِرُض َلها، ومع ذلك فإنه الحيوان عمرًا، موت الحية ويزعمون أنَّ الحيَّة ال تموُت َحْتَف أنفها، وإنََّما تموُت ِب
ليس في الحيوان شيٌء ُهَو أصبُر َعَلى جوٍع من َحيٍَّة؛ ألنَّها إن آاَنْت َشابًَّة َفَدَخَلْت في حائٍط صخٍر، فتتبَُّعوا موضَع 

ر ِبالصَّْبر عند هذه العلَّة، َمْدَخَلها بوِتٍد أو بحجر، ثّم هدموا هذا الحائط، وجُدوها هَناك منطِوية وهي َحّيٌة، فالّشابُة ُتذآ
  فإن َهِرَمْت صُغرت في بدنها، وأقَنَعَها النَِّسيم، ولم تشَتِه الطعم، وقد َقاَل الشاعُر وُهَو َجاهليٌّ

 فاْبَعْث له من بعض أعراض اللََّممْ   ُلَمْيَمًة من َحَنٍش أعـَمـى أصـمّْ

عاَش حتى ُهَو ال َيمشـي بـدمَّْقْد   فُكلََّما َأْقَصَد ِمْنـُه الـُجـوُع َشـمّْ  

  وهذا القوُل لهذا المعنى، وفي هذا الوجه يُقول الشاِعُر

 داهية َقْد صُغَرْت من الِكـَبـْر  ِصّل صفًا ما ينَطوي من الِقَصْر 

 طويلة اإلطراِق من غير َخَفـر  آمطرٍق قد ذهبت به الِفـكـْر

لى َفْقِد الطُّْعم ومن أعاجيبَها أنها وإن آاَنْت َمْوُصوَفًة بالشََّرِه والنََّهم، وسرَعِة َجاء بَها الطوفان أيَّاَم َزَخ َصْبُر الحية ع
م، االبتالع، فلها في الّصبر في أيَّاِم الشِّتاء ما ليس للّزِهيِد، ثمَّ هي َبْعُد ممَّا يصير بها الحاُل إلى أن تستغِنَي عن الطُّع  
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 النمس والثعابين

أنَّ بمصَر دوْيبًَّة يقال لها النمس يتَّخذَها الناطور إذا اشتّد خوفه ِمَن الّثَعابين؛ ألنَّ هذه الدَّابَة تنقبُض ثّم َقْد يزعُمون 
 وتنضمُّ، َتتَضاَءُل وتستدّق، حّتى آَأنها ُقَدْيَدة أو قطعُة حْبل، فإذا عضَّها الثُّعبان وانطوى عليها زَفرْت، وأخَذْت بَنَفسها

نتفخ، فتفعل ذلك وقد انطوى عليها، فتقطعه ِقَطعًا من ِشّدِة الزَّْخرة، وهذا من أعجب األحاديثوَزَخرت جوَفها فا   

 القواتل من الحيات

والثَّعابيُن إحَدى القواتِل، ويزُعمون أنها ثالثُة أجناٍس ال ينَجُع فيها ُرقيٌة وال ِحيلة، آالثعبان، واألفعى، والهنديَّة، 
وُسمَُّها إْن لم يقُتْل  ا يقُتُل مع ما ُيمدُّها من الفَزع؛ فقد يفعل الَفَزع وْحَده؛ فكيف إذا قارَن ُسمََّهاويقال إنَّ ما ِسواها فإنم

 أمَرَض

ما يفعل الفزع في المسموم ويزعمون أنَّ رجًال قال تحَت شجرٍة، فتدلَّت عليه حيٌَّة منها فعضَّت رأَسه، فانتبه محمرَّ 
فََّت، فلم َيَر شيئًا، فوضع رأَسه يناُم، وأقام مدًَّة طويلًة ال يرى بأسًا، فقال له َبْعُض َمْن آان الَوْجِه، فحكَّ رأَسه، وَتَل

قال ال والّله، ما  رأى تدلَِّيَها عليه ثّم تقلَُّصها عنه وهروَبها منه هل علمَت ِمْن أيِّ َشيٍء آان انتباُهك تحَت الشَّجرة
النيَّة نزلت عليك حّتى عضَّْت رأَسك، فلما جلست فزعًا تقلَّصْت عنك وتراجَعْت، َفَفزع علمت، قال بلى، فإنَّ الحيََّة الُف

َفْزَعًة وَصَرَخ صرَخًة آاَنْت فيها َنْفُسُه، وآأنُهْم تّوُهموا أنَّه لما فِزع واضطَرَب، وقد آان ذلك السمُّ مغمورًا ممنوعًا 
منافُسه، إلى موضع الصَّميم والدِّماِغ وعْمِق البَدن، فانحلَّ موضُع الَعْقد  فزال ماِنُعه، وأوغله ذلك الَفَزُع، ِحيَن تفتَّحت

  الذي انعقَدْت عليه أجزاؤه وأخالُطه وأنشد األصمعيُّ

  َنِكيثة تنهشه بمنبذ

  وأنشَد ألبي ُدؤاٍد اإلياديِّ

 فأتاني َتْقِحيُم َآْعٍب لَي المن  طَق إن النَِّكيثة اإلْقَحـاُم

فعل السم قال فالفَزُع إّما أْن يكوَن ُيوِصل السمَّ إلى الَمقاِتل، وإمَّا أن يكون معينًا له، آتعاون الرَُّجلين أثر الفزع في 
على نزع وِتد، فهم ال يجزمون على أّن الحيَّة من القواتل البّتة، إالَّ أْن تقتَل إذا عضَّت الناِئَم والمغشيَّ عليه، والطفَل 

ال َيْعِقُل، وحّتى تَجرََّب عليِه األدويةالغريَر، والمجنوَن الذي   

 الترياق وانقالب األفعى

وآنت يومًا عند أبي عبد الّله أحمد بن أبي ُدؤاد، وآان عنده َسَلمويه وابن ماسويه، وبختيشوع بن جبريل، فقال هل 
ب نفع الترياق، وإن َلْم ُتْدَرك َلْم َيْنَفْع؛ فقال بعضهم إذا َعضَِّت األفَعى فُأدرَآْت قبل أن َتْنَقل ينفع التِّرياق من نهشة أفعى

 خبَّرني ألنهم إْن قلَّلوا ِمَن التِّرياِق قَتلُه السُّمُّ، وإن آّثروا ِمْنُه َقتله الفاضُل عن مقدار الحاجة، قلت فإنَّ ابَن أبي العجوِز
ذا عّضت استفرغت إدخاَل النَّاِب آلِّه، وهو بَأنها ليست تنقلب ِلمجِّ السمِّ وإفراغِه، ولكنَّ األفعى في نابها َعَصل، وإ

أْحَجُن أْعَصل، فيِه مشابه من الشِّّص، فإذا انقلَبْت آان أسهَل لنْزعه وسلِّه، فأمَّا لصبِّ الّسّم وإفراغه فال، َقاَل والّله 
فاعَي وضنُّوا وعزُموا على أنه ال لعلَّه ما قلت قلُت َما أْسَرَع ما شكْكَت ثّم قلت له فكَأنما وضعوا الترياق واجتَلُبوا اَأل

ينفع إّال بَدْرِك اَألْفعى قبَل أْن َتنقلب وآيف صار التِّرياُق بعد االنقالب ال يكوُن إالَّ في إْحَدى منزلتين إّما أن يقتل 
فاضلًة وال ناقصة ولكني بكثرته، وإمَّا أّال يْنَفَع بقلَّته فكَأنَّ الترياَق ليس نفُعه إالَّ في المنزلِة الوسطى التي ال تكون 

يغوَص أقوُل لك آيف يكون نفعه إذا آان الترياُق َجيِّدًا قويًَّا، وُعوجل فُسقي المْقَداَر اَألوسَط، َقْبَل َأْن َيْبُلَغ الصَّميَم، و
ُيوَصل إلى معرفته في الُعْمِق، وعلى هذا ُوضع، وهم آانوا أْحَزم وأْحَذَق ِمْن أن يتكلَّفوا شيئًا، ومقداُره من النَّفِع ال  

وبأيِّ سبٍب  ويقول بعُض الُحذَّاق إنَّ سقي التِّرياِق بعَد النهش بساعِة أو ساَعتين َمْوُت المنهوش، ثم قلت له وما َعلَّمك
َنِجُد من ولعله ليس هنالك إالَّ مخالطُة جوَهِر ذلك النَّاِب لدم اإلنسان َأَوَلْسَنا قد  أيقنَت أنها تمجُّ من جوِف نابها شيئًا
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وقد ُتِقرُّون أنَّ الهنديَّة والثُّعباَن يقُتالن، إمَّا بمخالطة الرِّيق  اإلنساِن َمْن َيَعضُّ صاحَبُه فيقُتُلُه، ويكوُن معروفًا بذلك
نَّ الحيَّة الدم، وإمَّا بمخالطة السِّنِّ الدَّم، من غير أن تدَُّعوا أنَّ أسناَنهما مجوَّفة، وقد أجمع جميُع أصحاِب التجارب أ

ُتضَرُب ِبَقَصَبٍة فتكوُن أشدَّ عليها من العصا، وقد يضَرُب الرجُل على جَسده بُقْضبان الّلْوِز َو ُقْضَباِن الرُّمان، 
 وُقضباُن اللَّْوِز أعَلُك وأْلَدن، ولكنَّها َأسَلُم، وُقضبان الرُّمَّان أخفُّ وأسَخُف ولكنها أعطب، وقد يطأ اإلنساُن على َعْظِم

تى َحّيٍة أو إْبَرِة َعْقَرٍب، وهما َمْيَتتان، فيلقى الجهد، وقد ُيْخَرُج السِّكِّيُن من الِكيِر وهو ُمحًمى، فيْغَمُس في اللبن فم
 خاَلَط الدََّم قاَم مقاَم السّم، من غير أن يكون َمجَّ في الّدم رطوبًة غليَظًة أو رقيَقًة

اُم حتى يَفرقها وُيْحِمصَها من غير أن يكوَن نفَذ إَلْيَها شيٌء ِمْنُه، وليس إّال وبعض الحجارة ُيْكَوى بهاوهو ِرْخواألْوَر
المالقاة، قلُت ولعلَّ ُقًوى قد انفصَلْت من أنياِب األفاعي إلى دماء النَّاس، وقد َرَوْوا أنَّه قيل لجالينوس إّن ها ُهنا رجًال 

قيها ويتُفل عليها، فدعا به بحضرِة جماعٍة وهو على الرِّيق، ودعا َيرقي العقارَب فتموُت، أو تنحّل فال تعمل، فرآه ير
 يدوُر بَغدائه فتَغّدى َمَعه، ثمَّ ُدِعَي له بالعقارب َفَتَفل عليها، فلم َيجْد لعابه يصَنُع شيئًا إالَّ أْن يكون ريقًا، وُهَو َحِديٌث

إالَّ ِمن طريق الَحْزر والَحْدس، والبالغات بيَن أهل الطبِّ، وأنت طبيب، فلم َأَرُه في يومه ذلك قال شيئًا  

السموم  وسموُم الحيَّاِت ذواِت األنياب، والعقارِب ذواِت اإلبر، إَنما َتْعَمُل في الّدِم باإلجماِد واإلذابة، وآذا سموُم 
 ذواِت الشعر والُقُروِن والُجمِّ، إنما َتْعَمُل في العصب، ومنها ما يعمل في الدم

لَّبنشرب المسموم ِل  

وحدَّثني بعُض أصحابنا قال آنُت إمَّا برماي وإما بباري وهما بالُد حّياٍت وأفاٍع، ونحن في ُعْرس، إذ أدَخلوا الِخْدَر 
العروَس فأبطؤوا عليه شيئًا، فأغفى وَتلّوْت على ذراعه أفعى، فذهَب ينفضها َوَحَجَمْت على ذراعه وقد يقال ذلك إذا 

ِط الحجَّام فَصَرَخ وجاؤوا يتعاَدْون فوجُدوها فقتلوها، وسَقوه في تلك اللَّيلِة لَبن أربعيَن آانت العضَّة في صورِة َشْر
ٍم عنزًا، ُآلََّما استقّر في جوفه َقْعٌب من ذلك اللََّبن قاَء َفَيْخُرُج ِمْنُه آأمثال َطْلِع الُفحَّال األبيض، فيه طرائق من َدَس

لََّبن ُآله، قال فعندها قال شيٌخ من أهل القرية إن آنتم أخَرْجتم ذلك الّسمَّ فقد تعُلوه ُخضرة، حتى اسَتْوَفى ذلك ال
 أخرجتم َنْفَسُه مَعه قال فغَبَر أيَّامًا بأسوإ حاٍل ثمَّ مات، قال وآنُت أعَجُب من ُسرعِة استحالة اللََّبِن وُجموده

 اآتفاء الحيات والضباب بالنسيم

ِرمت تنسَّمت النَّسيَم فاآتَفْت بذلك، وآذلك الضِّباُب إذا هِرمت، قال وال يكون ذلك للمائّية قلُت والحيَّاُت البّريَّة إذا ه
 من حيَّاِت الغياِض وُشطوِط األنهار، ومناِقع المياه

 الحيات المائية

ير ِمْن أصناف الحَشراِت قال والحيَّات المائيَّة، إمَّا أن تكون بّريًَّة أو جبليًَّة، فاآَتسحتها السُّيوُل واحتمَلْتها في آث
والدَّوابِّ والسِّباع، فتوالدت تلك الحيَّاُت وتالَقَحْت هناك، وإمَّا أْن تكون آانت أمهاُتها وآباُؤها في حيَّات الماء، وآيف 

في دارت األموُر َفإنَّ الحيَّاِت في أصل الّطبع مائّية، وهي تعيُش في النََّدى، وفي الماء، وفي البرِّ وفي البحر، و
الصَّخر والرَّمل، ومن طباعها أن ترّق وتلطف على شكلين أحدهما لطول العمر، واآلخر للُبعد من الرِّيف، وعلى 

 حسب ذلك تعُظم في المياه والغياض

 ما أشبه الحيات من السمك

على ضربين قال وآلُّ شيء في الماء مّما يعايش السمك، مما أشبه الحيَّات آالمارماهي واألنكليس فإنها آلها 
فأحدهما من أوالد الحيات انقلبت بما عرض لها من طباع البلد والماء، واآلخر من نسل سمك وحيات تالَقَحت؛ إذ 

 آان ِطَباُع السمك قريبًا من طباع تلك الحّيات، والحيَّاُت في األصل مائيَّة، وآّلها آانت حّيات
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ن الكوفة قريٌب من ُبْرنّي البْصَرة، قلبته البلدة،ويزعُم أهُل قرابة بعض النبات لبعض وقد زعم أهُل البصرة أّن ُمَشا
الحجاز أنَّ نخَل النارجيل هو نخل الُمْقل، ولكّنه انقلب لطباِع البلدة، وأشباُه ذلك آثير،ويزعمون أنَّ الفيلة مائية 

عندهم ِممَّا ال يجتزي بالنَّسيم، فإنَّه  الطِّباع بالجاموسيَّة والخنزيرّية التي فيهاب والنسيم قال والذِّْئُب أيضًا، وإن آان
من الحيوان الذي يفتح فاه للنَّسيم؛ ليبرد جوفه من اللهيب الذي يعتري السِّباع؛ وألنَّ ذلك يمّد قوَّته، ويقطع عنه 

 ببرودته ولطافته الرِّيق، فإن آان ذا ُسْعر إذا عدا احتشى ريحًا

جاَع األسد ففعل ِفْعَل الذِّئب، فاألسد والذِّئب يختلفان في الجوع اختالف صبر الذئب واألسد على الطعام وّربما 
والصبر؛ ألنَّ األسَد شديُد النََّهِم، رغيٌب حريص َشِرٌه؛ وهو مع ذلك يحتِمُل أْن يبقى أّياًما ال يأآُل شيئًا، والذِّئُب وإن 

ه من شيء ُيلِقيه في جوفه، فإذا لم يجْد شيئًا استعاَر النسيمآان أقفر منزًال، وأقلَّ ِخْصبًا، وأآَثَر َآّدًا وإخفاقًا، فال بدَّ ل   

حيلة بعض الجائعين والنَّاس إذا جاُعوا واشتدَّ جوُعهم شدُّوا على بطونهم العماِئم، فإن استقلوا، وإالَّ َشدُّوا الَحَجر 
  شعر في الذئب وأنَشد

ا الَعاِدي أضلَّ ِجراَءُهَآِسيِد الَغَض  على َشَرٍف ُمْسَتْقِبَل الرِّيِح َيْلَحُب   

 آأّنه يجمع اسِتْدخاَل الرِّيِح والنَّسيم، فلعلَّه أن يِجَد ريَح ِجرائه

  وقاَل الرَّاجز

 َيْسَتْخبُر الرِّيَح إذا لم َيْسَمِع  ِبِمْثِل ِمْقَراِع الصََّفا الُموقَِّع 

 شّم الظليم

ن َغْلَوٍة، ويبُعد َعْن رئاِله فيشمُّ ريَحها من مكاٍن بعيد وأنشدني والظَّليم يكون على بيضه فيشمُّ ريح القانص من أآَثَر م
  يحيى بن ُنجيم بن َزَمعة قال

  أشمُّ من َهَيٍق وأْهَدى من َجَمْل

  وأنشدني َعْمُرو بن ِآرِآرة

  َما َزاَل يشتمُّ اشتماَم الَهْيِق

لون َشْيطان الَحماطة يريدون الحّيةقال وإّنَما جعله ذئَب غضًا ألنهم يقولون ذئُب الَخمر أخبث، ويقو  

 بعض ضروب الحّيات

وآلُّ حّيٍة خفيفِة الجسم فهي َشيطان، والثِّقاُل ال تْنشط من أرٍض إلى أرض، وتثُقُل َعمَّا تبُلُغه المستطيالُت الِخفاف، 
  وقال طَرفة

ـُهتالِعُب َمْثَنى َحْضَرِميٍّ َآَأنَّ  َتَعمُُّج َشْيطاٍن بذي ِخْروٍع َقْفِر   

  الِكْرماني عن أَنس وال أدري َمْن أنٌس هذا ِفي صفة ناقة

 َشَناِحَيٌة فيهـا شـنـاٌح آـأّنـهـا  َحَباٌب بكفِّ الشَّْأِو من أسطٍع َحْشِر 

 والَحباب الحّية الّذآر
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ضبُّ السَّحا، بعض المضاف إلى النبات من الحيوان وآما يقولون ذئب الَخمر، يقولون أرنب الخلَّة، وتيس الرَّْبل، و
والسََّحا بقلٌة تحُسُن حاُله َمْن أآلها،وآذلك يقولون ما هو إّال ُقْنَفُذ ُبْرَقَة ألنه يكون أخبَث له، وذلك آله علىقدر طبائع 

 البلدان واألغذية العاملة في طبائع الحيوان

ضاحكًا مسرورًا، من غير َعَجٍب حّتى  بعض طبائع البلدان أال ترى أنَّهم يزُعمون أنَّ َمن دَخَل أرَض ُتبََّت لم يَزْل
يخرَج منها، ومن أقام بالموِصل حوًال ثم تفقَّد قوَّته وجد فيها فضًال، ومن أقام باألهواز َحْوًال فتفقَّد عقَله ُذو ِفراسٍة 

نج، وقال الشمَّاخوجد النُّقصاَن فيه بيِّنًا، آما يقال في ُحمَّى َخيبر، وِطحال البْحرين، ودماميل الجزيرة، وَجَرب الزِّ   

 آأنَّ َنطاة َخْيَبَر َزوََّدْتـه  َبُكوَر الِوْرِد َريِّثَة الُقُلوِع 

  وقال أوُس بن حَجر

 آأنَّ به إْذ جئُتُه َخْيَبـِريَّة  َيُعوُد َعَلْيِه ِوْرُدَها وقالُلَها 

  وقال آخر

  آأّن حمَّى َخيبر َتُملُُّه

َيَعَة، وفي أصول النخل حيث آانوقال عبد الّله بن همام السَّلوليُّ في دماميل وآذلك القول في وادي ُجحفة، وفي َمْه
  الجزيرة

 ُأِتيَح له ِمْن ُشْرَطِة الَحيِّ َجاِنٌب  َغِليُظ اْلُقَصْيَرى لحُمُه ُمَتكاِوُس 

 َتَراُه إذا َيْمِضي يحكُّ َآَأنَّـَمـا  به من َدماميل الَجزيرِة ناخُس

الضِّراري قال مات ِضرار بن عمرو وهو ابن تسعين سنًة بالدَّماميل، قلت والّله إّن هذا لعجب قال  فحدَّثني أبو ُزَفَر
آالَّ، إنََّما احتملها من الجزيرة،وآذلك القوُل في طواِعين الّشام، قال أحُد بني المغيرة، فيمن مات منهم ِبَطَواِعيِن 

المغازي الشاِم، ومن مات منهم بَطْعن الرِّماح أيَّاَم تلك   

 َمْن َيْنِزِل الشَّاَم َو َيْعـَرْس ِبـِه  فالشَّاُم إْن َلْم ُيْفـِنـِه َآـاِذُب

 أْفنى بني َرْيَطَة ُفرسـاَنـهـْم  ِعشريَن لم ُيْقَصصْ لهم شاِرُب 

 ومن بني أعماِمِهْم ِمْثـَلـهـم  ِلِمْثِل هذا عِجَب الـعـاِجـُب

وطاُعـوٌن مـنـاياُهـُم َطْعٌن  ذلك ما خطَّ لنـا الـكـاتـُب  

قدوم عبد الّله بن الحسن على عمر بن عبد العزيز وهشام قال ولّما َقِدَم عبُد الّله بن الحسن بن الحسن رضي الّله 
عنهم، على عَمَر بِن عبد العزيز رضي الّله عنه في َحَوائَج له، فلمَّا رأى مكاَنه بالشام، وَعَرَف ِسنَّه وسْمَته وعقَله، 

ه، وصالته وصيامه، فلم يكْن شيٌء أحبَّ إليه من َأالَّ يراه أحٌد من أهل الشام، فقال له إنِّي أخاُف َعَليَك َطواعيَن ولساَن
 الشَّام؛ فإنَّك لن ُتْغِنَم أهَلك أآَثَر منك، فالَحْق بهم؛ فإنَّ حوائجك ستسِبُقك إليهم، ثّم قدم على هشاٍم، فكره عبُد الّله أن

ى يأتَيه في ثياِب سَفره؛ مخافة سوء ظنِّه، فلما أعلمه الحاجُب مكاَنه، ودخل عليه وعاَينه، آره أن يدخل منزل له حّت
يقيم بها َطْرَفة عين، قال اذآر حوائجك، قال أحطُّ َرْحلي وأَضُع ثياَب سفري، وَأتذآَُّر حوائِجي، قال إنَّك لْن تِجَدني 

وَب أرقُّ ما تكوُن إذا تالقت العيوُن عن ُبْعِد َعهد، وليس ذلك أرادفي حاٍل خيرًا لك منِّي الساعة يريد أّن الُقل  
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  طحال البحرين والعاّمة تنشد

 َمْن َيْسُكِن الَبْحَريِن يعُظْم طحاُلُه  َو ُيْغَبْط بما في َبْطِنِه َوُهو َجاِئُع 

ز، وهو ُغَليٌِّم مصفرٌّ َمطُحول، وهو يمَتُح على ونظر ُدآيٌن الّراجُز، إلى أبي العباس محمَِّد بِن ُذويٍب الُفَقيميِّ الرَّاج
فلزمته هذه الّنسبة َبَكرٍة ويرتجز، فقال من هذا الُعمانّي  

بها، جرب الزنج وحدَّثني يوسُف الزِّنجي أّنه ال بدَّ لكلِّ َمن قِدم من ِشقِّ العراق إلى بالِد الزِّنج أالَّ يزاَل َجِربًا، ما أقام 
نبيِذها، أو َشراب النَّاَرجيل، طَمَس الُخَماُر على عقله، حتَّى ال يكوَن بينه وبين المعتوه إالَّ الشَّيء  وإْن أآَثَر من ُشْرب

 اليسير

طبيعة المصيصة وخبَّرني آم شْئَت من الُغزاة، أن َمن أطاَل الصَّوَم بالمصيصة في أيَّام الصَّيف، هاج به الِمرار، 
ك االحتراقوأنَّ آثيرًا منهم قد ُجنُّوا عن ذل  

طبيعة قصبة األهواز فأمَّا قَصَبة اَألهواز، فإنَّها قلَبْت آلَّ َمن نَزلها من بني هاشم إلى آثيٍر من ِطباعهم وشمائلهم، 
وال بدَّ للهاشميِّ، قبيَح الوجِه آاَن أو حسنًا، أو دميمًا آان أو بارعًا رائعًا، ِمْن أن يكون لوْجهه وشمائله طبائُع َيبيُن 

جميِع قريٍش وجميِع العرب، فلقد آاَدْت البْلدُة أن تنقل ذلك فتبدِّله، ولقد َتَخيََّفْتُه وأدخَلت الضَّيَم عليه، وبيََّنْت  بها من
ولفساِد ُعقوِلهم، ولؤِم طْبع بالِدهم، ال تراهم مع تلك األمواِل الكثيرِة،  أثَرها فيه فما ظنُّك بصنيعها في سائر األجناس

ية، يحبُّون من البنيَن والبناِت ما يحبُّه أوساُط أهِل األمصار على الثَّروة والَيسار، وإن طال ذلك، والضِّياع الفاش
والمال َمْنَبهٌة آما تعلمون، وقد يكتسُب الرَُّجل، من غيرهم، الُمَويل اليسير، فال يرضى لولده حتَّى يفرَض له 

ذلك، وليس في األرض صناعٌة مذآورٌة، وال أدٌب شريٌف؛ المؤدِّبين، وال يرضى لنسائه مثل الذي آان يرضاه قبل 
وال مذهٌب محموٌد، لهم في شيٍء منه نصيٌب وإن َخّس، ولم أَر ِبَها َوْجنًة حمراَء لصبيٍّ وال صبيٍَّة، وال دًما ظاهًرا 

منها إلى القريب، ووباؤها  وال قريًبا من ذلك، وهي قّتاَلٌة للُغَرباء، وعلى َأنَّ ُحمَّاها خاصًَّة ليست للغريب بأسَرَع
وُحمَّاها، في وقت انكشاف الَوباِء وُنزوِع الحمَّى عن جميع الُبلداِن،وآلُّ محموٍم في األرض فإنَّ ُحمَّاه ال تْنِزع عنه، 

َوأْن يجمَع وال تفاِرُقه وفي بدنه منها بقيَّة، فإذا نَزَعْت عنه فقد أَخَذ منها عند نفسه البراءَة، إلى أْن يعود إلى الخْلط، 
في جوفه الفساَد،وليست آذلك األهواز ألنها ُتعاِود من نَزعْت عنه من غير حَدث، آما تعاود أصحاَب الحَدث؛ ألنَّهم 

ليسوا ُيْؤَتون من قبل النََّهم، ومن ِقَبل الخْلط واإلْآثار، وإنَّما ُيؤَتْون من عيِن البلدة،وآذلك جمَعْت سوُق األهواِز 
ها الطَّاِعن في منازلها، المِطلِّ عليها؛ والَجرَّاراِت في بيوِتها ومقابرها ومنابرها، وَلو آان في العاَلم األفاعَي في جبِل

شيٌء هو شرٌّ من األفَعى والجرَّارة، لما قصََّرت قَصبة األهواز عن توليده وتلقيحه، وَبليُتها أنَّها من ورائها ِسَباٌخ 
تُشقها َمَسايُل ُآُنِفهم، ومياُه أمطارهم وُمَتوضَّآِتِهْم، َفإذا طَلعت الشَّمُس َفطاَل ُمقاُمها، ومناِقُع مياٍه غليظٍة وفيها أنهاٌر 

وطالت مقابلُتها لذلك الجبل، قبل بالصَّْخِرية التي ِفيه تلَك الجّرارات، فإذا امتَألْت يَبسًا وحرارًة، وعادْت جمرًة 
ث تلك السِّباخ وتلك األنهار ُبَخارًا فاسدًا، فإذا التقى عليهم ما ُتحِدث واحدًة، قذفت ما َقبلت من ذلك عليهم، وقد ُتحِد

السِّباُخ وما قذفه ذلك الجبُل، فَسَد الهواء، وبفساد الهواء يفُسد آلُّ شيٍء يشتمُل عليه ذلك الهواءوحدَّثني إبراهيُم بن 
هنَّ رّبما َقِبْلَن الطِّفَل المولوَد، فيجْدَنُه في عباس بُن محمد بن منصوٍر، عن َمْشيخة من أهل األهواز، عن القوابل، أن

 تلك السَّاعِة محمومًا، يعِرْفَن ذلك ويتحدَّْثن به

 عيون الحيات والخطاطيف

قال ويعِرض لفراِخ الحيَّات مثُل الذي يعِرض لِفراِخ الَخطاِطيف؛ فإنَّ نازعًا لو نَزع عيوَن فراِخ الخطاطيِف، وفراِخ 
صيرًةالحّياِت، لعادْت ب  

مفارقة السلحفاة والرق والضفدع للماء وزعم أنَّ السُّلحفاَة والّرّق، والّضفدع، ّمما ال بدَّ له من التنفُّس، وال بدَّ لها من 
مفارقِة الماء، وأنَّها تبيض وتكتسب الطعم وهي خارجة من الماء، وذلك لِلنَّسب الذي بينها وبين الّضب، وإن آان هذا 
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يًّا شبه بعض الحيوان البري بنظيره من البحري ويزعمُون أّن ما آان في البرِّ من الضبِّ والوَرل َبرِّيًّا وهذا بحر
والِحرباء، والحلكاء، وشْحمة األرض، والوَزِغ والعظاء مثل الذي في البحر من السَُّلحفاِة والّرّق، والتِّمساح، 

ورها، فإّنها قد تتشابه في أمور، وأّن هذه األجناَس البحرية من والضِّفدع، وأنَّ تلك األجناَس البّريَة وإن اختلفْت في ُأم
 تلك، آكلب الماء من آلب األرض

صوم بعض الحيوان وقد زعم صاحُب المنطق أّن الحيَّة وساّم أْبَرص من العظاء، والتِّمساح، تسكُن في أعّشتها 
كُن بطَن األرض، فأمَّا األفاعي فإّنها تسكن في األربعة أشهر الشديدة البرد، ال تطعم شيئًا، وأّن سائر الحّياِت تس

ُصدوع الصَّخر،وليس لشيٍء من الحيواِن من الصَّبر عن الطُّعِم ما لهذه األجناس، وإنَّ الفيل ليناسُبها من وجهين 
ائيَّة وإن أحدهما من طول العمر، فإنَّ منها ما قد عاش أربعمائة سنة، والوجه اآلخر أّن الفيلة مائيَّة وهذه األجناس م

 آان بعضها ال يسكن الماء

داهية الَغَبر قال وسمعُت يوُنس بن حبيٍب يقول داهية الغبر قال وقيل ذلك ألنها ربَّما سكَنْت بُقرِب ماٍء، إمَّا غديٍر 
  وإما عيٍن، فتْحمي ذلك الموضَع، وربما غبر ذلك الماُء في المْنَقع حينًا وقد حمْته، وقال الكذَّاُب الحرمازّي

 يا ابَن المعلَّى نزلْت إحدى الُكَبر  َداهيُة الدَّهِر وَصمَّاُء الَغـَبـر

قال وسأل الحكم بُن مرواَن بِن زنباٍع، عن بني عبد الّله بن غطفان، قال أفعى إْن أيقْظتها لسَعْتك، وإن ترْآتها لم 
 َتِضْرك

 نادرة تتعلق بالحيات

البادية آثيُر المال، فأشفى على الموت، فأتاهم رجٌل فقال أنا وذآر عن سعيد بن صخر قال ُنِهش رجٌل من أهل 
فشارطوه على ثالثين درهمًا، فرقاه وسقاه أشياء ببعض األخالط، فلمَّا أفاَق قال الرَّاقي والمداوي  َأْرقيه، فما ُتعطوني

ي نفثاٍت نفثها، َوَحْمٍض سقاه ال حقي قال الملدوغ وما حقه، قالوا ثالثون درهمًا، قال ُأعطيه من مالي ثالثيَن درهمًا ف
 ُتعطوه شيئًا

حديث سكر الشطرنجي وحدَّثني بعض أصحابنا عن سكٍَّر الشِّطرنجّي، وآان أحمق القاصِّين، وأحذَقهم بلعب 
فذآر أنَّه خرج إلى َجبَل يتكسَّب  الشِّطرنج، وسألته عن خرق آان في َخَرَمِة أنفه فقلت له ما آان هذا الخرق

 رنج، فقدم البلدَة وليس معه إّال درهٌم واحد، وليس َيدري أينَجح أم ُيْخِفق،وَيِجُد صاحَبه الذي اعتمده أْم ال يجدهبالشِّْط
 فورد على َحوَّاٍء وبين يديه ُجَون ِعظامٌٌ فيها حياٌت جليلة

تعضُّ إالَّ لألآل واالبتالع، وربَّما والحّية إذا عضَّت لم تكْن غايُتها النَّهش أو العّض، وأن ترضى بالنَّهش، ولكنَّها ال  
آانت الحيَّات ِعظاًما جدًّا وال سموم لها، وال َتْعِقر بالعّض، آحيات الَجْوالِن،وفي البادية حيَّة يقال لها الُحفَّاث، 

ذلك شيء، والُحفَّاث من الحيَّات تأآل الفأر وأشباَه الفأر، ولها وعيٌد ُمنكٌر، ونفٌخ وإظهاٌر للصَّولة، وليس وراء 
والجاهل ربَّما مات من الفزع منها، وربَّما جمعت الحيَّة السَّمَّ وشدََّة الَجْرح، والعضَّ واالبتالع، وَحْطَم العظم،فوقف 

ُسّكٌر على الحّواء وقد أخرج من جونتِه أعظم َحيَّاٍت في األرض، واّدعى نفوَذ الرُّقيِة وجودَة التِّرياق، فقال له 
هذا الدِّرهم، وارقني ُرْقيًة ال تضّرني معها حّيٌة أبدًا قال فإنِّي أفعل، قال فأْرِسْل قبل ذلك َحيًَّة، حّتى ُسكٌَّرخْذ منِّي 

ترقيني بعد أن تعضَّني، فإْن أفْقُت علمُت أنَّ ُرْقيتك صحيحة، قال فإنِّي أفعل، فاختْر أيََّتهنَّ شئت، فأشار إلى واحدٍة 
فقالدْع هذه، فإنَّ هذه إن قبَضْت على لحمك لم تفارقك حتى تقطعك قال فإنِّي ال أريد  مّما تعضُّ لألآِل دون السَّّم،

غيرها، وظنَّ أّنه إّنما َزَواها عنه لفضيلٍة فيها، قال أّما إْذ أبيت إالَّ هذه فاختْر موضعًا من جسدَك َحتَّى أرسلها عليه، 
عليه ِدرَهَمُه، فأخذها الّحواُء وطواها على يده، آي ال يدعها تنكز  فاختاَر أنفه، فناشده وخوَّفه، فأبى إالَّ ذلك أو يردَّ

فتقطع أنفه من أصله، ثمَّ أرسلها عليه، فلما أنشبت أحد ناَبْيها في ِشقِّ أنفه َصَرخ عليه َصرخًة جمعْت عليه أهل تلك 
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ات، وترآوه حّتى أفاَق آاّنه أجنُّ الخْلق، البْلدة، ُثّم ُغِشي عليه، فُأِخَذ الحّواُء فُوضع في السِّجن، وقتلوا تلك الحيَّ
 فتطوَّعوا بحمله فحملوه مع الُمكاري، وردُّوه إلى البصرة، وبِقي أَثُر ناِبها في أنفه إلى أن مات

ما يغتصب بيت غيره من الحيوان قال وأشياُء من الحشراِت ال تتخذ لنفسها وال لبيضها وال أوالدها بيوتًا، بل تظلم 
ُجحَره، فتخرُجه منه، أو تأآُلُه إّن ثبَت لها، والعرُب تقول للُمسيء َأْظَلُم ِمْن َحّيٍة ألنَّ، الحّية ال تتَّخذ  آلَّ ذي ُجحر

 لنفسها بيتًا،َوُآلُّ بيٍت قصَدت نحوه هرب أهُله منه، وأْخَلْوه لها

 عداوة الورل والحية

دٍَّة يلقاها ذو ُجْحر منها فهي تلَقى مثَل ذلك من الوَرل، والوَرُل والوَرل يْقَوى على الحيَّاِت ويأآلها أآًال ذريعًا، وآلُّ ِش
 أْلطُف ِجْرًما من الّضّب،وزعم أنَُّهْم يقولونَأْظَلُم ِمْن َوَرل آما يقولون أْظَلُم ِمْن َحّية، وآما يقولونأْظَلُم ِمْن ِذْئٍب

  ويقولونمن اْسَتْرعى الذِّْئَب ظلم

أقوى من براِثِن الّضّب، والضِّباُب تحفر ِجَحرتها في الُكَدى، والَورل ال يحُفُر لنفسه بل الورل والضّب وبراثن الَورل 
ُيْخِرُج الّضّب من بيته، فتزعم األعراُب أنَّه إنما صار ال يحفر لنفسه إبقاًء على براثنه، ويمنع الحيََّة أن تحُفر بيتها أّن 

باألفواه واأليدي، آالنمل والّذرِّ وما أشبه ذلك، والحّية ال ترى أن تعانَي أسناَنها َأَآلُّ من أسنان الفأر ومن التي تحفر 
  ذلك، َوَحْفُر غيرها ومعاناُته يكفيها

 شعر في ظلم الحية

  وفي َضْرِب المثل بُظْلم الحّية، يقول مضرِّس بن لقيط

 لعمرك إنى لو أخـاصـم حـيًة  إلى فقعٍس ما أنصفتنى فقعـس

يقبـسسعى حاطٌب منهم آلخر   إذا قلت مات الداء بيني وبينهـم  

 فما لكم طلسـًا إلـى آـأنـكـم  ذئاب الغضا والذئب بالليل أطلس 

 وجعله أطلس؛ ألّنه حين تشتدُّ ُظلمة اللَّيل فهو أخفى له، ويكوُن حينئٍذ أخبث له وأْضَرى

يَِّة والذِّْئِب في الُحْكِم مثًال، فقالوقال َحِريُز بن ُنْشَبة الَعَدوّي، لبني جعفر بن آالب، وَضَرَب َجْور الح   

 آأنني حين أحبو جعفرًا مدحـى  أسقيهم طرق ماء غير مشروب 

 ولو أخاصم أفعى نابهـا لـثـٌق  أو األساود من صم األهاضيب

 لكنتم معها ألبـًا وآـان لـهـا  ناٌب بأسفل ساٍق أو بعرقـوب

في أآلـيلـتـهولو أخاصم ذئبًا   لجاءني جمعكم يسعى مع الذيب   

 فم األفعى

قال والحيَّة واسعُة الشَّْحِو والفم، لها خطم، ولذلك ينفذ ناُبها، وآذلك آلُّ ِذي فٍم واسِع الشَّحو، آفم األسد، فإذا اْجتمَع  
لرأس الحيَّة له سَعُة الشَّحو وطوُل اللَّحييِن، وآان ذا َخطٍم وُخرطوٍم فهو أشدُّ له؛ آالخنزير، والذِّئب والكْلب، ولو آان 

َعْظٌم آان أشدَّ لعضَّتها، ولكنَّه جلٌد قد أطبَق على عظمين رقيقيِن مستطيلين بفكِّها األعلى واألسفل، ولذلك إذا أهوى 
الرَُّجُل بَحجر أو عًصى، رأيتها تلوِّي رأسها وتحتال في ذلك، وتمنعه بكلِّ حيلٍة، ألنَّها تعلم وتحسُّ ِبَضْعِف ذلك 

و َمْقَتلٌْ، وما أآثر ما يكون في أعناقها تخصيٌر، ولصدورها أغباب، وذلك في األفاعي أعمُّ، وذلك الموضع منها، وه
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الموضُع المستدّق إنَّما هو شيٌء آهيئة الخريطة، وآهيئة فم الِجراب، ُمْنضمُّ األْثناء، ُمَثّنى الغُضون، فإذا شئت أن 
آان َفْتُح فِم الجراِب يحتاُج إلى ثالثة أيٍد، ولوال أّن الحمالين قد تفتح انفتح لك فٌم واسع،ولذلك قال إبراهيم بن هانئ 

جعلوا أفواههم بدل اليد الثَّالثِة لقدآان ذلك ممتنًعا حّتى يستعينوا بيِد إنسانوهذا ممَّا يعدُّ في مجون ابن هانئ،وآذلك 
  سيَّما إذا أفرَطْت في الطُّولُحلوُق الحيَّاِت وأعناقها وصدوُرها، قد تراها فتراها في العين دقيقًة، وال

 شراهة الحية واألسد

وهي تبتلُع ِفراخ الحمام، والحيُة أنهُم وأشره من األسد، واألسُد يبلُع الَبْضَعَة العظيمَة من غير مْضٍع، وذلك لما فيه 
 من َفْضل الشَره، وآذلك الحّية، وهما واثقان بسهولِة وَسَعِة المخرج

عظَّمها وزاَد في فزع النَّاس منها، الذي يرويه أهُل الشام، وأْهُل اْلَبْحَرْين، وأهل أنطاِآَيَة، وذلك  ِتنِّين أنطاآية وِممَّا
أنِّي رأيُت الثلث األعلى من منارة مسجد أنطاِآية أظهَر ِجدًَّة من الثلثين األسفلين، فقلت لهم ما باُل هذا الثلِث األعلى 

َرّفَع ِمْن َبْحِرنا هذا، فكان ال يمرُّ بشيٍء إّال أهلكه، فمرَّ على المدينة في الهواء، محاذيًا قالوا ألّن ِتنِّينًا َت أجدَّ وأْطرى
لرأس هذه المنارة، وآان أعلى ممَّا هي عليه، فضربه بذنبِه َضْرَبًة، َحذفت من الجميع أآثَر من هذا المقدار، فأعادوه 

 بعد ذلك، ولذلك اختلَف في المْنَظِر

نين ولم يزل أهُل البقاع يتدافعون أْمَر التِّنِّين، ومن العجب أّنَك تكون في مجلِس وفيه ِعشرُون َرُجًال، الخالف في الت
فيجري ذآُر التِّنِّيِن فينكرُه بعضهم، وأصحاب التثبت يدَّعون الِعياَن، والموضع قريب، وَمْن يعاينُه آثير، وهذا 

 اختالٌف شديد

 قول األعراب في األصلة

تقول في األصلة قوًال عجيبًا تزُعُم أنَّ الحَّية التي يقال لها األَصلة ال تمّر بشيٍء إّال احترق، مع تهاويَل واألعراب 
 آثيرٍة، وأحاديَث شنيعٍة

 األجدهاني

 وتزعم الُفْرس أّن األجدهاني أعظم من البعير، وأّن لها سبعَة رؤوس، وّربما َلِقيْت ناسًا فتبتلع من آلِّ جهِة فٍم ورْأٍس
 إنسانًا، وهو من أحاديث الباعة والعجائز

 الحية ذات الرأسين

وقد زعم صاحُب المنطق أّنه قد ظهَرْت َحّيةٌ لها رأساِن، فسألُت َأْعَراِبيًّا عن ذلك فَزَعَم أّن ذلك َحقٌّ، فقلت له فمن َأي 
ْسَعى، ولكّنها َتْسَعى إلى حاجتها بالتقلب، آما فقال فأمَّا السَّْعُي فال َت ومن أيِّهما تأآُل وتَعّض جهِة الرَّأسيِن تسعى

يتقلَّب الصِّبياُن على الرَّْمل، وَأّما األآل فإنها تتعشى بفٍم وتتغّدى بفم،وأّما العضُّ فإنها تعضُّ برأسيها مًعا فإذا به 
 أآذُب البريَّة، وهذه األحاديُث آلها، مّما يزيد في الرعب منها،وفي تهويل أمرها

سد وِمْثُل شأِن التِّنِّين ِمْثُل أْمُر ُفراِنِق األسد، فإّن ذآره يجري في المجلس، فيقول بعضهم أنا رأيتُه وَسِمْعُتُهُفرانق األ !  

 فزع الناس من الحية

وربما زاد في الرعب منها واالستهالة لمنظرها قوُل جميِع المحدِّثين إنَّ من أعظم ما َخَلقََ الّلُه الحيَة والسَّرطاَن 
ّسمكوال !  
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 طول عمر الحية

وتقول األعراب إنَّ الحيَة أطوُل عمًرا من النَّسر، وإن الناَس لم يِجُدوا َحيًة قطُّ ماتت حْتَف أنِفها، وإنما تموت باألمر 
يعرض لها، وذلك ألمور؛ منها قولهم إنَّ فيها شياطيَن، وإنَّ فيها ِمْن ِمسخ، وإّن إبليَس إنما وسوس إلى آدم وإلى 

من َجْوفها حوَّاء  

  زعم الفضل بن إسحاق  وزعم لي الفضُل بن إسحاَق، أنُه آان ألبيه ُنخَّاِن، وأّن طوَل ُآلِّ نّخ تسعَة عشر ذراعًا

 ضروب الحيات

ومن الحيَّات الُجْرد والزْعر، وذلك فيها من الغالب،ومنها ذواُت شعر، ومنها ذواُت قرون، وإنَّما يتخلق لها في آلِّ 
ف فأما مقادير أجسامهافقطعام قشٌر وغال  

انسالخ جلد اإلنسان وأمَّا الجلوُد فإنَّ األرمينيَّ زعم أنه آان عندهم رجٌل ينَقِشر من جلده وينسلُخ في آلِّ شهٍر 
 َمرًَّة،قال فجمع ذلك فُوجد فيه ِمْلُء جراب أو قال أآثُر

 علة الفزع من الحية

في النفوس، وعظَّم من أخطارها، وهوَّل ِمن أْمرها، ونّبه على ما فيها وأمَّا الذي ال أشك في أنه قد زاد في أقدارها 
من اآلية العجيبِة والبرهاِن النيِّر، والحجَِّة الظاهرة، َفَما في قلب العصا َحيَّة، وفي ابتالعها ما هّوَل به القوم وسَحروا 

ُموَسى يا ِفْرَعْوُن إنِّي رُسوٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمين َحِقيٌق  َوقاَل"من أْعُيِن النَّاس، وجاؤوا به من اإلفك، قال الّله عزَّ وجلَّ 
َت ِجْئَت ِبآَيٍة فْأِت ِبها على أن ال أُقوَل على الّله إالَّ الَحقَّ َقْد ِجْئُتُكْم ِبَبيَِّنٍة ِمْن َربُِّكْم فأْرِسْل َمِعَي بني إْسرائيَل قال إْن ُآْن

فإْن قلت إنه إنما َحوَّل " َفَأْلَقوا ِحَباَلُهْم َوِعِصيَُّهْم"إلى قوله " َقى َعصاُه فإذا هي ُثعَباٌن ُمِبيٌنإْن ُآْنَت ِمَن الصَّاِدقيَن، فأْل
العصا ُثعبانًا ألنهم جاؤوا بحبال وِعِصٍي؛ فحوَّلوها في أعين الناس آلها حّيات، فلذلك قلَب اهللا العَصا َحيًة على هذه 

أعُيَن الناس َجَعلوا حبالهم وعصيَُّهْم ِذئابًا في َأْعُيِن الناِس ونُموًرا، لجعَل الّلُه  المعارضة، ولو آانوا حين سحُروا
وما "عصا ُموسى ذئًبا أْو َنِمًرا، فلم يكن ذلك لخاصََّة في َبَدِن الحيِة، قلنا الّدليل على باطل ما قلتم، َقْوُل الّله تعالى 

َأَتَوآَُّأ َعَلْيَها وَأُهشُّ بها َعلى َغَنِمي َوِلَي ِفيها مآِرُب ُأْخرَِى قال َأْلِقها يا ُموسى  ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموسى، قال هي َعصاَي
َوَأْلِق َعصاَك َفَلمَّا "إلى قوله " إْذ قاَل ُموسى ألْهلِه إنِّي آَنْسُت نارًا"وقال الّله عزَّ وجّل " فأْلَقاها فإذا هي َحيٌَّة َتْسعى

فقلبت العصا جانًّا، وليس " َها َجانٌّ َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم يُعقِّْب يا ُموسى ال تخْف إنِّي ال يخاُف َلَديَّ المْرسُلوَنَرآَها َتْهَتزُّ آأنَّ
ُمبين قال لِئِن اتَخْذَت إلهًا َغْيري َألْجَعَلنَّك ِمَن الَمْسُجوِنيَن قاَل َأَوَلْو ِجْئُتَك ِبَشيٍء "هناك حباٌل وال ِعِصيٌّ، وقال الّله 

فقْلُب العصا َحيًَّة آان في حاالٍت َشتَّى، فكان " قاَل فْأِت به إْن آنت من الصَّاِدقيَن فأْلقى عصاُه فإذا هي ُثْعباٌن ُمِبيٌن
هذا ِمّما زاد في قْدر الحية،وقد ورد أنه صلى اهللا عليه وسلم قال في دعائه أن ال يميَته اللَُّه َلديغًا، وتأويل ذلك أنَّه 

 عليه وسلم ما اْسَتَعاَذ باللَّه من أن يموَت لديَغًا، وأْن تكوَن ِميتته بأْآِل هذا العدوِّ، إال وهو من أعداِء اللَِّه، بل صلى اهللا
ان في نَُّه آمن أشدِّهم عداوةوقال النَِّبيُّ صلى اهللا عليه وسلم أَشدُّ الّناس عذابًا بوَم القيامِة َمْن قتَل َنِبيًّا أو َقَتَلُه نبيٌّ آأ

ٍف المعلوم أنَّ النبيَّ ال يقتُل أحًدا، وال يتفَُّق ذلك إالَّ في أْشرار الخْلق، ويدلُّ على ذلك، الذي اتفَّق من قتل ُأبيِّ بِن خل
بيده، والنَّضر بن الحارث، وُعقبة بن أبي ُمعيط، ومعاوية بن المغيرة بن أبي العاصي صبرًاوُحدِّثت عن عبد الّله بن 

حّدثني صيفي بن أبي أيُّوب، أنه سمع أبا َبِشيٍر األنصارّي يقول آان رسول صلى اهللا عليه وسلم يتعوَُّذ  أبي هند، قال
من هؤالء السَّْبع آان يقول اللهمَّ إني أعوُذ بك من الَهْدم وأعوُذ بك من التردِّي، وأعوُذ بك من الَغمِّ والغَرق، وأعوذ 

تخبَّطني الشيَّطاُن عند الموت وأعوذ بك من أن أموَت في سبيلك ُمْدِبًرا، بك من الَحَرِق والَهَرم، وأعوذ بك أن ي
وأعوذ بك من أن أموت لديغًاوطلحة بن عمرو قال حدثني عطاء أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يقول اللَُّهمَّ 

 إني أعوُذ بك من األَسد واألْسَوِد، وأعوذ بك من الَهْدم
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ال للحيَّة َصَفَرْت َتْصِفُر صفيرًا، والرجل يصِفر بالطير للتنفير، وبالدوابِّ وببعض الطير استطراد لغوي  قال ويق
  للتعليم، وتتخذ الصَّّفارة ُيْصَفُر ِبها للحماِم وللطيِر في المزارع، قال أعشى َهْمدان يهجو َرُجًال

 وإذا جثا للزَّرع يوم َحصاِده  َقَطَع النَّهاَر تأوُّهًا وَصِفيرا 

ان الحيةلس  

والحيَّة مشقوقة اللساِن سوداؤه، وزعم بعضهم أن لبعض الحيَّات لسانين، وهذا عندي غلٌط، وأظنُّ أنَُّه لما رأى 
 افتراَق طرف اللسان قضى بأنَّ له لسانين

  عجيبة للضب ويقال إن للضَّبِّ أْيَرين، ويسمَّى أير الضَّبِّ َنْزآًا، قال الشاعر

م وناِعل على آلِّ حاٍف في األنا  َآَضبٍّ له ِنْزآاِن آانا َفـِضـيلة  

َقاَل أبو خلف النمرّي سئل أبو حّية النميري عن أير الضَّبِّ، فزعم أّن أيَر الّضب آلسان الحيَّة األصل واحٌد، الفرع 
  اثنان

 زعم بعض المفسرين في عقاب الحية

خلت إبليس في جوفها، حتى َآّلَم آدَم َوَحوَّاَء وخدعهما على وبعض أصحاب التفسيِر َيْزُعُم أّن الّله عاقب الحيََّة حين أد
لسانها، بعشر ِخصال منها شقُّ اللسان، قالوا فلذلك ترى الحيَّة إذا ُضِرَبْت للَقْتِل آيف تخرج لسانها لُتِرَي الّضاِرَب 

ْنَدُه َتَتَكلُم، ولوال ذلك ألنكر آدُم آالمها، عقوبَة الّله، آأنها َتْسترحم، وصاحب هذا التفسير لم يقْل ذلك إالَّ لحيٍَّة آانت ع
 وإن آان إبليُس ال يحتال إّال من جهة الحيَّة، وال يحتال بشيٍء غيِر ممّوٍه وال مشبَّه

استطراد لغوي قال ويقال أرٌض َمْحَواٌة َوَمْحَياة من الحيَّات، آما يقال أرض َمَضبَّة َوَضِبَبة من الضِّباب، وفائرة من 
 الفأر

لهمهذا أجل من الحرش وقال األصمعيُّ في تفسير قولهم في المثل هذا َأَجلُّ ِمَن الَحْرش إّن الّضّب قال البنه إذا قو
سمعت َصْوَت الحْرِش فال تخُرَجنَّ قال وذلك أّنُهمْ يزعمون أن الحْرَش تحريك اليِد عنَد ُجْحر الّضبِّ، ليخرج إذا ظنَّ 

قال يا بنيَّ، هذا أجلُّ من الحْرش فأرسلها مثًال ر فقال يا َأَبْه هذا الحرشأنه حية قال وسمع ابنُه صوت الحْف  

 أسماء ما يأآل الحيات

بين الحيات وبين الخنازير عداوة، والخنازيُر تأُآلها أآًال ذريعًا، وسموُم ذواِت األنياٍب من الحّيات، َوذواتِ اإلبر، 
آًا وشيكًا، فلذلك ال ترضى بقتلها حتى تأآلها، وتأآُل الحيَّاِت الِعْقباُن، سريعٌة في الخنازير، وهي َتْهِلُك عند ذلك هال

ر واألياِئُل، واألراويُّ، واألوعاُل، والسَّنانير والّشاْهُمرك، والقنفُذ، إالَّ أن القنفذ أآثُر ما يقِصُد إلى األفاعي، وإنما يظه
  بالليل، قال الرَّاجز

  قنفذ ليٍل دائم التَّْجآِب

لراجز هو أبو محمد الفقعسي القول في القنفذ وآذلك يشبه النَّمَّاُم، والُمَداِخُل، والدَِّسيس، بالقنفذ، لخروجه بالليل وهذا ا
  دون النهار، والحتياله لألفاعي، قال َعْبدة بن الطبيب

 اعصوا الذي يلقى القنافذ بينكـم  متنصحًا وهو السمام األنـقـع

 يزجى عقاربه ليبعث بينـكـم  حربًا آما بعث العروق األخدع 
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 حران ال يشفي غلـيل فـؤاده  عسٌل بماء في اإلناء مشعشـع

 ال تأمنوا قومًا يشب صبـيهـم  بين القوابل بالعـداوة ينـشـع

  وهذا البيت اآلخر يضم إلى قول مجنون بني عامر

َف الَهَوىأتاني َهَواها َقْبل أْن أْعِر  َفَصاَدَف َقْلبًا َخاِليًا َفَتـَمـكـنـا  

 ويضم إليه قول اْبِن أْوٍد الطينة َتْقَبُل الطبائع ما آانت َليَِّنًة

  ثم قال عْبدة بُن الطَّبيب، في صلة األبياِت التي ذآر فيها القنفَذ والنَّميمَة

 إنَّ الذين ُتـَرْوَنـُهـْم ُخـالََّنـُكـْم  َيْشِفي ُصَداَع ُرؤوسِهْم أْن ُتْصَرُعوا 

ِفَذ بالنـمـيمة تـمـَزُعَجْذُعوا َقنا  قوٌم إذا دمَس الظَّـَالُم َعـَلـْيِهـُم  

 وهذا الشعر من ُغرر األشعار، وهو ِممَّا يحفظ

  وقال األودّي

 آقنفذ الُقنِّ ال تخفى مداِرُجُه  خبٌّ إذا ناَم َعْنُه الناس لم ينِم 

وها ال تقتلوا ُقْنُفًذا وال َوَرًال َوَال عهد آل سجستان على العرب  وفي عهد آل سجستان على العرِب حين افتتح
َتِصيُدوا، ألنها بالُد أفاٍع، وأآثُر ما يجتلُب أصحاُب صنعة الترياق والحواؤون األفاعي من سجستان، وذلك َآْسٌب لهم 

 وِحْرَفٌة وَمتجٌر،ولوال آْثَرُة قناِفِذها لما آان لهم بها قراٌر

 أآل القنفذ للحية

موضع قبَض من األفعى، وذلك أنه إن قبض على رأسها أو على قفاها فهي مأآولٌة على أسهل  والقنفُذ ال يبالي أّي
الُوجوه، وإن َقبَض على وسطها أو على ذنبها، جَذَب ما قبض عليه، فاستدار وتجمَّع، ومنحه ساِئَر بَدِنِه،فمتى َفَتَحْت 

ت فيه، واألفعى تهرُب منه، وطلبُه لها وجراءتُه عليها، فاها لتقبَض على شيء منه، لم تصْل إلى جلده مع شوِآِه النََّاب
 على َحَسِب هرِبها منه وضْعفها عنه

أمثال في الحية والَوَرل والضَّبِّ وأمَّا قولهم أضل من َحّيٍة؛ وَأَضلُّ من َوَرٍل؛ وأَضلُّ من َضبٍّ، فأمَّا الحّية فإنَّها ال 
لموضع، وإنما يقيم على بيضها بقدر ما تخرج فراُخها وتقوى على الَكْسب تتَّخذ لنفسها بيتًا، والذََّآُر ال يقيم في ا

والتماس الطعم، ثمَّ تصير األنثى َسيَّاَرًة، فمتى َوَجدت ُجْحًرا دخلْت واثقًة بأنَّ السَّاِآَن فيه بين أمرينإّما أقام فصار 
ك من ليٍل أو نهارُطْعمًا لها، وإمَّا هَرب فصار البيُت لها ما أقامت فيه ساعًة، آان ذل  

 بيض الحيات

وقد رأيُت بيض الحيَّات وآسرُتها ألتعرََّف ما فيها، فإذا هو بيٌض مستطيٌل أآدُر اللون أخضر، وفي بعضه َنَمٌش 
ويزعمون وُلَمٌع، فأمَّا داخُله فلم َأَر َقْيًحا قطُّ، وال صِديًدا َخَرَج من ُجرٍح فاسٍد، إالَّ والَّذي في بيضها أسمُج منه وأقذر، 

أنها آثيرُة البيض جدًا، وأنَّ السالمة في بيضها على دون ذلك، وأنَّ بيضها يكون منضًَّدا في جوفها ُطوًال على غرار 
واحد، وعلى خيط واحد، وهي طويلة البطن واألرحاِم، وعدُد أضالعها عدُد أيام الشهر، وآان ذلك بعض ما زاد في 

 شدَّة بدنها

ْلق الكثير الذَّرء الدَّجاُج، والضَّبُّ أآَثُر بيضًا من الدَّجاجة، والخنزيرة تضَع عشرين ِخنَّْوصًاأآثر الحيوان نسًال والخ  
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ويخرُج من أجواِف العقارِب عقارُب صغاٌر، آثيرُة العدد جدًّا، وعامَّة العقارب إذا َحِبَلْت آان َحْتُفها في والدها، ألنَّ 
وَن األمَّهاِت حّتى تثقبها، وتكوُن الوالدُة من ذلك الثَّقب، فتخرج واألمهاُت ميِّتةأوالدها إذا اْسَتوى َخْلُقها أآَلْت بط  

وأآَثُر من ذلك آله َذْرُء السَّمك، ألنَّ اإلنسان لو َزَعَم أّن بيضة واحدة من َبْعِض األْسبور عشرة آالف بيضة، لكان 
ران أحدهما الفساد، واآلخر أنَّ الذآورة في أواِن والدة ذلك لعَظِم ما تحِمل، ولِدقَّة َحّبه وِصغره، ولكن يعتريها أم
 اإلناث َتْتَبُع َأْذَناَبها، فُكلَّما َزَحَرْت بشيء التقمْته والتهمْته

 ثمَّ السَّمك بعد ذلك في الجملة إنما طبعها أن يأآل بعُضها بعضًا

ِن واللََّخن، وعلى قْدِر آثرِة المائيَّة وِقّلِتها، فذهبوا علة آثرة األوالد ويزعمون أن الكْثَرَة في األوالد إّنما تكون من العَف
ا إلى أنَّ أرحاَم الرُّوميَّاِت والنَّصرانيَّاِت أآثُر لخًنا وُرطوبة، ألّن َغْسَل الُفُروِج بالماء البارد مراًرا في اليوم، ِممَّ

ن فرُجها نظيفًا، وآانت ُمَعّطَرة قوّية الُمّنِة َقلَّ حمُلها، يطيِّب األرحاَم، وينفي اللََّخَن والَعَفن، ويزعمون أنَّ المرأة إذا آا
 فإْن أفرَطْت في السَِّمِن عادْت عاقرًا، وِسماُن الرِّجال ال يكاد يعتريهم ذلك

ال  وآذلك العاقر من إناث اإلبل والبقر والغنم والنَّْخل، إذا قويت النَّخلة وآانت شاّبًة، وَسِمَن ُجمَّاُرها، صارْت عاِقًرا
 تحمل، فيحتالون عند ذلك بإدخال الوهن عليها

اعتراض على التعليل السابق وقد طعن في ذلك ناٌس فقالوا إّن في الّضبِّ على خالف ما ذآرتم، قد تبيُض األنثى 
ي سبعين بيضة فيها سبعون ِحْسًال، ولوال أّن الضَّبَّ يأآُل ولَده النتفشت الصحارى ِضبابًا، والضب ال يحفر إّال ف
 ُآْدية وفي بالِد الَعَراد، وإذا هرمت تبّلغْت بالّنسيم، وهذا آله ِممَّا يستدلُّ به على ُبْعِد طبعها من اللََّخن والعفن

 وقيل لهم قد يمكُن أن يكون ذلك آذلك في جميع صفاتها إّال في أرحامها فقط

 سفاد الحيات

ليه عيان، وليس عند الناس في ذلك إالَّ الذي َيَرْوَن من مالقاة وليس للحيَّاِت ِسفاٌد معروف َيْنَتهي إليه علٌم، ويقف ع
الحّية للحيَّة، والتواِء آلٍّ منهما على صاحبه، حتى آأنهما زوُج خيزراٍن مفتوٌل، أو َخلَخاٌل مفتوٌل، فأمَّا أن يقفوا على 

 عضٍو يدخل أو فرج يدخل فيه َفال

حّياِت بأسمائها وأجناسها، فإذا قالواَأْيم، فإنما يريدون الذََّآر دوَن شعر في األيم والجرادة الذآر والعرب تذُآُر ال
األنثى، ويذآرونه ِعْنَد جودِة االنسياِب، وِخفَِّة البدن، آما تذآر الشُّعراء في صفة الخيل الجرادَة الذََّآَر، ُدوَن األنثى، 

ازمفهم وإن ألحُقوا لها فإنما يريدون الذََّآَر، قال ِبْشُر بن أبي خ    

  َجَراَدَة َهْبَوٍة فيها اصفراُر

ألّن األنثى ال تكون صفراء، وإنما الموصوُف بالصُّْفرة الذَّآر، ألن األنثى تكون بين حالتين إّما أّن تكون ُحْبلى 
 ِبَبْيِضها فهي ُمْثقلة، وإّما أن تكون قد سرأت وقَذفت بيضها، فهي أضعُف ما تكون

  قال الشاعر

ٌم حيُث شاَء يسيُبوفي اللَّيِل َأْي  َأتذَهُب َسْلَمى في اللَِّماِم َوال ُترى  

 آثار الحيات والعظاء في الرمال

 وإذا انسابت في الُكْثباِن والّرمِل، يبيُن مواضُع َمَزاِحفها، وُعِرفت آثاُرها
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  وقال آخر

 آَأنَّ َمَزاِحَف الحيَّاِت فيها  ُقبيَل الصُّْبِح آثاُر السِّياِط

آثار الِعظاء، وأنشَد ابن األعرابيِّ وآذلك يعرفون   

 بها ضرُب أذناب الِعظاء آأنها  َمالِعُب ِوْلَداٍن تخّط وتمصُع

  وقال اآلخر، وهو يصف حّيات

 آأنَّ َمزاِحفها ُأنـسـٌع  ُجِرْرَن ُفَراَدى وَمْثناتها 

  وقال ثمامة الكلبيُّ

ى صباحًاآأنَّ َمَزاِحَف الَهْزَل  ُخُدوُد َرصائع ُجدلْت تؤاما  

   والَهْزَلى من الحيَّات، قال جرير أو غيره

 ومن ذات أْصفاٍء ُسُهوب آَأنها  َمَزاِحُف َهْزَلى بينها متباعـُد

  وقال بعُض المحدثين، وذآر حال البرامكِة آيف آانْت، وإلى أيِّ شيٍء صارت

 وإذا َنَظْرَت إلى الّترى ِبِعَراصهم  ُقلَت الشجاُع ثوى بها واألرقُم

قال البعيثو   

 َلًقى َحَمَلْتُه ُأمُُّة وهي َضـْيَفٌة  فجاءْت بَيْتٍن للضياَفِة أْرَشما

 ُمداِمُن َجْوَعاٍت آأّن عروَقـُه  مَساِرُب َحيَّاِت َتَسرَّْبَن َسْمَسما 

 روعة جلد الحية

وأخفُّ َوأْنَعُم، وأعجُب صنعًة وترآيبًاوال ثوَب، وال جناَح، وال ِسْتَر عنكبوٍت، إال َوقْشُر الحيَِّة أْحَسُن منه وأرقُّ،   

  ولذلك وصف ُآَثيٌِّر قميص مِلٍك، فشبَّهه ِبَسلخ الحيَّة، حيث يقول

 إذا ما أفاَد الماَل أوَدى ِبَفْضِلـِه  حقوٌق، َفُكْرُه العاذالِت يوافُقه

 يجرِّر ِسْرباًال علـيه آـأّنـه  َسِبيٌء لَهْزَلى لم ُتَقطَّْع َشَراِنُقْه 

لسَِّبيء السَّْلُخ والجلد، قال الشاعروا   

  وقد نصَل األْظفاُر وانَسَبأ الجْلُد

 صمم النعام واألفعى

وتزعُم العرُب أنَّ النَّعاَم واألفعى ُصمٌّ ال تسمع، وآذلك هما من بيِن جميع الَخْلِق، وسنذآُر من ذلك في هذا الموضع 
لة الَقْول في النَّعام، أصحاب الدعاوى الكبيرة وقد ابُتلينا طرفًا، ونؤخر الباقي إلى الموضع الذي نذآر فيه جم

بَضْربين من الناس، ودعواهما آبيرة، أحدهما يبلغ من حبه للغرائب أن يجعل سْمعه هَدفًا لتوليد الكذابين، وقلبه قراًرا 
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تمييز، فهو يدخل الغثَّ في السمين، لغرائب الزُّور، وِلَكَلِفِه بالغريب، وَشَغِفِه بالطَُّرِف، ال يقُف على التَّصحيح وال
 والممكَن في الممتنع، وَيَتَعلَُّق بأدنى سبٍب ثمَّ يدفع عنه آّل الدَّفِع

 والصِّنف اآلخر، وهو أنَّ بعضهم يرى أنَّ ذلك اليكون منه عْنَد من يسمعه يتكلم إال من خاف التقزُّز من الكذب

َل على أّن األفاعي ُصمٌّ، قوُل الشاعرقول في صمم األفعى وعماه فزعم ناُس أّن الدَّلي   

 أنَعُت نضناضًا من الحيَّاِت  أصمَّ ال َيْسَمُع للـرَُّقـاة

قد ذآروا بالصَّمِم أجناسًا من خبيثات الحيَّات، وذهبوا إلى امتناعها من الخروج عند ُرقيِة الرَّاقي عند رأس الُجْحر، 
   فقال بعضهم

اعي َصمَّاء ال َتْسَمُع َصْوَت الدَّ  وذاِت َقْرَنْيِن مـن األفـاعـي  

  ويزعموَن أّن آّل َنْضناٍض أفعى، وقال آخر

 وِمْن َحَنٍش ال ُيِجـيُب الـرُّقـا  َة َأْرَقَش ذي ُحَمٍة آالـرِّشـا

 أصمَّ َسِميٍع طـويِل الـسُّـَبـا  ِت ُمْنَهرِت الشدِق عاِري النَسا 

أصّم بقوله وِمْن َحَنٍش ال ُيِجيُب الرُّقاة وقال اآلخر فزعم أّنه أصمُّ سميٌع، فجاز له أن يجعله   

 أصمَّ َأْعمى ال ُيجِيُب الرُّقى  َيْفَترُّ َعْن ُعْصٍل َحـِديداِت

واألفعى ليس بأعمى، وعينه ال تنطبق، وإْن ُقِلَعْت عينُه عادت، وهو قائُم الَعْيِن َآَعْيِن الجرادة، آأنها ِمسماٌر 
عاع خفيٌّ، قال الرَّاعي يصُف األفعىمضروب، ولها بالليل ُش   

 وُيدني ِذَراَعيِه إذا ما تـبـاَدَرا  إلى رأِس ِصلٍّ قائِم الَعْيِن أسفِع 

وهذه صفُة َسليِم األفعى، فيجوز أن يكون الشاِعُر وصفها بالتمنع من الخروج بالصَّمَم، آما وصفها بالعمى، لمكان 
 السُّباِت وُطوِل اإلطراق

  قال الشاِعُر

 أصمَّ سميع َطويل السُّبـاِت  ُمنهرت الشِّْدِق َعاِري الَقَرا 

  وقال آخر

 منهرِت الشِّدِق َرُقوِد الـضُّـحـى  ساٍر َطـُمـوٍر بـالـدُُّجـنَّــاِت

 وتـاَرًة َتـْحـَسـُبـُه َمـيِّتـــًا  من ُطـوِل إْطـَراٍق وإخـبــاِت

لـصُّـْبـُح َوَطـْورًا َلـُهُيْسِبُتـُه ا  َنفخ ونْفـٌث فـي الـمـغـارات  

 َوُيْعَلُم أنَُّه وَصَف أفعى بقـولـه  

 أصمَّ أعمى ال ُيجِيُب الرُّقى  َيْفَتـرُّ عـن ُعـْصـٍل َحـِديداِت

الخ"ُمْنَهِرِت الشِّْدِق َرُقوِد الضُّحى    "  
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  ثم ذآر أنياَبُه، فقال

واْسَتْأَخراُقدِّْمن َعْن ِضْرَسْيِه   إلى صماَخْيِن َولـْهـَواِت  

فجعله أعصل األنياب، منهرَت األْشداق، ثمَّ وصفها بالسُّباِت وطوِل اإلطراق، وِبُسْرَعِة النَّْشطة، وخّفة الحرآة، إذا 
 هَّمت بذلك وآانت تعظم

يح، شعر امرأة جمع صفة الحية وقد وصفتها امرأة جاهليٌَّة بجميع هذه الصِّفِة، إالَّ أنها زادت شيئًا، والشِّعُر صح
 وليس في أيدي أصحابنا ِمْن ِصَفِة األفاعي مثلها

 وقد رأيُت عند داوَد بن محمٍَّد الهاشميِّ آتابًا في الحيَّات، أآثَر من عشرة أجالٍد، ما يصحُّ منها مقداُر جلٍد ونصف

ألِسَنِة الُقدماءولقد ولَُّدوا على لساِن خلٍف األْحَمِر،واألصمعيِّ، أرجازًا آثيرة، فما َظنَُّك بتوليدهم على   

 ولقد ولَُّدوا على لساِن َجْحَشَوْيِه في الحالق أشعارًا ما قالها َجْحَشَويه قط، فلو تَقذَُّروا من شيٍء تقذَُّروا من هذا الباب

  والشِّعر الذي في األفعى

 َقْد آاد يقُتلني أصـمُّ ُمـَرقَّـٌش  من ُحبُِّكْم والخطُب غيُر آبـيِر

ِمْن دقيِق َشعيِر آالُقْرص ُفْلِطَح   ُخِلَقْت َلَهاِزُمُه ِعـزيَن ورأُسـُه  

 َويديُر َعيْنًا ِلْلوقـاع آـأنَّـهـا  َسْمراُء طاَحْت ِمْن َنفيِض َبِريِر

 وآأنَّ ملقـاه بـكـلِّ َتـُنـوَفٍة  َمْلقاَك ِآفََّة ُمْنُخـل مـأطـوِر

ا اْسَتْعَرْضـَتـُهوآأنَّ ِشْدَقْيِه إذ  ِشْدَقا َعجوز مْضَمَضْت ِلطُهوِر  

فقد زعمت آما ترى أنها تدير عينًا، وزعم األوَُّل أنها قائمة العين، إالَّ أْن تزُعَم أنها لم ُتِرْد باإلدارة أن مقلتها تزوُل 
 عن موضعها، ولكّنها أرادْت أّنها َجّوالٌة في إدراك األشخاص، البعيدِة والقريبة، والمتياِمَنة والمتياِسَرة

أْن يكوُن إنَّما َجَعَلها سميعًة لدّقة الِحسِّ، وآثرة االآتراث وجودِة الشمِّ، ال َجْوَدِة السَّْمِع؛ فإّن الذين زعموا  وقد يجوُز
أّن الّنعامة صّماء َزعُموا أّنها ُتْدِرُك من جهة الشمِّ والَعْيِن، جميع األموِر التي آانت تعرفها من ِقبَل السَّْمع لو آاَنْت 

د قال الشاِعُر في صفة الحّيةَسِميَعة، وق   

 َتْهِوي إلى الّصْوت والظلماُء عاِآَفٌة  َتَعرَُّد السَّْيِل الَقى الَحْيَد َفاّطَلـَعـا

  هذا بعد أن قال

 إني وما َتْبتغي مّني آملتـمـس  صيدًا وما ناَل ِمْنُه الرِّيَّ والشَِّبعا 

  

ى باِب ُجحر في مقّدِمـهأْهوى إل  ِمْثُل العسيِب َترى في َرأِسه نَزَعا  

 اللَّْوُن أرَبـُد واألنـياُب شـابـكُة  ُعْصٌل َترى السمَّ يجري بْينها ِقَطَعا 

 أصم ما شمَّ ِمْن َخضراَء أيَبسـهـا  أو شّم من َحَجر أْوهاُه فاْنصدَعـا
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ة شعراءفقد َجَعَل لها أنيابًا ُعْصًال، ووصفها بغاية الُخْبِث، وزعم أنها تسمع، فهؤالء ثالث  

الثقة بالعلماء فإن قلت إّن المولََّد ال يؤمن عليه الخطأ، إْذ آان دخيًال في ذلك األمر، وليس آاألعرابيِّ الذي إنما يحكي 
الموجوَد الظاهر له، الذي عليه َنَشأ، وِبَمْعِرَفِتِه ُغذي، فالعلماء الذين اتََّسعوا في علم العرب، حتى صاروا إذا أخبروا 

آانوا الثِّقاِت فيما بيننا وبينهم، هم الذين نقُلوا إلينا، وسواٌء علينا جعلوُه آالمًا وحديثًا منثورًا، أو جعلوه عنهم بخبٍر 
 رجزًا وقصيدًا موزونًا

َوْمَتى أخبرني بعُض هؤالء بخبر لم أْسَتْظِهْر عليه بمسألة األعراب، ولكنُه إْن َتكلم وتحدَّث، فأنكرُت في آالمِه بعَض 
، لم أْجَعْل ذلك ُقدَوًة حتى ُأوِقفه عليه، ألّنه ممَّْن ال ُيْؤمُن َعَلْيِه اللَّْحُن الخفّي قبَل التفكر، فهذا وما أشبهُه اإلعراب

 حكمُه خالُف األوَّل

العزائم على الرُّْقية والرُّْقَيُة تكوُن على ضروب فمنها الذي يّدعيه الَحوَّاُء والرَّقَّاء؛ وذلك ُيْشِبه بالذي يدَّعي ناٌس من 
وأن العاِمَر إذا  الشياطين والجن، وذلك أنهم يزعمون أن في تلك الّرْقَيِة عزيمًة ال يمتنع منها الشيطاُن، فكيَف العامر

ُسئل بها أجاب، فيكوُن هو الذي يتولى إخراَج الحياِت من الّصْخر، فإْن آان األمُر على ما قالوا فما ينبغي أن يكون 
لصمِّبين خروج األفاعي ا  

وغيرها فرٌق، إذا آانت العزائم والّرقى والنَّْفُث ليس شيئًا يعمل في نفس الحّية، وإنَّما هو شيٌء َيْعمُل في الذي ُيْخِرُج 
 الَحيَّة، وإذا آان ذلك آذلك فالسَّميُع واألصمُّ فيه سواٌء

لتَّعقيد والتحليلوآذلك يقولون في التَّحبيب والتَّبغيض، وفي النُّشرة وحلِّ الُعْقدة، وفي ا  

العزيمة ويزعمون أنَّ الجن ال تجيُب صاحب العزيمِة حتى يَتَوحََّش ويأتي الخراباِت والبراريَّ، وال يأنَس بالناس، 
وَيَتَشبَّه بالجنِّ، ويغسل بالماء القراح، ويتبخَّر باللِّبان الذَّآر، ويراعي المشتري فإذا دقَّ ولُطَف، وتوّحش وعزم، 

نُّ، وذلك بعد أن يكوَن بدنُه يصُلح هيكًال لها، وحتَّى َيَلذَّ ُدخوَله وادَي منازلها، وأالَّ يكرَه مالبسته والَكْوَن أجابْتُه الج
 فيه، فإْن هو أَلحَّ عليها بالعزائم، ولم يأُخذ لذلك أْهبته خَبلْته، وربَّما قتلْته، ألنها َتظنُّ أّنُه متى توحَّش لها، واحتمى،

غ، وهي ال ُتجيب بذلك َفَقْط، حتى يكوَن المعزُِّم مشاآًال لها في الطِّباعوَتَنظف فقد فر  

فيزعمون أّن الحيَّاِت إنما ُتْخَرُج إخراجًا، وأنَّ الذي يخرُجها هو الذي يخِرج سمومها ِمْن أجساد الّناس، إذا َعَزم 
 عليها

َبْيَدة َسِمْعُت َأْعَرابيًا يقول قد جاءآم أحُدُآْم يسَتْرِقيُكْم التعويذ والرُّْقيَة األخرى بما ُيْعرُف من التعويذ، قال أُبو ُع
 فاْرقوه، قال َفَعوَُّذوُه ببعض العوائذ

 والوجه اآلخر مشتّق من هذا ومحموٌل َعَلْيِه، آالّرُجِل يقول ما زال فالٌن يرقي ُفالنًا حتَّى الَن وأجاَب

 رقى الحيات

سالِم في ُرقى الحيات، وآانوا يؤمنون بذلك ويصدقون به، وسنخبر بأقاويِل وقد قالت الشعراء في الجاِهِليَِّة واإل
 المتكلمين في ذلك، وباهللا التوفيق

ومنهم َمْن زعم أنَّ إخراَج الحّيِة من ُجْحرها إلى الرَّاقي، إنما آان للعزيمة واإلْقسام عليها، وألنَّها إذا فهمْت ذلك 
 أجاَبْت ولم تمتنع

أبي الصَّلت، ال يعرف قولهم في أنَّ الُعمَّاَر هم الذين ُيجيبون العزائم بإخراج الحّيات من بُيوتها، وفي وآان أَميَُّة بُن 
   ذلك يقول
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 والحية الذآر الرقشاء أخرجهـا  من جحرها أمنات اهللا والقسـم

 إذا دعا باسمها اإلنسان أو سمعت  ذات اإلله بدا في مشيهـا رزم

مـمقد آان ثبتها في جحرها الح  من خلفها حمٌة لوال الذي سمعت  

  ناٌب حـديٌد وآـٌف غـير وادعٍة  والخلق مختلٌف في القول والشيم 

 إذا دعين بأسماء أجـبـن لـهـا  لنافٍث يعتديه الـلـه والـكـلـم

 لوال مخافة رٍب آـان عـذبـهـا  عرجاء تظلع في أنيابها عـسـم

فذاقت بعض مصـدقـهوقد بلته   فليس في سمعها، من رهبٍة صمم   

 فكيف يأمنها أم آـيف تـألـفـه  وليس بينهما قـربـى وال رحـم

 يقول لو أنَّها أخرجت حين اْسُتْحِلَفْت باهللا لما خرجت، إذ ليس بينهما ُقربى وال َرِحم، ثمَّ ذآر الُحمََّة والّناب

لصَّوت خرج ينظر، والحوَّاء إذا دنا من الُجْحر وقال آخرون إنما الحيَّة مثل الضّب والّضبع، إذا سمع باهللا والهْدم وا
 رفع صوَته وصفََّق بيديه، وأآثر من ذلك، حتى يخرج الحّية، آما ُيخرُج الضب والضَّبع

  وقال آثيِّر

 وَسوَداَء ِمطراق إليَّ ِمن الصَّفا  أِنيٍّ إذا الحاوي دنا َفَصدا لهـا

اآلية، فالُمكاء صوٌت بين النَّفخ " ن صالُتُهْم ِعْنَد الَبْيِت إالَّ ُمكاًء وتْصِديًةوما آا"والتَّصدية، التَّصفيق، قال الّله تعالى 
 والصَّفير، والتَّْصِدَيُة تصفيق اليد باليد

فكان الحّواء يحتاُل بذلك للحيَّة، وُيوهم َمْن حضَر أنَُّه بالرُّقية أخرجها، وهو في ذلك يتكلم ويعرِّض، إّال أنَّ ذلك 
هو لو رَفَع صوته ببيِت شعٍر أو بُخرافٍة، لكان ذلك والذي يظهر من العزيمة عند الحيَّة َسواًء، وإنَّما صوٌت رفيع، و

 يْنكر الصَّوَت، آما ينكره الّضبُّ وغيُر ذلك من الوحش

  ثم قال

 آَفْفُت َيدًا عنها وأرَضْيُت َسْمعـهـا  من الَقْول حتَّى صدََّقْت ما وعى لها 

النَّْفَث بالهـا وقد جعلت أن ترعني  وأْشعرتها نْفثًا بليغـًا فـلـو تـرى  

 تسلَّْلُتها من حيث أدرآها الـّرقـى  إلى الكّف لما سالمت وانساللـهـا

  فقال آما ترى آففت يًدا عنها وأرضيُت سْمَعها ثم قال

  وأشعرتها َنْفثًا بليغًا فلو ترى

  وقال األعشى

 أبا ِمْسَمٍع إني امرؤ من قبيلٍة  َبَنى ِلَي ِعزًا َمْوُتها وحياُتهـا

 فال ُتْلِمِس األفعى يديك تريدها  إذا ما سعت يومًا إليها َسفاُتها 
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  وقال آخر

 َيْدُعو ِبِه الحيََّة في أقطاِرِه  فإْن أبى َشمَّ َسفا ِوَجاِرِه

 والسَّفا التراب اليابس بين التربين، يقال َسفًا وسفاة

اء َو الرَّاقي ُيِري النَّاس أنَُّه إذا رأى جحرًا لم يْخَف عليه أجحر حيٍَّة هو أْم ُجْحر شيء تمويه الحواء والراقي والحوَّ
غيره، فإن آان ُجحر حّيٍة لم َيْخَف عليه أهي فيه أم ال، ثمَّ إذا َرقى وعزَّم فامتنعت من الُخُروِج، وخاف أْن تكون 

فأخطأ، لم يأمن من أن تنقره َنْقَرًة؛ ال ُيْفِلُح بعدها أبدًا، فهو عند ذلك أْفعى َصمَّاَء ال تسَمُع، وإذا َأَراَغها ليأُخَذها 
  يستبري بأن يشمَّ من تراب الُجحر، فال يخفى َعَلْيِه أهي أْفعى أم َحّيٌة من سائر الحيات، فلذلك قال

  يدعو به الَحية في أقطاره

 والوجار الُجحر

 ريح األفعى

لحيَّات َنْتنًا وسَهكًا، وأن ريَح األفَعى معروَفٌة، وليس شيٌء أغلَق، وال َأْعَنَق، وال أسرَع وزعم لي َبْعُض الحوَّائين أنَّ ل
أخذًا لراِئحٍة من طيٍن أو تراب، َوَأنَُّه إذا شّم من طينة الُجْحر لم يْخَف عليه، وقال اعتِبْر ذلك بهذا الطين السداني 

و غيره ذلك من الطِّيب، فإّنه متى ُوضع إلى جنب َرْوَثٍة أو َعِذَرة، َقِبَل والرَّاهطي إذا ُألقي في الزَّعفران والكافور، أ
ذلك الجسم، والرَّقاء يوهم النَّاَس إذا دَخل ُدورهم الستخراج الحيَّاِت َأنَُّه يعرف أماآنها براِئحتها، فلذلك يأُخُذ قصبًة 

مها ويقول مرة فيها حّيات؛ ويقول َمرًَّة بلى فيها حّيات، وَيْشَعب رأسها، ثم يْطُعن بها في سقف البيت والزَّوايا، ثّم يش
 على قْدر الطمع في القوم، وفي عقولهم

      تأثير األصوات

َوَأْمُر الصَّوِت عجيٌب، وتصرُُّفه في الوجوه عجب، فمن ذلك أّن منه ما يقتل، آصوت الصاعقة، ومنها ما يسرُّ 
فتقَلَق حتى ترُقص، وَحتَّى ُربما رمى الرَُّجل بنْفسه ِمن حالق، وذلك مثُل هذه النفوس حتى ُيْفِرط عليها السُُّروُر؛ 

األغاني المطِربة، ومن ذلك ما ُيْكمد، ومن ذلك ما يزيل العْقل حتى ُيْغَشى على صاحبه، آنحو هذه األصواِت 
آثير من ذلك ال يفهمون معاني َآَالمهم، الشجيِة، والقراَءات الملحَّنة، وليس يعتريهم ذلك ِمْن ِقَبِل المعاني؛ ألنهم في 

قال إنما أبكاني الشجا وقد َبَكى ماسرجويه من قراَءة أبي الخوخ، فقيل له آيَف بكيَت من آتاب الّله وال تصدُِّق به  

 وباألصوات ينوِّمون الصِّبياَن واألطفاَل

، واإلبل تصرُّ آذاَنها إذا حدا في آثارها الحادي، أثر الصوت في الحيوان والدَّوابُّ َتُصرُّ آذانها إذا غنَّى الُمكاِري
وتزداد نشاطًا، وتزيد في مشيها، وَيجمع بها الصَّيَّاُدوَن السَّمك في حظائرهم التي يتَّخذونها له، وذلك أّنهم يضربون 

تَّى تدُخَل في بعصيٍّ معهم، َوُيَعْطِعُطوَن، فُتقبل أجناُس السَّمِك شاخصَة األبصار مصغيًة إلى تلك األصوات، َح
 الحظيرة وُيْضَرب بالطِّساس للطَّير، وُتصاد بها، ويضَرُب بالطِّساس لُألْسِد وقد أقبَلْت، فتروُعها تلك األصوات

وقال صاحب المنطق األياِئُل ُتَصاُد بالصَّفيِر والغناء، وهي ال تناُم مادامت تسَمُع ذلك من حاذِق الصوت، فيشغلونها 
ِفها فإْن رأْوها مسترخيَة اآلذاِن وَثُبوا عليها، وإن آانت قائمة األذنين فليس إليها َسبيلبذلك ويأُتون من َخل  

 والصَّفير ُتْسقى به الدوابُّ الماَء، وتنفَُّر به الطير عن البذور

انتهاء األَجل،  وزعم صاحُب المنطق أنَّ الرَّعَد الشَِّديَد إذا وافق ِسَباَحة السَّمك في أعلى الماء َرَمْت ببيضها قبلََ
 ورّبما تّم األجل فَتسمع الرَّعَد الشَِّديَد، فيتعطَّل عليها أّيامًا بعَد الوقت
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  قول ألبي الوجيه العكلي

قال ألنها ال تخَرُس حتى تمتلَئ ماًء  وقال أبو الوجيه الُعْكِليُّ أِحبُّ الّسحابَة الَخْرَساَء َوَال ُأِحبها فقيل له وآيف ذلك
آثيرًا، ويكوَن غيثًا َطَبَقًا، وفي ذلك الَحَيا، إّال أّن الكماَة ال تكون على قْدِر الغيث، ذهب إلى أّن للرَّعِد  وتصبُّ َصّبًا

 في الكمأة عمًال

  دعابة لجعفر بن سعيد

فقال وقال جعفر بن سعيد سأل آسرى عن الَكْمأة فقيل له ال تكوُن بالمطر دوَن الرَّعد، وال بالّرْعد دوَن المطر، قال 
 آسرى رشُّوا بالماء واضربوا بالطبول وآان من جعفر على التمليح، وقد علم جعفٌر أّن آسَرى ال يجهل هذا المقدار

 أثر الصوت في الحية

فالحيَّة واحدٌة من جميع أجناس الحيوان الذي للصَّوِت في طبعه عمل، فإذا دنا الحوَّاء وصفق بيديه، وتكلم رافعًا 
خرج إليه آلُّ شيء آان في الُجْحر، فال يشكُّ من ال علم له أنَّ من ال علم له أنَّ الحّيَة خرجت من صوَته حتى يَزيِّد، 

جهة الطاعِة وخْوف المعِصَيِة، وأّن العامَر أخرجها تعظيمًا للعزيمة، وألّن المعتزم ُمطاٌع في الُعمَّار، والعاّمة أسرُع 
 شيٍء إلى التَّصديق

  شعر في الروح وهيكلها

ي الرُّوح، وفي أّن البدَن هيكٌل لها، يقول سليماُن األعمى؛ وآان أخا مسلم ابن الوليد األنصاريِّ، وآانوا ال يشكون وف
بأنَّ سليماَن هذا األعمى، آان من ُمْسَتِجيِبي بشاٍر األعَمى، وأنَّه آان يختلف إليه وهو غَالم فقبل عنه ذلك الدِّين، وهو 

  الذي يقول

لِم ُمْقَتِبـِسـْهِلَطُلوِب اْلِع  إّن في َذا الِجسِم ُمْعَتَبـرًا  

 َهْيَكٌل للرُّوح ينـطـقـه  ِعْرُقُه والّصْوُت من َنَفِسْه 

 ال َتِعْظ إّال اللَِّبيَب فـمـا  ُيْعَدُل الضِّلُع َعَلى َقَوِسْه

 ُربَّ َمْغُروٍس ُيَعاُش ِبـِه  َفَقَدْتُه َآفُّ ُمْغـَتـِرِسـْه

ِمْن ُعُرِسهأقرُب األشياِء   وآَذاَك الدَّْهُر مـأتـُمـُه  

  قول في شعر ألمية بن أبي الصلت

  وآانت العرُب تقول آان ذلك إذ آان آلُّ شيء ينطق، وآان ذلك والحجارُة َرطبٌة، قال ُأَمّيُة

 وإذ هم ال لبوس لهم تقيهـم  وإذ صم السالم لهم رطاب 

شـيٍء بآية قام ينطق آـل  وخان أمانة الديك الغراب  

 وأرسلت الحمامة بعـد سـبـٍع  تدل على المهالك ال تـهـاب

 تلمس هل ترى في األرض عينًا  وعاينة بها المـاء الـعـبـاب

 فجاءت بعد مار آضت بقطـٍف  عليها التأط والطين الكـبـاب
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 فلما فرسـوا اآليات صـاغـوا  لها طوقًا آما عقد السـخـاب

ماتـت تـورثـه بـنـيهـا إذا  وإن تقتل فلي لـه انـسـالب  

فذآر ُرطوبة الحجارة، وأّن آّل شيء قد آان ينِطق، ثّم َخّبَر عن منادمِة الدِّيك الغراَب، واشتراِط الحمامة على نوح، 
  وغيِر ذلك مّما يدلُّ على ما ُقْلَنا، ثم ذآر الحيََّة، وشأَن إبليَس وشأَنها، فقال

اَألْفَعى تَربََّبها َلـَدْيِه آذي  وذي الجنِّيِّ أرَسَلَها ُتَساُب   

 فال َربُّ البرّية يأَمَنْنـَهـا  وال الجنيُّ َأصبح ُيْسَتَتاُب

ن فإن ُقْلَت إنَّ أمّية آاَن أعرابّيًا، وآان َبَدِوّيًا، وهذا من خرافاِت َأْعَراب الجاهليَّة، وزعمت َأّن ُأَمّيَة لم يأخذ ذلك ع
وآان من ُدهاِة َأهل ذلك  بِن زيٍد، وآان نصرانّيًا ديانًا، وَتْرُجَمانًا، وصاحَب آتب، أْهل الكتاب فإني سأْنِشُدك لعِديِّ

 الدَّه

قال عديُّ بن زيٍد، يذآُر شأن آدم ومعصيِته، وآيف َأغواه، وآيف دخل في الحية، وَأنَّ الَحية آانت في صورة َجَمٍل 
ه، فقالفمسخها الّلُه عقوبة لها، حين طاوعت َعُدوَّه على وليِّ    

 قضـى لـسـتة أياٍم خـلـيقـتــه  وآان آخرهـا أن صـور الـرجـال

 دعاه آدم صوتـًا فـاسـتـجـاب لـه  بنفخة الروح في الجسم الذي جـبـال

 ثمت أورثه الفـردوس يعـمـرهـا  وزوجه صنعًة من ضلعـه جـعـال

 لم ينهـه ربـه عـن غـير واحـدٍة  من شجـٍر طـيب أن شـم أو أآـال

 فكانت الحية الرقشـاء إذ خـلـقـت  آما ترى ناقة في الخلق أو جـمـال

 فعمدا للتـي عـن أآـلـهـا نـهـيا  بأمر حواء لم تـأخـذ لـه الـدغـال

 آالهما خاط إذ بزا لـبـوسـهـمـا  من ورق التين ثوبًا لـم يكـن غـزال

يقـتـهفالطها اهللا إذ أغـوت خـلـ  طول الليالي ولم يجعل لـهـا أجـال  

 تمشي على بطنها في الدهر ما عمرت  والترب تأآله حـزنـا وإن سـهـال

 فأتعبـا أبـوانـا فـي حـياتـهـمـا  وأوجدا الجوع واألوصاب والعـلـال

 وأوتيا الملـك واإلنـجـيل نـقـرؤه  نشفى بحكمته أحـالمـنـا عـلـال

ـيجـعـلـنـامن غير ما حاجٍة إال ل  فوق البرية أربابـًا آـمـا فـعـال  

 عقاب حواء وآدم والحية

فَرَوْوا أنَّ آعَب األحباِر قال مكتوٌب في التوارة أنَّ َحوَّاَء ِعْنَد ذلك ُعوقبْت بعشر خصاٍل، وأّن آدم لمَّا أطاع َحوَّاء 
 وعصى َربَّه ُعوقب بعشر خصال، وأنَّ الحيَّة التي دخل فيها إبليس ُعوقبت أيضًا بعْشر ِخصال
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ال َحّواء التي ُعوقبت بها وَجع االفتضاض، ثم الطلق، ثمَّ النَّْزع، ثّم بقناع الرَّأس، وما يصيُب الوَحمى وأوَُّل ِخص
والنفساء من المكروه، والَقْصُر في البيوت، والحيض، وأنَّ الرِّجال هم القوَّامون عليهنَّ، أن تكوَن ِعْنَد الجماع هي 

 األسفل

انتقص من طوله، وبما جعله الّله يخاُف من الهوامِّ والسِّباع، ونَكد الَعيش، وبتوقع  وأّما خصال آدم عليه السالم فالذي
الموت، وبسكنى األرض، وبالُعْري من ثياب الجنَّة، وبأوجاع أهل الدنيا، وبمقاساة التحفظ من إبليس، وبالمحاسبة 

َجناحها، وقطْع أرجلها، والمشي على  بالّطرف، وبما شاع عليه من اسم العصاة، وأمَّا الحيَّة فإنها عوقبت بنقص
لذلك آلما خاَفْت من القتل أخرَجْت لسانها لترَيهم  -حتى يقال أْعَرى ِمْن َحيَّة وبشقِّ لسانها  -بطنها، وبإعراء جلدها 

م، وبالذي ُينسب وبما ألِقي عليها من َعداوِة النَّاس، وبمخافة الناس، وبجعله لها َأوََّل ملعوٍن من الّلحم والدَّ -الُعقوبة 
 إليها من الكذب والظلم

 ظلم الحية وآذبها

فأّما الظلم فقولهم أظلم من َحّيٍة وأما الكذب فإنها تنطوي في الرَّمِل على الطَّريق وُتْدِخُل َبعض جسِدها في الرَّمل، 
الناس، وتستديُر آأنها َطْوٌق أْو فتظهر آأنها َطبُق خيُزراٍن، ومنها َحيَّاٌت بيٌض ِقَصاٌر تجمُع بين أطرافها على ُطُرِق 

ولما تلقي على نفسها من السُّبات، ولما ُتظهر من الَهَرب من الناس، وآّل ذلك إَنما  - خلخاٌل، أو سواُر ذهٍب أو فضٍة 
 تغرُُّهْم وتصطاُدُهْم بتلك الحيلة، فذلك هو ِآذُبها

ِخصال أَنبَت فيها الّشوك، وصيَّر فيها الفيافَي، عقاب األرض قال وُعوقبت األرُض حين َشِرَبْت دم ابن آدم بعشِر 
وخرق فيها البحار، وملَّح أآثَر مائها، وَخلَق فيها الهوامَّ والسِّباع، وَجَعَلها َقَرارًا إلْبِليَس والعاصين، وجعل جهنَّم 

ها ُتوطأ باألْخفاِف، والحواِفر، فيها، وجَعلها ال ُتْرِبي ثمرتها، إالَّ في الحرِّ، وهي تعذَّب بهم إَلى يوم القيامة، وجعل
 واألظالِف، واألقدام، وَجَعلها مالحَة الطَّعم

شراب األرض للدم ثم لم تشرب بعد دِم ابِن آدَم َدَم أحٍد من ولده، وال من غير ولده، َقاَل َوِلذِلَك قال عمر بُن الخطاب 
ِمَن اَألْرِض للدم رضي الّله تعالى عنه ألبي مريم الحنفيِّ ألَنا َأَشدُّ لك ُبْغضًا  

 وزعم صاحُب المنطق أنَّ األرض ال تشرب الدَّم، إالَّ يسيرًا من دماء اإلبل خاصَّة

اختبار العسل وإذا أراُدوا أن يمتحُنوا َجْوَدة العسل من رداءته، َقَطُروا على األرض منه َقْطَرًة، فإذا استدارت آأنها 
ُتْعِطَها فهو الماذيُّ الخالُص الذَّهبيُّ، فإن آان فيه ُغشوشٌة نفشت الَقْطرة على  قطَعة ِزئبٍق، ولم تْأُخْذ ِمَن األْرِض ولم

قدر ما فيها، وأَخَذْت من األرض وأعطتها، وإن لم يقِدُروا على الّلحم الَغريض َدَفُنوُه وغّرقوه في العسل، فإنهم متى 
اع، ليس بينه وبين ساِئر األجرام شيء، فهو ال يعطيه شيئًا رجعوا فغسلوه عنه وَجُدوُه غّضًا طرّيًا، ألنَُّه ذهبيُّ الطِّب

 وال يأخذ منه وآذلك الذََّهُب إذا آان مدفونًا

زمن الفطحل وهذه األحاديُث، وهذه األشعاُر، تدلُّ على أنَُّهْم قد آانوا يقولون إنَّ الُصخوَر آانت َرْطَبًة ليِّنة، وإنَّ آلَّ 
األْشَجاَر والنَّخل لم يكن عليها شوٌك، وقد قال العجَّاج، أو ُرؤبةشيٍء قد آاَن يعِرف وينطق، وإّن    

 َأْو ُعْمَر ُنوٍح َزَمَن اْلِفَطْحِل  َوالصَّْخُر ُمْبَتلٌّ َآِطيِن الَوْحِل 

  مرويات آعب األحبار

نجُد في الكتب، وهو إنَّما يعني آتب وأنا أظنُّ أنَّ آثيرًا ِممَّا ُيحكى عن آعٍب أنَُّه قال مكتوٌب في التوراة أنَُّه إّنَما قال 
األنبياء، والذي يتوارثونه من آتب سليمان؛ وما في آتبهم من مثل آتب إَشْعياء وغيره، والذين يروون عنه في صفة 

ُعَمَر بن الخطاب رضي الّله عنه، وأشباِه ذلك، فإن آانوا َصَدقوا عليه وآان الشيخ ال يضُع األخباَر فما آان وجُه 
ندنا إّال على ما قلُت لكآالمه ع  
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 نطق الحية

  وفي أّن الحّية قد آانت تسَمُع وتنطق، يقول الّناِبَغُة في المَثل الذي َضَرَبُه، وهو قوله

 أليس لنا مولًى يحـب سـراحـنـا  فيعذرنا من مرة المـتـنـاصـره

 ليهنكم أن قد نـفـيتـم بـيوتـنـا  محل عبيدان المـحـإل بـاقـره

النفس ال بـد عـاثـرهبال عثرٍة و  وإني لالٍق من ذوي الضغن نكـبًة  

 آما لقيت ذات الصفا من حليفـهـا  وما انفكت األمثال في الناس سائره 

 فقالت له أدعوك للعـقـل وافـرًا  وال تغشيني منك للظـلـم بـادره

 فواثقها باللـه حـتـى تـراضـيا  فكانت تديه الجزع خفيًا وظاهـره

عن الخير جائره وجارت به نفٌس  فلما توفـي الـعـقـل إال أقـلـه  

 تفكر أني يجمع الـلـه شـمـلـه  فيصبح ذا مـاٍل ويقـتـل واتـره

 فظل على فأٍس يحـد غـرابـهـا  ليقتلها والنفس للـقـتـل حـاذره

 فلما وقاها اللـه ضـربة فـأسـه  وهللا عيٌن ال تغـمـض سـاهـره

 فقال تعالى نجعل الـلـه بـينـنـا  على العقل حتى تنجزى لي أخره

 فقالت يمين اللـه أفـعـل إنـنـي  رأيتك ختارًا يمـينـك فـاجـره

 أبى لك قبٌر ال يزال مواجـهـًا  وضربة فأٍس فوق رأسي فاقره 

 فذَهب الّناِبَغُة في الحيَّاِت مذَهَب أمّية بن أبي الّصْلِت، وعديِّ بن زيٍد، وغيرهما من الشعراء

ألشجار في ماضي الزمان وأنشدني عبُد الرحمن بن َآيسانالصخور وا   

 فكاَن َرِطيبًا يوَم ذلك صْخُرها  وآان َخِضيدًا َطْلُحها َوَسياُلَها

 فزعم آما ترى أّن الصُّخوَر آانت َليَِّنًة، وأنَّ األشجاَر الطْلَح والسَّياَل آانت َخِضيدًا ال شوَك عليها

ألخبار، أّن الّشوك إنما اعتراها في صبيحة اليوم الذي زَعمِت الّنصاَرى فيه أّن وزعم بعُض المفسِّرين وأصحاُب ا
 المسيح ابُن الّله

 - َحّدَثَنا بذلك عنه أبو عقيل الّسواق، وآما أحَد رواِته والحاملين عنه  -أثر قدم إبراهيم عليه السالم وآان مقاتٌل يقوُل 
إبراهيم عليه السالم أثرت في تلك الصخرة، آتأثير أقداِم الناس في ذلك الّزمان، إالَّ إنَّ الصُّخوَر آاَنْت َليَِّنًة، وإّن قدَم 

أنَّ الّله تعالى توّفى تلك اآلثاَر، وعفَّى عليها، ومَسَحها ومحاها، وتَرَك أثَر مقاِم إبراهيَم عليه السالم، والحجَُّة إنما هي 
اس، ليس أّن إبراهيم صلى الّله عليه وسلم آان وطئ على صخرة في إفراده بذلك وَمْحِو ما سواُه من آثار أقدام الن

 خلقاَء يابسٍة فأثََّر فيها
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فضل المتكلمين والمعتزلة وأنا أقول على تثبيت ذلك بالحجة، ونعوُذ بالّله من الَهْذر والتكلف وانتحاِل ما ال أقوم به، 
، ولوال مكاُن المعتِزلة لهلكت العَََوامُّ من جميع النِّحل، فإن أقول إّنُه لوال مكاَن المتكلمين لهلكت العواّم من جميع األمم

لم أقل، ولوال أصحاُب إبراهيَم وإبراهيُم لهلكت العوامُّ من المعتزلة، فإني أقول إنُه قد أنهج َلُهْم ُسُبًال، وَفتَق لهم 
 أمورًا، واختصر لهم أبوابًا ظهرْت فيها المنفعة، وشملتهم بها النعمة

إليه الناس وأنا أزُعُم أن الناس يحتاجون َبِدّيًا إلى طبيعٍة ثم إلى معرفة، ثم إلى إنصاف، وأوَّل ما ينبغي أْن ما يحتاج 
يبتدئ به صاحُب اإلنصاِف أمَره أالَّ يعَطى نفَسه فوَق حقها، وأالَّ يضعها دوَن مكانها، وأن يتحفَظ من شيئين؛ فإن 

والّله الموفق -ما تهمة اإللف، واآلخر ُتهمة السَّاِبِق إلى القلب نجاَته ال تتّم إّال بالتحفظ منهما أحده  

حديث عن تأليف هذا الكتاب وما أآثَر ما يعرض في وقت إآبابي على هذا الكتاب، وإطالتي الكالم، وإطنابي في 
  القول، بيُت ابن َهْرمة، حيث يقول

َخلوُتهإنَّ الحديَث تغر الَقْوَم   َحتى يلجَّ بهم ِعيٌّ وإآثـاُر  

 وقولهم في المثل آل ُمْجٍر في الَخَالِء ُيَسرُّ

وأَنا أعوُذ بالّله أْن ُأَغرَّ من نفسي، عند َغيبِة َخصمي، وتصفِح العلماِء لكالمي، فإني أعلم أن ِفتنَة اللساِن والقلم، أشّد 
 من ِفتنة النساء، والحرص على المال

ِغ اإلرادة فيِه، أوَُّل ذلك الِعلة الشديدة، والثانية قلة األعوان، والثالثة وقد صادف هذا الكتاُب مني حاالٍت تمنُع من بلو
طوُل الكتاب، والرابعة أني لو تكلفت آتابًا في طوله، وعَدِد أْلفاِظِه ومعانيِه، ثمَّ آان من ُآتب الَعَرض والجوهر، 

أيامًا، وأْسَرَع فراغًا؛ ألني آنت ال أفَزُع فيه  والطَّفرة، والتولد، والمداَخلة، والغرائز، والتماس لكان أسَهَل وأقَصَر
إلى تلقُّط األشعار، وتتبُِّع األمثال، واستخراج اآلِي من القرآِن، والحَجِج من الرِّواية، مع تفرُِّق هذه األموِر في الكتب 

تقطيِع نظاٍم، ومن وقوع وتباُعِد ما بين األشكال، فإْن وَجْدَت فيه خلًال من اضطراِب لفٍظ، ومن سوِء تأليف، أو من 
فال تنِكْر، بعَد أْن صوَّرُت عندك حالي التي ابتدأُت عليها آتابي - الشيء في غير موضعه   

ولوال ما أرجو من َعْوِن الّله على إتمامه؛ إْذ آنُت لم ألتمْس به إالَّ إفهاَمك مواقَع الُحَجج لّله، وتصاريَف تدبيره، 
صناف حكمته َلَما تعرَّْضُت لهذا المكروه، فإْن َنَظْرَت في هذا الكتاب فانُظْر فيه نَظَر والذي َأْوَدَع أصناَف خْلقه من أ

م َمْن يلتمس لصاحبه المخارَج، وال َيْذَهُب مذهَب التعنُِّت، َوَمْذَهَب َمْن إذا رأى خيرًا آَتَمُه، وإذا رأى َشّرًا أذاعه وليْعل
ِخَذ بمثله، وُتَعرِّض له في قوله وآتبه، أْن ليس ذلك إّال من سبيل الُعقوبِة، َمْن َفَعَل ذلك أنَّه قد تعرَّض لباٍب إن ُأ

واألْخذ منه بالظالمة، فلينظْر فيه على مثال ما أدَّب الّله به، وعرَّف آيف يكون النظر والتفكير واالعتبار والتعليم؛ 
ا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتْيَناُآْم ِبُقوٍَّة َواْذُآُروا َما ِفيِهَوإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعَن"فإنَّ الّله عزَّ وجّل يقول  " 

الحكمة الجليلة في دقيق األشياء فينبغي أْن تكون إذا مرْرَت بذآر اآلية واألعجوبِة، في الفراشة والِجرجَسة، َأالَّ تحِقَر 
معرفتهما ِعْنَد معرفتك، ِلصَغر أجسامهما عند  تلك اآلية، وتصغِّر تلك األعجوبة؛ لصغر قدرهما عندك، ولقلَّة

َوَآَتْبَنا َلُه ِفي اَألْلَواِح "جسمك، ولكن آْن عند الذي يظَهر لك من تلك الحكم، ومن ذلك التَّدبير، آما قال الّله عّز وجّل 
َوإْذ "ثّم قال الّله تعالى " ْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوا ِبَأْحَسِنَهاَفُخْذَها ِبُقوٍَّة َو"ثم قال " ِمْن ُآلِّ َشْيٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصيًال ِلُكلِّ َشْيٍء

، وقد قال عامُر بن عبد قيس "َما ِفيِهَنَتْقَنا الَجَبَل فْوَقُهْم َآَأنَُّه ُظّلٌة َوَظنُّوا َأنَُّه َواِقٌع ِبِهْم ُخُذوا َما آَتْيَناُآْم ِبُقوٍَّة َواْذُآُروا 
ِب وقَعْت في الَقلب، وإذا َخَرَجْت من اللساِن لم تجاوز اآلذانالكلمة إذا خرجْت من الَقْل  

حث على اإلخالص والتنبه عند النظر وأنا أعيذ نفسي بالّله أْن أقول إّال َلُه، وأعيذك بالّله أن تسمع إّال َلُه، وقد قال 
َفاْحَذْر من أْن تكوَن منهم، " ُظُروَن إَلْيَك َوُهْم َال ُيْبِصُروَنَوإْن َتْدُعُهْم إَلى اْلُهَدى َال َيْهَتُدوا َوَتَراُهْم َيْن"الّله عّز وجّل 

وممَّن َيْنُظُر إلى حكمة الّله وهو ال يبصرها، َوِممَّْن يبصرها بَفْتح الَعْيِن واستماِع اآلذان؛ ولكن بالتوقف من القْلب، 
ال يراها من ُيعِرُض عنهاوالتثبت من العْقل، وبتحفيظه وتمكينه من اليقين، والحجَّة الظاهرة، و  
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إنَّ َشرَّ الّدَوابِّ ِعْنَد الّلِه الصُّمُّ اْلُبْكُم "وقال " َوَال َتُكوُنوا َآالَِّذيَن َقاُلوا َسِمْعَنا َوُهْم َال َيْسَمُعوَن"وقد قال الّله عّز وجّل 
عيَّرهم بذلك، آما لم يعيِّر َمْن َخلَقُه معتوهًا آيف لم  ولو آانوا صّمًا ُبكمًا وآانوا هم ال يعقلون، َلَما" الَِّذيَن َال َيْعِقُلوَن

يعقل، َوَمْن َخَلُقه أعمى آيف لم يبصر، وآما لم َيُلِم الدوابَّ، ولم يعاقب السِّباع، ولِكنَُّه سّمى البصير المتعامي أعمى، 
 والسميَع المتصاِمَم أصمَّ، والعاقَل المتجاهَل َجاهًال

 َفاْنُظْر إَلى آَثاِر َرْحَمِة الّلِه َآْيَف ُيْحِي اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَها إّن ذِلَك َلُمْحِي الَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُآلِّ"وقد قال الّله عّز وجّل 
ُقّوٍة ُخُذوا َما آَتْيَناُآْم ِب"َفاْنُظْر آما أمرك الّله، وانظْر من الجهة التي دّلك ِمْنَها، وخْذ ذلك بقَوة، قال تعالى " َشْيٍء َقِديٌر

 "َواْذُآُروا َما ِفيِه

 عود إلى الحيات ثمَّ َرَجَع بنا القوُل إلى ما في الحيَّات من الِعلم والِعبرة، والفائدِة والِحكمة؛ ولذلك قال أبو َذرٍّ الغفاريُّ
وهذا القوُل صحيح عن أبي لقد َتَرَآَنا َرسوُل الّله صلى اهللا عليه وسلم، وما يمرُّ بنا طائٌر إال ِوِعْنَدَنا من شأنه ِعْلٌم، 

ذر، ولم يخصَّ أبو ذرٍّ َخشاش الطَّيِر من ُبغاثها وأحرارها، وال ما يدخل في بابة الهَمج، وقد أرْيناك من تحقيق قوِله 
  َطَرفًا، ولعلك إن جمْعَت نظرك إلى نظرنا، أْن تستتمَّ هذا الباب، فقد قال الشاعر

اِنأِشيَرا َعَليَّ اْلـَيْوَم َمـا َتـَرَي  خليليَّ ليس الرأُي في رأي واحٍد  

 وقال األحَنف ما ِمْن الناس أحٌد إالَّ وقد تعلَّْمُت منه شيئًا، حتَّى من األَمِة الَوْرهاِء والعْبِد األْوَره

الِعَظم، والحيَّات مختلفاُت الجهاِت جّدًا، وهي من األمم التي يكُثر اختالُف أجناِسها في الضَّرِر والسّم، وفي الصِّغِر و
ِقُد وفي التعرُِّض للنَّاسِ، وفي الهرِب منهم، فمنها ما ال يؤذي إالَّ أْن يكوَن الناس قد آَذْوَها َمرَّة، وأّما األسَوُد فإنَُّه يح

وُيطالب، ويكمَُن في المتاع حتى ُيْدِرك بطائلته، وله زماٌن يقتُل فيه آلَّ شيٍء نهَشه وأمَّا األفعى فليس ذلك عنَدها، 
كنها َتظهر في الصَّيِف مع أوَّل الليل، إذا سَكَن وَهُج الرَّْمِل وظاِهُر األرض؛ فتأتي قاِرَعَة الطَّريق حتى تستديَر ول

أو  وَتْطَحَن آأنَّها َرًحى، ثمَّ ُتلِصُق َبَدَنَها باألرض وُتْشِخُص رأسها؛ لئالَّ يدرَآها السُّبات، معترضة؛ ِلئالَّ يطأها إنساٌن
هَشه، آأنََّها تريد أالَّ تنَهَش إالَّ بأن ُيَتَعرََّض لها، وهي قْد تعرَّضت لَنْهشه باعتراضها في الطَِّريِق وتناُومها دابٌَّة فتن

  عليه وهي من الحّيات التي ترصد وتوصف بذلك، قال َمْعِقل بن ُخويلد

َبـَغـاَضـتـي أبا َمْعِقٍل ال ُتوِطَئْنُكْم  ُرؤوَس األفاِعي في َمَراِصِدَها اْلُعْرِم   

 يريد األفاعي في مراصدها، وآلُّ منقََّطة فهي َعْرماء، ِمْن شاٍة أو غير ذلك

  وقال آخر

 وآم َطَوْت من َحَنٍش وراِصِد  للّسْفِر في أعلى البيات قاِصِد 

أُسه رأَس الفارسواألفعى تقُتُل في آلِّ حاٍل وفي آلِّ زمان، والشُّجاع يواِثُب ويقوم على َذَنبه، وربَّما َبَلَغ ر  

 ما يقتل الحية والعقرب من الحيوان

شيءٌْ  -إذا تطّوقت على الطَّريق وفي المناهج، أو اعَترضْتها لتقطعها عابرًة إلى الجانب اآلخر  -وليس يقتلها 
لها آان همُتها نفَسها، ولم آأقاطيع الشِّياِه إذا مرَّت بها، وآذلك اإلبُل الكثيرُة إذا مرَّت، فإنَّ الحيََّة إذا َوَقَعْت بين أرج

يكن لها همٌة إّال التََّخلَص بنفسها؛ لئّال تعجلها بالوطء، فإن نَجْت من وطء أيديها، لم تنُج من وطء أرجلها، وإْن سلَمْت 
 ِمن واحدٍة لم تسلم من التي تليها، إلى آخرها

  وقال عمر بن َلَجأ، وهو يصف إبله

  َتَعرَُّض الحيَّاُت في ِغَشاشها
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قال ذو األهدامو   

  ُتْعِجلها عن نهشها والنَّْكِز

ومن ذلك أّن العقرَب َتَقُع في يد السِّّنور، فيلعب بها ساعة من اللَّيل وهي في ذلك مسترخيٌة مستخِذيٌة ال تضربه، 
 والسَّنانير من الخْلق الذي ال تسرع السُّموم فيه

 مسالمة األفعى للقانص والراعي

َد رأِس الرَُّجل وعلى فراشه فال تنهُشه، وأآَثُر ما ُيوَجُد ذلك من القاِنص والرَّاعي، قال الشاعروربَّما باتت األفعى عن   

 تبيُت الحيَُّة النَّْضَناُض ِمْنـُه  مكاَن الِحبِّ مسَتِمَع السِّراِر 

ذي الرُّّمة ما قال الِحبُّ الحبيب، والنضناض من الحيَّات الذي يحرِّك لساَنُه، وعن عيسى بن عمر قال قلُت ل
فأخَرَج لساَنه يحرِّآه النضناض  

  وإنما يصف القانص وأّنه يبيت بالقفر، ومثلُه قوُل أبي النجم

 َتحكي لَنَا اْلَقْرَناُء في ِعْرزالهـا  َجْري الّرَحى َتْجري على ِثفالها 

  الِعْرزال المكان وفي ذلك يقول أبو َوْجَزة

يت جارَته األفَعى وسامَرهتب  ربٌد به عاذٌر منهّن آالَجَرب   

 وقوله ُرْبد، يريد البعوض، وعاذر أثر

قصة في مسالمة األفعى قال وبات يحيى بن منقاش مع دارم الدارمّي، فلما أصبح يحيى رأى بينهما أفعى مستويًة، 
فقال يحيى يلفوثب يحيى ليقتلها، فقال له دارم، قد أعتقُتها وحرَّرتها ولَم تقُتُلها وهي ضجيعتي من أوَّل الل   

 أعوُذ بربِّي أن ُتَرى لي صْحَبِتـي  ُيِطيُف بنـا لـيًال ُمـَحـرَُّر دارِم

 من الُخْرِس ال ينجو صحيحًا َسليُمها  وإن آان معقودًا بحْلي التـمـائم

لرَُّجِل اللَّيَلَة مسالمة العقارب للناس والعقارُب في ذلك دوَن الحيَّات، إّال الجرَّارات، فإنها ربَّما باتت في لحاِف ا
 بأسرها، وتكوُن في قميصه عاّمة يومها، فال تلسعه، فهي باألفعى أشَبه

 فأمَّا سائُر العقارِب فإنها تقِصُد إلى الصَّوت، فإذا ضرَبْت إنسانًا فرَّْت آما يصنع المسيء الخائف ِللعَقاب

رك شيئًا من َجَسِده، فإنها عند ذلك تضرُبهوالعقرب ال تضرب الميَت وال المغشّي عليه، وال النائم إالَّ أن يح  

 مسالمة الخنافس للعقارب والحيات ويقال إنها تأوي مع الخنافس وتسالُمها، وال تصادق من الحّيات إال آّل أسوَد ساِلٍخ

عقارب نصر بن الحجاج وحدََّث أبو إسحاق المكي قال آان في دار َنْصِر بن الحجاج السُّلمي عقارُب إذا لسَعْت 
   َقَتَلْت، فدّب ضيٌف لهم على بعِض أْهِل الدَّار فضرَبْته عقرٌب على مذاآيره، فقال نصٌر يعرِّض به

 َوَداِري إذا َنام سكَّاُنهـا  أَقاَم الُحُدوَد ِبَها اْلَعْقَرُب 

 إذا َغَفَل الناُس عن دينهم  فِإن عقاربها تضـرب
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ُه شأَن تلك العقارِب، فقال إن هذه العقارَب تستقي ِمْن أسَوَد ساِلٍخ، ونظر إلى قال فأدَخَل النَّاُس بها َحّواًء، َوَحَكْوا َل
موضٍع في الدار فقال احُفُروا هاهنا، فحَفُروا عن أسوَدْيِن ذآٍر وأنثى، وللذَّآر ُخصيتان َوَرَأْوا حوَل الذَّآر عقارَب 

 آثيرًة فقتلوها

عر، وقيل لكلِّ واحٍد منهما لْسَت في شيٍء َحتَّى تغِلَب صاحبك، قال وقال الفضُل بن عبَّاس حين راهنه عقرب بالشِّ
  فقال الفضل

 قد تجر العقرب في سوقنـا  ال مرحبًا بالعقرب التاجره

 آل عدٍو يتقـي مـقـبـًال  وعقرب تخشى من الدابره

 آل عدٍو آيده فـي اسـتـه  فغير ذي أيٍد وال ضـائره

لعقرب واستيقنتقد ضاقت ا  بأن ال دنـيا وال آخــره  

 إن عادت العقرب عدنا لهـا  وآانت النعل لها حاضـره

من سمى بعقرب واسم أم حارثة بن بدر، عقرب، وآل أبي موسى يكتُنون بأبي العقارب، ومن هؤالء الذين يكتنون 
 بالعقرب ابن أبي العقرب الليثيُّ الخطيب الفصيح، الراوية

وقال الّضبّي أنا ! اهللا عليه وسلم فقال َلَعَنَها الّلُه، فإنَّها ال ُتَبالي َمْن ضربتَوَرَوْوا أّن عقربًا لسعت النبيَّ صلى 
 عقرٌب، أضرُّ وال أنفع

الجرارات وآان الرَُّجُل تلسعه الَجرَّارة بعسكر ُمْكَرم، أو بجند يسابور، فتقتله؛ ورّبما تناثر لحمه، وربَّما تعّفَن وأنتن، 
وهو ُمَخمٌِّر أنفه، مخاَفَة إْعدائه، وال سيما إن آان قد نال من اللحم وهو ال يعلم أنَّ الوْخَزة  حتى ال يدُنَو منه أحٌد إالَّ

 التي ُوِخزها آانت من َجرَّارة

وآانوا ِإذا َشعُروا بها َدعوا حجامًا، يحُجم ذلك الموضَع ويمصُّه، قبَل أن يتفشى فيه السمُّ ويدخَل تلك المداخل، فكان 
ئهم حتى يقبَض دنانيَر آثيرًة، وإَنما آانوا يجودون له بذلك؛ ِلَما آاَن لصاحبهم في ذلك من الَفَرج، وما الحجَّام ال يجي

على الحجام في ذلك من ضرر، وذلك أن وجَهه رّبما اسمارَّ وارَبّد، وربَّما عّطلت مقاديم أسنانه وتوّجعت عليه، 
ُبخار الدَّم، ومن ذلك السّم المخالط لذلك الّدم، ثمَّ إنَّهم بعَد ذلك فيلقى من ذلك الجهد، وذلك لما آان يّتصل إلى فيه من 

 حَشْوا أذناب المحاِجم بالُقْطن، فصار الُقْطُن ال يمنع ُقوََّة المصِّ والجْذب، ولم يَدْعه يصُل إلى فم الحجام، ثّم إنَّهم َبْعَد
لسوَع بها َحُسنت حاُلهمّدة ُسَنّياٍت أصابوا َنبتًة في بعض الشُّعب، فإذا عالجوا الم  

 والجرَّارات تألف األْخواء التي تكون بحضرة األتاتين، وتألف الحشوش والمواضع النارّية، وسمُّها نار

قد نِجُد العقرَب تلَسُع َرُجَلْيِن فتقتُل أحَدهما ويقتلها اآلخُر، ورّبما َنَجْت  قول ماسرجويه في العقرب وقيل لماسرجويه
ولم تُمْت، آما أنَُّه ربَّما ُعِقرت ولم َتُفْت، ونجُدها تضرُب رُجَلين في ساعٍة واحدة، فيختلفان في سوِء الحال، ونجُدها 

وعلى قْدر مواضِع الجَسد، ونجُد واحدًا يتعالج  تختلف مواضُع َضرِرها على قْدر األغذيِة، وعلى قدر األزمان،
بالَمُسوس فيحَمُدُه، ونجد آخَر ُيدِخُل يده في مدخٍل حارٍّ من غير أْن يكوَن فيِه ماٌء فيحمده، ونجُد آخر يعالجه بالّنخالة 

ما يوافقه، ثم إنَّا الحارَّة فيحمدها، ونجد آخَر يحجم ذلك الموضَع فيحَمده، ونجد آّل واحٍد من هؤالِء يشكو خالَف 
 نجُده يعاود ذلك العالَج عند لسعٍة أخرى فال يحمده

قال ماسرجويه لما اختلفت السُّموُم في أنفسها بالجْنس والقدر، وفي الزَّمان، باختالف َما القاُه اختَلَف الذي وافقه على 
 حسب اختالفه
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إْذ آان ال بدَّ من  -من ُجحرها، ليس يعُنون من ليلتها وآان يقول إنَّ قوَل القائل في العقرب شرُّ ما تكون حين تخرج 
ولكنَُّهْم إنما َيْعُنوَن في أوَّل ما تخرج من ُجحرها عند استقبال الصَّيف، َبْعَد طوِل  -أن يكون لها نصيٌب من الشّدة 

 ُمْكِثها في غير عاَلِمَنا وغذاِئنا وأنفاسنا ومعايشَنا

عم أنها شرُّ ما تكون إذا ضربت اإلنساَن وقد خرج من الحمام؛ لتفتح المسامِّ، زعم العامة في العقرب  والعاّمة تز
وَسعة المجاري، وسخونة البدن، ولذلك صار سمها في الصيف أشدَّ، هذا قوُل أبي إسحاق، آَأنَُّه آان َيَرى أنَّ الهواَء 

 آلما آان أحرَّ، وآان البدُن أسَخَن آان َشّرًا

لسعتها اللَّْيَل آلَّه، وإذا طلعت الشمُس سكن ما بهم، فإذا بقيت فْضلٌة من تلك الجارحة في  ونحن نجدهم يصُرُخون ِمْن
الشمس فما أآثر ما يسكن، وسمومها باللَّيل أشدُّ، إالَّ أن يزعم أنَّ أجواَف الناس في برد الليل أسخن وفي حرِّ النهار 

 أفتر

ب، وهو في إرٍث منها، أّن الحية التي يقال لها الدّساس، تلد وال الّدساس وزعم لي بعُض العلماء مّمن قْد رَوى الكُت
 تبيض؛ وأنَّ أنثى النمور لم تَضْع نمرًا قط إّال ومعه أفعى

 زعم استحالة الكمأة إلى أفاع

نِّي واألعراُب تزعم أّن الكْمأة تبَقى في األرض فُتْمطر َمْطرًة َصيفّية، فيستحيل بعُضها أفاعي، فسِمَع هذا الحديَث م
بعُض الرُّؤساء الطَّائيِّين، فزعم لي أّنه عاَيَن آمأًة ضْخمة فتأمَّلها، فإذا هي تتحرَّك، فنهض إليها فَقَلعها، فإذا هي 

 أفًعى، هذا ما حّدثته عن األعراب، حّتى برئت إلى الّله من عيب الحديث

 معارف في الحيات عن صاحب المنطق

اِت تأُآُل اللَّحَم والُعشب، وزَعَم أنَّ الَحيَّاِت أظَهُر آَلَبًا من جميع الحيوان، مع وزعم صاحُب المنطق أّن الوَزغة والحيَّ
قلَّة شرِب الماء، وأنَّ األسَد مع َنهمه قليُل شرب الماء، قال وال تضِبُط الحيَّاُت أنفَسها إذا شمَّت ريَح السَّذاب، وربَّما 

ِكَرْتاصِطيَدْت به وإذا أصابوها آذلك وجُدوها وقد س  

 قال والحيات تبتلع البيض، والفراَخ، والُعشب

سلخ الحيوان وزعم أنَّ الحياِت تسَلُخ جلوَدها في أوَّل الرَّبيع، عند خروجها من أعّشتها وفي أّول الخريف، وزعم أن 
من جلودها في يوٍم  السَّْلخ يبتدَئ من ناحية عيونها أّوًال، قال ولذلك يظنُّ بعض من ُيعاِنيها أنها عمياء، وهي تسَلُخ

وليلٍة من الرَّأس إلى الذََّنب، ويصيُر داخل الِجْلد هو الخارج، آما ُيسلخ الَجنيُن من الِمشيَمة، وآذلك جميع الحيوان 
المحزَّز الجسد، وآلُّ طائر لجناحه ِغالٌف مثل الُجَعل والّدْبر وآذلك السَّرطان، يسلخ أيضًا، فيضعف عند ذلك من 

 المشي

ودها ِمرارًاوتسلخ جل  

والسَّلخ يصيب عاّمة الحيوان أمَّا الطير فسلُخها تحسيرها، وأّما ذوات الحوافر فسلُخها عقائقها، وسلخ اإلبل طرُح 
 أْوبارها، وسلُخ الجراد انسالخ جلودها، وسلخ األياِئل إلقاء قرونها، وسلخ األشجار إسقاط ورقها

  أصل األسروع

ُر َفَراَشًة، وقال الطِِّرمَّاح شعرًاواألسروع دويبٌَّة تنسِلُخ فتصي   

 وتجّرَد األْسُروُع واطََّرَد السََّفا  وجرت بجاَلْيها الِحَداُب الَقْرَدُد
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 وانساَب حيَّاُت الَكِثيِب وأْقَبَلـْت  ُوْرُق اْلَفَراِش لما َيُشبُّ الُموِقُد 

 يصف الزَّمان

ًةوالدُّْعُموص ينسلُخ، فيصير إمَّا بعوضًة وإما فراش  

  انسالخ البرغوث

وزعم ثمامُة عن يحيى بن برمك أّن البرغوث ينسلخ فيصير بعوضة، وأّنَه البعوضَة التي من َسْلخ دعموص ربََّما 
 انسلخت برغوثًا

 والنمل تحدث لها أجنحٌة ويتغيَّر َخْلقَها، وذلك هو سلُخها، وُهْلُكها يحين عند طيرانها

  انسالخ الجراد

ير هذا النوع، قال الرَّاجزوالجراد ينسلخ على غ   

  َمْلُعوَنٍة تْسَلُخ َلْونًا َلْوَنْيِن

أثر البلدان في ضرر األفاعي ونحوها قال وعضُّ السِّباع ذواِت األربع، ولدُغ الهواّم، يختلُف بقدر اختالِف الُبلدان؛ 
وثعابين مصر، وِهْنِدّيات الخرابات آالذي يبلُغنا عن أفاعي الرَّْمل، وعن َجرَّارات قرى األهواز، وعقارب َنِصيبين،  

 وفي الشِّبثان، والزَّنابير، والرَُّتْيَالت ما يقتل، فأمَّا الطَّبُّوع فإنَُّه شديُد األذى، وللضَّْمج أًذى ال يبلغ ذلك

ْدغ، أقوال لصاحب المنطق وقال صاحب المنطق ويكون بالبلدة التي تسمَّى باليونانية طبقون حيٌَّة صغيرة شديدة اللَّ
 إال أن ُتعالج بحجٍر، ُيخَرج من بعض قبور قدماء الملوك، ولم أفهم هذا، ولم آان ذلك

 وإذا أآل بعض ذوات السموم من جَسد بعضها، آانت أردأ ما تكون سمًا، مثل العقارب واألفاعي

لم أنَُّه ُيْطَلُب، فال يظهر، وآذلك قال واأليُِّل إذا ألقى ُقروَنه علم أنَُّه قد ألَقى سالَحه فهو ال يظهر، وآذلك إن سمن ع 
يَن أوََّل ما ينبت َقْرُنُه يعرُِّضه للشمس؛ ليصُلب ويجّف، وِإن لدغت األيَِّل حّيٌة أآَل السَّراطيَن؛ فلذلك َنُظنُّ أنَّ السَّراِط

 صالحٌة ِللَّديغ من الناس

َة شيٌء يتداَوى به من ِعّلة النفاسقال وإذا وضعت أنثى األّيل ولدًا أآلت مشيمتها، َفُيَظنُّ أّن المشيَم  

قال َوالدُّبَُّة إذا هربت دفعت ِجراَءها بين يديها، وإن خافت على أوالدها غيَّبتها، وإذا لحقت صِعَدْت في الشجر 
 وحمَلْت مَعها ِجَراَءَها

 قال والفْهُد إذا عراه الّداُء الذي يقاُل له خاِنق الفهود أآل الَعِذَرَة فبرئ منه

السِّباع تشتهي راِئحَة الفهوِد، والفهُد يتغّيب عنها، وربَّما فرَّ بعضها منه َفُيْطِمُع في نفسه، فإذا أراده الّسبُع وَثَب قال و
 عليه الفهد فأآله

 قال والتمساح يفتح فاه إذا غّمُه ما قد تعلق بأسنانه، حتى يأتَي طاِئٌر فيْأآَل ذلك، فيكوَن طعامًا له وراَحًة للتِّمساح

ال وأّما السُّلحفاة فإنَّها إذا أآلت األفعى أآلت َصْعَترًا جبلّيًا، وقد َفَعلت ذلك مرارًا، فربما عادت فَأآلت منها ثّم أآلت ق
 من الصَّعتر مرارًا آثيرة، فإذا أآثرت من ذلك هلكت
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السََّذاب مخالَفٌة للحيَِّة، آما أن سامَّ أبرَص ال  قال وأّما ابُن ِعرس، فإنَّه إذا َقاَتَل الحيََّة بدَأ بَأْآِل السََّذاب، ألّن رائَحَة
 يدخُل بيتًا فيه زعفران

 قال والكالب إذا آان في أجوافها ُدوٌد أآلت ُسنبل القمح

قال وَنُظنُّ أّن ابَن عرس يحتاُل للطيِر بحيلة الذئب للغنم؛ فإنُه يذبحها آما يفعل الذئب بالشاة، قال وتتقاتل الحّيات 
ي الطُّعمالمشتِرآة ف  

ُيَعظَُّم؛ ألنه وزَعَم أنَّ القناِفَذ ال يخفى عليها شيٌء من جهة الرِّيح وتحوُّلها وُهُبوبها، وأّنُه آان ِبُقْسَطْنِطيِنيََّة رجٌل ُيَقّدُم َو
 آان َيْعِرُف ُهُبوَب الرِّيح ويخبرهم بذلك وإنما آان َيعرف الحاَل فيها بما َيَرى ِمْن هيئِة القنافذ

الحمر العُيوُن الحمُر ِللَعَرض المفارق، آعين الغضبان، وعيِن الّسكران، َوَعْيِن اْلَكْلِب، َوَعْيِن الرَِّمِد العيون  

 العيون الذهبية والعُيوُن الذهبيَُّة، عيوُن أصناف البزاة من بين الُعقاب إلى الزُّرَّق

ْسد، وعيون النمور، وعيون الّسنانير، وعيون العيون التي تسرج بالليل والعُيون التي ُتْسِرج بالليل، عيون األ
  األفاعي، قال أبو حيَّة خبر وشعر في العين

 ِغضاٌب ُيِثيُروَن الذُُّحوَل ُعُيوُنهْم  َآَجْمر الَغضا َذآَّيتُه فتـوّقـَدا

  وقال آخر

 َومَدجٍِّج َيْسَعى بِشكَّتِه  محمّرٍة عيناُه آالكلب 

 رجع بالكلب إلى صفة المدجَّج

اَل معاويُة لُصحاٍر العبديِّ يا أحمر قال والذهب أحمر قال يا أزرق قال والبازي أزرق وأنشدواوَق   

 وال عيَب فيها غيُر ُشْكَلة عينها  آذاك ِعتاُق الطيِر ُشْكٌل ُعُيوُنها 

  وقال آخر

 وُشْكلة عيٍن َلْو ُحبيت ِبَبْعِضـَهـا  لكنت مكاَن الَعْيِن َمْرًأى َوَمْسَمعا 

لعيون المْغَرب، واألزرق، واألشكل، واألسَجر، واألشهل، واألْخَيف، وذلك إذا اختلفا، وعين الفأرة َآْحالء، ومن ا
 وهي أبَصُر بالليل من الَفَرِس والعقاِب

  وفي حمرة العينين وضيائهما يقوُل محمَُّد بُن ذؤيٍب الُعمانيُّ، في صفة األسد

ذي ِلْبَدٍة َهمَّـاِسأجرُأ ِمْن   َغَضْنَفٍر مَضبَّر رهَّـاس  

 َمنَّاِع أْخَياس إلى أْخـَياس  آأنََّما عيناُه في ِمـراس

  شعاُع ِمْقَباٍس إلى ِمقباس  

  وقال المرَّار

  َآَأّنَما َوْقُد َعْيَنْيِه النَِّمر
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 أصوات خشاش األرض

 نحو الضّب، والورل، والحيَّة، والقنفذ، وما أشبه ذلك

ل َفحَّ يِفحُّ فحيحًا، وقال رؤبةيقال للضّب والحيَّة والوَر   

 ِفّحي فال أْفَرُق أْن َتِفحِّـي  َوأْن ُتَرحِّي َآَرَحى المرحِّي 

 أْصَبَح ِمْن نـحـنـحٍة وَأحِّ  يحِكي ُسعاَل النََّشِر األبـحِّ

جز في صفة قال الفحيح صوُت الحيَّة ِمْن فيها، والكشيش والنشيش صوُت جلدها إذا حّكت بعَضه ببعض، قال الرَّا
   الشَّْخب والحْلب

 َحَلْبُت ِلَألْبَرِش وهو ُمْغـِض  حمراَء منها شْخَبٌة بالمخض

 ليسْت بذات َوَبـٍر مـبـيّض  آأنَّ َصوَت شْخبها المْرَفضِّ

  آشيُش أفَعى أْجمعت لَعضِّ  

  ويقال للّضّب والورل آش يِكش آشيشًا، وأنشد أبو الجّراح

طـاِوُلـهيِكشُّ له مستـنـكـرًا وُي  َتَرى الضَّبَّ إن لم يرهب الضبُّ غيَره  

 ضرب المثل للرَُّجِل الداهية وللحيِّ الممتنع بالحّية

  قال ذو اإلصبع الَعْدوانيُّ

 َعِذيَر الحيِّ ِمْن َعـْدوا  َن آانوا َحّيَة األرض

 َبَغى بعُضُهُم ظلـمـًا  فلم ُيْرَع على َبْعـِض

هم آاَنِت الـسَّـاداوفي  ُت والموُفون بالَقْرض   

  يقال فالٌن َحّيُة الوادي، وما هو إالَّ ِصلُّ أصالل، والصِّلُّ الداهية والحيَّة، قال النَّاِبَغُة

 ماَذا ُرِزْئَنا ِبِه من َحـيٍَّة َذَآـٍر  َنْضَناَضٍة بالرَّزايا ِصلِّ أصالِل 

  وقال آخر

ُهِصلِّ صفًا َتْنِطُف أنياُب  ِسماَم ذيفاٍن مجيرات  

  وقال آخر

 ُمْطِرٌق يرَشح سّمـًا آـمـا  أْطَرَق أْفَعى َيْنُفُث السمَّ ِصلُّ 

 ومن أمثالهم َصمِّي َصَماِم، َوَصمِّي اْبَنَة الجبل، وهي الحيَّة
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  قال الكميت

 إَذا َلِقَي السَِّفيَر لهـا َوَنـاَدى  بها َصمِّي اْبَنَة الَجَبِل السَِّفيُر 

على أريققولهم جاء بأم الربيق   

ومن أمثالهم جاَء بأمِّ الرَُّبيق على ُأَريق، أمُّ الرُّبيق إحدى الحيات، وُأَريق أمُّ الّطبق، ضربوا به مثًال في الدواهي، 
  وأصلها من الحيَّات قال

 إَذا وجـْدَت بـواٍد َحـيًَّة َذَآــرًا  فاْذَهْب َوَدْعني ُأماِرْس َحيَة الوادي 

تأآلها الهويمةقولهم أدرك القويمة ال   

وفي المثل أدرك الُقَويِّمة ال تأآلها الهَويِّمة يعني الصبي الذي يدُرج ويتناول آلَّ شيٍء سَنح له، وَيهوي به إلى فيه، 
 آَأنه قال ألمِّه أدرآيه ال تأآْله الهامَّة وهي الحّيُة، وهو قوله في التعويذ ومن آلِّ شيطاٍن وَهامَّة، وَنْفٍس وعيٍن المَّة

ر لألخطل في ذآر الحيةشع  

وآذلك يجعلون إذا أرادوا تعظيَم شأنها، وإذا  -وقال األخطل، في جعلهم الرَّجَل الشُّجاَع وذا الّرأي الدَّاهية حية 
  أرادوا ذلك فما أآثر ما يجعلون الَحّيَة ذآرًا، قال اَألخطل

 أنبئت آلبًا تمنى أن يسـافـهـنـا  وطالما سافهونا ثم ما ظـفـروا

تحلقين آما يستلحق الـيسـرمس  آلفتمونا رجاال قاطـعـي قـرٍن  

 ليست عليهم إذا عدت خصالـهـم  خصٌل وليس لهم إيجاب ما قمروا 

 قد أنذروا حيًة في رأس هضبتـه  وقد أتتهم به األنـبـاء والـنـذر

 باتوا رقودًا على األمهاد ليلـهـم  وليلهم ساهٌر فيها وما شـعـروا

لـحـية الـذآـروما يكاد ينام ا  ثمت قالوا أمات المـاء حـيتـه  

 حيَّة الماء

 وما أآَثَر ما يذآرون حّية الَماء؛ ألّن َحيَّاِت الَماء فيها تفاوت، إّما أن تكوَن ال تُضرُّ آبيَر ضرٍر، وإمَّا أن تكوَن أقَتَل
 من الحيَّاِت واألفاعي

والدُّور، واإلصطبالت، والخرابات؛ ألّنها ُتحَمُل في الُقُضب وفي الهنديات ويقال إّن الهندّيات إنَّما تصير في البيوت 
 أشباه ذلك

 علة وجود الحيات في بعض البيوت

والحّياُت تأآل الجراَد أآًال شديدًا، فّربما فَتَح رأس ُآْرِزه وجرابه وجوالقه، الذي يأتي الجراد، وقد َضَرَبه بْرُد 
ها موصوفٌة بالصََّرِدالسََّحر، وقد تراآم بعُضه على بعض؛ ألنَّ  

  والحّياُت توَصُف بالصََّرد، آذلك الحمير، والماعُز من الغنم، ولذلك قال الشاعُر
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 بليت آما يبلى الِوآاُء وال أرى  ِجَنابًا وال أآناَف ذروة تخُلُق

 ُألوِّي َحياِزيمي بهنَّ َصـبـابًة  آما َتتَلوَّى الحّية المتشـرُِّق

رآها َبرُد السََّحر ولم تصر بعُد إلى صالحها، وإذا خرجت بالليل تكتسب الطعم آما يفعل ذلك سائر وإنما َتَشرَُّق إذا أد
السِّباع، فربما اجترف َصاحُب الكرز الجراد، فأدخله ُآْرَزه، وفيه األفَعى وأسوُد سالٌخ، حتى ُينقَل ذلك إلى الدُّور، 

 فّربما لقى الّناُس منها جهدًا

ر، في شعره المزاَوجوقال بشر بن المعَتم    

 يا عجبًا والدَّهُر ذو عجـائب  ِمْن شاهٍد َوَقْلُبُه آالـغـائِب

 وحاطب َيْحِطُب في بـجـاِدِه  في ظلمة الليِل وفي َسـَواِده

 يْحطب في بجاده األْيَم الذآـر  واَألسَوَد السَّالخ مكروَه النََّظْر 

الّله بن َهّمام السلوليُّ فقالشعر في حية الماء فممن ذآر َحيََّة الماء، عبد    

 َآَحيَِّة الماء ال تنحاش ِمـْن أَحـٍد  ُصْلُب المراس إذا ما ُحلَُّت النُّطُق 

  وقال الّشّماخ بُن ِضرار

 ُخوُص العيوِن َتَباَرى في أِزمَّتها  إذا تفصَّْدَن من َحرِّ الصَّياخـيِد

َباِري ِثْنـَي ُمـطَّـرٍدوآلُّهن ُت  آحيِة الماِء َولَّى َغْيَر َمْطـروِد  

  وقال األخطل

 ضفادُع في َظْلماِء ليٍل تجاَوَبت  فدل عليها صوُتها َحيََّة الَبْحر

 ما يشّبه باأليم، َفاألْيم الحيَُّة الذآر يشبهون به الزِّمام، وربَّما شبَُّهوا الجارَيَة المجدولة الخميصَة الخواصِر، في مشيها،
الّذآَر ليس له َغَبٌب، وموضُع بطِنه مجدوٌل غيُر متراٍخ، وقال ابُن ميَّادةباأليم؛ ألنَّ الَحيََّة    

 قعدت على السِّعالة تنفض مسَحَها  وتجذب ِمْثَل اَألْيِم في بلٍد َقـْفـِر

 تيمُِّم َخْيَر النَّاِس ِمْن آل حـاضـر  وتحِمُل حاجاٍت تضمََّنها َصْدِري

حمرة عين األفعى شعر في حمرة عين األفعى وقال اآلخر في   

 لوال الهراوُة والِكّفاُت أْوَرَدِني  َحْوَض المنيَّة َقتَّاٌل ِلَمْن َعِلَقا

 أصمُّ منهرُت الشِّْدقين ملتبـٌد  لم ُيْغَذ إّال المنايا ِمْن َلُدْن ُخِلَقا 

 آَأنَّ عينيه ِمْسماَراِن ِمْن َذهٍب  جالُهما ِمْدوُس التَّأَالِق فائَتَلَقا

مرة عيون الناس وقال في حمرة ُعيون النَّاس في الحْرب وفي الغضب، ابُن ميَّادةشعر في ح   

 وعند الَفَزاري العراقي عـارض  آَأنَّ عيوَن الَقْوم في نبضة الجمِر 
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  وفي حمرة العين من جهة الِخْلقِة، يقول أبو ُقْرُدودة، في ابن عماٍر حيَن قتله النُّعمان

ْيَنْيِن َوالشَعَرْهال تأَمَنْن أْحَمَر اْلَع  إنِّي نهيُت ابَن َعّماٍر وقلُت لـه  

 إنَّ الملوك متى تنِزل بساحِتِهـْم  َتِطْر بنارك ِمْن ِنيرانهم َشـرَرْه

 يا جفَنًة آإزاء الَحْوض قد ُهِدَمْت  َوَمْنِطقًا ِمْثَل َوْشِي اْلَيْمَنِة الَحَبَرْه

 معرفة في الحية

ت بأسماِئها دون صفاتها األفعى، واألسود، والشجاع، واَألرقم، قال عمر بن لجأوأآثُر ما يذآرون ِمَن الحيا   

  يلزق بالّصْخِر ُلُزوَق األرَقِم

  وقال آخر

 ورّفع أولى القوم وقُع خراِدٍل  ووقُع نبال مثل وْقع األساِوِد

 ذآر األفاعي في بعض آتب األنبياء

قال لبني إسرائيل يا أوالَد األفاعيوفي بعض آتب األنبياء، أّن الّله تبارك وتعالى   

مثل وشعر في الحية ويقال َرماُه الّله بأْفعى َحارية وهي التي تحري، وآلما آبرت في السن صُغرت في الجسم، 
  وأنشد األصمعيُّ في شدَّة اسوداد أسود سالخ

 ُمَهرَّت األشداق َعْوٍد قد آمل  آأَنما َقيَِّظ من ِليط َجـَعـل

صفة ُعُروِق َبْطِن الشَّْبَعاِنوقال جريٌر في    

 وأعور من َنْبَهاَن أمَّا نـهـاُره  فأعَمى وأمَّا ليله فـبـصـيُر

 َرَفْعُت له مشبوبًة يلتوي بـهـا  يكاُد سناها في السماِء َيطـيُر

 فلما اسَتَوى جنباه الَعَب ظلَّـُه  عريُض أفاعي الحالَبين ضريُر 

يقال أسمُع ِمْن فرس، و أسَمُع ِمْن ُعقاب، وقال الراجز قال ويقال أْبَصُر من حّيٍة، آما   

  أسَمُع ِمْن َفْرِخ الُعقاِب األْشَجِع

  وقال آخر

 أسوُد َشًرى الَقْت ُأسوَد خفـيٍَّة  تساَقْوا َعَلى َحْرٍد ِدماَء األَساوِد 

، فلم يقنع بذلك حتى ردَّ ذلك ُآلَُّه إلى سموم َضَرَب المَثَل بجنسين من األُسود، إْذ آانا عنَده الغايَة في الشدَّة والهْول
 الحّيات

   ما يشبه باألسود وفي َهْول منظر األْسَود يقول الشاعُر

 ِمْن ُدوِن َسْيِبَك لوُن ليٍل ُمظلـٍم  َوَحفيُف نافجٍة وَآْلٌب ُموَسـُد
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 والضَّيُف ِعْنَدَك ِمْثُل أسَود سالٍخ  ال َبْل أَحبُّهما إلـيَك األْسـَوُد

  ويِصُفون ذوائَب الناس، فإذا بلغوا الغايَة شبهوها باألساود، قال ِجراُن الَعْوِد

 أال ال َتُغـرَّنَّ امـرًأ َنـْوَفـلـيٌَّة  على الرَّأس منها والترائُب ُوضَُّح 

 وال فاِحٌم ُيْسَقى الدَّهـاَن آـأنَّـُه  أساِوُد يزهاها لعينـك أْبـَطـُح

ء القشرة الغليظة بعد أن تنقب فيخرج ما فيها، وجماعُه الخراشّي، غير مهموز، قال استطراد لغوي قال والخرشا
 وخرشاء الحّية سلخها حين َتْسلخ، وقال هذا أسود سالخ، وهذان أسودان سالخان

  وأساود سالخة، وقال مَرقِّش

 إن َيْغَضُبوا يغضب ِلَذاُآْم آما  َيْنسلُّ َعْن ِخْرَشاِئِه األْرقـْم

لي والخالخيل على السليم وآانوا َيَرْوَن أنَّ تعليَق اَلَحْلِي، وَخشخَشَة الخالخيل على السَّليم، ممَّا ال يفيق وال تعليق الح
  َيْبَرأ إالَّ به، وقال َزْيُد الخيل

 أيم يكون النعل منه َضـِجـيَعًة  آما ُعلِّقت فوَق السليم الَخَالِخُل 

ن اَألآوع، وهو من بني المسبع، أّن رُجًال من َحْزن، من بني عذرة، يسمَّى وخبَّرني خالد بن عقبة، من بني سلمة ب
  أْسباط، قال في تعليقهم الَحْلَي على السَّليم

 أِرْقُت فلم َتطَعْم لي اْلَعْيُن َمْهَجَعا  َوبتُّ آما َباَت السليُم ُمَقـرََّعـا

الـُه َآـْلـُم َحـيٍَّةآَأني سليٌم َن  َتَرى َحْولُه َحْلَي النِّساِء ُمَرصََّعا  

  وقال الذُّبيانّي

 فبتُّ آأنِّي ساورْتنـي َضـئيلٌة  من الرُّْقِش في أنيابها الّسمُّ ناقُع 

 ُيَسهَُّد من ليل الّتمام سلـيُمـهـا  لحْلي النَِّساِء في يديه َقعـاِقـع

قد طلِّق، وذلك حين َتْرجع إليه نفُسه، وهو  استطراد فيه لغة وشعر قال ويقال لسان طْلق َذِلٌق، يقال للسليم إذا ُلِدغ
  قول النابغة

 تناَذرها الرَّاُقون من ُسوِء سمِّها  تطلُِّقه طورًا وطورًا ُتراِجـُع

إن آان قاله - وقال العبدي   -  

  َتِبيُت الُهُموُم الطَّاِرقاُت َيُعْدَنِنيَكَما َتْعَتِري اَألْهَواُل َرْأَس المطلَِّق

  وأنشد

َقى السَّليُم ِمَن الِعَداِد آما َيْل  ُتالِقي ِمْن َتَذآُِّر آِل ليلـى  

 والِعداد الوقت، يقال إّن تلك اللَّسعة لتَعاّده إذا عاده الوَجع في الوقت الذي ُلِسع فيه
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ليهوديَُّة قّدمته حديث الحمل المْصلّي وذآر النبيُّ صلى اهللا عليه وسلم الّسمَّ الذي آان في الَحَمِل الَمْصِلّي، الذي آانت ا
 إليه فَناَل منه، فقال إّن ِتلك األْآَلة لُتَعادُّني

 جلد الحية

 وفي الحّية قْشُرها، وهو أحسُن من آلِّ ورقٍة وثوٍب، وَجناٍح، وطائٍر؛ وأعجُب من ِسْتر العنكبوت، وِغْرِقئ البيض

 ما يشبه بلسان الحية

َدَم اللَِّطيفة قالوا آأّنه ِلَساُن َحيَّةويقال في مثٍل، إذا مدحوا الُخفَّ اللَّطيف، والق  

 نفع الحية

  وبالحّية ُيتداَوى من سّم الحّية، وِللدغ األفاعي ُيْؤَخذ التِّرياُق الذي ال ُيوَجُد إّال بمتون األفاعي، قال آَثيِّر

 وما زاَلْت ُرَقاك َتُسلُّ ِضْغِني  وُتْخِرُج ِمْن َمَكاِمِنَها ِضَباِبي

تْحَت الِحجـاِب أَجاَبَك حيٌَّة  َوَتْرِقينَي لك الحاُوون َحتَّـى  

قصة امرأة لدغتها حية  جويبر بن إسماعيل، عن عّمه، قال حجْجُت فإّنا لفي َوْقَعٍة َمَع قوم نزلوا منزلنا، ومعنا 
َجنا، فلم تَزْل امرأة، فنامت فانتبهْت وحّيٌة مْنطوية عليها، قد جمَعْت رأَسها مع ذنبها بين ثدييها، فهالها ذلك وأزَع

ُمنطويًة عليها ال تُضرُّها بشيء، حّتى دخْلنا أنصاب الحرم، فانسابت فدخَلْت مّكة، فقَضينا نسَكنا وانصرْفَنا، حتَّى إذ 
آنَّا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحيَّة، وهو المنزل الذي نزلناه، نزَلْت فنامت واستيقظت، فإذا الحيَُّة منطوَيٌة 

َصَفرت الحيَُّة فإذا الوادي يسيُل حيَّاٍت عليها، فنهشْتها حّتى َنَقْت عظاَمها، فقلت لجاريٍة آانت لها َوْيَحِك  عليها، ثّم
 أخبرينا عن هذه المرأة، قالت بَغْت ثالَث مّراٍت، آلَّ مّرة تأتي بولٍد، فإذا وضَعْته َسَجرت الّتّنور، ثّم ألقته فيه

لحة قال ونظرت امرأٌة إلى عليٍّ، والزُّبير، وطلحة، رضي الّله تعالى عنهم، وقد قول امرأة في عليٍّ والّزبير وط
قيل لها الزُّبير، قالت فمن هذا الذي آأّنه ُآِسر  اختلَفْت أعناُق دوابِّهم حين التَقوا، فقالت من هذا الذي آأنه أرُقْم يتلمَّظ

قيل لها طلحة يناٌر ِهَرْقلّيقيل لها عليٌّ، قالت فمن هذا الذي آأّن وجهه د ثّم ُجِبر  

  استطراد لغوي

وقال أبو زيد نهشت أْنَهُش نهشًا، والنَّهش هو تناولك الشَّيَء بفيك، فتمَضُغه فتؤثِّر فيه وال تْجرحه، وآذلك نْهش 
أنَهُشه نهشًا، وهو انتزاع  الحيَّة، وأمَّا نْهش السَّبع فتناوله من الدَّابَِّة بفيه، ثمَّ يقطع ما أخَذ منه فوه، ويقال نهشت اللحم

و الّلحم بالثَّنايا؛ لَألآل، ويقال َنَشطت الَعْقد َنْشطًا إذا عقدته بأْنشوطة، وَنَشطت اإلبُل تنِشط َنْشطًا إذا ذهبْت على هًدى أ
لحيَُّة تنُكُزه نْكزًا، غيِر هدى، نزعًا أو غير نْزع، ونشَطْتُه الحيَُّة فهي تنُشطه َنْشطًا، وهو أن َتَعضَّه عّضًا، ونكَزْتُه ا

 وهو طعُنها اإلنساَن بأنفها، فالنَّْكز من آلِّ َدابٍَّة سوى الحّية العّض، ويقال َنَشَطْتُه َشُعوُب نْشطًا وهي المنيَّة

 قال وتقول العرب، نشطته الشَّعوب، فتدخل عليها التعريف

ل ابُن ميَّادةعلة تسمية النهيش بالسليم ويسمون النهيش سليمًا على الطيَرة، قا   

 آَأنِّي بها لما َعَرْفُت ُرسوَمها  قتيٌل لَدى أيِدي الرُّقاِة َسلـيُم

  شعر في الحية وممَّا يضِربون به المَثَل بالحيَّاِت في دواهي األمر، آقول األَقْيِبل القينّي

 َلَقْد عِلْمُت وَخيُر الَقْوِل أْنَفـُعـه  أنَّ انطالقي إلى الَحجَّاِج َتغريُر 



 

63 
 

 َلئْن َذَهْبُت إلى الَحجَّاِج َيْقُتُلِنـي  إنِّي ألْحَمُق َمْن ُتْحَدى ِبِه اْلعيُر

 مستحقبًا ُصُحفًا َتْدَمى َطَواِبعهـا  وفي الصَّحائِف َحّياٌت َمَناِآـيُر

وَهين، قال الشاعراستطراد لغوي وقال األصمعّي يقال للحيَّة الذَّآر أيِّم وأيم، مثقَّل ومخفف، نحو ليِّن ولين، وهيِّن    

 َهْيُنوَن َلْيُنون أْيساٌر َذُوو يسٍر  ُسوَّاُس َمْكُرَمٍة أْبَناُء أْيسار

  وأنشد في تخفيف األيم وتشديده

 ولقد َوَرْدَت الماء لم َتْشَرْب بـِه  َزَمَن الرَِّبيع إلى ُشهور الّصّيِف 

اط ُمـِعـيَدٌةإّال َعَواِسُر آالِمـر  باللَّيل َمْوِرَد أّيم متـغـضِّـف  

 الصَّيِّف، يعني َمَطَر الّصيف، والعواسر يعني ذئابًا رافعة أذنابها

والِمراط السهام التي قد تمرَّط ريشها، وُمعيدة يعني معاودة للِوْرد، يقول هو مكاٌن لَخالئه يكون فيه الحيَّاُت، وَترُده 
 الذِّئاب، ومتغضِّف يريد بعُضُه على بعض، يريد تثني الحيَّة

  وأنشد البن هند

 أوَدى بأمِّ ُسليَمى الِطٌئ َلِبـٌد  آحيٍَّة ُمْنَطٍو من بيِن أحجاِر 

  وقال محمد بن َسعيد

 قريحة لم ُتدنِّيهـا الـسِّـياط ولـم  ُتوَرْد ِعَراآًا ولم تعصر على َآَدِر

 آمْنَطَوى الحيَِّة النَّضناِض مكمنهـا  في الصَّدر ما لم يهيِّْجها على َزَوِر 

 الليث للَّيِث منـسـوٌب أظـاِفـُرُه  والحيَُّة الصِّلُّ نْجل الَحيَِّة الـذََّآـِر

  وقال ذو الّرّمِة

 وأْحَوى آأيم الضَّاِل أْطَرَق َبْعَدَما  َحَبا تحَت فيناٍن من الظِّلِّ وارِف 

بو النَّجمقال ويقال انبسَّت الحيَّات إذا تفرَّقت وآُثرت، وذلك عند إقبال الصَّيف، قال أ    

  وانبَس حيَّاُت الكثيِب األْهَيِل

  وقال الطِّرمَّاح

 َوَتَجرََّد األسروُع َواطََّرَد السََّفا  َوَجَرْت بجاَلْيَها الِحَداُب الَقْرَدُد 

 وانساَب َحّياُت الكثيِب وأقبَلْت ُوْرق الَفَراِش لما َيُشبُّ الُموِقُد

ا فاجأه، وهو يجبأ جبَأ وَجْبوًاقال ويقال جبأ عليه األسوُد من حجره إذ  

  وقال رجٌل من بني شيبان
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 َوما َأَنا ِمْن َرْيِب الَمُنوِن بُجبأ  َوَما َأَنا ِمْن َسْيِب اإللِه ِبَياِئس 

ث في ما يشرع في اللَبن قال ويقال الّلبن ُمْحَتَضٌر فغطِّ إناءك، آَأنَُّهْم َيَرْوَن أّن الجنَّ َتْشَرع فيه، على تصديِق الحدي
قال  قال الرِّمَّة، يريد العظم البالي، قال فما شرابهم َقول المفقود لعمر، حيَن سَأله وقد اسَتْهَوْتُه الجاّن ما آان طعامهم

 الَجَدف، قال وهو آلُّ شراب ال ُيخمَّر

اللََّبِن، وآذلك سامُّ أبرص، وتقول األعراب ليس ذلك إّال في الّلَبن، وأّما النَّاس فيذهبون إلى َأنَّ الَحيَّاِت تشرع في 
 آذلك الحّيات تشرع في آثير من المرق

 حديث في المعصفر وجاء في الحديث ال َتبيُتوا في المَعْصفر؛ فإنها ُمْحَتَضَرٌة أي يحضرها الجنُّ والُعمَّار

  وقال الشاعر فيما يمُجُنوَن به، من ذآر األفعى

ّلُه ِمْن أيٍر ِبَأْفـًعـىَرَماَك ال  وال عاَفاَك من َجهِد الَبـَالء  

 أُجْبنًا في الكريهة ِحيَن َتْلَقى  َوَنْعظًا ما تفتُِّر في الَخـالء

 فلوال الّله ما أْمسى َرفيقـي  ولوال البوُل ُعوِجَل بالِخصاء 

  وقال أبو الّنجم

 نَظَرْت فَأَعجبها الذي في ِدْرِعَها  من ُحْسنها ونظرُت في ِسرباليا

ْخـَثـَم نـاتـياوعثا روادُفُه وأ  فرأْت لها آفًال ينوء بَخْصِرهـا  

 ورأيُت منتشَر الِعَجاِن ُمَقبََّضـا  ِرْخوًا حمائُلُه َوِجْلـدًا بـالـيا

 ُأْدِني له الرََّآَب الَحِليَق آَأنَّـَمـا  ُأدني إليه عقاربـًا وأفـاعـيا

  وقال آخر

التَّهاِدي آـَأّنـَمـامريضُة أْثناِء   تخاُف على أحشائها أْن َتَقطَّعـا  

 تسيب انسياَب األْيم أْخَصَره النََّدى  يرفِّع من أطرافه ما ترفَّـَعـا

  شعر في العقربان وقال إياُس بن األَرتِّ

 َآَأنَّ َمْرَعى أمَُّكـْم سـوَءة  عْقَربٌة َيُكوُمها ُعْقـُربـاْن

َشْولـهـا إآليُلها َزْوٌل وفي  َوْخٌز َحِديٌد ِمْثُل وْخِز السناْن   

 آلُّ امرٍئ َقْد ُيتََّقى ُمْقـِبـًال  وأمُُّكْم قد ُتّتَقى بالِعـَجـاْن

  وقال آَخُر ِلُمِضيِفِه

 َتبيُت ُتَدْهِدُه الِقذَّاَن َحْوِلـي  آَأنََّك ِعْنَد رأسي ُعْقُرباُن

 فلو أطعمتني َحَمًال َسِمينًا  َشَكْرُتَك َوالّطعاُم له مكاُن 
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فاعيشعر في الحيات األ  

  وقال الّنابغة

 فلو يستطيعون دبَّْت لنـا  َمَذاِآي األفاعي وأطفاُلها 

  وقال رجٌل من قريش

 ما زاَل َأْمُر ُوالِة السُّوِء ُمْنتِشرًا  حتَّى أظّل عليهـم َحـّيٌة ذَآـُر

 ذو ِمّرٍة َتْفَرُق الحيَّاُت َصْوَلَتـُه  َعفُّ الشَّماِئل َقْد ُشدَّت له الِمَرُر 

ّتى َأَتاُهْم به عن َنْفِسِه الخبـُرَح  لم يأِتِهم َخَبٌر َعـْنـُه يِلـيُن لـه  

  وقال بشار

 تِزلُّ الَقَوافي َعْن ِلَساِني َآأنَّها  ُحَماُت األفاعي ريقُهّن َقَضاُء 

  وقال

 فكم من أٍخ قد آان يأُمُل نفَعُكـْم  شجاٍع له ناٌب حديٌد وِمْخـَلـُب

ال يتهيَُّب ُرؤوَس األفاعي َعّض   أخ لو َشَكْرُتْم ِفْعَلُه َلو َعَضْضُتم  

  وقال الحارث دعيُّ الوليد، في ذآر األْسَوِد بالسّم من بين الحّيات

 فإْن أنَت أقَرْرَت الَغَداَة ِبِنْسبتـي  ُعِرْفُت وإّال آنُت َفْقعًا ِبـَقـْرَدِد

ويجـَذُل آـاشـٌح وَيْشَمُت أعداٌء  َعَمْرُت لهم ُسّمًا على رأس أْسَوِد   

   وقال آخر

 وَمْعَشٍر ُمْنَقٍع لي في ُصُدوِرِهُم  سمُّ األساِوِد يغلي في المواعيِد

 َوَسْمتُهم بالقوافي َفْوَق أعينهـم  َوْسَم المعيديِّ أعناَق المقاحـيِد

  وقال أبو األسود

 ليَتَك آذنـتـنـي بـواحـدٍة  َجَعلَتها ِمْنـَك آِخـر األَبـِد

ها َبْردًا على َآِبـِديفإّن في  تْحِلُف أّال َتـَبـرَّنـي أبـدًا  

 إن آان رزقي إليك فاْرم به  في َناِظَري َحّيٍة على َرَصِد 

  وقال أُبو السَّّفاح يرثي أخاه يحيى بن عميرة ويسمِّيه بالشجاع

 َيْعُدو فال تكـذُب َشـدَّاُتـُه  آما عدا الّلْيُث بوادي السِّباْع 

َباُع اْنِبَياَع الشجـاْعُثمََّت َيْن  يجَمُع َعْزمًا َوَأَنـاًة َمـعـًا  
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  وقال المتلمِّس

 فأْطَرَق إطَراَق الشَجاِع ولو َيَرى  َمَساغًا لَناَبْيِه الشَُّجاُع َلَصمَّـَمـا

  وقال معمر بن لقيط أو ابن ذي القروح

بـه شموٌس يظلُّ القوم معتصمًا  وإن آان ذا َحزٍم من الَقْوم عاَديا  

 أبيت آما بات الشجاع إلى الذَُّرى  وأغُدو على همِّي وإن بتُّ َطاوَيا 

 وإنِّي أُهضُّ الضَّيم منِّي بصـارٍم  رهيٍف وشيٍخ ماجٍد َقْد َبَنى لـيا

، فقالوهكذا صفة األفَعى؛ َألنها أبدًا نابتٌة مستوية، فإْن أنَكَرْت شيئًا َفَنْشطتها آالَبْرِق الخاِطف، ووصف آخُر أفعى   

 َوَقْد ُأراني بطـويِّ الـحـسِّ  وذاِت قْرَنْيِن َطُحوِن الضِّْرس 

 نضناضٍة مثِل انثناء الَمـْرِس  تدير َعْينًا آشهاب الَقـْبـِس

 لّما الَتَقْيَنا بَمِضـيٍق َشـْكـِس  حتى قَنْصُت َقْرَنَها ِبَخْمـِس

  وهم يتهاَجْوَن بَأآل اَألفاعي والحّيات، قال الشاعر

 فإياآُم والرِّيَف ال َتقـُربـنَّـُه  فإن لديه الموَت والحتَم قاضيا 

 هُم طردوآم عن بالِد أبيُكـُم  وأنتْم ُحلوٌل تشَتوون األفاعـَيا

  وقال عمر بن أبي ربيعة

 ولمَّا َفَقْدُت الصَّوَت منهم وُأْطِفَئْت  مصابيُح ُشبَّت بالِعَشـاء وأنـُؤُر

ُسـمَّـُر وروَّح ُرعياٌن وَهـوََّم  وغاب ُقميٌر آنت أرُجو َمِغـيَبـه  

 ونفَّضت عنِّي اللَّيَل أقبلُت ِمْشَية ال  ُحَباِب وُرآني ِخيَفَة القـوِم أْزَوُر

 ضرب المثل بسّم األساود

  وَضَرَب آلثوُم بن عمٍرو، المثَل بسمِّ األساود، فقال

الغنـى َبـاهـلـيَّة تلوم على َتْرك  طوى الدَّْهُر عنها آلَّ ِطْرٍف وتاِلِد  

 رأْت حولها النِّسواَن يرُفْلَن في الُكَسا  مقـلَّـدًة أجـياُدهـا بـالـقـالِئد

 يسرُِّك أنِّي نلُت ما ناَل جـعـفـٌر  من الملك أو ما نال يحيى بُن خالد

 َوأّن أميَر المؤمنـين أَعـضَّـِنـي  َمَعضَّهَما بالمْرَهَفـاِت الـَبـَوارد

ْم َهْوَل تـلـَك الـمـوارِدولم أَتَقحَّ  ذريني تجئني ِميتتـي ُمـْطـمـِئنًَّة  

 فإن آريماِت المعـالـي َمـُشـوَبٌة  بمسَتْوَدعاٍت في بطـوِن األسـاوِد
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 حيات الجبل

  وفي التشنيع لحيَّات الجبل، يقول اللَِّعيُن الِمْنَقِريُّ، لرؤبة بن العجَّاج

َبِل يا ُرؤَب والحيَُّة الصَّماء في الَج  إني أنا ابن جال إن آنت تعرفنـي  

 أبا األراِجيِز يا ابَن اللؤِم ُتوعدنـي  وفي األراجيز َجْلُب اللؤِم والَكَسِل

 خبران في الحيات

األصمعيُّ، قال حدَّثني ابن أبي طرفة، قال مرَّ قوٌم ُحجَّاٌج من أهل اليمن مع المساء، برجٍل من ُهذيل، يقال له أبو 
ه القَرى، فقال لهم هذه قدٌر، وهذه ِمْسَقاٌة، وبذلك الشَّعب ماء فقالوا ما وّفيتنا حّق ِقرانا فأخذ الِقْرَبة ِخراش، فسألو

 فتقّلَدها يسقيهم، فنهشته َحيَّة

قال أبو إسحاق بلغني وأنا حدث، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم َنَهى عن اْخِتَناث فِم الِقْربة، والشرِب منه، قال فكنت  
حّتى قيل إّن رجًال شِرَب من فِم  ُل إّن لهذا الحديث لشأنًا، وما في الشرب من فم ِقْرَبٍة حّتى يجيء فيها هذا النهيأقو

ِقربٍة، فوآعته حيٌَّة فمات، وإنَّ الحيَّاِت تدُخل في أفواه الِقَرب، َفَعِلْمُت أّن ُآّل شيء ال أعرُف تأويَله من الحديث، أّن 
ُتهله مذهبًا وإن َجِهْل  

 شعر في سلخ الحية

  وقال الشاعُر في َسْلِخ الحيَّة

 َحتَّى إَذا َتاَبَع َبْيَن َسْلـَخـْيْن  وعاَد آالميَسِم أحَماُه اْلَقـْيْن

 أقَبَل وهو واثٌق ِبثـْنـَتـْيْن  ِبَسمِِّه الرَّأَس وَنْهِش الرِّْجَلْيْن 

زًا حتَّى تأتَي عليه سنتانقال آأنُه ذهب إلى أّن سمَّه ال يكوُن َقاِتًال ُمْجِه  

وزعم بعضهم أّن الّسلَخ للحّيِة مثُل البُزوِل والقروح للخف والحافر، قال وليس ينسلخ إّال بعد ِسنيَن آثيرٍة، ولم يِقُفوا 
 من السِّنين على َحدٍّ

آالتَّحسير من الطير، وأّن  قول في سلخ الحية وزعم بعضهم أّن الَحّيَة َتْسلُخ في ُآلِّ عاٍم مرَّتين، والسلخ في الحيات
 الطير ال تجتمع قوّيًة إّال بعد التحسيِر وتماِم نباِت الرِّيش، وآذلك الحيَّة، تضُعف في أياِم السَّلخ ثمَّ تشتدُّ بعد

 تأويل رؤيا الحية

ت السماء، قال األصمعّي أخبرني أبو رفاعة، شيٌخ من أهل البادية، قال رأيُت في المنام آأني أتخّطى َحّيات، فمطر
 فجعلت أتخطى ُسيوًال

وحكى األصمعيُّ أنَّ رجًال رأى في المنام في بيوته َحيَّاٍت، فسأل عن ذلك ابن ِسيِريَن أو غيره، فقال هذا رجٌل يدخل 
 منزَله أعداُء المسلمين، وآانت الخوارُج تجتمُع في بيته

في المنهوششعر للعرجي والشماخ في الحيات قال العْرِجيُّ، في دبيب السمِّ    

 وُأْشِرَب ِجْلِدي ُحبَّها َوَمشـى ِبـِه  آمشي ُحَميَّا الَكأِس في ِجلد شارِب 
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 َيِدبُّ َهَواَها في عظامي وحبـهـا  آما َدبَّ في الملسوع سمُّ الَعقارِب

  وقال العرجيُّ في العرماِء من األفاعي، وآونها في ُصدوِع الصَّْخر، فقال

مـابها حافظ هاد ولم أرق سلـ  َتأتي بليٍل ُذو سعاة فـَسـلَّـهـا  

 آمثل ِشهاب النَّاِر في آفِّ قابٍس  إذا الرِّيُح هبت من مكاٍن َتَضرََّما 

 أبرَّ على الُحوَّاِء حتى َتـَنـاَذُروا  ِحَماُه محاماة من الناس فاحتمى

ـايظّل ُمشيحًا سامعـًا ثـمَّ إنـه  إذا ُبِعثت َلْم َتـأُل إّال َتـَقـدُّمـا  

  قال ويقال تطوَّت الحيَّة، وأنشد العرِجيُّ

 ذَآَرْتني إْذ َحيٌَّة قد تطـّوْت  فرقا عند عرسه في الثياب 

  وقال الشَّماخ، أو الَبعيث

 وأطَرَق إطراَق الشجاِع وَقْد َجَرى  على َحدِّ َناَبْيِه الذُّعاُف المسـمِّـُم

َباِح الكلب، والحيَُّة، والظَّْبُي إذا أسنَّ، والُهدهُد، وقد آتبنا ذلك مرة َثمَّ، ما ينبح من الحيوان واألجناس التي ُتْذَآُر بالنُّ
  قال أبو النَّجم

 واألسد قد َتْسَمُع ِمـْن زئيِرهـا  وباتت األفعى على َمْحُفوِرهـا

 تأِسيُرها يحَتكُّ في تـأسـيرهـا  مّر الرََّحى تجري على َشعيرها 

ـورهـاتضرَُّم الَقْصباء في َتنُّ  آَرْعَدة الجـَراء أو هـديِرهـا  

 توّقر النَّفس على تـوقـيرهـا  تعّلم األشياء في تـنـقـيرهـا

 في عاجل النْفِس وفي تأخيرها  

قول في آية وسنذآر مسألة وجوابها، وذلك أنَّ ناسًا زعموا أّن جميع الحيوان على أربعة أقسام، شيء يطير، وشيٍء 
ينساحيمشي، وشيء يعوم، وشيٍء   

َوالّلُه َخَلَق ُآلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء، َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َبْطِنِه، َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن، "وقد قال الّله عزَّ وجلَّ 
 "َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َأْرَبٍع، َيْخُلُق الّلُه َما َيَشاُء

جناس الحيوان، وعلى تصنيف ضروِب الخْلق، ثمَّ َقصََّر عن الشيء الذي وضَع عليه وقد َوَضَع الكالَم على قسمة أ 
آالَمُه، فلم يذآر ما يطير وما يعوُم، ثمَّ جعل ما ينساُح، مثُل الحيَّاِت والدِّيدان، ممَّا يمشي؛ والمشي ال يكون إّال 

حافر؛ وذآر ما يمشي على أربٍع، وها هنا دوابُّ آثيرٌة برجل، آما أنَّ العّض ال يكون إال بفٍم، والرَّْمح ال يكون إالَّ ب
تمشي على ثماِن قواِئَم، وعلى ستٍّ، وعلى أآثَر من ثماٍن، وَمن تفقََّد قواِئَم السَّرطاِن وبناِت َوْرَداَن، وأصناَف 

 العناآب عَرَف ذلك

وبأيِّ ُحجٍة  وضع آالَمُه في استقصاِء أصناف القواِئمقلنا قد أخطأتم في جميع هذا التَّأويل َوَحدِّه، فما الدَّليُل على أنَُّه 
وَتَرَك ِذْآَر الشََّياِطيِن َوالنَّاُر لُهْم آَآُل، وعذاُبهم بها " َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرُة"وقد قال الّله عزَّ وجّل  جَزْمتم على ذلك
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َخَلقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ "عند المخاطب، وقد قال الّله عزَّ وجّل أشدُّ، َفَتَرَك ِذآَرهم من غير نسيان، وعلى أنَّ ذلك معلوٌم 
أخرج من هذا العموم عيسى ابَن مريم، وقد َقَصَد في مخَرج هذا الكالم إلى َجميِع وِلد " ِمْن ُنْطَفٍة ثمَّ َجَعَلُكْم َأْزَواجًا

أَدَخَل فيها آدَم وحوَّاَء، ثمَّ قال على صلة الكالم " َيُكْن َشْيئًا َمْذُآورًا َهْل َأَتى َعَلى اإلْنَساِن ِحيٌن ِمَن الدَّْهِر َلْم"آدَم، وقال 
أخرج منها آدَم وحوَّاَء وعيسى ابَن مريَم" إنَّا َخَلْقَنا اإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِليه"  

َفِمْنُهْم َمْن َيمِشي "استقصاِء اللَّفظ، فقوله  وَحسُن ذلك إذ آان الكالُم لم ُيوَضع على جميع ما تعرفه النُّفوُس من جهِة
آان على هذا المثال الذي ذآرنا، وعلى أّن ُآلَّ " َعَلى َبْطِنِه َوِمْنُهْم َمْن َيمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن َوِمْنُهْم َمْن َيمِشي َعَلى َأْرَبٍع

مما يمشي على أربٍع، وعلى رجلين شيٍء يمشي على أربع فهو مما يمشي على رجلين، والذي يمشي على ثماٍن هو 
 وإذا قلت لي على فالن عشرة آالف درهم، فقد خبَّرت أّن لك عليه ما بين درهٍم إلى عشرة آالف

إّن ذلك َخطأ؛ ألنَّ السَّعي ال " َفإَذا ِهَي َحّيٌة َتْسَعى"وأمَّا قولكم إنَّ المشي ال يكون إالَّ باألرجل، فينبغي أيضًا أْن تقولوا 
  باألرجليكون إّال

وفي هذا الذي جِهلتموه ضروٌب من الجواب أّما وجٌه منه فهو قوُل القائل وقول الشَّاعر ما ُهَو إالَّ َآَأنُه حّية وآأّن 
من ِمشيته ِمْشيُة حّية َيِصُفوَن ذلك، ويذآرون ِعْنَدُه ِمشيَة األيم والُحَباِب، وذآوِر الحيَّات، َوَمْن َجَعَل للَحّياِت َمشيًا 

شعراء، أآثُر من أن نقف عليهم، ولو آانوا ال يسمُّون انسياَبها وانسياَحها مشيًا َوَسْعيًا، لكان ذلك مما يجوُز على ال
التشبيه والبدل، َوَأْن َقاَم الشيُء مقاَم الشيِء أو مقام صاحبه؛ فمن عادة العرب أن تشبِّه به في حاالٍت آثيرة، وقال الّله 

والعذاب ال يكون نُزًال، ولِكّنُه أجراه ُمْجَرى آالمهم، آقول حاتٍم حيَن أمُروُه ِبَفْصِد " ْوَم الدِّيِنهذا ُنُزُلُهْم َي"تعالى 
 بعيٍر، َوَطَعنه في َسنامه، وقال هذا َفْصُدُه

  وقال اآلخر

 فقلُت يا عمُرو اْطِعَمنِّي َتْمَرا  فكان تْمري َآْهَرًة َوَزْبـَرا

أثِرها في بيته، فقال وذمَّ بعضهم الفأَر، وذآَر سوَء   

 يا َعّجَل الرَّْحمُن بالعقاِب  ِلعامرات البيِت بالخراِب 

 يقول هذا هو عمارُتها، آما يقول الّرُجل، ما َنَرى ِمْن خيرك َورْفِدك إّال ما يبُلُغنا مْن َحطبك علينا، وفتَِّك في أعضاِدنا

  وقال النَّابغة في شبيٍه بهذا، وليس به

ن ِقراِع الكتائبِبِهّن فلوٌل م  وال عيَب فيهم غيَر أنَّ سيوفهم  

إّن للحيَّة حزوزًا في بطنه، فإذا َمَشى  -وآذلك قال ناٌس من الحوَّائين والرَّقائين  -ووجٌه آخر أنَّ األعراَب تزُعُم 
َجْد ِبَعْيٍن وال َلْمس، وال قامت ُحُزوُزه، وإذا َتَرَك المْشَي تراَجعْت إلى مكانها، وعادْت تلك المواضُع ُمْلسًا، ولم ُتو

دها يْبلغها إالَّ آلُّ َحوَّاٍء دقيِق الِحسِّ وليس ذلك بأعَجَب من ِشْقِشَقِة الجمل العربيِّ؛ فإّنه يظهُرها آالدَّْلو، فإذا هو أعا
ى إلى المثانة التي إلى َلَهاِتِه تراَجَع ذلك الجلُد إلى موضعه، فال يقِدُر أحٌد عليه بلْمٍس وال َعين، وآذلك عروق الُكَل

َيْجِري فيها الَحَصى المتولِّد في الُكلية إَذا َقَذَفْتُه تلك العروُق إلى المثانة، فإذا بال اإلنساُن انضّمت العروُق واتَّصلت 
 بأماآنها، والتحمْت حتى آان موضُعها آساِئر ما جاوز تلك األماآن

الذي جاَء به عربّيًا فصيحًا، ولو لم يكْن قرآنًا من عند الّله  ووجٌه آخر وهو أنَّ هذا الكالم عربيٌّ فصيح؛ إذ آاَن
 -تبارك وتعالى، ثمَّ آان آالَم الذي جاء به، وآان مّمن يجهل اللَّحَن وال يعرُف مواضَع األسماء في ُلغته، لكان هذا 

ممَّا ال يجهُله - خاصًَّة   
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ي ُنُبوٍَّة، وال مزيًَّة في البيان والفصاحة، لُكنَّا ال نجد ُبّدًا من أن فلو أنَّنا لم نجعل لمحمٍَّد صلى اهللا عليه وسلم، فضيلة ف
نعلم أنَُّه آواحٍد من الفصحاِء، فهل يجوُز عندآم أن يخطَئ أحٌد منهم في مثِل هذا في حديٍث، أو وصٍف أو ُخطبٍة، أو 

فمعلوٌم عنَد هذا  غته وال من لغة أهلهرسالة، فيزُعَم أن آذا وآذا يمشي أو يسعى أو يطير، وذلك الذي قال ليس من ُل
 الجواب، وعند ما قبله، أنَّ تأويَلُكْم هذا خطأ

وأصحاُب الجّنة ال يوصفون بالشُُّغل، وإَنما ذلك " إنَّ َأْصَحاَب اْلَجنَِّة اْلَيْوَم ِفي ُشُغٍل َفاِآُهون"وقال الّله عزَّ وجلَّ 
فيقول المجيب ال، ما ُشُغلهم إالَّ في  أم لهم فراٌغ أبدًا يِّ شيٍء يتشاغلونجواٌب لقول القائل خبِّرني عن أهل الجنَّة، بأ

  افتضاِض األبكار، وأْآِل فواآه الجنَّة، وزيارِة اإلخواِن على نجائب الياقوت

رسول قال  وهذا على مثاِل َجواِب عامر بِن عبد قيس، حين قيل له وقد أقبل ِمْن جهة الحلبة، وهو بالشام َمْن َسَبَق
قال أبو بكر قال إنََّما أسألك عن الخيل قال وأنا أجيبك عن الخير الّله صلى اهللا عليه وسلم قيل َفَمْن َصلَّى  

فقال ليس فيها ُبكرٌة وعشيٌّ، وقد صَدَق القرآُن، " َلُهْم ِرْزُقُهْم ِفيَها ُبْكَرًة وَعِشّيًا"وهو آقول المفسِّر حين ُسئل عن قوله 
، ولم يَتناآرا، ولم يتنافيا؛ ألنَّ القرآن ذهَب إلى المقادير، والمفسَِّر ذهَب إلى الموجوِد، ِمن دَوران ذلك وَصَدق المفسِّر

 مع غروب الشَّمس وطلوِعها

وعلى ذلك المعنى ُرِوي عن عمر أنَُّه قال ُمْتعتان آانتا على عهد رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم، أنا أْنَهى عنهما 
 وأضرُب عليهما

قد آان المسلمون يتكلمون في الصَّالة ويَطبُِّقون إذا رآعوا، فَنَهى عن ذلك إماٌم من األئمَِّة، َوَضَرَب عليه، بعد أن 
أظَهَر النَّسخ، وعرَّفهم أن ذلك من المنسوخ، فكَأنَّ قائًال قال أتنهانا عن شيٍء، وقد آان على عهد النبيِّ صلى اهللا عليه 

م االحتجاَج في النَّاسخ والمنسوخوسلم، فيقول نعم، وقد قدَّ  

ومن العَجب أنَّ ناسًا جعُلوا هذا القوَل على الِمنبِر من عيوبه، فإن لم يكن المعنى فيه على ما وصفنا، فما في األرِض 
س له ُحجٌَّة أجهُل من ُعَمَر حين ُيظِهُر الُكْفَر في اإلسالم على ِمنبر الجماعة، وهو إنَّما عاله باإلسالم، ثمَّ في شيٍء لي

فيه وال ِعلة، وأعَجُب منه تلك األّمة، وتلك الجماعة التي لم ُتْنِكْر تلك الكلمَة في حياته، وال َبْعَد موته؛ ثّم َتَرَك ذلك 
 جميُع التَّابعين وأتباِع التَّابعين، حتَّى أفَضى األمُر إلى أْهِل دهرَنا هذا

هَذا "َر رجًال، وهذا ال يقوله إّال جاهٌل أو معاند، وعلى تأويل قوله وتلك الجماعة هم الذين قتلوا ُعثمان على أن سيَّ
َحتَّى إَذا َجاُؤوَها ُفِتَحْت َأْبَواُبَها َوَقاَل َلُهْم َخَزَنُتَها َأَلْم "وقال تعالى " َجَهنََّم َيْصَلْوَنَها َفِبْئَس المَهاُد"قال " ُنُزُلهْم َيْوَم الدِّين
َعَذاِب َعَلى ْم َيْتُلوَن َعَلْيُكْم آَياِت َربُِّكْم َوُيْنِذُروَنُكْم ِلَقاَء َيْوِمُكْم هَذا، َقاُلوا َبَلى َولِكْن َحقَّْت َآِلَمُة الَيْأِتُكْم ُرُسٌل ِمْنُك

فجعل للنَّار خزائن، وجعل لها خزنة، آما جعل في الجنَِّة خزائن وجعل لها َخَزنة" اْلَكاِفِرين  

أبواُبَها، وُنّحي عنها الَخَزَنة، ثّم قيل لكلِّ لصٍّ في األرض، ولكلِّ خائن في األرض دوَنَك؛ فقد  ولو أنَّ جهنََّم ُفتَحْت 
 ُأِبيَحْت لكَلَما دنا منها، وقد ُجِعل لها خزائٌن وَخَزنة، وإنََّما هذا على مثاِل ما ذآرَنا، وهذا آثيٌر في َآَالِم الَعَرب

ب، آلها ُحَجٌج على الخوارج في إنكارهم المْنِزلة بين المنزلتينواآلُي التي ذآرنا في ِصْدِق هذا الجوا  

  شعر لخلف األحمر في الحيات وقال َخلٌف األحمُر في ذآر الحّيات

 يرون الموت دونى أن رأونـي  وصٌل صفًا لـنـابـيه ذبـاب

 من المتحرمات بكهـف طـوٍد  حراٍم مـا يرام لـه جـنـاب

بى الحاوون أن يطئوا حـمـاهأ  وال تسرى بعقـوتـه الـذئاب  
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 آأن دمًا أمـير عـلـى قـراه  وقطرانًا أمـير بـه آـبـاب

 إذا ما استجرس األصوات أبدى  لسانًا دونه الموت الضـبـاب

 إذا ما الليل ألبـسـتـه دحـاه  سرى أصمى تصيح له الشعاب 

  فقلت لحّيان بن عتبي ِلَم قال موسى بُن جابر الحنفيُّ

ّياِت َعْن َبْيض الحجْله َوَنَفى الَح  َطَرَد األْرَوى فمـا تـقـَرُبـُه  

  قال ألنَّ الذِّئاب تأُآُل الحّيات، قلت فلم قال خلٌف األحمر

  وال تسري بَعقوته الذئاب

 قال ألنَّ الذِّئاب تأُآل الحّيات، َفظننت أنَّه َحَدَس ولم يُقل بعلم

  وقال الزِّياديُّ في يحيى بن أبي حفصة

ًا وما نال منه الرِّيَّ والشَِّبعـاَصْيد  إني ويحيى وما يبغي آملَتـِمـٍس  

 َأْهَوى إلى باب ُجْحٍر في مقدَّمـِه  ِمْثُل اْلَعسيِب َتَرى في رأسه َقَزعا

 اللَّْوُن َأْرَبـُد واألنـياُب شـاِبـَكٌة  ُعْصٌل َتَرى السُّمَّ يجري بينها ِقَطَعا 

َد فاطََّلـَعـاَتَعرَد الّسْيِل القى الَحْي  َيْهوي إلى الصَّْوِت والظلماُء عاآفٌة  

 لو َناَل آفََّك آَبْت منه مـخـضـبة  َبْيَضاَء قد جللت أنيابهـا قـزعـا

 ِبيَعْت بَوْآٍس قليٍل فاستقـّل بـهـا  من الُهَزاِل أبوها بعد ما رآـعـا

  فردَّ عليه يحيى فقال

ـعـاَيْحَمى ِلَرْيَدْيِه قد غادرُتـه ِقـَط  آم حّيٍة ترَهُب الحـيَّاُت َصـْوَلـَتـُه  

 يلـَقـْيَن َحـيََّة قـفٍّ ذا ُمـَســاَوَرٍة  ُيْسَقى به الِقْرُن من آأس الرَّدى ُجَرعا 

 تكاد تسُقُط منهـنَّ الـجـلـوُد ِلـَمـا  َيعَلْمَن مـنـه إذا عـاَينَّـُه َقـَزَعـا

ما شمَّ من َخْضـَراَء أيبـسـهـا أصمَّ  أو مّس من حجر أْوهاه فاْنَصـَدَعـا  

  شعر في الحيات وقال آخر

 وآم طوت من حنٍش راصٍد  للسفر في أعلى الثـنـيات

 أصم أعمى ال يجيب الرقـى  يفتر عن عصـٍل حـديدات

 منهرت الشدق رقود الضحى  ساٍر طموٍر في الدجـنـات

 ذي هامٍة رقطاء مفطـوحة  من الدواهي الجـبـلـيات
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فـاٍن مـجـيراتسمـام ذي  صل صفًا تنطـف أنـيابـه  

 مطلن في اللحيين مطًال إلى  رأس وأشـداٍق رحـيبـات

 قدمن عن ضرسين واستأخرا  إلى سماخـين ولـهـوات

 يسبته الصبح وطـورًا لـه  نفٌخ ونفٌث في المـغـارات

 وتارًة تـحـسـبـه مـيتـًا  من طول إطراق وإخبـات

  قال آخر، وهو جاهليٌّ

ني في علمه وقـد عـلـموخان  الهم إن آان أبو عمـرٍو ظـلـم  

 فابعث له في بعض أعراض اللمم  لميمًة من حنٍش أعـمـى أصـم

 أسمر زحافًا من الرقط الـعـرم  قد عاش حتى هو ال يمشي بـدم

 فكلما أقصد منـه الـجـوع شـم  حتى إذا أمسى أبو عمـرٍو ولـم

منه مـضـٌض وال سـقـم يمس  قام وود بـعـدهـا أن لـم يقـم  

 ولـم يقـم إلبـٍل وال غـنـــم  وال لخـوٍف راعـه وال لـهـم

 حتى دنا من رأس نضناٍض أصـم  فخاضه بين الشـراك والـقـدم

 بمذرٍب أخرجه من جوف آم  آأن وخز نابه إذا انتـظـم

ِن أُآفها ترّفعت المخالُب ودخَلْت في ومخالب األسد وأشباِه األسد من السِّباع، تكون في ُغُلٍف، إذا وطئت على ُبطو
  أآمام لها، وهو قوُل أبي ُزَبْيد

 بُحْجٍن آالمحاِجِن في فتـوخ  َيِقيها ِقضََّة األْرض الدَّخيُس 

  وآذلك أنياب األفاعي، هي ما لم تعضَّ َفمُصوَنٌة في أآمام، أال تراه يقول

َن الشَِّراِك والَقـَدْمَفَخاَضُه َبي  ِبِمْذَرٍب أخَرَجُه من َجْوِف ِآمّْ   

  رجز وشعر في لعاب الحية وقال آخر

 أنعَت نضناضًا آِثيَر الصَّْقِر  مولده آموِلِد ابن الّدْهـِر

 آانا جميعًا ُوِلَدا في َشْهـِر  يظلُّ في َمْرًأى َبِعيِد الَقْعِر 

 َبْيَن حَواِفي َسِدٍر وَصْخِر  

  وقال

ـربَّـداِعَنادًا ِلَناَبْي َحـّيٍة قـد َت  وآيَف وقد َأْسَهْرَت َعْيَنك تبتغي  
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 من الصُّمِّ يكفي مرٌَّة من ُلَعاِبـِه  وما َعاد إالَّ آاَن في اْلَعْوِد َأْحَمَدا 

شعر لخلف في األفعى وقال خلٌف األحمر وهي مخلوطٌة فيها شيء، وله شيء، من الغبرة وما علمُت أّن وصف َعْيَن 
غيَره وهو قوُلهاألفعى على معرفٍة واختبار    

 أفَعى َرُخوف العين ِمْطَراق الُبـكـْر  داهية قد صغـرت مـن الـكـبـْر

 ِصّل َصفًا ما ينطوي من الِقَصْر طويلة  اإلطـراِق مـن غـير حـســـْر

 آَأنَّما َقـْد ذهـَبـْت ِبـِه الـِفـَكـْر  ُشقَّْت له الَعْيناِن ُطوًال فـي َشـَتـْر

ـان أياَم َزَخـْرجاَء بهـا الـطُّـوف  مهروتة الشدَقيِن حـوالء الـنـظـْر  

 آَأّن صوَت جـلـِدهـا إذا اسـتـدّر  ِنشيُش جمر عنـَد طـاٍه مـقـَتـِدْر

أحاديث في الوزغ هشام بن عروة قال أخبرني أبي أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين رضي الّله عنها آاَنْت َتْقُتُل األْوَزاغ، يحيى 
ن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت سمعُت رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يقول للوزغ بن أبي ُأَنيسة، ع

فويِسق" " 

ولم أسَمْع رسول الّله صلى الّله عليه وسلم أَمَر بقتله"قالت  " 

يقول أمَر رسول الّله صلى الّله عليه وسلم بقتله" سمعت سعدًا"قال قالت عائشة رضي الّله عنها    

زياد قال أخبرني هشاٌم عن عروة عن عائشة أنَّ رسول الّله صلى الّله عليه وسلم قال للَوَزغ  عبد الرحمن بن
أبو بكر الهذليُّ، عن ُمعاذ عن عائشة قالت دخَل رسول الّله صلى الّله عليه وسلم عليَّ وفي يدي ُعكَّاٌز فيه " الُفويسق"

الَوَزَغ في بيتي، قال إن تفعلي فإّن الدََّوابَّ آلها، حين ألقي إبراهيُم  قلت أقُتُل به ُزجٌّ، فقال يا عائشة َما َتصنِعين بهذا
 صلى الّله عليه وسلم في النَّار، آانت ُتطفئ عنه، وإّن هذا آاَن ينفُخ عليه، َفَصّم وَبِرص

أنها أمٌم مجراها مجرى وهذه األحاديُث آلها يحتجُّ بها أصحاُب الجهاالت، َوَمْن َزَعَم أّن األشياَء آلها آانْت ناطقًة، و
 الناس

َوَما ِمْن َدابٍَّة في األْرض وَال َطائٍر َيِطير ِبجَناَحِيه إالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكم َما َفرَّْطَنا "تأوُّل آيات من الكتاب وتأّولوا قوله تعالى 
َعَلى السَّمَواِت َواَألْرِض َوالجَباِل َفأَبْيَن أْن إنَّا َعَرْضَنا األَماَنَة "، وقالوا قال الّله عزَّ وجلَّ "فِي اْلِكتاِب ِمْن َشيٍء

َوإنَّ ِمَن "وقال " َيا ِجَباُل َأّوبي َمَعُه َوالطَّْيَر"وقال تعالى " َيْحِمْلَنها وأْشَفْقَن ِمْنها َوَحَمَلَها اإلْنَساُن إنَُّه آاَن َظُلومًا َجُهوًال
ِمنها َلما يشَّّقُق َفَيْخُرُج ِمْنُه الَماُء َوإنَّ ِمْنها َلما َيْهِبُط ِمْن َخشْيِة الّلِه الِحَجاَرِة َلما َيَتفجُر ِمْنُه األْنَهاُر َوإنَّ " 

فذهبت الجهمية َوَمْن َأْنَكَر إيجاد الّطبائع مذهبًا، وذهب ابُن حاِئٍط ومن َلفَّ َلّفُه من أصحاِب الجهاالِت مذهبًا، وذهب 
الحديِث وظاهِر األشَعار، وزعموا أّن الحجارة آانت تْعِقُل وَتْنِطق، وإَنما  ناسٌُ من غير المتكلمين، واّتبعوا ظاهَر

 ُسلبت المْنِطق فقط، فأمَّا الطير والسِّباع فعلى ما آاَنْت عليه

قالوا والَوطواط، والصُّرد، والضفدُع، مطيعاٌت وُمثابات والعقرب، والحيَُّة والِحَدأة، والغراب، والَوَزغ، والكلب، و  
ُه ذلك، عاصياٌت معاَقباتأشبا  

ولم أقف على واحٍد منهم فأقول له إنَّ الوَزغَة التي تقتلها على أنَّها آانت ُتْضِرم النَّار على إبراهيم أهي هذه أم هي 
إالَّ من  أم تزعم أنَُّه في المعلوم أْن تكون تلك الوَزُغ ال تلد وال َتِبيُض وال ُتْفرُخ ِمن أوالِدها فمأخوذة هَي بَذنب غيرها
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وليس هؤالء ِممَّْن َيفَهُم تأويَل األحاديث، وأيَّ ضرب منها، يكون مردودًا، وأيَّ ضرٍب  ثيدين بدينها، ويذهُب مذهبها
 منها يكون متأوًَّال، وأيَّ ضرٍب منها يقال إنَّ ذلك إنَّما هو حكايٌة عن َبْعِض القبائل

، واخُتِطَفْت واسُتِرقْت، ولوال المعتزلة لهلك المتكلمونولذلك أقوُل لوَال مكاُن المتكلمين لهلكت العوامُّ  

أحاديث في قتل الوزع شريٌك عن التََّخِميِّ، عن ليٍث، عن نافع، أّن ابن عمَر آان يقُتُل الوَزغ في بيته ويقول هو 
 شيطان

فُئ الّنار عن إبراهيم، إّال الَوَزغ، هشام بُن حسَّان، عن خالد الرَّبعيِّ، قال لم يكن شيءٌُ من َخشاِش األرض إالَّ آان ُيط
 فإنَُّه آان ينفخ عليه

حنظلة بن أبي سفيان، قال سمعت القاسَم بَن محمَّد يقول إنَّ األوازَغ آانت يوَم ُحِرق بيت الَمْقِدس تنُفُخه والوطاوَط 
 بأجِنَحتها

نشريٌك عن النََّخعّي، عن جابٍر، عن ابن عباٍس، قال الَوَزغ َشِريُك الشيطا  

أبو داود الواسطّي قال أخبرنا أبو هاشم، قال  َمْن َقَتَل وزغًة حطَّ اهللا عنه َسبعين َخطيئًة، ومن قتل سبعًا آان َآِعْتِق 
 رَقبة

هشاُم بن حّسان، عن واصل مولى أبي عيينة، عن عقيل، عن يحيى بن يعمر، قال َألْن أقُتَل ماَئًة من الَوزغ أحبُّ إليَّ 
َة رقبةمن أْن أعِتَق ماَئ  

وهذا الحديُث ليس من شكل األّول، ألّن يحيى بَن يعمر لم يزعْم أّنُه يقتله لكفره أو لكفر أبيه، ولكنها داّبٌة ُتطاعُم 
روٌه بذلك مك الحيَّاِت وُتَزاقُّها وتقارُبها، وربَّما قتَلْت ِبَعضَّتها، وتكَرع في المَرِق واللَّبن ُثمَّ تمجُّه في اإلناء فيناُل النَّاَس

 آبيٌر، من حيث ال يعلمون، وقْتُله في سبيل َقْتِل الَحّياِت والعقارِب

صنع السم من األوزاغ وأهُل السِّْجِن يعملون منها سمومًا أنَفَذ من سمِّ الِبيش، ومن ريق األفاعي، وذلك أنَّهم ُيدِخلون 
في الشَّمِس أربعين يومًا، حتَّى تختلط بالزَّيت الوَزَغ قارورًة، ثمَّ يصبُّون فيها من الزَّيت ما يغمُرها، ويضعونها 

وتصيَر شيئًا واحدًا، فإْن مَسَح السَِّجين منه على رغيف َمْسحًة يسيرًة فأَآَل منه عشرُة أنفٍس ماُتوا، وال أدري ِلَم 
 تَوّخْوا من مواضع الدَّْفِن َعَتَب األبواب

، عن جابر بن عبد الّله، قال َأَمَرَنا رسوُل الّله صلى الّله عليه حديث فيه نصائح يحيى بن أبي ُأَنيسة، عن أبي الزُّبير
نَّ وسلم بأْرَبٍع وَنهانا عن أربع، أَمَرنا َأن ُنجيَف أبوابنا، وأْن نخمِّر آنيتنا، وأْن نوآي أِسقَيَتنا، وأْن ُنطفَئ ُسُرَجنا، فإ

م يكِشْفه، وسقاًء ُموًآى لم يحّله، وإنَّ الُفويسَقة تأتي المصباح الشَّيطاَن إذا وجد بابًا ُمَجافًا لم يفتْحه، وإناًء مخمَّرًا ل
َفُتْضِرُمه على أهل البيت، ونهانا عن أربع نهانا عن اشتمال الصَّمَّاء، وأْن يمشَي أحُدنا في النَّْعِل الواحدة أو الُخفِّ 

غيره، وأْن يستلقي أحُدنا على ظهره ويرَفَع إحدى رجليه الواحد، وأْن َيْحَتِبَي الرَُّجُل ِمنَّا في الثَّوِب الواِحِد ليس عليه 
 على األخرى

 وهذا الحديث ليس هذا موضَعه، وهو يقع في باب جملة القول في الّنار، وهو يقع بعد هذا الذي يلي القول في النعام

 ما جاء في الحيات من الحديث

ْيس ، وربيع بن خثيم فقال ربيع قولوا وافَعُلوا شعبة أبو بسطام، قال أخبرني أبو قيس، قال جلست إلى علقمة بن َق
جانٌّ، وإنَُّه ال  خْيرًا ُتْجَزْوا خيرًا، وقال علقمة َمن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم أالَّ َيَرى الحيَّة، إالَّ َقَتَلَها إالَّ التي مثل الميل؛ فإنَّها

 يضرُّه قتل َحيٍَّة أو آافر
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قال قال عبد الّله بن مسعود من قتل حيًَّة فقتل آافرًاإسماعيل المكي، عن أبي إسحاق، عن علقمة   

ثم سمعت عبد الرحمن بن َزيد يقول من قتل َحيًَّة أو عقربًا َقَتَل آافرًا وهذا ممَّا يتعلق به أصحاُب ابن حاِئٍط ، وتأويله 
 في الحديث اآلَخر

ول قال عبد الّله من َقَتَل َحيًَّة أو عقربًا عبد الرحمن بن عبد الّله المسعودي قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن، يق 
 فكأنَّما َقَتَل آافرًا، فعلى هذا المعنى يكوُن تأليف الحديث

َما َسالْمَناُهّن ُمْذ َحاَرْبَناُهّن"سعيد بن أبي َعُروبة، عن قتادة أن رسول الّله صلى الّله َعَلْيِه وسلم قال  " 

َمْن َتَرَك َقْتَل َحيٍَّة مخاَفَة أْثآِرَها فعليه َلْعَنُة الّله والمالئكة"سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، قالت عائشة  " 

اُلهنَّ الرَّبيُع بن صبيٍح عن َعطاء الُخراسانّي قال آان فيما ُأِخَذ على الحّياٍت َأالَّ َيْظهْرن، َفَمْن ظَهَر منهنَّ حلَّ قتُله، وقت
 آقتال الكفَّار، وال َيْترُك قتَلُهّن إال َشاكٌّ

 وهذا ممَّا يتعلَّق به أصحاُب ابِن حاِئِط

ما ساَلْمَناُهنَّ ُمْذ "محمد بن َعْجالَن قال سمعت أبي يحدِّث عن أبي ُهريرة قال قال رسول الّله صلَّى الّله عليه وسلم 
 "َحاَرْبَناُهنَّ

مع علي بَن أبي طالب رضي الّله ابن ُجريج قال أخبرني عبد الّله بن ُعبيد بِن عمْير قال أخبَرني أبو الطفيل أنَّه س
 عنه يقول اقتلوا من الحيَّات ذا الطفيتين، والكلب األسوَد البهيم ذا الُغّرَتين

 قال والُغّرة ُحّوة تكون بعينيه

طعام بعض الحيوان قال صاحب المنطق الطير َعَلى ضربين أوابُد وقواطُع، ومنه ما يأآل اللحم ال يأآل غْيَره وإن 
ح، فأمَّا ذو السِّالح َفَواِجٌب أن يكون طعاُمُه اللَّحم، ومن الطَّير ما يأُآُل الُحُبوَب ال َيْعُدوها، ومنه لم يكن ذا سال

المشترك الطِّباع، آالعْصفور والدَّجاج والُغراب، فإنها تأآُل النوعين جميعًا، وآطير الماء، يأُآُل السََّمَك ويلقط الحّب، 
ل جنس الّنحل المَعسِّل الذي غذاؤه شيء واحد، وجنس العنكبوت، فإن ُطْعَم النحل ومنه ما يأآل شيئًا خاّصًا، مث

 المعسِّل العسل، والعنكبوت يعيُش من صيد الذباب

ما له مسكن من الحيوان ومن الحيوان ما له مسكٌن ومأًوى، آالُخْلد، والفأر، والنَّمِل، والنَّحل، والّضّب، ومنه ما ال 
يه آالحيَّاِت ألنَّ ُذآورَة الحيَّاِت َسيَّارٌة، وإناُثَها إنَّما ُتقيم في المكان إلى تماِم ُخروج الِفَراخ من يتَّخُذ شيئًا يرجع إل

الَبيض، واستغناء الِفَراِخ بأنُفِسها، ومنها ما يكوُن يأوي إلى ُشقوِق الصُّخوِر والِحيطاِن ، والمداِخل الضَّّيقة، مثل ساّم 
 أبرص

آما تألف العقارُب الخنافس، والَعظايا تألف المزاِبَل والخراباِت، والوَزُغ قريبٌة من النَّاس قال والحّيات تألفها  

 زعم زرادشت في العظايا وسواّم أبرص

وزعم َزَراَدْشت أنَّ العظايا ليسْت من ذواِت السُّموم، وأنَّ سامَّ أبرَص من ذواِت السُّموم، وأّن أهرمن لما قعد ليقِسَم 
ان الحظ األْوفُر لكلِّ شيء سبَق إلى طلبه، آاألفاعي، والثَّعابين والجّرارات، وأّن نصيَب الوَزغ نصيٌب السُّموَم، آ

 وَسٌط قْصد، ال يكمل أن يقُتل، ولكّنه يزاقُّ الحيَّة، َفُتميُرُه مّما عندها، ومتى َدَبَر الوَزُغ جاَء منه السمُّ القاتل، أسرَع
عي، فأمَّا الَعظاية فإّنها احتبَسْت عن الطَّلِب حتى َنَفَذ السمُّ، وأخذ آلُّ شيء ِقْسَطُه، على من سّم الِبيش، ومن ُلعاب األفا

َقْدِر السَّبق والبكور، فلما جاءت العظاية وقد َفني السمُّ، دخلها من الحسرِة، ومّما عالها من الِكْرب، حتى جعلت 
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تمشي مْشيًا سريعًا ثّم تِقُف، فإنَّ تلك الوْقفة إنََّما هي لما يعرُض وجهَها إلى الخرابات والمزابل، فإذا رأْيَت العظايَة 
 لها من التذآُّر والحْسرة على ما فاتها ِمْن نصيبها من السّم

رد عليه وال أعلم الَعظايَة في هذا القياس إالَّ أآثر ُشرورًا من الوَزَغ؛ ألنها لوال إفراط طباعها في الشَّرارة، لم 
الهمِّ مثُل الذي دخَلها ولم يسَتبن لِلنَّاس من اغتباط الوَزغ بنصيبه من السمِّ، بقْدِر ما استبان من ُثكل  يدخلها من قوَّة

 العظايِة، وتسلُّلها وإحضارها وبكائها وُحْزنها، وأَسِفها على ما فاتها من السُّمِّ

، أنَّ الفأرَة ِمْن خلق الّله، وأّن السِّّنوَر زعم زرادشت في خلق الفأرة والسِّّنور  ويزعم َزَرادْشت، وهو مذهُب المجوِس
من َخْلق الشَّيطان، وهو إبليس، وهو َأْهرَمن، فإذا قيل له آيف تقول ذلك والفأرُة ُمفِسدٌة، تجذب َفتيلة الِمصباِح فتحرق 

لحيواِن واألموال، وتقِرُض بذلك البيَت والقبائَل الكثيرَة، والمدَن الِعظام، واألرباَض الواسعة، بما فيها من النَّاِس وا
دفاتر العْلم، وآتَب الّله ، ودقائق الحساب، والصِّكاَك، والشُّروَط؛ وتقِرُض الثِّياَب، وربَّما طلبت الُقطَن لتأُآَل ِبْزرَه 

قع في اآلنية وفي فتَدُع اللِّحاف ِغْرباًال، وتقِرض الُجُرب، وَأْوِآية األِسقَيِة واألْزقاِق والقرِب فتخرُج جميَع ما فيها؛ وت
البئر، فتموت فيه وُتْحِوج النَّاَس إلى ُمَؤٍن عظام؛ وربَّما عّضت ِرْجَل النَّائم، وربَّما قتلت اإلنسان بعّضتها، والَفأر 
مكاِن بُخراساَن ربَّما َقَطعْت أذن الرَُّجل، وجْرَذاُن أْنطاِآيَة َتْعِجُز عنها السَّنانير، وقد جال عنها قوٌم وآرَهها آخرون ل

ِجْرذانها،وهي التي فجرت المسنَّاة، حتى آان ذلك سبَب الَحْسر بأرض سبأ؛ وهي المضروب بها المَثَل، وَسْيل الَعِرم 
 ممَّا تؤرُِّخ بزمانه الَعرب، والَعِرم المسنَّاة، وإنما آان ُجَرذًا

الُخُطِم، وغير ذلك من األموالوتقتل النَّْخل والَفِسيل، وتخرِّب الضَّيعة، وتأتي على َأِزمَِّة الرآاب و  

والّناُس ربما اجتلبوا السَّنانير ليدفعوا بها بوائق الفأر فكيَف صار َخلُق الضَّارِّ المفِسِد من الّله، وَخلُق الّناِفع من 
والِجعالن، وبناِت والسِّنَّور ُيعدى به على آلِّ شيء َخلَقُه الشَّيطاُن من الحيَّاِت، والعقارب،  الضََّرِر مْن َخلق الشيطان

 وْردان، والفأرُة ال َنْفَع لها، وُمَؤنها عظيمة

 قال ألنَّ السِّنَّوَر لو َباَل في البحر َلَقَتَل عْشَرة آالِف سمكة

فالحمد لّله  فَهْل سمعت بُحّجٍة قطُّ، أو بحيلٍة، أو بأضحوآٍة، أو بكالم ظهر على تلقيح هرة، يبلغ ُمَؤن هذا االعتالل
ذا مقداَر عقولهم واختيارهمالذي آان ه  

  وأنشد أبو َزْيد

 والّله لو آْنُت لهذا خاِلَصا  لكْنُت عبدًا آآُل األبارصا 

 يعني جماَع سامِّ أْبرص أبارص

أثر أآل سام أبرص ونحوه وسامُّ أبرص ربَّما قَتَل أآله، وليس ُيؤآل إالَّ من الجوع الشَّديد، وربما قَتَل السَّنانيَر وبناِت 
س، والشَّاْهُمْرَك، وجميع اللَّقاَطاتِعْر  

  وقال آخر

 َآأنَّ اْلَقْوَم ُعشُّوا َلْحَم َضـأٍن  فُهْم َنِعُجوَن قد ماَلْت ُطَالهْم 

 وهو شيءٌُ يعرض عن أْآِل َدَسم الضَّأن، وهو أيضًا يلقى على دسمه الّنعاس، وقد يفعل ذلك الحبق، والخشخاش

ْر ِآُبو وتأويله رمَّان الخّس، وإنما اشتقَّ له ذلك إذ آان يورُث النُّعاس، آما يورثه والخشخاُش يسمَّى بالفارسّية أنا
 الخس
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أآل السماني وأآُل الّطعام الذي فيه سَمان ُيوِرُث الدَُّوار، وزعموا أنَّ صبّيًا من األعراب فيما مضى من الدَّهر، صاَد 
فقالهامًة َعَلى قبر، فظنها ُسماَن، فأآلها فغَثْت نفسه،    

  نفسي َتَمقَُّس ِمْن ُسَماَن األقبِر

 استطراد لغوي ويقال َغَثت نفسه َغَثىانًا وَغْثيًا ، َوَلِقَسْت َتْلقُس َلَقسًا، َوَتَمقَّست َتَتمقَُّس تمقسًا إذا َغِثيت

 أآل األعراب للحيات

عنهم، فقالوا قد صادوا حياٍت فهم  وأخبرني صباح بن َخاقان، قال آنُت بالبادية، فرأيت ناسًا َحوَل َناٍر فسَألُت
يشُوونها ويأآلونها؛ إْذ َنَظْرُت إلى رجٍل منهم ينهش َحيًة قد أخَرَجها من الجمر، َفرأيته إذا امتنعْت عليه يمدُّها آما 

َل عليها ُيمدُّ عَصٌب لم ينَضْج، فما صرْفُت بصري عنه حّتى ُلِبَط به، فما لِبَث أن مات، فسألُت عْن شأنه،فقيَل لي عجَّ
 قبَل أن تنَضج وَتعَمَل الّنار في َمْتنها

وقد آان قد َبغداَد وفي الَبْصرِة جماعٌة من الحّوائين، يأآُل أحُدهم أيَّ حّيٍة أشرَت إليها في َجْوَنتِه، غير مشويَّة، وربَّما 
م، وأما المشويُّ فإنَّ ذلك عنده ُعْرٌسأَخَذ المَراَرَة وْسط راِحته، فَلَطعها بلسانه، ويأآُل عشرين عقربانة ِنيًَّة بدره  

  شعر في الحيات وقال ُآَثيِّر

 وما َزاَلْت ُرَقاَك َتُسلُّ ِضْغني  فُتْخِرُج من مكاِمِنها ِضبابي

 وَتْرِقيني لك الحاُووَن حّتـى  أجاَبْت َحيٌَّة َخلَف الِحَجـاب

إلى َظْهر البصرة، وخرج إليه َمْن خرج ِمْن بني ُنميروقال أبو َعدنان، وذآر ابَن َثْرواَن الخارجيَّ، حين آان صار    

 َحِسْبَت ُنميرًا يا ابن َثْرَوان آاُألَلى  َلِقيَتُهُم باألْمس ُذهًال وَيْشـُكـَرا

 آما َظنَّ َصيَّاُد الَعَصاِفيِر أنَّ فـي  َجِميِع الُكَوى َجْهًال فرَِاخًا وأطُيَرا 

افَشْرَشَرُه بالنَّهش حتى تَشْرَشـَر  فأْدَخل يومًا آفَُّه ُجـْحـَر أسـَوٍد  

  أراد قول رؤبة

 آنُتْم آمن أْدَخَل في ُحْجٍر َيَدا  فأْخطأ األْفَعى َوَالَقى األْسَوَدا 

 لو مّس َحْرفْي حَجٍر َتَقصَّـدا  بالشَّمِّ ال بالسمِّ منه قـصـدا

مِّ الحياتَفَقدََّم األسَوَد على األفَعى، وهذا ال يقوله َمن يعرف مقدار س  

  وقال عنترة

 حَلْفنا َلُهْم والخيُل َتْرِدي بنا معًا  نزايُلُكْم حّتى َتِهرُّوا الَعوالـيا

 َعَواِلَي ُسْمٍر ِمْن رماِح ُرَدينٍة  َهريَر الكالِب َيتَِّقيَن األفاعيا

اتُقوا َذا الطُّْفَيَتْيِن واألبَتر"حديث في الحية وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  " 

  شّبه الخيطيِن على ظهره بُخوص المْقل، وأْنِشْدُت ألبي ُذؤيب
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 َعَفْت َغْيَر ُنْؤِي الـدَّاِر ْأليًا ُأِبـيُنـُه  وأْقطاِع ُطْفٍي قد َعَفْت في المعاقل 

 َوالطُّْفي ُخوص المْقل

العجَّاجوهم َيصفوَن َبْطن المرأِة الهيفاء الخميَصِة البْطن، ببطن الحيَِّة، وهي األْيم، وقال    

  وَبْطَن أيٍم وَقَوامًا ُعْسُلَجا

  مناقضة شعرية وقال أْدَهُم بُن أبي الزَّْعراء، وشبَّه نفَسه بحيٍَّة

 وما أسوٌد بالبأس ترتاح نـفـسـه  إذا حلبٌة جاءت ويطرق للـحـس

 به نقٌط حمـٌر وسـوٌد آـأنـمـا  تنضح نضحًا بالكحيل وبـالـورس

دمس قبيل غروب الشمس مختلط ال  أصم قطـارٌى يكـون خـروجـه  

 له منزٌل أنف ابن قتـرة يغـتـذى  به السم لم يظهر نهارا إلى الشمس 

 يقيل إذا ما قـال بـين شـواهـٍق  تزل العقاب عن نفانفها المـلـس

 بأجرأ مني يا ابنة القوم مـقـدمـًا  إذا الحرب دبت أو لبست لها لبسى

  فأجابه َعْنَتَرُة الطائي، فقال

 َعَساَك تمنى ِمْن َأراقِم أْرِضـَنـا  بأْرَقَم ُيْسقى السمَّ ِمْن آلِّ َمْنِطِف 

  وقال عنترة

 أترجو حياًة يا ابن بشر بن مسهٍر  وقد علقت رجالك في ناب أسودا 

 أصم جبالـٍي إذا غـض عـضًة  تزايل عنـه جـلـده فـنـبـددا

د للشمس قبلـهـابسلع صفًا لم يب  إذا ما رآه صاحب الـيم أرعـدا  

 له ربقٌة في عنقه من قمـيصـه  وسائره عن متنـه قـد تـقـددا

 رقود ضحياٍت آـأن لـسـانـه  إذا سمع اإلجراس مكحال أرمدا

 يفيت النفوس قبل أن يقع الرقـى  وابن أبرق الحاوي عليه وأرعدا

  شعر في الحية وقال آخر

واٍد تكون بـهال ينبت العشب في   وال يجاورها وحٌش وال شـجـر  

 ربداء شـابـكة األنـياب ذابـلة  ينبو من اليبس عن يافوخها الحجر 

 لو سرحت بالندى ما مسها بـلـٌل  ولو تكنفها الحاوون مـا قـدروا

 قد حاوروها فما قام الرقاة لـهـا  وخاتلوها فما نالوا وال ظـفـروا
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ـهـاتقصر الورل العادي بضربت  نكزًا ويهرب عنها الحية الذآـر  

 جملة القول في الظليم

فمّما فيه من األعاجيب أّنه يغتذي الّصخَر، ويبتلع الِحجارَة، ويعمد إلى المْرِو، والمْرُو من الحجارة التي توصف 
بالمالسة، ويبتلع الحصى، والحصى أصلب من الصَّْخر، ثم ُيِميعه ويذيبه في قانصته، حتَّى يجعله آالماء الجاري، 

واثٌق باستمرائه وهْضمه، وأّنه له غذاٌء وِقواٌمويقصُد إليه وهو   

وفي ذلك أعجوبتان إحداهما التَّغذِّي بما ال ُيَتغذَّى به، واألخرى استمراؤه وهْضُمه للشيء الذي لو ُألِقَي في شيء ثم 
  طبخ أبدًا ما انحّل وال الن، والحجارة هو المثل المضروُب في الشدَّة، قال الشاعر

ْرِس الماضِغ الَحجُرحتى َيِليَن ِلِض   

  وقال آخر 

 َما أْطَيَب الَعْيَش لو أنَّ اْلفَتى َحَجٌر  تنبو الحوادُث عنُه وهو ملمـوُم

َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس "، وقال في التشديد "َفِهي آالِحَجارِة أْو َأَشدُّ َقْسَوًة"ووصف الّله قلوب قوٍم بالشدَّة والقسوة، فقال 
نه حين حذر النَّاَس أعلمهم أّنه ُيلقي الُعصاة في نار تأآُل الحجارة، أل"َوالِحَجاَرُة  

ومن الحجارِة ما يّتخذه الصّفاروَن َعالًة دوَن الحديد؛ ألّنه أصبُر على دقِّ ِعظام المطارق والِفطِّيسات فجوُف النعامَة 
 ُيِذيب هذا الجوهَر الذي هذه صفته

 شواهد ألآل النعام الحصى والحجارة

ذو الرُّّمةوقال    

 أَذاَك أْم خاضبٌُ ِبالسِّيِّ مرتـُعـُه  أبو َثالثيَن أْمسى وهو مْنَقـِلـُب

 شخت الجزارة مثُل البيِت سـائُره  من الُمسوِح ِخَدبٌّ شوَقب َخشـُب

 آأنَّ رجليه ِمْسماآاِن من ُعـَشـٍر  َصْقباِن َلْم َيَتَقشَّْر عنهما الّنـَجـُب

ْرَعى له ُعَقب ِمْن الئِح المْرِو والَم  الَهـاُه آٌء َوَتـنُّـوم وُعـْقـَبـُتـُه  

  وقال أبو النَّْجم

 واْلَمرُو ُيْلِقيه إلى أمـعـائه  في َسْرطٍم َماَد على التوائِه 

 َيُموُر في الحلِق على ِعْلَباِئِه  َتَمعَُّج الحيَِّة في ِغـَشـاِئِه

 هاٍد ولو َحاَر بَحوَصالِئِه  

م للحجارةإذابة جوف الظلي  

وَمْن َزَعَم أنَّ َجوَف الظَّليِم إنما ُيذيِب الحجارة بَقيظ الحرارة فقد أخطأ، ولكْن ال بدَّ من مقدار للحرارة و نحو غرائز 
 أخر، وخاّصّيات أخر، أال تَرى أنَّ الُقدوَر التي ُيوقد تحتها األيَّاَم واللَّيالَي، ال تذوب
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الغرائزالقول في الخاصِّيَّات والمقابالت و  

وسأدلك على أّن القوَل في الخاّصّياِت والمقابالت والغرائز حقٌّ، أال ترى أنَّ جوَف الكْلب والذِّيِب يذيبان العظام وال 
يذيبان َنَوى التمر، وَنَوى التمر أرَخى وألين وأضعُف من العظام المْصَمتة، وما أآثر ما َيهِضم العظم، وقد يهضم 

الحيَِّة، إذا ازدردت بضع اللْحِم بالشََّرِه والنََّهم، وفيها بعُض الِعظامالعظَم جوُف األسد وجوُف   

 والبراذين التي ُيِحيُل أجواُفها الَقتَّ والتِّبن َرْوثًا، ال تستمري الشعير

واإلبُل تقبُض بأسناِنها على أغصاِن أمِّ َغْىالن، وله شوٌك آَصياصي البقر، والُقضباُن علكة يابسٌة جرد، وصالب 
 متينة، فتستمرُئها وتجَعُلها َثْلطًا، وال تْقَوى على هْضم الشَِّعير المْنَقع، وليس ذلك إالَّ بالخصائص والمَقابالت

وقد ُقدِّر آلُّ شيء لشيء، ولوال ذلك لما نفذ خرطوُم البعوضِة والِجرجسة في جلد الفيِل والجاموِس، وَلَما رأيت 
مّرًة، ومّرًة يتلطَّخ بالطِّين، ومّرًة يجعله أهله على ربيث الدآان، ولو دفعوا  الجاموَس يهرُب إلى االنغماس في الماء

 إليك ِمَسّلًة شديدَة المْتن، َلَما أدخْلَتها في جلد الجاموس إّال َبعَد التكلُِّف، وإّال بَبْعِض االعتماد

د الحمار لْطعنة الذُّباب، وسخَّر الحجارة والذي سخَّر جلَد الجاموِس َحّتى انفَرى وانصدع لَطْعنِة البعوضة، وسخَّر جل
لجوف الظليِم، والَعْظَم لجوف الكلب هو الذي سخَّر الصَّْخر الصُّلَب ألذناب الجراد، إذا أرادْت أن ُتلقي بيضها؛ فإنَّها 

قوَّة  في تلك الحال َمَتى عقَدْت ذنبها في ضاحي صْخرٍة انصدَعْت لها، ولو آان انصداُعها من جهة اَألْسر، ومن
اآللة، ومن الصَّدم وقوَّة الغمز، النصدعت لما ُهو في الحسِّ أشدُّ وأقوى، ولكنَّه على جهة التَّسخير، والمقابالت، 

 والخصائص

وآذلك ُعود الَحْلفاء، مع ِدّقته ورَخاوته وِلين انعطافه، إذا َنبَت في ُعمق األرِض، وتَلقَّاه اآلُجرُّ والخَزُف الغليظ، َثَقَب 
عند نباته وشبابه، وهو في ذلك عبَقٌر نضير ذلك،  

 وزعم لي ناٌس من أهل األرُدنِّ، أّنهم وَجدوا الحْلفاء قد َخَرَق جوف القار

 وزعم لي أبو عّتاب الجّرار، أّنه سمع األَآَرة ُيخِبروَن أنَّهم وجدوه قد َخَرَق َفْلسًا َبْصرّيًا

كون على قْدر مالقاة الطباعوليس ذلك لشدَِّة الغمِز وِحّدة الرأس، ولكنه ي  

ويزعمون أنَّ الصَّاعقة تسُقُط في حانوت الصَّيقل فُتذيب السُّيوَف بطبعها، وتدع األغماَد َعَلى شبيٍه بحالها، وتسُقُط 
 َعَلى الرَّجِل ومعه الدراهُم فُتسبك الدَّراهم، وال يصيُب الرُجَل أآَثُر من الموت

ُبلَّة التي تكون فيها الصَّواعق، ال يدعون في صُحون ُدورهم وأعالي ُسطوحهم، شيئًا والبحريُّوَن عندنا بالبصرة واُأل 
من الصُّفر إالَّ َرفعوه؛ ألّنها عندهم تنقضُّ من أصل مخارجها، على مقداٍر من محاذاة األرض، ومقابلة المكان، فإذا 

 آان الصُّفر لها ضاحيًا، َعَدلْت إليه عن َسَننها

وقد رأيُتهم يستعِملون ذلك وما أنكر ما قالوا،  

وقد َيْسقط النَّوى في ُتراِب المتوضَّأ، َفإذا صهِرَج َنَبَت، فإذا انتهى إلى الصَّاروج أمسك، وإن آان الصَّاروج رقيقًا 
 فإْن ُقيَِّر، وُجعل ِغلُظُه بقدر طول اإلبهام، نبت ذلك النَّوى حتَّى يخِرق ذلك القار

أو ِسّكة، لما بلغ إرادته حتى يشقَّ على نْفسه ولو رام َرُجٌل خْرَقه بمسمار  
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والذي سّخر هذه األموَر القويَّة في مْذهب الرَّأي وإحساِس النَّاس، هو الذي سخَّر الُقمُقم، والطَّيجن، والِمْرجل، 
خرجْت من والطَّسَت، إلبرة العقرب، فما ُأحصي عَدَد َمْن أخبرني من الحّوائين، من أهل التَّجارب، أّنها ربَّما 

 ُجحرها في اللَّيِل لطَلب الطُّعم، ولها نشاط وُعَرام، فتضِرب آّل ما ِلَقيْت ولِقيها من حيواٍن، أو نبات، أو جماد

وزعم لي خاقاُن بن صبيح واستشهد المثنَّى بَن ِبْشر، وما آان يحتاُج خَبُره إلى شاهِد؛ لصدقه أّنه سمَع في داره َنْقَرًة 
د آان سمع بهذا الحديث فنهض نحَو الصَّوت، فإذا هو بعقرب فتعاورها هو والمثني بنعالهما حتى وقعْت على ُقمُقم وق

 قتالها، ثمَّ دَعَوا بماء فصبَّاه في الُقمُقم في عِشيَّتِهما، وهو صحيٌح ال يسيلُ منه شيء

في بَدن اإلنسان والحميِر والبغاِل،  فمن تعّجَب من ذلك فليصِرُف َبِدّيًا تعجَُّبه إلى الشيء الذي تقذفه بذنبها العقرُب
فليفكِّْر في مقدار ذلك من القلة و الكثرة، فقد زعم لي ناٌس من أهل الَعْسكر أّنهم وزنوا َجرََّاَرًة بعد أْن أْلَسُعوها 

فوجدوا وزَنها على تحقيق الوزن على مقداٍر واحد، فإن آان الشيء المقذوُف من شكل الشيء الحاّر، فلم قصَّرت 
فقد َوَجَب اآلَن أنَّ السمَّ ليس يقتل  وإن آان من ِشكل الشيء البارد فلم قصَّر الثلج عن َمْبلغ عمله لنَّاُر عن مبلغ عملها

 بالحرارة، وال بالبرودة إذا آان باردًا، ولو وَجْدنا فيما أردنا شيئًا بلغ مبَلَغ الثَّلِج والنار لذآْرناه

النَّعامِة ليس يُذيُب الصَّخَر األملَس بالحرارة، ولكنَّه ال بّد على آلِّ حاٍل من مقداِر من فقد دلَّ ما ذآرنا على أّن جوَف 
 الحرارة، مع خاِصيَّات ُأَخَر، ليسْت بذاِت أسماء، وال تعرُف إالَّ بالوهم في الجملة

الجنس َعْيُن الجوهِر وذاُته، وتزعُم علة قتل السم والسّم يِقتل بالكّم والَكيف والجِنس، والَكمُّ المقدار، والكيف الحّد، و
الهْنُد أّن السّم إنما يقُتل بالَغرابة، وأّن آّل شيء غريب خاَلَط َجْوَف حَيَواٍن َقَتلُه، وقد أبى ذلك ناٌس فقالوا وما باُله 

وليس ُتحسُّ الّنفُس  يكون غريبًا إذا القى العَصَب واللَّحم، وربَّما آان عامًال فيهما جميعًا، بل ليس يقتل إّال بالجنس،
إّال بالجنس، ولوآان الذي يميت حِِسَُّهما إنَّما يميتُه ألّنُه غريٌب ، َجاَز أيضًا أْن يكون الَحسَّاس إنما َحّس ألنه غريب، 

 ولو آان هذا جائزًا لقيل في آلِّ شيء

وف اإلنسان، وإذا َجَمَدا لم يجاوَزا وقال ابن الجهم لوال أّن الذهب المائَع، والِفّضة المائعة، يجمدان إذا صارا في ج
 مكانَهما لكاَنا من القواتل بالغرابة

وهذا القول دْعَوى في النَّفس، والّنْفُس تضيق جدًّا، وما قرأت للقدماء في النْفس األجالَد الكثيرة، وإنما يستدلُّ ببقاِء 
أمًَّة بعَد أمَّة، وعمرًا بعد عمر، على جهل أآثِر الّناِس  تلك الكتِب على َوْجِه الدَّهر إلى يومنا هذا، َونْسِخ الرَِّجال لها

 بالكالم، والمتكلمون يريدون أن َيْعلُموا آّل شيء، ويأبى الّله ذلك، فهذا باٌب من أعاجيب الظليم

 باب آخر وهو أعجب من األول

يكون الجمُر هو العامل في إحراقه  وهو ابتالُعُه الجمَر حتى ينُفَذ إلى جوفه، فيكوَن جوُفه هو العامل في إطفائه، وال
وأخبرني إبو إسحاَق إبراهيُم بن َسّياٍر الّنّظام وآنَّا ال نرتاب بحديثه إذا حكى عن سماٍع أو ِعيان أّنُه َشهَد محمد بَن 

نُت قلت له إنَّ عبد الّله يلقي الحَجر في الّنار، فإذا عاد آالجمر َقَذف به ُقّداَمُه، فإذا هو يبتلعه آما يبتلع الَجْمَر، آ
الَجْمَر سخيٌف سريُع االنطفاِء إذا لقي الرُّطوبات، ومتى أطبَق عيه شيء يُحوُل َبْيَنُه وبين الّنسيم َخَمَد، والَحَجَر أشدُّ 
ا إمساآًا لما يتداخله من الحرارة، وأثَقُل ِثَقًال، وألزق لُزوقًا وأبطأ اْنِطفاًء، فلو أحمْيَت الحجارة فأحماها ثم قذف به

إليه، فابتلع األولى فارَتبت به ، فلما ثنى وثّلَث اشتّد تعجبي له ، فقلت له لو أحميت أواقيَّ الحديِد، ما آان منها ُرْبَع 
ِرطٍل ونصف رطل ففعل، فابتلعه، فقلت هذا أعجُب من األّوِل والّثاني، وقد بقَيْت علينا واحدةٌُ، وهو أن ننظر 

ولم يترآنا بعُض السفهاء وأصحاب الُخْرِق أن َنَتعرََّف ذلك على األيَّام، وآنت  الحجارة أَيْسَتْمري الحديد آما يستْمِري
َعْزمُت على ذْبحه وتفتيش َجْوفه وقانصته، فلعّل الحديد يكون قد بقي هناك ال ذائبًا وال خارجًا فعَمد بعُض ُندمائه إلى 

لى حلقه حتى طلع طرُف الّسكين من موضع َمْذبحه، ثمَّ خّر َميِّتًا، ِسّكيٍن فُأْحِمَي، ثم ألقاه إليه فابتلعه، فلم يجاوز أع
 َفمَنَعَنا بُخرِقه من استقصاء ما أرْدنا
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 شبه النعامة بالبعير وبالطائر

وفي النَّعامة أّنها ال طائٌر وال بعير، وفيها من جهة المْنسِم والوظيف والَخَرَمِة، والشّق الذي في أنفه، ما للبعير، وفيها 
الرِّيش والَجناَحين والذَّنِب والمِنْقاِر، ما للطائر، وما آان فيها من شكل الطَّائر أخَرَجها ونَقلها إلى البيض، وما  من

 آان فيها من شكل البعير لم يخرجها ولم ينقلها إلى الُولِد، وسماها أهل فارس أْشُتْرُمرْْغ، آأّنهم قالوا هو طائر وبعير

  وقال يحيى بن نوفل

إلى الَخبيِث من المِصير َتصير   فأنَت آساقٍط بين الـحـَشـايا  

 ومثُل َنعامٍة ُتْدَعـى بـعـيرًا  تعاُظِمها إذا ما قـيل ِطـيِري

 فإن قيل اْحِملي قالت فـإنِّـي  ِمَن الطَّير الُمِربَِّة بالـُوآـوِر

  ثمَّ هجا خالدًا فقال

غيرة َعيَر َسْوٍءوآنَت َلَدى الُم  َتُصول من الَمخافِة للـزَّئيِر  

 ألعالٍج ثمـانـيٍة وِعـْلـج  َآبيِر السِّنِّ ذي بَصٍر َضريِر

 َهْتفَت بكلِّ َصْوِتَك أْطِعُموني  شرابًا ثمَّ ُبْلَت َعلى السَّـِريِر

ونه بِعلة، وإن وإنما قيل ذلك في النَّعامة؛ ألّن النَّاَس يضربون بها المثَل للّرجل إذا آان ِممَّْن يعتلُّ في ُآلِّ شيء يكلف
 اْخَتَلَف ذلك التكليف، وهو قولهم إنما أنَت نعامٌة، إذا قيل لها احملي قالت أنا طائر، وإذا قيل لها طيري قالْت أنا بعير

 قصة أذني النعامة

ذلكوتزعُم األعراُب أنَّ الّنعامة ذهَبْت تطُلُب قرَنين، فرجعت مقطوعَة األذنين؛ فلذلك يسمُّونه الظليم، ويصفونه ب  

  وقد ذآر أبو الِعياِل الُهذلّي ذلك، فقال

 وإخال أنَّ أخاآـم وِعـَتـاَبـه  إذ جاءآم بتعطٍُّف وسـكـوِن

 ُيْمِسي إذا ُيمِسي ببطن جـائع  ِصْفٍر ووجِه ساهٍم َمـْدُهـوِن

 َفَغَدا يُمثُّ وال ُيرى في َبْطِنـِه  ِمْثقاُل َحبَِّة َخـْردٍل مـوُزوِن

ـا ِبـَغـْيِر أذينلُيَصاغ َقْرَناَه  أو آالّنعامِة إْذ غدت من بيتهـا  

 فاْجَتثَِّت األْذنان منها فاْنَثـَنـْت  َصلماَء ليَسْت ِمْن َذواِت ُقُرون 

تقليد الغراب للعصفور ويقولون ذَهَب الُغراب َيَتَعلُم مشيَة الُعصفور، فلم يتعّلْمها، ونِسَي ِمشيَتُه، فلذلك صاَر يحِجُل 
َقفزان الُعْصفور وال َيقفُز  

مشي طوائف من الحيوان والبرغوث والجرادُة ذات َقفز، وال تمشي ِمْشيَة الدِّيِك والّصقِر والبازي، ولكن تمشي ِمشية 
 المقيَّد أو الُمَحجَّل ِخْلَقه

  قال أبو ِعمران األعمى، في تحوُّل ُقضاعَة إلى قحطاَن َعْن نزار
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لـواالَخليَط فال عزَّ الَّذين َتَحمَّـ  آما اْسَتوَحَش الحيُّ المقيُم ففارُقوا  

 آتارِك يومًا ِمْشَيٍة ِمـْن َسـِجـيٍَّة  ألخرى ففاَتْتُه فأصَبَح َيْحـِجـل

 عظام النعامة 

 ومن أعاجيبها أّنها مع عَظِم عظامها، وشّدة عْدوها، ال مخَّ فيها

  وفي ذلك يقول األعلم الهذلي

َلى حتِّ الُبَرايِة َزْمَخريِّ الّسَع  واعِد َظلَّ في َشْرِي ِطـوال  

يعني ظليمًا شّبه بِه عْدَو فرِسه، والَحتُّ السريع، والّشري الحنظل، وُبرايته قّوته على ما َيْبريه من السَّير، والسَّواعد 
 مجاري مّخه في العظم وآذلك مجاري ُعروق الّضرع، يقال لها السَّواعد

بعَضها ُيْسِعُد بعضًا، آأّنه من الّتعاون أو من المواساةقال ونظّن إنَّما قيل لها ذلك ألّن   

  قال والزَّْمَخرّي األجوف، ويقال إنَّ قَصَب عْظِم الظَّليِم ال مخَّ له، وقال أبو النَّْجم

  هاٍو يظلُّ المخُّ في َهواِئِه

 وواحد السَّواعد ساعد

اَألَسِدوقال صاحب المنطق ليس المخُّ إالَّ في المجّوفة، مثل َعْظِم   

 وفي بعض عظامه مخٌّ يسير، وآذلك المخُّ قليٌل في ِعظام الخنازير، وليس في بعضها منه شيٌء البتَّة

 بيض النعام وما قيل فيه من الشعر

وِمْن أعاجيبها أّنها مع ِعَظم بيضها تكثُِّر عدَد البيِض، ثمَّ تَضع بيَضها طوًال، حتى لو مدْدت عليها خيطًا لما وجدَت 
ْنُه ُخروجًا عن األخرى، ُتعطي آلَّ بيضٍة من ذلك قْسَطه، ثم هي مع ذلك ربَّما ترآت بيضها وذهَبْت تلتمُس لها ِم

 الطَّعام، فتِجُد بيَض ُأخَرى فتحضُنه، وربَّما حضنت هذه بيَض تلك،ورّبما ضاع البيُض بينهما

  وأّما َعدُد بيضها ورئالها فقد قال ُذو الرُّّمِة

أْمَسى وهو ُمْنَقِلب أبو َثَالِثيَن   أذاك أم خاِضٌب بالسِّيِّ مرَتُعُه  

  وفي وضعها له طوًال وعرضًا على خطٍّ وَسْطٍر، يقول

 َوَما َبْيَضاُت ِذي ِلَبٍد ِهَجفٍّ  ُسِقيَن ِبَزاَجٍل َحتَّى َرِويَنـا

 ُوِضْعَن فكلُُّهنَّ على ِغراٍر  ِهجاُن اللَّون لم تقرع َجنينا 

فَهافًا ثخـينـاَوَيْلَحفُهّن َه  َيِبيُت َيحفُهّن ِبمـْرَفـَقـْيِه  

  وقال اآلخر

 تهوى بها مكرباٌت في مرافقها  فتٌل صالٌب مياسيٌر معاجـيل
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 يدا مهاٍة ورجال خاضٍب سنـٍق  آأنه من جناه الشرى مخلـول

 هيٍق هجٍف وزفانيٍة مـرطـى  زعراء ريش جناحيها هراميل

 آأنما منثتى أقماع ما هصـرت  من العفاء بليتـيهـا ثـآلـيل

 تروحا من سنام العرق فالتبطـا  إلى القنان التي فيها المداخـيل

 إذا استهال بشؤبوب فقد فعلـت  بما أصابا من األرض األفاعيل 

 فصادفا البيض قد أبدت مناآبها  منها الرثال لها منها سرابـيل

ـٍرفنكبا يبقفان البيض عن بـش  آأنها ورق البسباس مغسـول  

 تشبيه القدر الضخمة بالنعامة

دةوالشُّعراء يشبِّهون الِقْدَر الضَّْخمَة التي تكون بمنِزِل الَعظيم وأشباِهِه من األجواد، بالنَّعامة، قال الّرّماُح، ابُن َمّيا   

 وقلت لهـا ال تـعـجـلـي  آذلك تقري الشوك ما لم تردد 

يلتقـي إلى جامٍع مثل النَّعامة  عوازبـــه فـــــوق  

 جامع يعني القدر، وجعلها مثل النَّعامة

  وقال ابن ميادة يمدح الوليَد بَن يزيد

 نتاج الِعَشار المْنِقيات إذا شَتْت  روابُدها مثُل الّنعاِم العواِطِف 

  وقال الفرزدق

 وقدٍر آحيُزوم الّنعامة ُأْحِمَشـْت  بأْجذاِل ُخْشٍب زاَل َعْنَها هشيمها 

 الذئب والنعام

ضحك أبو َآْلَدَة حين ُأنِشد شعَر ابن النَّطَّاح، وهو قولهو   

  والذِّئب يلعب بالّنعام الشَّارد

قال وآيف يلعب بالّنعام، والذِّئُب ال َيْعِرُض لبيض النَّعام وفراخه حين ال يكونان حاضَرين، أو يكوُن أحدهما، ألنَُّهَما 
وأعجَلْتُه األنثى َفَرَآَضْتُه رآضًة ُتلقيه إلى الذَّآر فال يزاالن آذلك حتى متى ناهضاه رَآَضُه الذَّآُر فرماه إلى األنثى، 

  يقُتاله أو يعجَزُهما َهَربًا، وإذا حاَوَل ذلك منه أَحُدُهَما لم يْقَو عليه، قال فكيف يقول

  والذِّئب يلعُب بالنَّعام الشَّارد

 وهذه حاُله مع النَّعام
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ِذئبًا فهَزمتاه، وصِعد شجرًة ، فجالدهما، فنقره أحُدهما، فتناَوَل الذِّئُب رأَسه فقَطعه، ثم نزل وزعم أنَّ نعامتين اعَتَوَرتا 
 إلى اآلخَر فساَوَره فهَزَمه

 ُجبن الظليم ونفاره

  والظَّليم ُيوَصف بالُجْبن، ويوصف بالنِّفار والتَّوحُّش وقال َسهم بن حنظلة، في هجائه بني عامر

آثيرا رأيَت َجفاًء َوُنوآًا  إذا ما َرأيَت بني عامـٍر  

 نعاٌم َتُجرُّ بأْعَنـاقـهـا  ويمَنعها ُنْوآها أن َتطيرا 

 ضرر النعامة

والّنعامة تتخذها الّناُس في الدُّور، وضرُرها شديٌد، ألّنها ربَّما رأْت في أذن الجارية أو الصبيَّة ُقرطًا فيه حجٌر، أو 
كم أذٍن قد خَرقتها ورّبما رأْت ذلك في َلبَِّة الصبيِّ أو الصبّية، فتضربه بمنقارها، فربَّما حّبٌة لؤلٍؤ، َفَتْخَطُفُه لتأآله، ف

 خرقت ذلك المكاَن

 شعر في تشبيه الفرس بالظليم

  وممَّا يشبَّه به الَفَرُس ممَّا في الظليم، قوُل امرئ القيس بن ُحْجر

وِبـْرآٌة وخدٌّ أسيٌل آالِمسنِّ  َآجؤجؤ َهْيٍق دفُّه قد تمّورا   

  وقال ُعْقَبُة بن َسابق

 وله ِبرآة َآُجؤُجِؤ َهـْيٍق  وَلباٌن مضرٌَّج بالِخَضاب 

  وقال أبو ُداؤد اإليادي

 َيْمِشي آمشي َنعـاَمـَت  يِن ُيتاِبعاِن أشقَّ شاخصْ 

  وقال آخر

 آأنَّ َحماَته ُآرُدوُس َفْحٍل  مقلَّصة على َساَقْي َظِليمِِ 

إلياديُّوقال أبو داؤٍد ا   

 آالسِّيِد ما استقبلـتـه وإذا  َولَّى َتُقوُل ُمَلْمَلٌم ضـْرُب

 ْألٌم إذا استقبلته َوَمـَشـى  متتابعًا ما خاَنـُه َعـْقـُب

 َيْمِشي آَمْشِي َنعاَمٍة َتِبَعـْت  ُأْخَرى إذا َما َراَعَها َخْطُب 

ِكنانّي باضت الُبْهَمى أي سقطت ِنصاُلها وباَض الصَّيف، وباَض القوُل فيما اشُتقَّ له من الَبْيض اسم قال الَعَدبَّس ال
 الَقيُظ اشتدَّ الحرُّ وخرج آلُّ ما فيه من ذلك

  وقال األَسِدّي

 فِجئنا وقد باَض الَكَرى في ُعيوِننا  َفًتى ِمْن ُعُيوِب الُمْقِرِفيَن ُمَسلََّما



 

86 
 

  وقال أميَُّة بُن أبي الصَّْلِت

واَها نذيرا لم ُيِحسُّوا منها ِس  َرِآَبت بيضُة الَبَياِت عليهـم  

  وقال الرَّاعي، يهجو ابَن الرِّقاع

 لو آْنَت ِمْن َأحٍد ُيهَجى هَجْوُتُكـْم  يا ابَن الرِّقاع ولكْن لْسَت ِمْن أَحِد 

 تأَبى ُقضاعُة لْم تقَبْل لكْم نسـبـًا  وابَنا ِنزاٍر فأنتم َبيضُة الـَبـَلـِد

عليِّ بن أبي طالب رضي الّله عنه أنا َبْيَضُة الَبلد، ومنه بيضة اإلسالم، وبيضة القّبة أعالها، وآذلك وفي المديح قوُل 
 الصَّْوَمَعُة، والَبْيُض قالنس الحديد

  وقال أبو حيَّة النُّميرّي

 وَصدَّ الغانياُت الِبيُض َعنِّـي  وما إْن آان ذلك عن َتَقالي

ِلوأْفَسَد ما َعَليَّ من الَجَمـا  رأْيَن الشَّيَب َباَض على ِلَداِتي  

وَبيُض الُجْرح والُخَراِج والِحْبِن الوعاء الذي ُيْجمُع فيه الصَّديد، إذا َخَرَج برَئ وصُلح، وقد ُيسمُّون ما في بطوِن 
 َقْيضًا يكوُن لما فيه إناث السَّمك َبْيضًا، وما في بطوِن الَجراِد بيضًا، وإن َآاُنوا ال َيَرْوَن ِقْشرًا يشتِمُل عليه، وال

 ِحْضنًا

 والِخرَشاُء ِقشرُة الَبْيض إذا َخَرَج ما فيه، وَسْلخ الحيَِّة يقال له الِخرشاء

  شعر في التشبيه بالبيض وقال األعشى في تشبيه الّلفاِء الحسناِء بالبيضة

 أو بيضٍة في الدِّعِص مكنونٍة  أو ُدرٍَّة ِسيَقْت إلى َتـاِجـِر

الحديدوقال في بيض    

 آأنَّ َنعاَم الدَّوِّ َباض عليِهـُم  إذا شاَم يومًا للصَّريِخ الُمندَِّد 

  وقال األعشى

 َأَتْتَنا ِمَن الَبْطحاِء َيْبُرُق َبيُضَها  وقد ُرِفَعْت ِنيراُنها فاستقلَِّت

  وقال زيد الخيل

باض علـيهـُمآأنَّ َنَعاَم الدَّوِّ   َفَأْحَداُقُهْم َتْحَت الَحِديِد خواِزُر   

     استطراد لغوي

ي قال ويقال تقيََّضت البيضُة، واإلناُء، والقارورة، تقيُّضًا إذا انكسرت ِفَلقًا، فإذا هي لم َتَتَفلَّْق ِفَلقًا وهي متالزقٌة، فه
م وبين الصَّميم، قال والصَّميم مْنَقاَضٌة انِقياضًا، وَقيض البيضة قشرتها اليابسة، وِغْرِقئها القشرة الرَّقيقة التي بين اللَّح

 الجلدة

 قال ويقال غرَقَأت البيضُة إذا خرَجْت وليس لها قشٌر ظاهر غير الِغرِقئة
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قال الرَّدَّاد غرقَأت الدَّجاَجُة بيضها، فالبيضة ُمَغْرقأة، والِخرشاء القشرة الغليظة من البيضة، بعد أن تثَقب فيخرَج ما 
اشّي، غير مهموزفيها من البلل؛ وجماُعها الَخر  

 قال وقال ردَّاد ِخْرشاُء الحّية َسْلَخها حين تنَسلخ

قال وتغّدى أعرابيٌّ عنَد بعِض الملوك، فدبَّت على حْلِقه قملٌة، فتناولها فقَصَعها بإبهامه وَسبَّابتِه، ثمَّ قتلها، فقالوا له 
فقال بأبي أنُتْم وأمي، ما بقي إال ِخرشاؤها ويلك ما صنعت  

الُمَرّقُشوَقاَل    

 إن َتْغَضُبوا َنْغَضْب لذاآم آما  َيْنَسلُّ من ِخْرشائه األرقـْم

وقال ُدريد بن الصِّمَِّة في َبيض الحديد قال ويقال في الحافر نَزا ينزو، وأمَّا الّظليُم فيقال َقَعا يقُعو، مثل البعير، يقال 
ما يسوُّون فيه بينه وبين البعير، ويقال خّف البعير، والجمع أخفاف، قاع يقوُع َقْوعًا وِقَياعًا، وَقَعا يقُعو َقْعوًا، فهذا 

 ومنِسُم البعير، والجمع مناسم؛ وآذلك يقال للّنعامة

  وقال الّراعي

 وِرْجل آرْجل األْخَدريِّ ُيِشيُلهـا  َوِظيٌف على ُخفِّ الّنعامِة أْروُح 

  وقال جران العود

 َلَها مثل أظَفار الُعَقاب وَمْنِسٌم  أزجُّ َآُظْنُبوب النََّعامِة أروُح 

  قال والزَّاَجل ماء الظَّليم؛ وهو آالِكَراِض من ماِء الفْحل، وَأْنشد الْبِن أحمر

 وما بيضاُت ذي ِلَبٍد ِهَجفٍّ  ُسِقين بَزاَجٍل َحتَّى َرِويَنا

  وقال الطِِّرمَّاح

ْن َلِميَس َسَبْنـَداَسْوَف ُتْدِنيك ِم  ٌة َأَماَرْت بالَبْوِل َماَء الِكَراض   

  وربَّما استعاروا المناسم، قال الشاعر

 توعدني بالسِّجن واآلدات  إذا َعَدت تأظبت أدات

  تربُط بالحبل ُأَآْيِرَعاِت  

َخيُط قال ويقال لولد النَّعام الرَّأل، والجمع ِرئال ورئالن؛ َوَحفَّاٌن، َوَحّفانة للواحدة، والجمع َحفَّان؛ وِحْسكل، ويقال هذا 
  نعاٍم وِخيطان، وقال األسوُد بن ُيْعُفر

 وآأّن مرجعهم َمَناقُف َحْنَظٍل  لِعَب الرِّئال بها وِخيُط َنعاِم

 ويقال َقطيٌع من َنعام، َوَرْعلٌة من نعام

ُطَفيٌل الَغَنِويُّ في وقال األصمعيُّ الرَّعلة الِقطعة من النََّعام، والسِّرب من الظَِّباِء والَقَطا، واإلْجل من الظِّلف، وقال 
  بيضة اْلَحيِّ وما أشبه ذلك
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 َضَواِبُع َتْنِوي َبْيَضَة اْلَحيِّ بعدما  أذاَعْت بَرْيَعاِن السََّوام المعزَِّب 

  قال ويقال للظليم إذا َرعى في هذا النَّبات ساعًة وفي هذا ساعًة قد َعقََّب ُيَعقُِّب تعِقيبًا، وأنشدني لذي الرُّمَّة

ئِح المْرِو والَمْرَعى َلُه ُعَقُب ِمْن ال  ألهـاه آٌء وَتـنُّـوٌم َوُعـْقـَبـُتـه  

قال ويقال للرجل، إذا آان صغير األذنين الصَقتين بالرَّأس أصمع؛ وامرأٌة َصْمعاء، ويقال َخَرَج السهُم مَتَصمِّعًا إذا 
  ابتلَّْت ُقَذُذه من الدَّم وانضّمت، وقال أبو ُذؤيب

َوريُشُه متصمُِّع سهمًا َفَخرَّ   

ذا ويقال أتانا بثريدٍة ُمَصمََّعة إذا َدقََّقَها َوَحدََّد رأَسها، وصومعة الّراهِب منه؛ ألنها دقيقة الرأس، وفالٌن أصمع القْلِب إ
  آان ذآيًا حديدًا ماضيًا، وقال طرفة

ّمٌةَلَعْمِري لقد َمرَّْت عواِطُس َج  َوَمرَّ ُقَبْيَل الصُّبح ظبٌي مصمُِّع  

 أراد ماضيًا

  شعر في البيض وقال الشاعر في بيضة الَبلِد

 أْقَبْلَت ُتوِضُع ِبْكرًا ال ِخطاَم لهـا  َحِسْبَت َرْهطك ِعْنِدي َبْيَضَة الَبَلِد 

  وُيشبَّه عظاُم جماجِم الرؤوس بَبيض الّنعاِم، وقال األعرج الَقْيِنّي

اح غداَة َطـْرٍقبَكينا بالرِّم  على َقْتَلى بناصفٍة ِآـراِم  

 َجماجَم ُغوِدَرْت بحماِم ِعْرٍق  آَأنَّ َفَراَشها َبيُض الّنعـاِم

   وقال مقاتل بن َطَلَبَة

 رأيُت سحيمًا فاَقَد الّلُه َبْيَنَها  َتِنيُك بأيديها وَتأَبى ُأُيوُرَها

  وقال السُّحيمي يرّد عليه

ا بَبيِض َنعـامٍةُمَقاِتُل بشِّْره  وإن لم تبشِّرها فأنَت أميُرها   

  وقال أبو الشِّيص الُخزاعي في بيضة الِخْدر

 وأبرَز الِخْدر من ِثْنَيْيِه َبـْيَضـَتـُه  وأعَجَل الرَّْوُع نصَل السَّيِف ُيْخَتَرط 

 فَثمَّ َتفـديك ِمـّنـا آـلُّ غـانـيٍة  والشَّيُخ يفديك والِولداُن والشُّـُمـط

  وقال جحُش بُن نصيب

َبْيٍض َعجََّل النَّْقُف طائُره  َخَذاِريُف  آَأنَّ ُفالق الهام تحَت ُسـيوِفـنـا  

  وقال مهلهٌل في بيضة الِخدر

 وتجوُل بيضاُت الُخدوِر حواسرًا  يمَسْحَن َفْضَل َذواِئِب األيتـاِم
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 وهو وما قبله يدالن على أنهم ال ُيَشبِّهون ِبَبْيِض الّنعام إّال األبكار

  قال الشاِعُر

وَة بيض آالخباء الـمـقـوَِّضَسما  َوِبيض أفْقَنا بالضَُّحى من ُمتـونـهـا  

 هجوٌم َعليَها َنـْفـَسـُه َغـْيَر َأنَّـُه  َمَتى ُيْرَم في َعْيَنْيِه ِبالشَّْخِص َيْنَهِض 

يت أيضًا يدّل على أنَُّه يعني بالِبيِض َبْيض النَّعام، َوسماوة الشيء شخصه، ألّن الظَّليم لما رآهم َفِزع ونهَض، وهذا الب
 َفُروَقٌة

  وقال ذو الرُّمَّة في بيض النَّعام

 تراه إذا هّب الصَّبا َدَرَجْت بـه  غرابيُب من ِبيٍض َهَجاِئَن َدْرَدُق 

سوٌد  قال والصََّبا والجنوُب تهبَّان في أيام ُيبس البْقل، وهو الوقُت الذي يثُقُب النَّعام فيه البيض، يقول درجت به ِرئالٌن
 غرابيب، وهي من ِبيٍض هجائن أي َبْيض، والدَّرَدق الصِّغار، وهو من ُصَغِر الرِّْئَالن

 الحصول على بيض النعام

  قال ُطفيل بن عوٍف الغَنوّي، وذآر آيف يأخذون بيَض الّنعام

 َعوازُب لم تسَمْع ُنُبوح َمَقـاَمٍة  ولم َتر َنارًا ِتمَّ َحْوٍل مـجـرَِّم

الُخْنِس المناِخِر َتْوَءِمأَغنَّ من   ِسوى نار َبيض أو َغزاٍل ُمْعفٍَّر  

هذه إبُل راٍع معِزٍب صاحب بواٍد وبدوٍة ال يأتي المحاضَر والمياَه حيُث تكون الّنيران، وهو صاحب لبٍن وليس 
 صاحَب بْقل، فإبله ال ترى َنارًا سوى َناِر َبيض أو غزاٍل

اُر التي ُيصطاد بها الظِّباُء والرِّئالُن وَبْيُض النَّعام ألنَّ هذه آلَّها تعشى إذا رأْت نارًا، نار الصَّيد وهذه النَّاُر هي الّن
 ويحُدُث لها فكرٌة فيها ونظر، والصبيُّ الصغير آذلك، وأوَُّل ما يعاِبُث الرَّضيُع، أوََّل ما يناغي، المصباُح

لضِّفدَع ينّق، فإذا رأى نارًا سَكت، وهذه األجناس قد ُتغترُّ بالنَّار، وقد يعتري مثُل ذلك األسَد، ويعتري الضِّفدَع؛ ألنَّ ا
 وُيْحَتاُل لها بها

 تشبيه الغيوم بالّنعام

  وتوصف الغيوُم المتراآمة بأنَّ عليها نعامًا، قال الشَّاعر

 آأنَّ الرََّباب ُدَويَن السَّحا  ِب َنعاٌم َتَعلََّق باألْرُجِل

  وقال آخر

ٍر أْن َيُصـوَب ربـيُعله آلُّ َأْمـ  َخِليَلّي ال َتْسَتْسِلَمـا َواْدُعـوا اّلـِذي  

 َحيًا لبَالد َأْبَعَد الَمـْحـُل أهـلـهـا  وفي الَعْظم شيٌء في َشَظاُه ُصُدوع 

 بمنتضٍك غرِّ النََّشـاص آـأنـهـا  ِجباٌل عليهنَّ الـنُّـسـوُر ُوُقـوُع
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  استطراد لغوي وقال آخر

وٍض وبيِن مَظلَِّلمن بين َمْخُف  َوَضَع النََّعاَمات الرِّجاُل بَرْيِدَها  

 والنعائم في السماء، والنعائم والّنعامتان من آالت البئر، والنعامة بيت الصائد

  وقال في مثل ذلك عروُة بن ُمرَّة الهذلّي

 وذاِت َرْيٍد َآَزْنق الَفأِس ُمْشِرَفٍة  طريقها َسِرٌب بالّناِس مجُبوُب

منهزٌم منها وَمنصوُب حاالِن  لم َيْبق من َعْرشها إّال نعامُتهـا  

 مسكن النعام

وفي المثل ما ُيجَمُع بين األْرَوى والّنعام ألنَّ األْرَوى تسكن الجبال وال ُتسِهل، والّنعاَم تسكن السهل وال َتْرقى في 
  الجبال، ولذلك قال الشاِعُر

ُتَكْرِدُس بـالـّداِرِعـيَن َوَخْيٍل  آمْشِي الُوعول على الّظاِهَرْه   

   وقال آثيِّر

 َيهدي َمَطاَيا آالَحِنّي َضَواِمرًا  بنَياط َأْغَبَر َشاِخص األْمَياِل

 َفكَأنَّه إْذ َيْغَتِدي ُمَتَسـنِّـمـًا  َوْهدًا َفَوْهدًا َناِعـٌق بـرئاِل

السَّحاب من قطع الرَّباب شعر في تشبيه النعام وقال األعشى، في تشبيه النَّعام بما يتدلَّى من   

 يا َهْل َترى َبْرقًا على ال  َجَبَلْيِن ُيْعِجُبني انِجياُبـه

 ِمْن ساقط األآنـاِف ِذي  َزَجٍل أَربَّ به َسحاُبـه

 مثِل النَّعاِم ُمـَعـلَّـقـًا  لمَّا َزَقا ودنـا َربـاُبـه

  وقال وشبََّه ناَقتُه بالظَِّليم

َداومسافرًا ولجا به وَتـَزيَّ  وإذا أطاف لبابه بَسديِسـِه  

 َشبَّْهتُه ِهْقال ُيباِري ِهْقـَلًة  َرْبَداَء في َخْيٍط َنَقاِنَق أربدا 

  وذآر زهيٌر الظَّليَم وأوالده، حّتى شبَّه ناقَته بالظَّليم

 آأني وردفي والقراب ونمـرقـي  على خاضب الساقين أرعن نقنق

به حب الصحارى وقد رأى ترامى  سماوة قشراء الوظيفين عوهـق  

 تحن إلى ميل الجنـاحـين جـثـٍم  لدى سكٍن من بيضها المتفـلـق

 تحطم عنها عن خـراطـم أسـيح  وعن حدق آالسبج لم يتـفـلـق
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 السَّبج الَخرُز

 النعامة فرس خالد بن نضلة

  وآان اسُم فرِس خالِد بن َنْضلة النَّعامة، قال

ـالَوُدوَداَن أدَّْتُه إليَّ ُمكبَّ  َتَداَرَك إرَخاُء النَّعامِة َحْنَثرًا  

  تشبيه مشي الشيخ بمشي الرئال وقال ُعروة بن الَورد

 أليَس ورائي أن أِدبَّ على الَعَصا  فيأَمَن أعدائي وَيْسَأَمِني أْهِلـي

 َرِهيَنَة َقْعِر البيِت آّل َعـِشـّيٍة  ُيِطيُف بَي الِوْلَداُن َأْهِدُج آالرَّأِل

َهَدَجاَن الشَّيخ الضَّعيِف في مشيته بهَدَجان الرَّْألَشبَّه   

  وقال أبو الزَّْحف

 أشكو إليك َوَجعًا برآبـتـي  َوَهَدَجانًا لم يكْن في ِمْشيتـي

  َآَهَدَجاِن الرَّأِل َحْوَل الَهْيَقِت  

  وقال آخر، ولست أدري أيُّهما َحَمل على صاحبه

ُكو إليَك َوَجعًا بمرَفِقـيأش  َوَهَدَجانًا لم يكْن في ُخلقـي  

  َآَهَدَجاِن الرَّأِل َحْوَل النِّْقِنِق  

  ولم يفضْحه إالَّ قوله

  أشكو إليك وجعًا بمرفقي

ألنَّ األوََّل حكى أنَّ وجَعه في المكان الذي ُيصيُب الشُّيوَخ، ووجُع المرفِق مثُل وَجِع األذِن، وضرباِن الّضرس ليس 
 من أوجاع الِكَبر في شيء

وقد آان َقَطِريُّ بن الفجاءة يكنى أبا نعامة -شعر فيه ذآر النعامة وقال ابن ميَّادة، وذآر بني َنعامَة من بني أسد   -  

 فهل يمَنَعنِّي أْن أِسيَر بَبْلـَدٍة  َنعامُة ِمْفتاُح المخاِزي وباُبها 

وما رأيُتُهْم  -ألحَق النَّسَر بأحرار الطَّيِر وآرامها  وهجا ُدريُد بن الصِّّمِة َرُجًال فجعل البيضَة الفاسدَة مثًال له، ثمَّ
فقال -يعِرفون ذلك لنسٍر    

 فإنِّي على رْغم الَعـذوِل َلـَنـازٌل  بحيث الَتَقى عيٌط وِبيُض بني بـْدر

 أيا َحَكَم السَّْوَءاِت ال َتْهُج َواْضَطِجْع  فهل أْنَت إن هاَجْيت إالَّ من الُخْضِر 

لوِخ الطيِر في بلٍد قْفـِرَثَوْت في ُس  وهل أْنَت إالَّ َبْيَضٌة مات َفْرُخـهـا  

 َحَواَها بغاٌث شرُّ طير علمـَتـهـا  َوُسالَُّء ليسْت من ُعقاٍب وال نْسـِر
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استطراد لغوي ويقال لألنثى من ولد النَّعامة قلوص؛ على التشبيه بالنَّعام من اإلبل، وهذا الجمع إلى ما جعلوه له من 
البعير، وإلى ما جعلوا له من الخفِّ والمنسِم، والَخَرَمِة، وغير ذلك اسم  

  قال عنترة

 تأِوي له ُقُلُص النَّعاِم آما أَوْت  ِحَزٌق َيَماِنَيٌة ألعَجَم ِطْمِطـِم

  وقال شماخ بن ِضرار

  قلوص َنعاٍم ِزّفها قد َتمّوَرا

  وصف الرئال ووصف لبيٌد الرِّئاَل فقال

أحـياٍء ِحـَالِل َوَعْزفًا بعد  فأْضَحْت قد َخَلْت إالَّ ِعَرارًا  

 وَخيطًا من َخَواِضَب مزلفات  آَأنَّ ِرئالهـا ُوْرُق اإلفـاِل

   وقال حساُن بن ثابٍت، رضي الّله عنه

 لعمُرك إّن إلََّك في ُقريٍش  آإلِّ السَّْقِب ِمْن َرَأِل الّنعاِم 

ّنوا َأنَُّه أراد التبعيد، فذآر شيئين قد يتشابهان من وجوٍه، وحساُن لم يرْد هذا، وإنما وقد عاب َعَلْيِه هذا البيَت ناٌس، َوَظ
 أراد ضْعَف َنَسبه في ُقريش، وأنَّه ِحيَن َوَجَد أدنى َنسب انتحل ذلك النَّسب

 النعامة فرس الحارث بن عباد

ث بن ُعَباد، التي يقول فيهاوذَآَر الفَرَس الذي يقال له الّنعامة وهو فرُس الحار - وقال الفرزدُق    

 قرِّبا َمْرِبَط الّنعامِة ِمـنِّـي  َلِقَحْت َحْرُب واِئٍل عن ِحَياِل 

  وقوُل الفرزدق

 ُترِيِك ُنجوَم اللَّيل والشَّْمُس َحّية  آراُم بناِت الحارِث ْبِن ُعبـاِد

 نساٌء أبوهّن األغّر، ولم َتـُكـْن  من الُحتِّ في أْجبالها َوَهـَداِد

 أبوها الذي آوى النَّعامَة بعدمـا  أَبْت َواِئٌل في الَحْرِب َغْيَر َتماِد 

  وقد َمدحوا بناِت الحارث بن عباد هذا، فمن ذلك قوله

 جاُؤوا بحاِرَشِة الضِّباِب آأنَُّهْم  َجاُؤوا ببنِت الحارِث بِن ُعبِاد 

َقيظويلحق هذا البيت بموضعه، من قولهم، باَض الصَّيف، وباَض ال  

  وقال مضرِّس

 بلّماعٍة قد َباَآَر الصَّيُف ماَءها  وباضت عليها شمسه وحراِئُره 
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ابن النعامة، فرس خزز بن لوذان وابن الّنعامة فرس ُخَزز بن َلْوَذان، وهو الذي يقول المرأته حين أنكرْت عليه 
  إيثاره فرَسه باللَبن

َعِتيق وَماُء َشنٍّ بـاِرٌدَآَذَب ال  إْن آْنِت سائلتي َغبوقًا فاْذَهِبي   

 إنِّي َألْخَشى أن تقوَل خليلتـي  هذا غباٌر ساطٌع فَتـَلـبَّـِب

 إنَّ العدوَّ لهـم إلـيِك وسـيلٌة  إْن يأُخذوِك َتَكحَّلي وتخضبي

 ويكون َمْرَآُبك الَقعوَد وِحْدَجه  وابُن النَّعامة يوم َذِلك َمْرَآبي

 شعر في النعامة

ذليُّوقال أبو بكر اله   

 َوَضَع النَّعاماِت الرِّجاُل ِبَرْيِدها  ُيْرَفْعَن َبيَن ُمَشعَشٍع َوُمَهلَّـل

  وقال ُذو اإلصبع الَعْدوانّي

 ولي ابُن َعّم على ما آان ِمْن ُخُلٍق  مخالٌف لي أْقلـيه ويقـلـينـي

نـاأْزَرى بنا أنَّنا شاَلْت نعـامـُتـ  َفَخالني ُدوَنُه بل ِخْلـُتـُه ُدونـي  

  وقال أبو داؤٍد اإلياديُّ في ذآر الصَّيد، وَذآر فَرسه

 وأخذنا به الصِّراَر وقـلـنـا  بحقير بـنـانـه أضـمـاُر

 وأتى يبتغي َتَفرَُّس أمِّ الـَبـي  ِض َشّدًا وقد َتَعاَلى النهـاُر

 َغْيَر ُجْعـف أوابـٍد ونـعـاٍم  ونعـاٍم ِخـالَلـهـا أْثـواُر

الصَّباِح ِعـذاُرحين َيْنَهْضَن ب  في حوال العقارب العمر فيها  

  ثم قال

 يتكشَّْفن َعْن َصرائَع ستٍّ  ُقسَِّمْت بينهنَّ آأٌس ُعَقاُر 

 بيَن رْبَداَء آالِمَظلَِّة أْفـٍق  وظليٍم َمَع الظَّليِم حماُر

 ومهاتين حربـين وِرئال  وسيوٌب آأّنـه أْوَتـاُر

هها بأشياَء منها، ُثّم أطنب في تشبيهه إّياها بالظَّليمووصف عْلقمة بن عبدة ناَقته، وشّب   

 تالحظ السوط شزرًا وهي ضامزة  آما توجس طاوى الكشح موشوم

 آأنها خاضـب زعـٌر قـوائمـه  أجنى له باللوى شـرٌى وتـنـوم

 يظل في الحنظل الخطبان ينقفـه  وما استطف من التنوم مـخـذوم
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ه آتق العـصـا اليا تـبـينـهفد  أسك ما يسمع األصوات مصلوم  

 يكاد منـه اخـتـل مـقـلـتـه  آأنه حاذٌر للنخـس مـشـهـوم

 حتى تذآر بـيضـاٍت وهـيجـه  يوم رذاٍذ عليه الـريح مـغـيوم

 فال تزيده فـي مـشـيه نـفـٌق  وال الزفيف دوين الشد مـسـئوم

 يأوي إلى حسكٍل زعٍر حواصلهـا  آأنهـن إذا بـرآـن جـرثـوم

نه بتناهي الروض عـلـجـومآأ  وضاعٌة آعصى الشرع جؤجـؤه  

 حتى تالفي وقرن الشمس مرتفٌع  أدحى عرسين فيه البيض مرآوم

 يومي إليها بإنقـاٍض ونـقـنـقٍة  آما تراطن في أفدانهـا الـروم

 صعٌل آان جناحيه وجؤجـؤه  بيٌت أطافت به خرقاٌء مهجوم 

ٌة سطعاء خـاضـبٌةتحفه هقل  تجيبه بزماٍر فـيه تـرنـيم  

 رؤيا النعامة

إلى ابن  -ولم يحفظ اسمه  -األصمعّي قال أخبرني رجٌل من أهل الَبصرة قال أرسَل شيٌخ من َثقيٍف ابَنه فالنًا 
سيرين، فكلمه بكالٍم، وأمُّ ابنه هذا قاعدٌة، وال يظنُّ أّنها تفِطُن، فقال له يا بنيَّ اذهْب إلى ابن ِسيِريَن، فقل له رجٌل 

رأى أنَّ له نعامًة تطَحن، قال فقلت له؛ فقال هذا رجٌل اشترى جاريًة َفَخبََّأَها في بني حنيفة، قال فجئت أبي فأخبرُته، 
 فنافَرْتُه أمِّي، وما زالت به حتى اعترف أّن له جارية في بني حنيفة

 وما أعرُف هذا التأويل، ولوال أّنه من حديث األصمعي مشهوٌر ما ذآرته في آتابي

مسيلمة الكذاب وأمَّا قول الشاِعِر الهذليِّ في مسيلمة الكذاب، في احتياله وتمويهه وتشبيِه ما يحتال به من أعالم 
  األنبياء، بقوله

 ِبَبـْيَضِة َقــاُروٍر َوَراَيِة َشـــادٍن  وتوصيل َمقصوٍص من الطيِر جاِدِف 

، هذا منُذ أآَثَر من أربعيَن سنة، والبيُت من قصيدٍة قد آان أنشدنيها قال هذا شعٌر أنشَدَناُه أبو الزَّرقاء َسْهٌم الخثعمي
 فلم أحَفْظ منها إّال هذا البيت

فذآر أنَّ مسيلمة طاف قبَل التنبِّي، في األسواق التي آانت بين ُدور العجم والعَرب، يلتُقون فيها للتسوُّق والبياعات، 
ر، وسوق الِحيرةآنحو ُسوق األَُُبّلة، وسوق لقه، وسوق األنبا  

ِب قال وآان يلتمس تعلُّم الِحَيل والنِّيَرَجات، واختيارات النُّجوم والمتنبئين، وقد آان أحَكَم ِحَيل الّسَدَنِة والُحوَّاِء وأصحا
 الزَّْجر والخّط ومذهَب الكاهِن والَعيَّاف والسَّاحر، وصاحِب الجّن الذي يزعم أّن معه َتاِبَعُه

والبيُض إذا أطيل إنقاُعه في  - حكم من ذلك أمورًا، فمن ذلك أّنُه صّب على بيَضٍة من َخلٍّ قاطع قال َفَخَرَج وقد أ
قال فلمَّا تمَّ  -الخلِّ الن قشُره األعلى، َحتَّى إذا مددته استطال واستدّق وامتّد آما يمتدُّ الِعْلُك، أو على قريٍب من ذلك 

َلها قارورًة ضيِّقَة الرَّأِس، وترآها حّتى جفَّت ويِبست، فلّما جّفت انضّمت، وآلما له فيها ما طاَول وأّمل، َطّولها ثمَّ أدَخ
انضمَّت استدارْت، حتى عادت آهيئتها األولى، فأخرجها إلى ُمجَّاَعة، وأهل بيته، وهم أعراب، وادَّعى بها أعجوبًة، 
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مل معه ريشًا في لون ريِش أزواِج حماٍم، وقد آان وأّنها ُجِعلت له آية، فآَمَن به في ذلك المجلس ُمّجاَعة، وآان قد ح
َيَراُهنَّ في منزل ُمّجاعَة َمقاِصيَص، فالتفت، بعد أن أراهم اآليَة في البيض، إلى الحمام فقال ِلُمجَّاَعَة إلى آم تعذِّب 

قد َحّرْمُت عليكم قّص أجنحة الحمام فقال ولو أراد الّله للطَّير خالَف الطَّيَراِن َلَما َخَلَق لها أجنحًة، و َخْلَق الّله بالقصِّ
 َلُه ُمجَّاعة آالمتعنت َفَسِل الذي أعطاك في البيِض هذه اآليَة أْن ُينِبت لك َجَناح هذا الطائر الذََّآِر السَّاعَة

ْن يخرجها آما فقلت لسهم أَما آان أجَوَد من هذا وأشَبَه أْن يقول َفسل الذي أْدَخَل لك هذه البيضة َفَم هذه القاُرورة أ
مثَل أدَخلها، قال، فقال آأنَّ الَقوَم آاُنوا أعرابًا، ومثُل هذا االمتحاِن من ُمجَّاعة آثير، َوَلَعْمِري إنَّ المتنبئ َليخدع ألفًا 
 قيس ابن زهير، قبل أن يْخَدع واحدًا من آِخِر المتكلمين، وإن آان ذلك المتكلم ال يشقُّ غباَر قيس فيما قيٌس بسبيله

قالوا نعم، قال  ال مسيلمة فإْن أنا سألُت الّله ذلك، فانتِبْه له حتى يطيَر وأنتم تروَنُه، أتعلمون أني رسول الّله إليكمق
فإني أريد أْن أناجَي ربِّي، وللمناجاة َخلوٌة، فانهضوا عنِّي، وإن شئتم فادخلوه هذا البيت وأدخلوني معه، حتى أخرجه 

يِن يطير، وأنتم تروَنُه، ولم يكن القوم َسِمُعوا بتغريز الحمام، وال آان عندهم باُب االحتياط إليكم السَّاعَة في الجناَح
في أْمر المحتالين، وذلك أن ُعَبيدًا الكيِّس، فإّنه المقدَّم في هذه الصناعة، لو منعوه السِّتر واالختفاء، َلَما وصل إلى 

اس فلما خال بالطائر أخرج الريش الذي قد هيَّأه، فأدخل طَرف آلِّ شيٍء من عمله جّل وال َدقَّ؛ ولكان واحدًا من النَّ
ريشٍة ممَّا آاَن معه، في َجوف ريش الحمام المقصوص، من عند المقطع والَقصِّ، وَقَصُب الرِّيش أجَوُف، وأآَثُر 

موصول الذَّنب، ال يعِرف ذلك إالَّ من األصوِل ِحَداٌد وصالب، فلما وفَّى الطَّائَر ريَشُه صاَر في الَعين آأنَُّه ِبْرَذْوٌن 
ارتاب به، والحمام بنفسه قد آان له أصوُل ريٍش، فلما ُغرَِّزْت تمت فلما أرسله من يده طار، وينبغي أالَّ يكوَن َفَعَل 

م يكونوا ذلك بطائٍر قد آانوا قطوه بعد أن ثبت عندهم، فلما فعل ذلك ازداد َمْن آان آَمَن به بصيرًة، وآَمَن به آخرون ل
 آمنوا به، ونزع منهم في أْمره آلُّ من آان مستبِصرًا في تكذيبه

إنَّ الَملَك َعَلى أن ينزل إلّي،  -وذلك في ِمْثل ليلٍة ُمنَكَرِة الرَِّياِح ُمظلمٍة، في بعض زمان البوارح  -قال ثّم إنَّه قال لهم 
خشة وقعقعة، فمن آان ِمْنُكْم ظاهرًا َفْلَيْدُخْل منزَله؛ والمالئكة تطير، وهي ذوات أجنحة، ولمجيء الَملِك َزَجٌل وخش

 فإنَّ من تأّمل اخُتِطف بصُره

ثّم صَنَع رايًة من رايات الصِّبيان التي تعمل من الورق الصِّينّي، ومن الَكاَغِد، وُتْجَعُل لها األذناُب واألجنحة، وتعلَّق 
وال الصِّالب، قال فبات القوُم يتوقَّعون نزوَل الَمَلك، في صدورها الجالجل، وترَسل يوم الرِّيح بالخيوط الطِّ

ويالحظون السَّماَء، وأبطأ عنهم حتَّى قام جلُّ أهِل اليمامة؛ وأْطنبت الرِّيح وقويت، فأرسلها، وهم ال َيَرْوَن الخيوَط، 
ئكة، فلّما َسِمُعوا ذلك ورأوه تصاَرُخوا واللَّيُل ال ُيبيُن عن صورة الرَّقِّ، وعن دقَِّة الكاغد، وقد توهَّموا قبل ذلك المال

  وصاح من َصَرَف َبَصره ودخَل بيَته فهو آمن فأصبح القوُم وقد أطَبُقوا على نصرِته والدُّفِع عنه، فهو قوله

 ببـيَضة َقــاُروٍر َوَراَيِة َشـــادٍن  وتوصيل َمقصوص من الطيِر جاِدِف 

قال أَوآلما آان في األرض عجٌب،  ، َفَال يقوُل ِفيِه َشاعٌر، وال َيِشيُع به خبرفقلت لسهٍم يكون مثُل هذا األْمِر العجيب
أو شيء غريٌب، فقد وَجَب أن يشيع ذآُره، ويقاَل فيه الشِّعُر، ويجعَل زماُنُه تاريخًا ألْسَنا معَشَر العرِب نزُعُم أنَّ 

ملوٍك، وأبو ُملوك، مع َحْزمه ورأيه وآماله،  آسرى أبرويز، وهو من أحرار فارَس، من الملوِك األعاظِم، وسليُل
خطَب إلى النُّعمان بن المنذر، وإلى رجٍل يرضى أن تكوَن امرأُته ِظئرًا لبعض ولِد آسرى، وهو عامله، ويسمِّيه 
َزوََّج آسرى عبدًا، وهو مع ذلك أَحْيِمُر أَقْيِشُر، إمَّا من أشالء قصّي بن معد، وإما من ُعْرض لخم، وهو الذي قالوا َت

وعرفها بذلك، وأقام عليها، وُهِجَي بها ولم  -وهي الفاجِرُة؛ وال يقال لها مومسٌة إالَّ وهي بذلك مشهورة  - مومسًة 
َيحِفْل بهجائهم، ومّما زاد في شهرتها قّصة المرقش، وناآها ُقرَّة بن ُهبيرة حين سباها، فعلم بذلك وأقاَم عليها، ثّم لم 

قالت وأنت والّله لو َقَدر عليك َلَمسَّكفلم َيْرَض بها حتى قال لها ِصِفيِه لي، فوَصَفْتُه َحتَّى  َمّسِك يرَض حتَّى قال لها هل
قالْت آأنَّ شعر َخّدْيِه َحَلُق الدِّْرع وبال على رأسه خلف ابن نوالة الكناني عاَم َحجّّ، َوَنّصَره عديُّ بُن زيد بأْحَمِق 

إلى عبيدة بن همام، فرّده َأْقَبَح الّرد، وقال َسَبب، َوَخَطَب أُخوُه المنذُر   
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 َأَتْوِني ولم أْرَض ما َبيَُّتوا  وقد َطَرُقوني بأْمٍر ُنكْر

 ُألْنِكَح أيَِّمـُهـْم ُمـْنـِذرًا  وهل ُيْنِكح اْلَعْبَد ُحرٌّ ِلُحّر 

ه وِعلًَّة لقتله فهل َرأيت شاعرًا في ثّم مع ذلك خطب إليه آسرى بعَض بناِته فرِغب بها عنه، حتَّى آان ذلك سبَب هرب
ذلك الزَّمان مع آثرة الشعراء فيه، ومع افتخارهم بالذي آان منهم في يوم َجلولى ويوِم ذي قار، وفي وقائع المثنَّى بن 

فهل َسِمْعَت في ذلك بشعٍر صحيٍح َطريف المخرج، آما سمعته في جميع مفاخرهم مّما  -حارثة وسعد بن أبي وقَّاص 
يداني هذا الَمْفَخرال   

ولقد َخَطَب َبْعُض إخَوِتِه إلى رجاٍل من ِنزار، من َغير أهل البيوتات، فرغبوا عنهم وأّم النعمان َسْلَمى بنت الصَّائغ 
 يهودّي من أنباط الشام، ثمَّ آان َنْجُلُه ِلفعٍل غيِر محمود

قال والّلِه ورأيَتني، فأيَن أنا من الّنعمان وقد قال َجَبلُة بن األْيهم، لحسَّان بن ثابت قد َدَخْلَت عليَّ  

فالّنعمان مع هذه المثالب آلِّها قد َرِغَب بنفسه عن مصاهرة ِآْسَرى، وهو من أْنَبِه األآاسرة، وآما آان َأْبَرَويُز أْعَظَم  
وآان األمر مشهودًا ظاهرًا، َوُمَردَّدًا على  َخَطرًا، آاَنْت َأَنَفُتُه َأْفَخَر للَعَرِب، وأدلَّ على ما يدَّعون من العلوِّ في النسب

األسماع مستفيضًا، فإْذ قد تهيَّأ أن يكون مثُل هذا األمر الجليل، والمْفِخر العظيم، والعرُب َأْفَخُر األمم، ومع ذلك قد 
فَشأُن مسيلَمَة أحقُّ بأن يجوَز ذلك عليه -أغفلوه   

َسمَّى ُمَسيَلَمَة َوُيْكَنى أبا ُثمامةوأنشدني يوسُف لبعِض شعراء بني حنيفة، وآان ُي   

 لهفي َعَلْيَك أبا ُثـمـاَمـْه  لهفي على ُرْآَنْي شماَمْه

 آم آيٍة ألبـــيهــــُم  آالشَّْمِس َتْطُلُع ِمْن غَماَمْه 

تنبي َوَذَآْرَنا جميَع المتنبئين، وقد آتبنا ِقصََّتُه َوِقصََّة ابن النَّوَّاَحِة في آتابنا الذي ذآرنا فيه َفْصَل ما بين النبيِّ والم
وشأَن آلِّ واحٍد منهم على ِحَدِتِه، وبأيِّ ضرٍب آان َيحتاُل، َوَذَآْرَنا جملَة احتياالِتِهْم، واألبواَب التي تدور عليها 

 َمخاريقهم، فإْن أردَت َأْن تعرَف هذا الباَب فاطلْب هذا الكتاب؛ فإّنُه موجود

القيس بُن ُخفاٍف الُبْرُجِميُّ، النُّْعَماَن بن المنذر، في الجاهليَِّة، وذآر والدة الصَّاِئِغ له فقالهجاء النعمان وقد هجا عبُد    

 َلَعَن الّلُه ثمَّ ثـنَّـى ِبـَلـعـٍن  ابَن َذا الصَّاِئِغ الظلوَم الجهوال

 يجمُع الجيَش ذا األلوِف ويغُزو  ثمَّ ال يرزُأ الـعـُدّو َفـِتـيال

ي وآان َسْهٌم الحنفيُّ يلي طَبِرْستان، لمعن بن زاِئدة، مع حداثة سنه يومئذ، وآان له مروءٌة َوَقْدٌر في نفسهَسْهٌم الحنف  

آثرة الشعر وقلته في بعض قبائل العرب وبنو حنيفة مع آثرة عددهم، وِشّدِة بأسهم، وآثرة وقائعهم، َوَحَسِد العرِب 
ومع ذلك لم َنَر قبيلًة َقطُّ أَقلَّ شعرًا  -تى آأنهم َوْحَدُهْم يعِدلون َبْكرًا آلها لهم على دارهم وتُخومهم َوْسَط أعداِئهم، ح

منهم، وفي إخوتهم ِعْجٌل َقِصيٌد َوَرَجٌز، َوُشَعَراء وَرجَّاُزون، وليس ذلك لمكاِن الِخْصب وأّنهم أهُل َمَدر، وأّآالو تمٍر؛ 
علمت، وآذلك عبُد القيس النَّازلة قرى البْحرين، فقد تعرُف أنَّ ألنَّ األْوَس والخزرج آذلك، وهم في الشعر آما قد 

 طعاَمهم َأْطيُب من طعام أهل اليمامة

وثقيٌف أهُل داٍر ناهيك بها ِخْصبًا وِطيبًا، وهم وإن آان شعُرهم أقلَّ، فإنَّ ذلك القليَل يدلُّ على طْبٍع في الشعر عجيب، 
من ِقلَّة الِخصب الشَّاغل والِغَنى عن النَّاس؛ وإنََّما ذلك عن َقْدر ما َقَسَم الّله لهم  وليس ذلك ِمْن ِقَبِل رداءة الِغذاء، وال

 من الحظوظ والغرائِز، والبالد واألعراِق مكانها
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وبنو الحارث بن آعب قبيٌل شريٌف، يجزون َمجاِري ملوك اليمن، ومجارَي ساداِت أعراب أْهِل َنْجٍد ولم يكن لهم في 
يُر َحظٍّ في الشعر، ولهم في اإلسالم شعراُء مْفِلُقوَنالجاهليَّة آب  

 وبنو َبْدٍر آانوا مْفَحمين، وآان ما أطلق الّله به ألسنَة العرب خيرًا لهم من تصيير الشعر في أنفسهم

ريش، آما وقد َيْحَظى بالشعر َناٌس ويخُرج آَخرون، وإن آانوا مثلهم أو فوقهم، ولم ُتْمَدح قبيلٌة في الجاهليَّة، من ق
 ُمدحت مخزوم، ولم يتهيَّأ من الشَّاهد والمثِل لمادٍح في أحٍد من العرب، ما تهيَّأ لبني بدر

وقد آان في ولد ُزرارة لُصلبه، شعر آثير، آشعر لقيط وحاجٍب وغيرهما من ولده، ولم يكن لحَذيفة وال ِحْصن، وال 
 عييَنَة بن ِحصن، وال لَحِمل بِن بْدر ِشْعٌر مذآور

ة الخلفاء الوالة بالشعر وقد آان عبُد العزيز بن َمْرَواَن َأْحَظى في الشعر من آثير من خلفائهم، ولم يكْن أَحٌد من حظو
 أصحابنا، من ُخلفائنا وأئمتنا، أحَظى في الشعر من الرَّشيد، وقد آان يزيد ابن َمْزَيد َوعمُُّه، ممَّْن أْحَظاُه الشِّْعُر

ْعَد ِوَالَيِة الّلِه، أْعَظَم من أْن يكوَن الرَُّجُل ممدوحًاوما أعلُم في األرض نعمة َب  

 الصُّمُّ من الحيوان

تقول العرب ضرباِن من الحيوان ال َيسمعان األصوات، وذلك عامٌّ في األفاعي والّنعام، واعتّد من اّدعى للّنعام 
  الّصَمَم بقول َعْلَقمة

ُه َآَشقِّ الَعَصا ْأليًا َتـَبـيَّنـهُفو  أَسكُّ ما َيْسَمُع األْصَواَت َمْصلوُم   

قال وال يصلح أن تكون ما في الموضع الذي َذَآَر؛ ألنَّ ذلك يصير آقول القائل التمر حلو، والثَّلج بارد، والّنار 
 حارَّة، وال يحتاج إلى أن ُيخبر أّن الذي ُيْسَمُع هذا الصَّوُت؛ ألنُه ال مسموَع إالَّ الصَّوت

َعْلَقَمُة بن َعَبَدة قال خصمه فقد قال   

 َحتَّى تالَفى وقرُن الشَّْمِس مرتفٌع  ُأْدحيَّ ِعْرَسْيِن فيه الَبيُض َمْرآوُم 

 يوِحي إليها بإنقاض َونـْقـَنـَقٍة  آما َتَراَطنَُ في أْفدانهـا الـرُّوُم

  ثم قال

 تحفُُّه ِهْقلٌة سفعاُء خاذلة  تجيُبُه بِزماٍر فيه َترنيُم

أنها تسمع، بقوله واحتّج من زعم   

 َوُصْحٍم ِصَياٍم بين َصْمٍد َوِرْجَلٍة  َوَبْيٍض ُتَؤاٍم بيَن َمْيٍث َوِمْذنـِب

 َمَتى َما َتشأ َتْسَمع عرارًا ِبَقْفَرٍة  ُيجيُب ِزَمارًا آالَيَراِع الُمَثقِب

  وقال الطِِّرمَّاح

َماَر آأنَُّهيدعو الِعراُر بها الزِّ  َأِلٌم تجاوُبه النِّساُء الـُعـوَُّد  

 قال َوَصْوُت النعامة الّذآر الِعراُر، وصوت األنثى الزَِّمار
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  وأنشَد الذي َزَعَم َأنََّها ال تسمع، قوَل أسامَة بِن الحاِرث الهَذليِّ

 تَذآَّْرُت إْخواني َفِبتُّ ُمَسـهَّـدًا  آما ذآرت َبّوًا من اللَّيل َفاِقـُد

خـالـُد َعِن الشَّام إّما َيْعِصَينََّك  لعمري لقد َأْمَهلُت في َنْهِي خالٍد  

 َوَأْمَهْلَت في إخوانه فكـَأنَّـمـا  َتَسمَّع بالنَّْهِي النَّعاُم الُمـَشـرَُّد

ولو عَنى َأنَّ " ُأولِئَك الَِّذيَن َلَعَنُهُم الّلُه َفَأَصمَُّهْم َوَأْعَمى َأْبَصاَرُهْم"وقال الذي زعم أّنها تسمع فقد قال الّله عزَّ َوَجلَّ 
وإّنما ذلك " َأفَال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقفاُلَها"َعماهم آعمى الُعْميان، وصمَمهم آصَمِم الصُّمَّان، لما قال 

سِمُع المدبَر عنك ولذلك يقال إنَّ الُحبَّ وآيف ُت" إنََّك َال ُتْسِمُع الَمْوَتى َوَال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إَذا َولَّْوا ُمْدِبِريَن"آقوله 
  ُيعِمي َوُيصمُّ، وقد قال الهذليُّ

  َتَسمََّع ِبالنَّْهِي النََّعاُم الُمَشرَُّد

آان أبلَغ فيما يريد، وهو آما قال الّله تعالى  -والشارد النافر عنك ال يوصف بالفهم، ولو قال تسمع بالنَّْهي، وسكت 
، قال الرَّاجز"الدَُّعاَء إذا َولَّْوا ُمْدِبِريَن َوَال َتْسِمُع الصمَّ"   

 ِرِدي ِرِدي ِوْرد َقَطاٍة َصّما  ُآْدِريٍَّة أْعَجَبَها َبْرُد اْلَمـا

 أي ألنها ال تسمع صوتًا َيثنيها وَيُردَُّها

  وأنشد قول الشاعر

َوًة َفـكـأنـمـاَدَعْوُت ُخَلْيدًا َدْعـ  َدَعْوُت به ابَن الطَّْوِد َأْو ُهَو أْسَرُع   

  والطَّود الجبل، وابُنُه الحجر الذي َيَتَدْهَدُه منه، آقوله

  َآُجْلُموِد َصْخٍر َحطَّه السَّْيُل ِمْن َعِل

  وقال الرَّاجز

 َوَمُنَهٍل َأْعَوِر إْحَدى الَعْيَنْين  َبِصيِر أْخَرى َوأَصمِّ األْذَنْيْن 

اآلباُر أعيٌن، فُغوَِّرْت إحدى الِبيَرين وُتِرآت األْخرى وقوله أَصمِّ اُألْذَنْيِن ِلَما أْن آأنَُّه آاَن في ذلك المنَهِل ِبيَراِن، و
آان عنده في األرض َفَضاٌء َوَخَالٌء، حيُث ال يسمع فيه صوت، جعله أْن آان ال يسَمُع صوتًا أصمَّ؛ وإْن آان ذلك 

 ِلَفْقِد األصواِت

 شاهد من الشعر لسمع الناقة

الحارُث بن ِحلَِّزَة قوًال يدلُّ على أنََّها تسمع، حيث قال قال وقد قال   

 ولقد َأْسَتِعيُن يومًا على اله  مِّ إذا خفَّ بالثَِّويِّ الثََّواُء

 بَزُفوٍف آأنها ِهـْقـَلٌة ُأ  مُّ ِرئاٍل َدوِّيٌَّة سفـعـاُء

  ثم قال
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ـا اْلـُقـّنآنَسْت َنْبَأًة وَأْفَزَعَه  اص َعْصرًا وقد دنا اإلْمَساُء  

 فترى َخْلَفُهنَّ ِمْن ُسْرَعة الَمْش  ِي َمِنينـًا آـأنَّـُه أهـبـاُء

لكان َلُكْم في ذلك َمَقال، وقال امرؤ القيس -والنَّْبأة الصَّوت  -ولو قال أْفَزَعها الُقنَّاُص ولم يقل آَنَسْت نبأة    

قين من الَوَجىوصمٌّ ِصَالٌب ما َي  آأنَّ مكاَن الرِّْدِف منه على َراِل   

  وإنما يعني أنها ُمْصَمَتٌة غير َجوفاء، وقال اآلَخر

 ُقْل ما بدا لك ِمْن ُزوٍر َوِمْن َآِذٍب  ِحْلِمي أصمُّ َوُأْذِني َغْيُر َصمَّـاِء

  يريد أنَّ حلَمُه ليس بسخيف متخلِخل، وليس بخفيف َساٍر، ولكّنه مصَمت، قال الشاعُر

لوأسأل من صمَّاء ذاِت َصلي   

 وإنََّما يريد أرضًا يابسة، ورملًة َنشَّاَفًة، تسأل الماء أي تريده وتبتلعه؛ وهي في ذلك صّماء، 

 ذآر الصُّمِّ في القرآن الكريم

الَِّذي  َوَمَثُل الَِّذيَن َآَفُروا َآَمَثِل"ذلك على المثل، وقال " ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْرِجُعوَن"وقد قال الّله لناٍس يسمعون 
َواّلِذيَن إَذا ُذآُِّروا "، وذلك آّله على ما َفّسرنا، وقال "َيْنِعُق ِبَما َال َيْسَمُع إالَّ ُدَعاًء َوِنَداًء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْعِقُلوَن

ْم ِبالَوْحِي َوَال َيْسَمُع الصُّمُّ الدَُّعاَء إَذا َولَّْوا ُمْدِبِريَنإّنَما ُأْنِذُرُآ"وقال أيضًا " ِبآَياِت َربِِّهْم َلْم َيِخرُّوا َعلْيَها ُصّمًا َوُعْمَيانًا " 

 شعر في معنى الصمم

  وقال َعنترة

 َظِلْلَنا نكرُّ المْشـَرفـيََّة فـيهـُم  وُخْرَصاَن ُصمِّ السَّْمهريِّ المثقِف 

  وقال الُعَجيُر السَّلولّي

َجَذب القوُم العصائَب مؤخـرًاوقد   ففيهنَّ عْن ُصْلع الرِّجال ُحُسـوُر  

 فظلَّ ِنَداُء الَعْصِب ُملًقـى آـَأّنـه  َسَلى َفَرٍس تْحَت الرِّجال عقـوُر

 لو ان الصُُّخور الصُّمَّ َيْسَمْعَن َصْلَقنا  َلُرْحَن وفي أْعَراِضِهنَّ ُفـطـوُر

  وقال زهير

 ليَتِني ُخِلْقـُت لـَألَبـِد  َصْخَرًة صمَّاَء في َآِبِد 

 ال تشكَّي شرَّ جارِتهـا  ُخِلَقْت َغليَظَة الكبـِد

  وقالت ُجْمل بنُت َجْعَفر

 بني َجْعَفٍر ال ِسْلَم َحتَّى َنُزوَرآْم  بكلِّ ُردينيٍّ وأبيَض ذي أْثـِر

ُتصمُُّكُم ِبالضَّْرِب َحاِشيَة الذُّْعِر=َوحتَّى َتَرْوا َوْسَط اْلُبُيوِت ُمغيرًة   
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َمى َوَيْسَمُع ذو اْلَوْقِر َوُيْبِصُرها األْع  تِبيُن ِلِذي الشَّكِّ الذي لـم يكـن َدَرى  

  وقال دريد

 متى آان الملوك َقِطينًا  َعَليَّ واليٌة َصمَّاُء ِمنِّي 

 مثل وحديث في الصمم

َعْت َحَصاٌة على األرِض لم ومن األمثال قولهم صمَّْت َحَصاٌة ِبَدم قال فأصله أْن يكُثَر القْتُل وسْفُك الدِّماِء، حتَّى لو وَق
 ُيْسَمْع لها صوٌت؛ ألنَّها ال تلقى صالبَة األرض

 وقد جاء في بعض الحديث إذا آانت تلك المالِحْم بلَغت الدِّماُء الثَُّنَن يعني ُثَنَن الخيل، وهو الشَّعر الذي خلف الحافر

 صمت السيف

  وقال الزُّبير بن عبد المطَّلب

َضْرَبُتُه َصُموُت  عنِّي ُجَراُز الَحدِّ  َوُيْنِبـي َنـْخـَوَة الـمـخـَتـال  

آان في معنى الصامت - ألنَّ السَّيَف إذا مرَّ في العْظم َمرًّا سريعًا فلم يكن له صوت   

 شعر في مجاز الصمم

  وقال ابن ميَّادة

 متى أدُع في قْيِس بن َعْيَالَن خائفًا  إلى َفَزٍع ُترَآْب إَليَّ ُخُيوُلـَهـا

َداٍح يصمُّ السَّامعين صليُلـهـاَر  بملمومة آالطَّوِد شْهباء َفـْيَلـٍق  

ألنَّ الصَّوت إذا اشتدَّ جّدًا لم ُيْفَهْم معناه، إْن آان صاحبه أراد أن يخبر عن شيٍء، ومتى آُثرت األصواُت صارت 
أن يسّمى باسم األصمِّ َوًغى، ومنع بعُضها بعضًا من الفهم، فإذا لم يفهمها صار في معنى األصّم، فجاز  

 وعلى ذلك قال األْضَبط بن ُقريع، حين آذوه بنو سعٍد فتحوَّل من جوارهم في آخرين فآذوه، فقال ِبُكلِّ واٍد َبُنو َسْعٍد

  وقال جراُن الَعود

 وَقاَلْت لنا َواْلِعيُس ُصْعٌر من الُبَرى  وأخفاَفها بالَجْنَدِل الصُّمِّ تـقـِذُف

عامقول منكر صمم الن  

  وقال الذي ينكر َصَمم شيٍء من الخلق اعتللتم في َصَمم الّنعام بقول زهير

 أَصكَّ ُمَصَلِم اُألْذَنْيِن َأْجَنى  َلُه ِبالسِّـيِّ َتـنُّـوٌم َوآُء

  وبقول أوس بن حجر

 َوَيْنَهى َذوي األْحَالِم عنِّي ُحلوُمهم  َوَأْرَفُع َصْوِتي للّنعاِم المـخـّزِم

أنفه، وهو في موضِع الَخَرَمِة من البعير يريد َخْرَق  
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لفْهم، ولو قال وأمَّا قوله َوَأْرَفُع َصْوِتي للّنعام فِإنما خصَّ بذلَك الّنعاَم ألنََّها َتْجَمُع الّشُروَد والنَِّفار، إلى الُموِق وسوِء ا
انها َحجموأرفع َصوتي للَحمير والّدَوابِّ لكان آذلك، والمصلَّمة السُّّك التي ليس آلذ  

رد عليه قال َقْوُل الذي زعم أنها ليست بصماَء ال يجوز؛ ألنَّ الدواب تسمُع وَتفهم الزَّْجر، وتجيب الدُّعاء، بل لو قال 
وأرفع صوتي للصخور والِحجارة، آان صوابًا، وآان ِلَرْفع صوته معًنى؛ إْذ آان الّرْفُع والوْضُع عند الصُّخور 

، ولو آان إنما جعله مصلَّمًا، وجعَل آذاَن الّنعام مصلومًة، ألنه ليس آلذانها َحْجم فالطير َسَواًء، وليس آذلك الدوابُّ
آله آذلك إالَّ الخّفاش، وآلُّ شيٍء يبيض من الحيوان فليس لها َحْجم آَذان، ففي َقْصدهم بهذه الكلمة إلى الّنعاِم، بين 

خطأ، قال َعْلقمة بن َعَبَدة جميِع ما ليس ألذَنيه حْجم، دليٌل على أنَّ تأويَلكم   

 ُفوه آَشقِّ الَعَصا أليًا تـبـيَُّنـُه  َأسكُّ ما َيْسَمُع األصواَت مصلوُم 

  وقالت َآْبشة بنت َمْعِد يَكِرب

 َوَأْرَسَل َعْبُد الّلِه إذ حـاَن يوُمـُه  إلى قومه أالَّ َتُغلُّوا لُهـْم َدمـي

ـِمَوُأْتَرَك في بيٍت ِبَصْعَدَة ُمْظـِل  وال تأُخُذوا منهْم إفـاًال َوَأْبـُكـرًا  

 َجَدْعُتْم بعبد الّله آُنَف َقـْوِمـُكـْم  بني َماِزٍن َأْن ُسبَّ راعي المخزَِّم 

 فإن أنتُم لـم تـْثـأُروا ألِخـيُكـُم  َفَمشُّوا بآَذاِن الّنعاِم المـصـلَّـِم

ت الدُّنيا لها ُمعرضة، وقال عنترةفلو آانت إنَّما تريد أّنه ليس لمساِمِعها حجٌم، آان   

 وآأنَّما َأِقُص إإلآاَم َعـِشـيَُّة  ِبَقِريِب َبْيَن الَمْنِسَمْيِن ُمَصلَّـِم

 تأِوي له ِحَزُق النَّعاِم آما َأَوْت  ِحَزٌق َيَماِنَيٌة َألْعَجَم طمطـِم

 ولو آان عنترة إنََّما أراد عَدم الحجم، لقد آانت الدُّنيا له ُمعرضة

  وقال ُزهير

 بآرزِة الَفَقارِة لم َيُخـْنـهـا  قطاف في الرِّآاب وال ِخَالُء 

 آأنَّ الرْحَل منها َفْوَق َصْعٍل  من الظلماِن ُجؤُجؤه َهـواُء

 أَصكَّ ُمَصلَِّم اُألْذَنْيِن َأْجـَنـى  له ِبـالـسِّـيِّ َتـنَّـوٌم َوآُء

ذلك، ولكّن العرَب في أمثالها تقول إنَّ النَّعامَة ذهَبْت تطلُب قرَنين فقطعوا  رد منكر صمم النعام قال القوم فإنَّا ال نقول
أذنيها، ليجعلوها مثًال في الُموِق وسوء التدبير، فِإذا ذآر الشَّاِعُر الظَّليَم، وذَآَر أنَُّه مصلَّم األذنين، فإنما يريد هذا 

قولهم َصكَّاء، وسواٌء قال َصكَّاء، أو قال نعامة، آما أّنُه المعنى، فكُثَر ذلك َحتى صار قولهم مصلم األذنين، مثَل 
يَس سواء قال خْنساء أو قال مهاة َوَنْعَجة وبقرة وظبية؛ ألنَّ الظَّباء والبقَر آلها ُفْطس ُخْنٌس وإذا َسمَّوا اْمَرَأًة خْنساَء فل

ال المسيَُّب بُن عَلٍس، في صفة النَّاقةالَخَنَس َوالَفَطَس ُيريدون، بل آأنهم قالوا َمَهاٌة َوَظبية، ولذلك ق   

 َصّكاَء ِذْعِلَبٍة إذا اسَتْقَبْلَتهـا  َحَرٍج إذا اْسَتْدَبْرَتَها ِهلَواِع 

 فتفهَّْم هذا البيت، فإنُه قد أْحَسن فيه جّدًا



 

102 
 

ه ال يفرق بين قولِه َوالصََّكُك في الناس، واالصطكاك في رجلي الناقة عيب، فهو لم يكْن ليِصَفها بما فيه عيب، ولكنَّ
  َصّكاء، وبين َقْوِلِه نعامة، وآذلك ال يفّرقون بين قولهم أعلم، وبين قولهم َبِعيٌر، قال الراجز

 إني ِلمن أنَكَر أو َتوََسَّما  أخو َخناِثيَر َيُقوُد األْعَلَما 

  آأنه يقول يقوُد بعيرًا، وهو آقول عنترة

 وَحليِل غانيٍة َتَرْآُت مجـّدًال   َتْمُكو َفِريَصُتُه َآِشْدِق األْعلِم

  رّد مّدعي الصَّمم فقال َمن اّدعى للنَّعام الصََّمم أمَّا قولكم من الدَّليل على أن النَّعامة تسمُع قوُل الشاِعِر

  تدُعو الّنعام به الِعرار

  وقوله

 متى ما َتَشأ تسمع ِعَرارًا بَقْفَرٍة  يجيب ِزَمارًا آالَيَراِع المثقَِّب

   وقوله

 آَنَسـْت َنـْبـَأًة َوَأْفـَزعـهـا  اْلقنَّاُص َعْصرًا َوَقْد َدَنا اإلْمَساُء 

فيعرف ما تقول، بما يرى ِمْن ُصورة َحَرَآتَك،  -واألخرس أصمُّ  - فليس ذلك أراد، وقد يراك األخرُس ِمن الّناس 
م يسَمْع صوَتَك قط فيقِصَد إليه، ولكنه يريد تلك آما يعرف معانيَك من إشارتك، ويدُعوك ويطُلُب ِإليك بصوٍت؛ وهو ل

الحرَآَة، وتلك الحرُآة تولد الّصوت، أراده هو أو لم يرده، َوُيْضَرَب فيصيح، وهو لم يقِصْد إلى الصِّياح، ولكّنه متى 
وت، وهذا إنما غاَيُته الحرآة َأدار لساَنُه في َجْوَبِة الفم بالهواء الذي فيه، والنَّفس الذي ُيحِضره ُجّماع الفم، حَدَث الصَّ

 فيعرف صورة تلك الحرآة

واألخرس يرى النَّاس يصفِّقون بأيديهم، عند دعاِء إنساٍن، أو عند الغضب والَحدِّ، فيعرف صورة تلك الحرآِة؛ لطول 
 َتْرداِدها على عينيه، آما يعرف ساِئر اإلشارات، وإذا تعجََّب ضرَب بيَديِه آما يضربون

رُف صورَة إشارة الرِّئالن وِإرادتها، فتعقل ذلك، وتجاوبها بما تعقل عنها من اإلشارة والحرآة، وغدت فالّنعامة تع
 لحرآتها أصواٌت، ولو آانا يسمعان لم تزد حالهما في الّتفاُهم على ذلك

  شم النعامة والعرب تقول َأَشمُّ ِمْن َنعامٍة وَأَشمُّ ِمْن َذّرٍة، قال الرَّاجز

ْيٍق َوَأْهَدى ِمْن َجَمْلأشمُّ ِمْن َه   

  وقال الِحْرمازيُّ، في أرُجوزته

  وهو َيْشَتمُّ اشِتماَم الَهْيِق

 قال وأخبرنا ابُن األعرابيِّ أنَّ أعرابّيًا آلم َصاِحَبُه، فرآه ال يفَهُم عنه وال يسمُع فقال َأَصَلٌخ َآصَلِخ النََّعاَمِة

الموِآب وخلفه، على قاب غلوتين، ِحْجٌر أو َرمكة، َفَيَتَحصَُّن تحَت  شم الفرس والذئب والذر وقد يكون الفَرُس في
 راآِبه، من غير أن تكوَن صهَلْت
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ن والذِّئب يشَتمُّ ويستروِح مْن ِميٍل، والّذرَّة َتْشتمُّ ما ليس َلُه ريٌح، مّما لو وضْعَتُه على أنفَك ما وَجْدَت َلُه رائحة وإ
ادة َتْنِبُذَها من يدك في موضٍع لم تر فيه ذرَّة قّط، فال تلبث أن ترى الّذّر إليها آالخيط أَجْدَت التشمَُّم، آِرْجل الجر

 األسوِد الممدود

  وقال الشَّاعر، وهو يصف استرواح الناس

 وجاَء آِمْثِل الرَّْأِل َيْتَبُع َأْنـَفـُه  ِلَعْقَبْيِه ِمْن َوْقِع الصُّخوِر قعاقُع 

أبيه وأمِّه والسَّبُع واإلْنَساِن من مكاٍن بعيد، وشبََّه به َرُجًال جاَء يتَّبع الرِّيح فَيشتمُّ فإنَّ الرَّأَل يشتم رائحة  

  استطراد لغوي وقال اآلخر

 والمرء لم يغَضْب لمْطَلِب َأْنِفِه  أو ِعْرِسه لَكريهٍة لم َيْغَضِب

حم، َقال َمكاَنُه وآرَهه، وضاق به موِضُعُه، فطلَب بأنفه َموضع ومْطَلب أنفه َفْرُج أمِّه؛ ألنَّ الولد إذا تمَّْت أيَّامُه في الّر
المخَرِج ِممَّا هو فيه من الكرب، حتَّى َيِصير َأنفه ورأُسُه على فم الرَّحم، ِتلقاَء فم المخرج، فاَألناء والمكاُن يرفعانه 

من ذاته، ويكرُه مكاَنه من ذاته، ثمَّ خرج إلى  في تلك الجهة، والولد يلتِمُس تلك الجهَة بأْنفه، ولوال أنَّه يطلُب الهواَء
عاَلٍم آَخَر خالِف عالمه الذي ُربِّي فيه، َلَماَت؛ آما يموت السََّمُك إذا فارقه الماء، ولكنَّ الماَء لّما آاَن قابًال لطباع 

لَجْوف البطن واغتذائه السمك غاذيًا لها، والسَّمُك مريدًا له، آان في مفارقته له عطُبه، وآان في مفارقة الولد 
  فضالِت الدَّم، َما َال َيْنُقُص شيئًا من طباِعه وطباع المكان الذي آان له َمرًَّة َمْسكنًا، فلذلك قال الشَّاعر الجاهلي

 والمرُء لم يغضب لمْطَلِب أنفه  أو ِعرسه لكريهٍة َلْم يغَضِب

من شيٍء يُؤول إليهيقول متى لم َيْحِم فرَج أمِّه وامرأته، فليس ِمّمن يغضب   

 قول المتكلِّمين في صمم األخرس

وزعم المتكلِّمون أنَّ األخرَس أصمُّ، وأّنه لم ُيوَت من العْجز عن المنطق لشيٍء في لسانه، ولكّنه إّنما ُأتي في ذلك؛ 
الصُّمِّ ليس فيهم ُمْصَمت،  ألّنه حين لم يسمع صوتًا قطُّ، مؤلَّفًا أو غير مؤلَّف، لم يعرف آيفيَّته فيقصَد إليه، وأّن جميَع

، ال وإنما يتَفاَوُتون في الشِّدَِّة واللِّين؛ فبعضهم يسمع الهّدة والصَّاعقة، وَنِهيق الحمار إذا آان قريبًا منه، والرَّعد الّشديَد
لشِّكاية في أذنه، فِهَم يسَمُع غير ذلك، ومنهم من َيسمع السِّرار، وإذا رَفْعت له الصَّوَت لم يسَمْع، ومتى آلَّمته وقرَّت ا

عنك آلَّ الفهم، وإن تكلَّْمت على ذلك المقدار في الهواِء، ولم يكن ينفُذ في قناٍة تحُصُره وتجمُعه، حّتى ُتَؤدِّيه إلى 
لم يفهمه -ِدماغه   

ألصمُّ من فاألصمُّ في الحقيقة إنَّما هو األخرس، واألخرس إنَّما سمِّي بذلك على التشبيه والقرابة، ومتى َضَرب ا
  النَّاس إنسانًا أو شيئًا غيَره، ظنَّ أنَّه لم يباِلْغ، حّتى يسمَع صوَت الضربة، قال الّشاعر

 أَشاَر بهْم َلْمَع األصمِّ فأْقَبُلـوا  َعَراِنيَن، اليأتيه للنَّصِر ُمْحِلُب 

  وقال األَسِدّي

لـُكـَمـاِةَوُأوِصيُكُم بِطَعـاِن ا  فَقْد تعلُموَن بـأْن ال ُخـلـوَدا  

 َوَضْرِب الجماجِم َضْرَب األَصمِّ  َحْنَظَل َشاَبَة َيجنى الـهـبـيدا
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  وقال الهذلي

  فالطْعُن َشْغَشَغٌة َوالضَّْرُب َمْعَمَعٌةَضْرَب الُمَعوِّل َتْحَت الدَِّيمِة الَعَضدا

يحتاج الذي يضرُب تلك اُألصوَل قبل المطر، وإَنما جعله تحَت الدِّيمة؛ ألّن األغصاَن واألشجاَر تصير أْلَدَن وأْعَلك، ف
 إلى عْشر َضَرباٍت حتَّى يقطع ذلك المضروب؛ فِإذا أصابه المَطُر احتاج إلى أآثَر من ذلك

  تحقيق معنى شعري وأنشدني يحيى األغر

 َآَضْرِب الُقيوِن َسِبيك الحدي  ِد يوَم الجنائب ضربًا َوآيدا

فقال نعم، هذا َبيٌِّن معروف، إذا َأْخَرْجنا الحديدَة من الِكيِر في يوِم َشَمال، واحتاجت  فلم أعرفه؛ فسألُت بعَض الصَّياقلة
في القْطع إلى مائة ضربٍة، احتاَجت في قْطعها يوَم الَجُنوب إلى أآثر من ذلك، وإلى أشّد من ذلك الضَّرب؛ َألّن 

 الشماَل ُيَيبُِّس ويقِصف، والجنوب يرطِّب ويلدِّن

نسان أبدًا َأْخرُس، إذا آان ال يسمع وال يتبيَّن األصوات التي تخرج من فيه، على معناه، ويقال في غير األخرس واإل
  اإلنسان، على غير ذلك، قال آثيِّر

 ألم َتْسألي يا أّم َعْمٍرو َفُتْخَبـِري  َسِلْمِت وأسَقاِك الّسَحاُب البوارُق 

الرَّعِد خرس روائحبكيًا ِلَصْوِت   ونعق ولم ُيْسَمْع لهـن صـواع  

وتقول العَرب مازلت تحت عيٍن خرساء، والعين السحابة تبقى أّيامًا تمطر، وإذا آثر ماؤها وآُثف، ولم يكن فيها 
 مخارق ُتمدْح ببرق

سرعة الضوء وسرعة الصوت ومتى رأيَت البرَق َسِمعَت الرَّْعَد بعُد، والرَّعُد يكون في األصل قبَله، ولكنَّ الصَّوَت 
يصل إليك في سرعة البرق؛ ألنَّ البارَق والبصر أشدُّ تقاربًا من الصَّوِت والسَّْمع، وقد ترى اإلنساَن، وبينك وبينه ال 

 رْحلُه فيضرب بعصًا إمَّا حجرًا، وإّما َدابًَّة، وإمَّا ثوبًا، فترى الضَّْرب، ثّم تمكُث وقتًا إلى أن يأتَيك الصَّوت

 السحابة الخرساء

ت السَّحابُة لم تبشِّر بشيٍء، وإذا َلْم يكن لها ِرزٌّ سمِّيت َخْرساَءفإذا لم تصوِّ  

 الصخرة الصماء

  وِإذا آانت الصَّخرُة في هذه الصِّفة سمِّيت صماَء، قال األعَشى

 وإذا تجيُء آتيبٌة ملـُمـوَمٌة  َمْكُروَهٌة يخشى الُكَماُة ِنَزالَها 

  وعلى غير هذا المعنى قال آثيِّر

مِّ لو تمشي بها العْصُم َزلَِّت من الصُّ  آأني أنادي َصْخَرًة حين أْعَرَضـْت  

  ومن هذا الّشكل قوُل ُزهير

 َوَتُنوَفٍة َعْمياَء ال َيْجتـاُزهـا  إال المشيَُّع ُذو الُفَؤاد الهادي

 َقْفٍر َهَجْعُت بها ولسُت بنـاِئٍم  وِذراٌع ُمْلِقَيِة الِجَراِن وِساِدي
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العشيِّ ِسـَنـاِد َلحَّاظٍة َطَفَل  َوَوَقْعُت َبْيَن ُقُتوِد عْنس َضاِمٍر  

 فجعل التَُّنوَفَة َعْمياَء، حين َلْم تكن بها أمارات

 الزبابة

ودابَّة يقال لها الزَّباَبة، عمياء َصمَّاء، تشبه الفأرة؛ وليست بالُخْلد؛ ألنَّ الُخْلَد أعمى وليس بأصّم، والزَباب يكون في  
الشاِعر الرَّمل، وقال   

 َوهُم َزَبـاٌب حـائر  ال َتْسَمُع اآلَذاُن َرْعَدا 

وآلُّ مولوٍد في اَألرض ُيولد أعَمى، إن آان تأويل العمى أّنُه ال ُيبصر إّال بعد أيام، فمنه ما يفتح عينيه بعد أيَّاٍم 
 آالِجْرِو؛ إّال أوالَد الّدجاج؛ فإنَّ فراريجها تخُرج آاِسَية آاِسبة

فقال -وجعل األْير أعمى أصمَّ على التشبيه  - ون وقال أبو الشمقمق شعر فيه مج   

 فسلِّْم عليه فاِتَر الطْرِف ضاحكًا  وصوِّت له بالحارِث بن ُعبـاِد

 بأْصَلَع ِمْثِل الجْرِو َجْهٍم َغَضْنَفٍر  ُمَعاِوِد َطْعٍن َجـائٍف وسـنـاد

ُض الدَّْهَر َرأَسُهأصّم وأْعَمى ُيْنِغ  يسير على َمْيٍل بـغـير قـياِد  

  قول لمن زعم أن النعامة تسمع وقال َمْن زَعم أنَّ النَّعامة تسمع يدلُّ على ذلك قول َطَرَفة

 َهْل ِبالدِّياِر الَغَداَة من َخـَرِس  أْم َهْل ِبَرْبع الجميِع ِمْن َأَنِس

 ِسَوى َمهاة َتْقـُرو َأِسـرََّتـه  َوُجؤذٍَُر َيْرَتِعي على َآَنـِس

 أو خضاٍب يرتعي بِهْقَلـِتـِه  متى َتُرْعُه اَألْصَواُت يهَتِجِس 

 فقد قال َطَرفة آما تـرى  

  متى تُرْعُه األصوات يهتجس  

 وقال اآلخر جواُبنا في هذا هو جوابنا فيما قبله

لد بن عبد الّله، فكاهة وروى الهيثم بُن عديٍّ، وسمعه بعُض أصحابنا من أبي عبيدة، قال تضاَرط أعرابيَّان عند خا
  أحُدهما تميميٌّ واآلخر أْزديٌّ فَضَرط األْزديُّ َضْرَطًة ضئيلة، فقال التميمّي

 َحَبْقَت َعِجيفًا ُمْحَثًال وَلَو أنَِّنـي  َحَبْقُت َألْسَمْعُت الّنَعاَم المَشرََّدا 

ُهفمرَّ آمٍّر المْنَجِنيق وَصْوُتـ  يبذُّ َهزيَم الرَّْعِد بدَءا َعمـّرَدا  

من لقبه نعامة وزعم أبو عمرو الشَّيبانيُّ عن بعض العرب، أنَّ آّل عربّي وأعرابّي آان يلقَّب َنعامة، فإنما يلقَّب بذلك 
فقال َيعِرُف بأنفه وعيِنه، وال يحتاج معهما إلى سْمع، َوَأْنَشَدِني لشّدة َصَمِمه، وأّنُه سأله عن الظليم هل يسمع   

ا َوَشِميُمها وال َعْرَف إّال َسْوُفَه  فجْئُتَك ِمْثَل الِهْقِل يشتمُّ َرْأَلـُه  

دوزعم َأنَّ َلَقَب بيهس َنعامٌة، وأنه لقِّب بذلك َألّنه آان في ُخُلق نعامة، وآان شديَد الصََّمم مائًقا، فأْنَشَد لعديِّ بن َزي   
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ِم َمـا َحـّز َأْنـفـُهَوِمْن َحـَذِر اَأليَّا  َقِصيٌر َوخاَض الَمْوَت بالسَّْيِف َبْيَهُس   

 نعامٌة َلمَّا صّرع الـقـوُم َرْهـَطـُه  َتَبيََّن في َأْثـَوابـِه آـيَف َيْلـبـُس

  وقال المتنخِّل الهَذليٌّ وذآر َسْيفًا

 ُمْنَتَخُب الّلبِّ لُه َضـْرَبة  َخْدباُء آالَعطِّ من الِخْذِعِل 

في هذا الموضوع الهَوُج، وتهاِوي الشيِء ال َيَتَمالك، ويقال للسِّيف ال يقول هذا السَّيف أهوُج ال َعْقل له، والَخَدب 
 ُيباِلي ما َلِقَي

  شعر في النعام والتشبيه به وقال األعشى في غير هذا الباب

 َآَحْوَصلة الرَّاِل في َجْرِيَها  إذا ُجِلَيْت َبْعَد إْقَعـاِدهـا

جت؛ وهو مأخوذ من َجلوة العروس القاعدة، إذا َقَعَدت عن آحوصلة الرَّأل يصف الَخْمَر بالحمرة، جليت أخر
  الطََّلب، ومثله في َغير الخمر قوُل علقمة

 تأوي إلى ِحْسِكٍل ُحْمٍر حواِصُله  آَأنَُّهنَّ إذا َبرَّْآـَن ُجـرثـوُم

  وقال األخنس بن شهاب

ـَهـاتِظلُّ بها ُرْبُد النَّعاِم آأنَّ  إَماٌء ُتَزجِّي بالمَساِء َحواطُب   

  ُتزجِّي َتْدَفُع؛ وذلك َأنَُّه يثقلِ ِحملها فتمشي ِمْشَية النَّعامِة، وقال الرَّاجز

 وإذا الرِّياُح َتَروََّحْت ِبَعِشـيٍَّة  َرَتَك النَّعاُم إلى َآِثيِف الَعْرَفِج 

  والّرَتُك مْشٌي سريع، يقول تباِدُر إلى الكثيف تستتر به من الَبْرد، وقال

لّنعامِة في طريٍق حاِمَرْتَك ا   

فه استقبال الظليم للريح  وليَس لقوِل َمْن زَعم أنَّ الظليم إذا عدا استْقَبل الرِّيح، وإّنَما ذلك مخاَفَة أن تكوَن الرِّيُح من خل
لثَّورمعنى؛ ألنَّا نجُدهم يصفون جميع ما يستدعونه باستقبال الرِّيِح، قال َعْبدة بن الطَِّبيب، يصف ا -فَتكِبَته    

 مستقبل الرِّيح يهُفو َوهَو ُمْبَتِرٌك  لساُنه َعْن ِشماِل الشِّْدِق َمْعُدوُل 

  ووصف الذِّيَب ُطفيٌل الَغَنويُّ، فقال

 آسيِد الَغَضا العاِدي أَضلَّ ِجَراَءُه  َعَلى َشَرٍف ُمْسَتْقبَل الرِّيح يلَحب 

م في المَثل َضَرْبَناُهْم َضْرَب َغَرائِب اإلِبِل، قال أبو حّيةاستطراد وُيلَحُق بموضع ِذْآر الضَّرِب الشديد، قوله   

  َجِديُروَن َيْوَم الرَّْوِع َأْن يْخِضُبوا الَقَناَوَأْن يتُرُآوا الَكْبَش المدجََّج ثاويا

 َضَرْبَناُهُم ضرب الجناَبى على جًبى  غرائب تـــغـــشـــاُه ِحـــرارًا ضـــــــواريا

ًا َقْد َبَلغ منها العطُش والُيْبُس، قيل جاَءْت َتِصلُّ أجواُفها َصليًال، قال الرَّاعيوإذا جاءت ِعطاش   
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 َفَسَقوا َصَواِدَي َيْسَمُعون ِعشيًَّة  ِللماِء في أجوافِهنَّ َصلـيَال

  قال وأنشدنا أبو َمهديَّة، لمزاحٍم الُعَقيلّي

ْن َعليه بعَد َما تّم ِظْمُؤَهاَغَدْت ِم  َتِصلُّ َوَعْن َقْيٍض ِبزَِيزاء َمْجَهل   

 قال الزَّيزاُء المكان الغليظ

  وقال آخر

 ألْم َتعلمي يا أمَّ َحـسَّـاَن َأنَّـِنـي  ِإذا َعْبَرٌة َنهَنهُتهـا َفـَتـجـلَّـِت

 رَجعت إلى َصْدٍر آجرَِّة َحْنـتـٍم  إذا ُقِرَعْت ِصْفرًا ِمَن الماِء صلَِّت 

ننصور ألحد الحواء وزَعَم ابن أبي العجوز الَحّواُء، أنَّ األفاعَي ُصمٌّ، فلذلك ال ُتجيب اختبار أمير المؤمنين الم
الرَُّقى، ُثمَّ زعم لي في ذلك المجلس أنَّ أميَر المؤِمنيَن المنصوَر، أراد امتحان ُرَقى َحيٍَّة وأْن يتعّرف صحَّتها من 

فجاَءت وال يشكُّ النَّاظر فيها؛ وأنَُّه أمر بإلزاقها في موضٍع من  ُسْقمها، وأنَُّه َأَمَر فصاغوا له َأْفًعى من َرصاص،
َيٍة، أو السَّقف؛ َوَأنَُّه أحضرُه وقال له إنَّ هذه األفعى قد صاَرْت في هذه الّداِر، وقد آِرْهُتَها لمكاِنَها؛ فِإن اْحَتْلَت لي بُرْق

َبْت، ولكْن أرقيها حتى تنزل فرقاها فلما رآها ال تتحرَُّك زاَد في بما أحبْبَت أحسنُت إليك، قال إن َأَرْدُت َأْن آخذها َهَر
رْفع صوِته وألقى ِقَناَعُه، فلما رآها ال تتحرَُّك نزَع ِعماَمَتُه وزاد في رفِع صوِته، فلما رآها ال تتحرَّك نَزَع قلنُسوَتُه 

ي َرْفِع َصْوِتِه، َحتَّى أْزَبد، وتمّرَغ في األرض، فلما فعل وزاَد في رْفِع صوِته، فلما رآها ال تتحرَّك َنَزَع ِثياَبُه، وزاَد ف
 ذلك سال ذلك الّرصاُص وذاَب، حتى صار بيَن أيديهم، فأقّر عند ذلَك المنصوُر بجوَدِة ُرقيته

ها أجابت، وهي فقلت له ويلك زعمَت ُقَبْيُل َأنَّ اَألَفاِعَي ال ُتجيب الرَُّقى؛ ألنها ال تسمع، وهي حيوان، ثمَّ زعمَت َأنَّ
 جماد

  شعر وخبر في نفار النعامة وقال الشَّاِعُر

 وربداء َيِكفيها الشَّميُم ومـا َلـهـا  ِسَوى الرُّْبِد من أْنٍس بتلك المجاِهِل 

ى يخبر أنَّ الّنعامة ال تستأنُس بشيٍء من الوْحش، َوَأنَّ الشَّّم يغنيها في فهم ما تحتاج إليه، وهي مع ذلك إذا صارْت إل
  دور الّناس، فليس معها من الوْحشة منهم، على قدر ما يذآرون، وفي الوحش ما يأنس، وفيها ما ال يأنس، وقال آثيِّر

 فأْقَسْمُت َال َأْنَساِك ما ِعْشـُت َلـْيَلًة  َوإْن َشَحَطْت داٌر َوَشّط َمـَزاُرهـا

الّسَراِب وما َجَرْتوما اسَتّن َرقراُق   ِببيض الرُّبا أنسـيُّهـا َوَنـَواُرَهـا  

  ووصف بالدًا قفارًا غيَر مأنوسة فقال

 ما َتَرى اْلَعْيُن حوَلها ِمْن أِنيٍس  ُقْرَبَها غيَر رابداِت الـرَِّئال

 خّصها بالذِّْآر؛ ألنها َأْنَفُر وأشَرد، َوَأَقلُّ أْنسًا من جميع الوحش

آان شيٌء من بهاِئم الوْحش ينكُرني إّال الّنعام، َوَأْنَشَد َقْوَل ذي  وقال األحيمر آنُت آتي الظَّْبَي حتى آُخَذ بذراعيه؛ وما
  الرُّّمة

 وآّل َأَحمِّ الـمـْقـلـتـين آـأّنـُه  أخو اإلْنِس من ُطول الَخالِء المغّفِل 
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ُؤها النَّاس، يدّل على ذلك في َقْدِر ما شاهدنا أّنهم يخرجون إلى الّصحارى األغفال، التي لم ُيْذَعر صيُدها، وال يَط 
فيأتون الوْحَش فوَضى َهَمًال، ومعهم آالُبهم وفهوُدهم تتلوى بأيديهم، فيتقّدمون إلى المواضع التي لو آانوا ابتدؤوا 

الّصْيَد ِمْن جهتها ألَخُذوا ما أخذوا فإذا نفَرْت وحوش هذه األْرِض، ومرَّت باألْرِض المجاِوَرِة لها، نفرت ُسّكاُن تلك 
ذه الّنوافر، وال تعوُد تلك الصحارى إلى مثل ما آانت عليه، ِمْن آْثَرة الَوْحِش حينًااألرِض مع ه  

 ومتى لم تنفِّرها األعراُب بالكالِب والِقسيِّ، ونْصب الحبائل، رَتعْت بُقربهم، ثمَّ دنْت منُهْم أوًَّال فأوًَّال، حتى تطأ أآناَف
لواثق بالّله على هذه الصِّفةبيوتهم، وهي اليوم في َحْيِر المعتصم بالّله وا  

هجرة الظباء إلى الناس وخّبرني إبراهيم ْبُن السِّنديِّ قال خبرني عبُد الملك بُن صالح، وإسحاق بن عيسى، وصالٌح 
صاحب الموِصل، َأّن خالَد بَن َبْرَمَك، بينا هو على سطٍح من ُسطوح الُقرى مع َقْحَطَبَة، وهم يتغّدون، وذلك في 

م، حين فصلوا من ُخراَساَن إلى الجبل، قال وبين َقْحَطَبَة وبين األعداء َمِسيَرُة أيَّاٍم وليال، قال فبينا خالٌد َبعض منازله
 يتغدَّى معه وذلك حين نزلوا وبهم َآَالُل السَّير، وحيَن َعّلُقوا على دوابِّهم، ونصبوا ُقُدوَرُهْم، َوَقرَُّبوا ُسَفَرُهْم

الصَّحراِء، فرأى أَقاطيع الظِّباِء قد أقَبلْت من جهة الصََّحاَرى، حتى آادت تخاِلُط الَعْسَكر، فقال قال َفَنَظَر خالٌد ِإلى 
جوا ِلَقْحَطَبَة َأيَُّها األمير َناِد في النَّاس يا َخيَل الّله اْرَآبي؛ فإّن العدّو قد حّث إليَك السَّير، وغاية أصحابك أْن يسِر

الخيل، فقام قحطبة مْذعورًا، فلما لم ير شيئًا َيُروعه، َوَلْم َيَر ُغبارًا قال لخالد ما هذا  وُيلجموا قبل أن يروا َسَرعان
الّرأُي قال أيُّها األمير ال تتشاغل بي وبكالمي، َوَناِد في النَّاس، أما َتَرى أقاطيَع الوْحش قد أقبلت، فارقت مواضَعها 

ًا، قال فوالّله ما ألجموا َوَأْسَرُجوا حتى َرَأْوا ساِطَع الُغَبار، وال تلبَّسوا إّن َوَراَءَها َجْمعًا عظيم حتَّى خالطت الناس
وتسلَّحوا َحتَّى رأوا الطليعة، فما التأموا َحتى استوى أصحاُب قحطبة على ُظهوِر خيولهم، ولوال َنْظَرُة خالد بِن برَمَك 

 ُوِفراسُتُه، لقد آان ذلك الجيش اصُطِلم

ان ِإبراهيم بُن السِّنديِّ ُيَحدُِّثنا ِمْن صدِق ِحسِّ أبيه في الشَّمِّ، بشيٍء ما ُيحكى مثُلُه إالَّ عن السِّباع قصة في قوة الشّم وآ
والذَّّر والنَّعام، وزعم أنَّ أباه قال ذات يوم أجُد ريَح بوِل فأرة ثمَّ َتَشّمَم وَأَجاَل َأْنَفُه في المجلس، فقال هو في تلك 

ذا على طرف الِبساط من البَلِل بقْدر الدِّْرهم، أو َأْوَسُع شيئًا، فقَضْوا َأنَُّه بوُل فأرةالّزاوية فنظروا فإ  

عنا، فلم َنِجْد قال َوَشِهْدُتُه َمرًَّة َوَأْشَراُطُه قياٌم على رأِسه في السَِّماطين، فقال أجُد ِريَح َجْوَرٍب َعِفٍن ُمْنتن فتشمَّْمنا بأجم
قال انَزُعوا ُخفَّ ذاك، فنزعوا ُخّفه، فكلَّما مدَّ النازُع له شيئًا بدا من ِلفاَفته، فما َزال النَّْتُن َيْكُثُف َشْيئًا، ثمَّ تشمََّم و

ْم اآلَن َأْخَفاَفُك ويزداُد، حتى َخَلَع ُخفَُّه ونَزَعُه ِمْن ِرْجله، َفَظَهَر من َنْتِن ِلَفاَفِتِه ما ُعِرَف به ِصْدُق حسِّه، ثمَّ قال انَزُعوا
وا في بأجمعكم، فال ُبدَّ من أالَّ يكوَن في جميع اللَّفائِف ُمْنِتٌن غيُر ِلفافته، أو تكوَن ِلفافُته أنَتنها؛ َفَنَزُعوا، فلم َيِجُد

 جميعها ِلفافًة منتنًة غيرها

  َوَأْنَشُدوا

 غزا اْبُن ُعميٍر َغزوًة ترآت لنا  َثناًء آَنْتِن الجورِب المتخـرِِّق

عن بعض النَّاس، وعن النَّعام والسِّباع، والفأر  -التشمم  وليس الذي ُيحَكى من ِصدق الحسِّ في الشَّم أقوى درجات 
من شكل ما نطق به القرآُن العظيُم، من شأن يعقوَب ويوسَف عليهما الصالة  - والذَّّر، وضروٍب من الحشرات 

، وآان "َح ُيوُسَف َلْوَال َأْن ُتَفنُِّدوِن، َقالوا َتالّلِه إنََّك لِفي َضالِلَك اْلَقِديِمَقاَل َأُبوُهْم إنِّي ألِجُد ِري"والسَّالم حين يقول تعالى 
، "اْذَهُبوا ِبَقِميِصي هَذا َفَأْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأِبي َيْأِت َبِصيرًا َوْأُتوِني ِبَأْهِلُكْم َأْجَمِعيَن"هذا من يعقوَب بعد أْن قال يوسف 

َفَلمَّا َأْن َجاَء اْلَبِشيُر َأْلَقاُه َعَلى "ثمَّ قال " َفَصَلِت اْلِعيُر َقاَل َأُبوُهْم إنِّي َألِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْوَال َأْن ُتَفنُِّدوِنَوَلمَّا "ولذلك قال 
 "َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيرًا
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ذا تباَعُدوا عن أنوفهم، وما في طاقة وإّنَما هذا عالمٌة ظهَرْت له خاصة؛ إذ آان النَّاُس ال يشتمُّون أرواَح أوالِدهم إ
الحصان الذي يجُد ريح الِحْجر ممَّا يجوُز الَغلوتين والثَّالث، فكيف يِجُد اإلنساُن وهو بالشَّام ريَح ابنه في قميصه، 

َأَلْم َأُقْل َلُكْم إنِّي َأْعَلُم ِمَن الّلِه َما َال َتْعَلُموَن"ولذلك قال  ساَعَة َفَصَل من أرض مصر " 

بعض المجاعات وقد َغَبَر موسى وهو َيِسيُر َأْرَبِعيَن َعامًا، ال يذوق َذَواقًا، وجاع أهل المدينة في تلك الُحْطَمِة ، حتى 
آان أصحاب رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم يشدُّون الَحَجَر على ُبُطوِنِهْم، من الُجوِع والَجْهد ، وآان النبيُّ صلى اهللا 

له الطيِّبين الطاهرين يقول إنِّي َلْسُت آَأَحِدُآْم، إنِّي َأِبيُت ِعْنَد َربِّي، ُيْطِعُمِني َوَيْسِقينيعليه وسلم، وعلى آ  

حجاج في ذبح الحيوان وقتله ورَجاٌل ِممَّْن ينتحل اإلسالم، ُيظِهُروَن التقذَُّر من الصَّيِد، َوَيَرْوَن أنَّ ذلَك من الَقسوة، 
َؤدِّيهم الضَّراوُة التي اعترتهم ِمْن طُروِق الطَّيِر في األوآار، َوَنْصِب الحبائل للظِّباء، التي َوأنَّ أصحاَب الصَّيِد َلُت

تنقطع عن الخْشَفاِن حتى تموَت ُهْزًال وُجوعًا، وإشالء السِّباِع على بهاِئم الوحش ًوَسُتْسِلُم أهَلها إلى الَقْسوة، وإلى 
 التهاُون بدماء النَّاس

ْرَحِم ٌل واحد، َوَمْن لم َيْرَحِم اْلَكْلَب لم َيْرَحِم الظَّبَي، َوَمْن َلْم يْرَحم الظَّبَي َلْم َيْرَحِم الَجْدَي، َوَمْن َلْم َيوالرَّْحمُة شك
 اْلُعْصُفُوَر َلْم َيْرَحِم الصَّبيَّ، وِصغاُر األمور تؤدِّي إلى آبارها

لَقْسوة َيومًا َما، وأآَثُر ما سمعت هذا الباَب، ِمْن َناٍس من وليَس ينبغي ألحٍد أن يتهاوَن بشيٍء ممَّا يؤدي إلى ا
ِد في الصُّوِفّية، ومن النََّصاَرى؛ لمَضاهاة النَّصارى سبيَل الزََّناِدَقة، في رفِض الذبائح، َواْلُبْغِض إلراقة الدِّماِء، َوالزُّه

 أآل اللُّْحَماِن

يأتي ذلك في ِسَباع الطَّيِر، وذواِت األربع من الّسباع، فأما قْتُل الَحيَِّة على الزِّنديق أالَّ  - آان يرَحُمك الّله  -وقد 
ْرفًا، والعقرب، فما آان ينبغي لهم اْلَبتََّة َأْن َيِقُفوا في قتلهما َطْرَفَة َعيٍن؛ ألنَّ هذه األموَر ال تخلو ِمْن أن تكوَن شرًّا ِص

لشرِّ، والشَّرُّ شيطاٌن، والظُّلمة عُدوُّ النُّور، فاسِتْحياُء الظلمة وأنَت أو يكون ما فيها من الخير مْغمورًا بما فيها من ا
قادٌر على إماتتها، ال يكوُن من عمل النُّور، بل قد ينبغي أن تكوَن رحمة النُّوِر لجميِع الخالِئِق والنَّاس، إلى 

 استنقاذهما من ُشرور الّظلمة

فكذلك ينبغي أْن يكوَن قْتُل  - اُء النُّور والعَمُل في تخليصه والدَّْفُع عنه وآما ينبغي أن يكون َحَسنًا في العْقل استحي
حسنًا -الظُّْلمة وإماتُتها، َوالَعْوُن على إهالآها، وتوهيِن أمرها   

ا الشُّروَر المخالَطة والبهيمة التي َيَرْوَن أن يدفُعوا عنها أيضًا ممُزوجة، إالَّ أنَّ َشّرَها أقلُّ، فهم إذا اسَتْبَقْوها فقد استْبَقو
 لها

فإْن َزعموا أنَّ ذلك إنَّما جاز لهم؛ ألنَّ األغلب على ِطباعها النُّور فْليغتفروا في هذا الموضِع إدخاَل األذى على قليل 
 ما فيها من أجزاء الشَّرِّ آما اغتفروا ما في إدخال الروح والسُّرور على ما في البهيمة من أجزاء الظُّْلمة لدفعهم عن

 البهيمة؛ إْذ آان أآثر أجزائها من النُّور

 وِإنَّما ذآرُت ما ذآرت؛ ألنَّهم قالوا الدَّليُل على أنَّ الذي أنتم فيه، ِمْن أآل الحيوان آلَّ يوٍم من الذباِئح، مكروٌه ِعْنَد 
ْقتاتون ِإالَّ الّلْحَمان يفلحون أبدًا، ويستغنون؛ الّلِه، َأنَُّكْم َلْم َتَرْوا قطُّ ذّباحي الحيوان وال َقتَّالي اإلنسان، وال الذين ال ي

آنحو صيَّاِدي الّسمك وصيَّادي الوْحش وأصناف الجزَّاِرين والَقصَّابين، والشَّّوائين والطهَّائين والفهَّاِدين والبَياِزرة 
إال فقيرًا ُمَحاَرفًا، وعلى حاٍل مشبَهٍة  والصَّقَّاِريَن والكالبين؛ ال ترى َأَحدًا منهم صار إلى ِغًنى َوُيْسٍر، وال تراُه أبدًا

 بحاله األولى

وآذلك الجالدون، ومن يضِرُب األعناَق بين َيَدي الُملوِك، وآذلك أصحاُب االستخراج والعَذاِب، وإن أصابوا 
 اإلصابات، وجميع أهل هذه األصناف
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َثروًة َوَجاهًا وُسلطانًا، فإمَّا أن يْقَتَل، وإّما ُيْغَتَصَب َنْفَسُه َنَعْم؛ َوَحتَّى ترى بعَضهم وإن َخَرَج َناِدرًا خارجّيًا، ونال منهم 
بميَتٍة عاجلة، عنَد سروِره بالثَّروة، أو يبعث الّله عليه المحق فال َيْنُمو له شيء، وإما أالَّ يجعل ِمْن نسلهم َعِقبًا 

سف، وأبي مسلم، ويزيد بن أبي مسلم ومثل أبي الوعد، مذآورًا، وال ِذْآرًا نبيهًا َوُذرِّيًَّة َطيبًة، مثل الحّجاج بن يو
 ومثل رَجاٍل ذآروهم ال نحبُّ أن نسميهم

 قال فإنَّ هؤالِء، مع آثرة الطَُّروَقِة وُظُهوِر القْدرة، ومع آثرة اإلنسال، قد َقَبَح الّله أمَرهم، وأْخَمَل أوالَدهم، فهم بين
ى َمن لم ُيعقبَمْن لم ُيعِقْب، أو َبْيَن َمْن ُهَو في معن  

ِسَباٍء فقلت للّنَصاَرى بدّيًا آيف آان الّناُس أيَّاَم الُحكم بما في التَّْوراة أيَّاَم موسى َوَداوَد، وهما صاحبا ُحروٍب َوَقْتٍل، َو
نعم حتى آان الُقربان ُآله أو َعامَُّتُه حيوانًا مذبوحًا، لذلك َسمَّيتم بيت الَمْذبِح وذبائَح  

كم عن ِسيَرة النَّصاَرى اليوَم، ولِكنَّا نسأُلُكْم َعْن ديِن ُموسى َوُحْكِم التَّْوراِة، َوُحْكِم صاحب الزَّبور، وما َوَلْسَنا نسأل
زالوا عندآم إلى أن أنكروا ُرُبوِبّيَة المسيح، على أآَثَر من حالنا اليوَم في الذَبائح، وأنتم في آثيٍر من حاالتكم ُتْغُلوَن 

حتى نتوخَّى أّيامًا بأعيانها، فال نشتِري السََّمَك إال فيها؛ طلبًا لإلمكاِن واالْسِتْرَخاِص، وهي يوُم علينا السََّمَك، 
ام الِفْصح، الَخميِس، ويوم الّسْبِت، ويوُم الثُّالثاء؛ ألنَّ شراءآم في ذلك اليوِم َيِقلُّ، على أنَّكم ُتْكِثُروَن ِمَن الذَّباِئح في أيَّ

َل الحيواِن إّال أّيامًا معدودًة، وساعاٍت َمْعلومًةوهْل َتَدُعوَن أْآ  

فأنتْم  -فإذا آانت الِحْرفُة والمحن إنَّما لِزَما القصَّابين والجزَّاِرين والشَّوَّائين، وَأصناَف الّصيَّادين، من جهة العقوبة 
َآاُء القصَّابين في عامَّة الّدْهِر، فال أنتم َتِديُنوَن شرآاُء صيَّاِدي السََّمِك َخاّصًة؛ ألنَّكم آَآُل الخْلِق له، وأنتم أيضًا ُشَر

 لإلسالم فتعرفوا ما عليكم ولكم، وفْصل ما بين الّرحمِة والَقسوة، وما الرَّحمة، وفي أيِّ موضعٍِ يكوُن ذلك القتُل رحَمًة
َوَلُكْم في "جزاِء الحسنة والسيئة،  فقد أجمعوا على أّن َقْتَل اْلَبْعِض إحياٌء للجميع، َوأّن إصالح النَّاس، في إقامِة

 "اْلِقَصاِص َحَياٌة

 آان لها ُمْلٌك َوَمْمَلَكٌة، َوَلْم َواْلَقَوُد َحَياٌة، وهذا شيٌء َتْعَمُل به األمُم آلها، َغْيَر الزََّناِدَقِة، َوالزََّناِدَقُة َلْم َتُكْن َقطُّ ُأمًَّة، وال
، فال أنتم َزَناِدَقٌة، وال ينكر لمن آان ذلك َمْذَهَبُه أن يقول هذا الَقْوَلتَزْل َبْيَن َمْقُتوٍل وهارٍب ومنافق  

 فأنتم ال دْهِريَّة، وال َزَناِدَقَة، وال ُمسلمون؛ وال أنتم َراُضوَن ِبُحْكِم الّلِه أّياَم الّتوراة

قفليس بين الزََّماَنْيِن فر - وهو َعْدٌل  - فإن آاَن هذا الحْكُم قد أمَر الّله به   

نَّ السَّمَك َلمَّا َوَبْعُد َفإنَّا َنجُدآم َتْأُآلوَن السَّمك أْآًال َذريعًا، وتتقذرون من اللُّحماَن أِفألنَّ الّسمَك ال يأَلُم اْلَقْتَل، أم أل 
اللَّْحِم َقْسَوًة، َوَأْآُل فالجميع حيواٌن، وآلُّ مقتول يأَلُم، وآلٌّ ُيِحّس، فكيف صار أْآُل  قتلُتُموه بَال ِسكِّين لم ُيِحسَّ َقتلُه

، وآيف صار ذْبح البهائِم قسوة وال َتكون تفِرَقُة ما بين السََّمِك والماِء َحتَّى َتموت قسوة وآيف السََّمِك َلْيَس بَقسوة
في جهاتها، صار ذبح الشَّاِة َقسَوًة وصيُد السمِك بالسََّنانير المَذّربة المعّقفة ليس لها شعاِئر تخالف العقاف المنصوص 

 وآيف وهي وإْن لم تنَشْب في أجوافها، وَتْقِبضْ على مجامع أرواِحها، لم تقِدْر على أْخِذها

أم آيف صار َطْعن الَعير بالرُّمح، ونْصُب الحبائل  وآيف صار َوْجء اللَّبَّة من الجزور أقسى من َضْرب النبائل
لنَّبائل في َظْهِر الّسَمكللظِّباء، وإرساُل الكالِب عليها أَشدَّ ِمْن وقع ا  

ُل الدَّم، وألنَُّكْم تْكِثروَن َقوَلُكْم ال نأآل شيئًا فيه دٌم أّياَم صوِمنا، فللسَّمك دٌم، وال بدَّ لجميع الحيوان من دٍم أو شيٍء ُيشاِآ
الدَّليُل عليهوما  فكيف نعلم ذلك أَألنَّ آلَّ شيٍء فيه دٌم فهو أشدُّ ألمًا فما وْجُه اعتالِلكم بالدَّم  

فإن زعمتم أنَّ ذلك داخٌل في باب التعبُِّد والمْصَلحة، ال في باب الِقياِس والرَّحَمِة والَقْسوة، فهذا باب آخر، إالَّ أْن 
فقد  َتدَُّعوا أنَّ َذواِت الدِّماء أقوى لألبدان، وآَشُر للنُّفوس، فأردتم بذلك قلَّة األَشِر وَضْعَف البدن، فإْن آان ذلك آذلك

 ينبغي أن يكوَن هذا المعنى ُمستبينًا في آآلي السََّمِك من البحريين
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يُلهوأّما ما ذَآْرُتم ِمْن ُمالَزمِة الِحْرَفة لهؤالء األْصناف، فإنَّ آلَّ َمْن نزَلْت ِصناَعُته، وَدّق َخَطُر ِتَجارته، آذلك َسب  

َسْقُي الماء، إمَّا على الظَّهر، وإمَّا على َدابَّة، ولم أَر َسقَّاًء َقطُّ َبَلَغ حاَل  وأحلُّ الَكْسِب ُآلِّه وأْطَيُبُه ِعْنَد َجِميِع الّناس
 الَيساِر والّثروة وآذلك َضرَّاُب الّلِبِن، والطَّّياُن، والَحرَّاُث، وآذلك ما َصُغَر من التِّجاراِت والصِّناعاِت

وعنَد أْصَحاِب الَجوهِر، وعنَد أصحاِب الَوْشِي واألنماط، وعند  أال ترون أنَّ األْمواَل آثيرًا ما تكوُن عند الُكتَّاب،
 الّصياِرَفِة والحنَّاطين، وعند البْحريِّين والبصريين، والُجالَُّب أبدًا، والبياِزَرة أيسر مّمْن َيْبَتاع منهم

والجّزار، والشَّّواِء، والبازيار،  وُجَمُل األمواِل َحقٌّ بأْن ُتربَح الُجَمَل ِمْن تفاريق األموال، وآذلك سبيل القّصاب
 والَفهَّاد

وأّما ما ذآرتم من انقطاِع َنْسِل الُقساِة، وخموِل أوالِدهم، آانقطاع َنْسل ِفرَعوَن، وهامان، وُنمُرود، وُبْخت َنّصر، 
َوَال تِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى"وأشباههم، فإّن الّله يقول  " 

ين بالصَّالِح أآَثَر ِمن هؤالء مّمن آان عقيمًا أو آان ميناثًا، أو يكوُن ِمّمْن َنَبَت لهم وإن شئتم أن تعّدوا من المذآور
لوَجْدتُموُهْم -َأْوَالُد َسوٍء عّقوُهْم في حياتهم، وعّرضوُهْم للسَّبِّ بعد موتهم   

ما، وهما ِعندي من أهل النَّاِر، وعلى أني لم َأْنِصْب َنفسي َحْربًا ِلْلَحّجاِج بن يوسف، ويزيد بن أبي مسلم، أتحرى به
 ولِكنِّي عَرْفُت َمْغزاآم، وعلى أّنُكْم ليَس اْلَقّصابيَن َأَرْدُتْم، َولِكنَُّكْم َأَرْدُتْم ِديَن المسِلمين

ِه من َجواِز األْمِر َوالنَّْهيَوَقْد َخَرَج الَحجَّاُج من الدُّْنَيا َسِليمًا في َبَدِنِه، وَظاِهِر نعمته، وعليِّ مرَتَبِتِه من المْلك، َوَمكاِن  

ا منهْم فِإْن آان الّله ِعْنَدُآْم َسلََّمُه َوعاَقَب أوَالده، وآان ذلك ديَنكم فإّن هذا قوٌل إن خاطبتم به الجْبرّيَة فعسى أن تتعّلُقو
ُشبَهَة فيه بسبب فأّما َمْن َصحََّح الَقْوَل باْلَعْدل فإّن هذا القوَل ِعْنَده من الخطأ الفاحش الذي َال  

َقْوُل ذي الّرمِة - شعر في القانص وفقره وآان ممَّا أنشُدوا من الدَِّليل على أّن القاِنَص ال يزاُل فقيرًا    

  َحتَّى إَذا َما َلَها ِفي الَجْدِر َواتََّخَذْتَشْمُس النََّهار ُشَعاعًا بينها ِطَبُب

ـــُبَآَأّنـُه ِحـيَن َيْعـُلـــو َعـــاِقـــرًا َلـــَه  َوالحََ َأْزَهُر َمْشُهوٌر ِبُنْقَبِتِه  

 َهاَجْت ِبِه ُجّوٌع ُطْلٌس ُمَخصَّـَرٌة  َشَوازٌب َالَحَها التَّْغريث َوالَجِنُب

 ُجْرٌد ُمَهرََّتُة األْشـَداِق َضـاِرَيٌة  مثُل السََّراِحيِن في أعناقَها اْلَعَذُب 

 َوُمطَعُم الصَّْيِد َهّباٌل ِلـُبـْغـَيِتـِه  ألَفى َأَباُه ِبَذاَك اْلَكْسِب يكَتسـُب

 مقزٌَّع َأْطلُس األطَماِر َلـْيَس لـه  إّال الِضَراَء َوإّال َصْيَدَها َنَشـُب

 فانصاَع َجاِنَبُه الَوْحِشيَّ َواْنَكَدَرْت  يلحبن ال يأتلي المطلوُب والطَّلُب

ِآَالَبه نَشُبه، وأنَّه ألَفى أباه آذلك، وأنَشُدوا في ذلك قول اآلخر قال فجعله آما ترى مقزَّعًا أطلَس األطمار، وَخبََّر أّن   

 وأعصم أنسته المـنـية نـفـسـه  رعى النبع والظيان في شاهٍق وعر 

 موارده قلٌت تصفـقـه الـصـبـا  بنيٍق مزٍل غـير آـدٍر وال نـزر

 قرته السحاب ماؤهـا وتـهـدلـت  عليه غصوٌن دانياٌت من السـمـر
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وٌف وأشباه تخيرن من حـجـرهت  أتـيح لـه طـلـٌح إزاه بـكـفـه  

 أو صـبـيٍة ال يسـتـدر إذا شـتـا  لقوحًا وال عنزًا وليس بـذي وفـر

 له زوجٌة شمطاء يدرج حـولـهـا  فطيم تناجيه وآخر في الـحـجـر

 مشوهٌة لم تعب طيبـًا ولـم تـبـت  تقتر هنديًا بلـيٍل عـلـى جـمـر

ذار من فقر الحـمـرتعرقها األو  محددة العرقـوب ثـلـم نـابـهـا  

 مسفعة الـخـدين سـود درعـهـا  تقدرها بالليل واألخـذ بـالـقـدر

 آغول الفالة لم تخضب بـنـانـهـا  ولم تدر ما زي الخرائد بالمـصـر

 فأرسل سهمًا أرهف الـقـين حـده  فأنفذ حصينه فخر على الـنـحـر

و إسحاق يسأل المناِنيَّة، عن مسألٍة قريبة المأَخِذ قاطعٍة، وآان يزُعُم أّنَها ليست لهمساءلة المنانية آان أب  

 وذلك أنَّ المنانيََّة تزُعُم أنَّ الَعالَم بما فيه، من عشرِة أجناس خمسٌة منها خيرٌْ ونوٌر، وخمسٌة منها شرٌّ وُظْلَمة، وآلُّها
 حاسٌَّة َوحارَّة

جميِعها على قْدر ما يكوُن في آلِّ إنساٍن من ُرْجحاِن أجناس الخير على أجناس الشَّرِّ،  وأنَّ اإلنساَن مرآٌَّب ِمْن
 وُرْجحاِن أْجَناِس الشَّرِّ على أجناِس الخير

وأنَّ اإلنساَن وإن آان ذا َحواسَّ خمسٍة، فإنَّ في ُآلِّ حاسٍَّة متونًا من ضدِّه من األْجناس الخمسة، فمتى َنَظَر اإلنساُن 
َة رحمٍة فتلك النَّْظَرُة من النُّور، ومن الخير، ومتى َنَظَر َنْظَرَة وعيٍد، فتلك النَّْظَرُة من الظلمة،وآذلك جميع نْظَر

 الحواسِّ

وأنَّ حاسَّة السَّمِع جنٌس على ِحَدٍة، وأنَّ الذي في حاسَّة البصر من الخير والنُّور، ال يعين الذي في حاسَّة السَّمع من 
ال يضادُُّه، وال ُيفاِسُدُه، وال يمنعه، فهو ال يعينه لمكان الِخالف والِجنس، وال يعين عليه؛ ألنَُّه ليس ِضّدًا الخيِر ولكنه  

وأنَّ أجناَس الشَّرِّ خالٌف ألجناس الشَّرِّ، ِضدٌّ ألجناس الخير، وأجناَس الخيِر يخالُف بعُضها َبْعضًا وال يضادُّ، وأنَّ 
ُع بين مختِلفها، وال بين متضادِّها، وإنما يقع بين متفقهاالتَّعاوَن والتآِدي ال يق  

فقال المسؤول نعم قد رأيُته، أليَس السَّامُع قد  قال فيقال للمنانيِّ ما تقول في َرُجٍل قال لرُجٍل يا فالن، هل رأيت فالنًا
وهذه  َساُن َنَعْم إالَّ وقد َسِمَع الصَّْوَت صاحُب اللَِّساِنوإالَّ ِفلَم قال اللِّ أدَّى إلى النَّاِظِر، والنَّاِظُر قد أّدى إلى الذَّاِئق

 المسألة قصيرٌة آما ترى، وال ِحيلَة له بأْن َيْدَفَع َقْوَلُه

ُمساَءَلة زنديق  ومسألٌة أخرى، سأل عنها أميُر المؤمنين الزِّنديَق الذي آان يكنى بأبي عليٍّ، وذلك عندما رَأى من 
الجهم وعْجز الُعتِبي وسوِء فهم القاسم بن َسيَّار، فقال له المأمون َأسأُلَك عن َحرفين فقط، خبِّرني تطويِل ُمَحمَِّد بن 

قال بل نِدم آثيٌر من المِسيئيَن على  هل نِدم ُمسيٌء َقّط على إساءته، أو نكون نحُن لم ننَدْم على شيٍء آان مّنا قط
قال  قال إحسان، قال فالذي ندم هو الذي أساَء أو َغْيُرُه ساَءة، إساَءٌة أو إحسانإساءتهم، قال َفَخبِّْرِني عن النََّدم على اإل

الذي َنِدم هو الذي أساَء، قال فُأري صاحَب الخير هو صاحب الشَّرِّ، وقد بطل قولكم إّن الذي ينظر َنَظَر الوعيد غيُر 
ذي نِدم، قال فندم على شيٍء آان منه أو على شيٍء الذي ينظر َنَظَر الرحمة، قال فإني أزعم أّن الذي أساَء َغيُر ال

فقطعه بمسألته، ولم يُتْب ولم يرِجْع، حتى مات، وأْصَاله الّله ناَر َجهنََّم آان من غيره  
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  شعر في هجو الزنادقة وقد ذآر حمَّاُد عجرٍد ناسًا في هجائه لبشار، فقال

يلو آنت زنديقًا عمار حبوتنـ  أو آنت أعبد غير رب محمد  

 أو آنت عندك أو تراك عرفتني  آالنضر أو ألفيت آابن المقعد

 أو آابن حماٍد ربـيئة دينـكـم  جبل وما جبل الغوى بمرشـد

 لكنني وحدت ربي مخلـصـًا  فجفوتني بغضًا لكل مـوحـد

 وحبوت من زعم السماء تكونت  واألرض خالقها لها لم يمهـد

الزرع آن حصاده والنسيم مثل  منه الحصيد ومنه ما لم يحصد  

 وحّماٌد هذا أشهر بالّزْنَدَقِة من ُعماَرة بن حربية، الذي هجاه بهذه األبيات

  وأمَّا قوله

  َوَحَبْوَت َمْن َزَعَم السََّماَء َتَكوََّنْت

مقالة الَقْوم، آَأّنُه  فليس يقول أحٌد إّن الفلَك بما فيه من الّتْدبير، تكوََّن بنفسه وِمْن نفسه َفَجْهُل حّماٍد بهذا المقداِر من
 عندي مّما يعرفه من براَءته الساحة، فإن آان قد أجاَبُهْم فإنما هو من مقلِّديهم

  وهجا حّماُد بن الزِّبرقان، حمادًا الراوية فقال

 ِنْعَم الَفَتى َلْو َآاَن َيْعِرُف َربَّـُه  ويقيُم وْقَت َصَالِتـِه َحـمَّـاُد

ـا الـحـّداُدِمْثُل اْلَقُدوِم َيُسّنـه  هَدَلْت َمَشافَرُه الدَِّناُن فـَأْنـُفـُه  

 َواْبَيّض ِمْن ُشْرِب الُمَداَمِة َوْجُهُه  فبَياُضه يوم الحـسـاِب َسـَواُد

  فقد آان آما ترى

 هَدَلْت َمَشاِفَرُه الدَناُن فأنفُه  مثـُل الـقـــدوم 

مت آُنفُهْم، وصارْت لهم خراطيُم، منُهْم َرْوحٌُ الّصائغ، وعبُد الواحد فقد رأيُت جماعًة ممَّْن ُيعاقرُِون الشَّراب، قد عظ
 صاحب اللؤلوّي وجماعة من َنْدماِن حّماد بن الّصباح، وعبد الّله أخو نهر ابن عسكر وناس آثيٌر

  ويدلُّ على ذلك من المنافَرِة قوُل َجِريٍر لَألخطل

بَت بعد أبي ظهير وابنهوَشِر  سَكَر الدَِّناِن آَأنَّ َأْنفَك ُدّمُل  

  وآان منهم ُيونس بن فروة، وفي يونس يقول حّماُد عجرد

 أما ابن فروة يونـٌس فـكـأنـه  من آبره أير الحمـار الـقـائم

 ما الناس عندك غير نفسك وجدها  والخلق عندك ما خالك بـهـائم

 إن الذي أصبحت مفتـونـًا بـه  سيزول عنك وأنف جارك راغم
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ما يعض الـنـادمفرطت فيه آ  فتعض من ندٍم يديك على الـذي  

 فلقد رضيت بعصبٍة آخـيتـهـم  وإخاهم لك بـالـمـعـرة الزم

 فعلمت حين جعلتهم لـك دخـلة  أني لعرض في إخائك ظـالـم

خليل، ذآر بعض الزنادقة وآان حّماُد عجرد، َوَحمَّاد الّراوية، وحّماُد بن الّزبرقان، ويونس بن هارون، وعلي بن ال
ويزيد بن الفيض، وُعبادة وجميل بن محفوظ، وقاسم، ومطيع، ووالبة بن الحباب، وأباُن بن عبد الحميد، وعمارة بن 

 حربية، يتواصلون، وآأنهم نفس واحدة وآان بّشاٌر ينكر عليهم

قد آان آتَب آتابًا لملك الرُّوِم ويونس الذي زعم حماُد عْجرٍد أّنُه قد َغرََّ نفسه بهؤالِء، آاَن أشَهَر بهذا الّرأي منهم، و
 في مثالب العرب، وعيوب اإلسالم، بزعمه

هجاء في أبان والزنادقة  وذآر أبو نواٍس أباَن ْبَن عبد الحميد الّالحقي، وبعَض هؤالء، ِذْآَر إنساٍن َيَرى لهم َقْدرًا 
  وخطرًا، في هجائّيٍة ألبان، وهو قوله

ـانـًاجالست يومـًا أب  الدر در أبــــان  

 ونحن حضر رواق ال  أمير بالـنـهـروان

 حتى إذا ما صالة األ  ولـى أتــت ألذان

 فقـام ثـم بـهـا ذو  فصـاحٍة وبـــيان

 فكل ما قال قـلـنـا  إلى انقضـاء األذان

 فقال آيف شهـدتـم  بذا بـغـير عــيان

 ال أشهد الدهر حتـى  تعـاين الـعـينـان

بحـان ربـيفقلت س  فقال سبحان مـانـي  

 فقلت عيسى رسـوٌل  فقال من شـيطـان

 فقلت موسى آلـيم ال  مهيمـن الـمـنـان

 فقال ربـك ذو مـق  لٍة إذًا ولـســـان

 فنفسـه خـلـقـتـه  أم من فقمت مكانـي

 عن آافـٍر يتـمـرى  بالكفر بالـرحـمـن

 يريد أن يتـســوى  بالعصبة المـجـان

ـبـاٍدبعجـردس وع  والوالبي الهـجـان  

 وقاسٍم ومـطـيعـس  ريحانة الـنـدمـان
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وَتَعجُّبي من أبي نواس، وقد آان جالَس المتكلمين أشدُّ من تعجُّبي من َحمَّاٍد، حين َيحكي عن قوٍم من هؤالء َقوًال ال 
قول إنَّه من ِقَبِل يقولُه أحد، وهذه ُقرَّة َعيِن المهُجّو، والذي يقول سبحاَن ماني يعظم أمر عيسى تعظيمًا شديدًا فكيف ي

 شيطان

 وأما قوله فنفسه خلَقْته أم من فإنَّ هذه مسألٌة نجُدها ظاهرًة على أْلُسِن العواّم، والمتكلمون ال يحُكون هذا عن أحد

 وفي قوله والوالبيِّ الِهجان دليٌل على أنَّه من شكلهم

والبَة بن الحباب، وعلي بن الخليل، وأصبغ وأبان َفوَق والعجب أنَّه يقول في أبان إنَّه ممَّن يتشبه بَعْجرد وُمطيٍع، و
ملء األرِض ِمْن هؤالء، ولقد آان أبان، وهو سكراُن، أصحَّ َعقًال من هؤالء وهم صحاٌة، فأمَّا اعتقاُده َفَال أدري ما 

نَّاس تأسٍّ وعاداٌت، وتقليٌد أقول لك فيه ألنَّ النَّاس لم ُيْؤَتْوا في اعتقادهم الخطَأ المكشوَف، من جهة النظر، ولكْن لِل
لآلباء والُكبراء، ويعملون على الهوى، وعلى ما يسبق إلى القلوب، ويستثقلون التَّحصيَل، وُيهِملون النََّظَر، حتى 

يصيروا في حاٍل متى عاودوه وأرادوه، نظروا بأبصار آليلة، وأذهان مدُخولة، ومع سوء عاَدة، والّنفُس ال تجيُب 
ٌة، وآان يقااللعقُل إذا أآِره َعِمي، ومتى َعِمي الطِّباُع وَجَسا وغلط وأهمل، حتَّى يألف الجهل، لم يكد وهي ُمْسَتكَره

 يفهم ما عليه وله، فلهذا وأشباهه قاموا على اإللف، والسَّابق إلى القلب

  شعر لحماد عجرد

  وقال حَماُد عْجَرد

ياعـَلـُمـوا َأنَّ لـُودِّ  ثمنًا عنـدي َثـمـيَنـا  

 َلْيَت ِشْعِري َأيَّ ُحْكـٍم  َقْد أراُآْم َتْحُكُمـوَنـا

 َأْن تكونوا َغْيَر ُمْعِطي  َن وأنتـْم تـأخـذوَنـا

 اْبِن ُلْقَمـاَن بـَن عـاٍد  في اْسِت هذا الدِّيِن دينا 

 وما رأيت أحدًا وضع لقماَن بَن عاد في هذا الموضع، غيَره

  وقال َحمَّاُد عجرٍد في بشار

عنـدي ثـمـينـا ثمنًا  اعـلـمـوا أن لـودي  

 ليت شعري أي حكـٍم  قد أراآم تحكمـونـا

 أن تكونوا غير معطي  ن وأنتـم تـأخـذونـا

 ابن لقمـان بـن عـاٍد  في است هذا الدين دينا 

وقال حماد عجرٍد في بشار! وما رأيت أحداص وضع لقمان بن عاد في هذا الموضع، غيره   

م ك لم تكن ذات اآتتا  يا ابن الخبـيثة إن أم  

 وتبدلت ثوبـان ذا ال  أير المضبر والعرام

 ثوبـان دقـاق األزز  بأرواث حـســام
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 عرد آقائمة الـسـر  ير يبيلها عند الرطام

 وأتت سميعة بعدهـا  بالمصمئالت العظام

 أخت لهم آانت تكابر  أن تسافح من قـيام

  وقال َحمَّاد يذآر بشارًا

ة الفهراُسَميعة الناعي  غزالة الرجسة أو بنتها  

   وقال وذآر أّمه

 أَبني َغَزالة يا بِني ُجَشِم اْستها  لَيحقُكْم أْن تفَرحوا ال َتجزُعوا 

  حماد عجرد وبشار

مع  وما آان ينبغي لبشَّاٍر أْن يناِظَر حمادًا من جهة الشعِر وما يتعلَُّق بالشِّعر، ألنَّ حمَّادًا في الَحِضَيض، َوبشَّارًا
 الَعيُّوق، وليس في األرض موّلد َقَرِويٌّ ُيَعدُّ شعُره في المحدث إّال وَبشَّاٌر أشعُر منه

  شعر في هجو بعض الزنادقة وقال أبو الشمقمق في جميل بن محفوظ

 وهذا جميٌل على بغـلـه  َوَقْد آاَن يعُدو َعَلى ِرْجِلِه 

ِر الحماِرَيْروُح ويغدو آَأْي  َويْرجُع ِصْفرًا إلى أهِله  

 وقْد َزعموا َأنَّه آـافـٌر  وأنَّ التََّزْنُدَق من َشْكِلـِه

 آأني به قد دعاُه اإلمـاُم  وآذن ربَُّك في َقـْتـلـِه

  غلو أبي النواس في شعره وأّما أبو ُنواٍس فقد آان يتعّرُض ِلْلَقْتِل بجْهِده، وقد آانوا يعَجبون من قوله

ِره َمْن رُسوُل الّلِه ِمْن َنَف  آيف ال ُيْدنيك ِمْن أَمـٍل  

  فلما قال

 فاْحِبْب ُقريشًا لحّب أَحمـِدَهـا  واشُكْر لها الَجْزَل ِمْن مواهبها 

 جاء بشيء غطَّى على األوَِّل

  وأنكروا عليه قوَله

  لو أآثر التَّْسبيح ما نجَّاه

  فلما قال

اْلمْرَتَجى في ُآلِّ نائبٍةيا أْحَمَد   ُقْم َسيِّدي َنْعِص َجبَّاَر السَّمَواِت   

 َغّطى هذا على األوَّل، وهذا البيت مع آفره َمِقيٌت جدًا، وآان ُيكِثُر في هذا الباب
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  وأما سوى هذا الفنِّ فلم يِعرُفوا له من الخطإ إَال قوّله

 َأمستخبَر الّداِر هْل تنِطُق  أنا مكان الدار ال أنطُق

ها إْذ َخِرَسْت َجـاِرٌمآأن  بيَن َذوي َتْفِنيِدِه ُمْطِرُق  

فعابوه بذلك، وقالوا ال يقول أحد لقد سكت هذا الَحَجُر، َآَأنَُّه إنساٌن ساآت، وإنما ُيوَصف َخَرُس اإلنساِن بَخَرِس 
 الدَّاِر، ويشبَُّه صممه بصَمِم الصَّخر

  وعابوه بقوله، حين وصف َعيَن األسد بالُجحوِظ، فقال

 آَأنَّ َعْيَنُه إذا التـهـَبـْت   باِرَزَة الجْفِن عيُن مخنوِق

  َوُهْم َيِصُفوَن عيَن األسد بالغؤوِر، قال الرَّاجز

  آأنما َيْنُظُر من َجْوِف َحَجْر

  وقال أبو ُزَبيد

 آَأنَّ َعينيه في َوْقَبين من َحَجٍر  ِقيَضا اقتياضًا بأطراف المناقير 

هومع هذا فإنَّا ال نعرف َبْعَد َبشَّاٍر أشَعَر من  

  وقال أبو ُزَبيد

 َوَعيناِن آالَوْقبين في ملء َصْخَرٍة  ترى فيهما آالَجْمَرَتيِن َتَسـعَّـُر

قصة راهبين من الزَّنادقة وحدَّثني أبو ُشعيب الَقالَُّل، وهو صُِْفِريٌّ، قال ُرهبانُ الزَّنادَقِة َسّياحون؛ آأنهم جعلوا 
يرالسِّياَحَة بدَل تعلِق النَّسطوري في المطام  

 وُمقاُم الُملكانيِّ في الصَّوامع، وُمقاُم النَّسطوِرّي في المطامير

قال وال َيِسيحون إال َأزواجًا، ومتى رأيَت منهم واحدًا فالتفتَّ رأيَت صاحَبه، والسِّياحة عندهم أالَّ يبيت َأَحُدهم في 
دق، والمسكَنة، فأمَّا المسكنة، فَأْن يأآَل منزل ليلَتين، قال ويِسيحون على أربع خصال على الُقْدس، والّطهر، والصِّ

من المسألة، وممَّا طابت به أنُفُس النَّاس له َحتَّى ال يأآُل إالَّ من آْسِب غيره الذي عليه ُغْرُمُه ومأثمه، وأمَّا الطهر 
ه قال فدخل األهواَز منهم فترك الِجَماِع، وأّما الصِّدق فعلى أّال يكذَب، وأما الُقْدس فعلى أن يكُتَم ذنَبه، وإن سئل عن

رجالن، فمضى أَحُدهما نحو المقابِر للغائط، وجلس اآلَخُر بقرِب حانوِت صائٍغ، وخرجت امرأٌة من بعض تلك 
الُقُصور ومعها ُحقٌّ فيه أْحجاٌر َنفيسة، فلما َصِعَدت من الطَّريق إلى دآان الصَّائغ زلقت فسَقَط الحقُّ من يدها، وَظليٌم 

فيه لك الدُّور يتردَُّد فلما سَقَط الُحقُّ وباَيَنُه الّطبََق، تبّدَد ما فيه ِمَن األْحجار، فالَتَقَم ذلك الظَّليُم أعَظَم َحجٍر ِلبعِض أهل ت
هم منَوَأْنَفسُه، وذلك ِبَعْيِن الّسائح؛ ووثب الّصائُغ وغلمانُه فجَمُعوا تلك األْحَجاَر، َوَنّحوا النَّاَس وصاُحوا بهم فلم َيْدُن 

أَحٌد، وفقدوا ذلك الحَجر، فصرخت المرأُة، فكشَف الَقْوُم وتناَحْوا، فلم يصيبوا الَحَجَر، فقال بعضهم والّلِه ما آان 
بقربنا إّال هذا الّراهُب الجالُس، وما ينبغي أن يكون إّال معه فسألوه عن الحجر؛ فِكره أْن يخبَرهم أنه في جوف الظليم 

قد شارَك في َدم بعِض الحيوان، فقال ما أخْذُت شيئًا وبحُثوه وَفّتُشوا آّل شيء معه وألحُّوا عليه  َفُيْذَبَح الظليُم، فيكوَن
ما بالّضرب، وأقبل صاِحُبُه وقال اتَُّقوا الّلَه فأخُذوُه وقالوا دفعَته إلى هذا َحتَّى َغيََّبُه فقال ما دفعُت إليه شيئًا فضَربوه

رَّ َرُجٌل َيْعِقُل، ففهم عنُهُم الِقصَّة، ورأى َظليمًا يترّدُد فقال لهم أآان هذا الظليُم يتردَّد في ليموَتا، فبينما هما آذلك إْذ َم
قالوا نعْم، قال فهو صاحبكم، فعوَُّضوا أصحاَب الظليم، وذبحوه وشقُّوا عن قانصته،  الطريق ِحيَن سَقَط الحجر
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اِن َشبيهًا ِبَشْطره، إّال أنها أعطْتُه َلْونًا صاَر الذي استفاُدوه من جهِة فوجدوا الحَجر وقد َنَقَص في ذلك المقداِر من الزَّم
 اللَّْوِن أربَح لهم من وْزِن ذلك الشَّطر أْن َلْو آاَن لم َيْذَهْب

 وناُر القانصِة غيُر ناِر الحَجر

 القول في النِّيران وأقسامها

ا، ومواِضِعها، وأيَّ شيء منها يضاُف إلى العَجم، وأيِّ شيء منها ونحُن ذاآِرون ُجَمًال من الَقول في النِّيراِن وأجناسه
يضاف إلى العَرب، وُنخِبُر عن نيران الدِّيانات، وغير الدِّيانات، وعمَّن عظَّمها وعمَّن استهاَن بها، وعمَّْن أفَرَط في 

ارتعظيمها حتَّى َعَبَدها، وُنخِبُر عن المواضِع التي ُعّظَم فيها ِمْن شأن النَّ  

 نار القربان

فمن مواضعها التي ُعظَِّمْت بها أنَّ الّله عزَّ وجّل جعلها لبني إسرائيَل في موضِع امتحان إخالصهم، َوَتَعرُِّف صدق 
َلْت َفَعنياتهم ، فكانوا يتقرَّبون بالقْربان، َفَمْن آاَن منهم ُمخِلصًا نزلْت ناٌر من ِقَبِل الّسماء َحتَّى ُتحيَط به فتأُآَلُه، فإذا 

دخوَل القْلب ذلك آان صاحُب الُقْرَبان ُمْخِلصًا في َتَقرُِّبه، وَمَتى َلْم َيَرْوَها َوَبِقَي الُقْرَباُن على َحاله، َقَضْوا بأنَّه آاَن م
وٍل َحتَّى َيْأِتَيَنا ِبُقْرَباٍن تْأُآُله الَّذيَن َقالوا إنَّ الّله َعِهَد إَلْيَنا َأالَّ ُنْؤِمَن لَرُس"فاِسَد النِّيِة، ولذلك قال الّله تعالى في آتابه 

 "الّناُر ُقْل َقْد َجاءُآْم ُرُسٌل َمْن َقْبِلي ِباْلَبيَِّناِت َوباّلذي ُقْلُتْم َفِلَم َقتْلُتُموُهْم إْن ُآْنُتْم صاِدِقيَن

ثمَّ إّن الّله " ِمن َقْبِلي باْلَبيَِّناِت َوبالِذي ُقْلتْم َقْد َجاَءُآْم ُرُسٌل"والدَّليل على أّن ذلك َقْد َآاَن معلومًا، قوُل الّله عّز وجّل 
َسَتَر على عباِده، وجَعَل بياَن ذلك في اآلخرة، وآان ذلك الّتدبيَر مصلحَة ذلك الّزماِن، ووفق طبائعهم وعللهم، وقد 

إال ما آان في هذا الوْزن، فهذا َباٌب آاَن القوم من المعاندِة والَغباوة على مقداٍر لم يكْن لينجع فيهم َوَيكُمَل لمصلحتهم 
َوَهْل َأَتاَك "من ِعَظم شأِن النَّار في ُصدور النَّاس وممَّا زاد في تعظيم شأِن النَّار في صدور النَّاس قوُل الّله عزَّ وجلَّ 

ْم ِمْنها بَقَبٍس َأْو أِجُد َعَلى النَّار ُهًدى، َفَلمَّا َأَتاَها َحديُث ُموَسى، إْذ َرَأى َنارًا َفَقال َألْهِلِه اْمُكثوا إنِّي آَنْسُت َنارًا َلَعلِّي آِتيُك
إْذ َقاَل ُموَسى َألْهِلِه إنِّي "، وقال عّز وجّل "ُنودي َيا ُموَسى، إنِّي أَنا َربَُّك َفاْخَلْع َنْعلْيَك إنََّك ِباْلَواِدي الُمَقدَِّس ُطًوى

ْو آِتيُكْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن، َفَلمَّا َجاَءها ُنِودَي أْن ُبوِرَك َمْن في النَّاِر َوَمْن آَنْسُت َنارًا َسآتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأ
 "َحْوَلَها َوُسْبَحاَن الّله َربِّ اْلعاَلِميَن

 وآان ذلك مما زاد في َقْدِر الّنار في صدور النَّاس

َقاُلوا َسِمْعَنا فًتى َيْذُآُرُهْم ُيَقاُل َلُه إبَراهيُم، َقالوا َفْأُتوا "قال الّله عّز وجّل ومن ذلك نار إبراهيم صلى الّله عليه وسلم، و
فلما قال الّله عّز وجّل " َقالوا َحرُِّقوُه َوْانُصُروا آلَهتُكْم إْن ُآْنُتْم فَاِعليَن"ثم قاَل " ِبه َعَلى َأْعُيِن النَّاس َلَعلَّهْم َيْشَهُدوَن

آاَن ذلك ممَّا زاد في نباهة النَّار َوَقْدِرَها في ُصدور الّناس" َناُر ُآوِني َبْردًا َوَسالمًا َعَلى إْبَراِهيم ُقْلَنا َيا"  

 تنويه القرآن الكريم بشأن النار

الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَجِر األْخَضِر َنارًا َفإَذا أْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدوَن"وهو قوله عزَّ وجلَّ  " 

ار ِمْن أْآَبر الماعون، وأعَظِم المنافع المرافق في هذه الدنيا على عباده، ولو لم يكْن فيها إّال أنَّ اللَّه عّز وجّل قد والنَّ
 َجَعلَها الزاجرَة عن المعاصي، لكان ذلك مّما يزيُد في َقْدِرها، وفي َنباهة ِذْآرها

َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِآَرًة َوَمَتاعًا "ثم قال " ْم َأْنَشأتْم َشَجَرَتَها َأْم َنْحُن الُمْنِشُئوَنَأَفَرَأْيتُم الّنار الَّتي ُتوُروَن أأنت"وقال تعالى 
فإْن آنت بهذا القول مؤمنًا فتذآَّْر ما فيها من النعمة أوًال ثم " َنْحُن َجَعْلَناَها َتْذِآَرًة َوَمتاعًا"، فقف عند قوله "ِلْلُمْقِويَن

مقادير النعم وتصاريفهاآخرًا، ثم توهَّْم   
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وقد علمنا َأنَّ الّله عذَّب األمَم بالَغرَق، والرِّياِح، وبالحاِصب، والرُُّجِم، وبالّصواعق، وبالخْسف، والمسخ، وبالُجوع، 
وبالنقص من الثمرات، ولم يبعث عليهم َنارًا، آما بعث عليهم ماًء َوريحًا وحجارة، وإنما جعلها من عقاب اآلخرة 

ال ُتَعذُِّبوا ِبَعَذاب الّله، "ُعقَبى، ونهى أن ُيحرق بها شيء من الهواّم، وقال رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم وعذاب ال
 "َفَقْد َعظََّمَها آما ترى

 فتفهَّْم َرِحَمك اهللا فقد أراَد الّلُه إفَهامك

، فجعل الشُّواظ "َوُنَحاٌس فَال َتْنَتِصَراِن، َفِبأيِّ آَالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِنُيْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر "وقال الّله تعالى ِللثََّقَلْيِن 
ولم َيْعِن أن الّتْعذيَب " َفِبَأيِّ آَالِء َربُِّكَما ُتَكذَِّباِن"والنَُّحاَس، وهما الّناُر َوالدُّخاُن، من اآلية، ولذلك قال على َنَسق الكالم 

، ولِكنه أراَد الّتحذيَر بالخوِف والَوِعيِد بها، غيَر إدخاِل النَّاس فيها، وإحراقهم بهابالّنار نعمٌة يوَم القيامة  

  شعر في بعض النبات وقال المرَّار بن منقذ

 وآَأنَّ أرُحلنا بجـوٍّ ُمـْحـِصـٍب  ِبِلَوى ُعَنيزَة ِمْن َمقيِل التُّرُمـِس

الخزامى َعْرَفجًا في حيُث خالطت  يأتيك قابُس أْهلَهـا لـم ُيْقـَبـِس  

  أراد خْصَب الوادي ورطوَبَتُه، وإذا آان آذلك لم َتْقَدح عيداُنُه، فإْن َدَخلها مستقبٌس لم ُيِور نارًا، وقال ُآَثيِّر

 له حسٌب في الحيِّ واِر ِزَنـاُدُه  َعَفاُر َوَمْرٌخ َحثَُّه الَوْرُي عاجُل 

ُتْقَدُح، َأآَثُرها في ذلك وأسرُعها والَعفار والَمْرخ، من بين جميع الِعيدان التي  

 قال ومن أمثالهم في ُآلِّ الشََّجِر ناٌر، واستمَجَد الَمْرُخ والَعفار

 نار االستمطار

وناٌر أخرى، وهي الّنار التي آانوا َيْسَتْمِطُروَن بها في الجاهليَِّة األولى؛ فإنهم آانوا إذا تتابعت عليهم األَزَمات وَرَآَد 
، واشتّد الَجْدب، واحتاجوا إلى االسِتْمطار، استجمعوا َوَجمُعوا ما َقَدُروا عليه من الَبَقر، ثم عَقُدوا في عليهم البالُء

أذَنابها وبيَن َعراِقيبها، السََّلَع والُعَشر، ثمَّ صعدوا بها في جبٍل وْعٍر، وأشَعُلوا فيها النِّيراَن، وضجُّوا بالدُّعاء 
أّن ذلك من أسباِب الشُّقيا، ولذلك قال ُأَميَُّة والتضرُّع، فكانوا َيَروََْن   

 سنٌة أزمٌة تـخـيل بـالـنـا  س ترى للعضاه فيها صريرا 

 إذ يسفون بالدقـيق وآـانـوا  قبل ال يأآلون شيئًا فـطـيرا

 ويسوقون باقرًا يطرد السـه  ل مهازيل خشيًة أن يبـورا

ي شكر األذعاقدين النيران ف  ناب عمدًا آيما تهيج البحورا  

 فاشتوت آلها فهاج علـيهـم  ثم هاجت إلى صبيٍر صبيرا

 فرآها اإلله ترشم بـالـقـط  ر وأمسى جنابهم ممطـور

 فسقاها نشاصه واآف الغـي  ث منه إذ رادعوه الكـبـيرا

 سلٌع ما ومثله عـشـٌر مـا  عائٌل ما وعالت البنـقـورا
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له علماُء َبغداَد صحْفَت، إنما هي البيقور، مأخوذة من البقرهكذا آان األصمعيُّ ينِشُد هذه الكلمة، فقال   

  وأنشد القحذمي للَوَرِل الطائّي

 ال َدّر درُّ ِرَجاٍل خاب َسْعـُيُهـُم  َيْستْمِطروَن َلَدى اَألْزَماِت بالُعَشِر 

 أجاعٌل أنَت بْيُقـورًا ُمـَسـلَّـَعًة  َذريعًة لك بين الّلِه والـَمـَطـِر

غوي قال ويقال بقر، وَبِقير، وَبيقور، وباقر، ويقال للجماعة منها قطيع ، وإْجل، وَآْور، وأنشداستطراد ل   

 فسكَّنتهم بالَقوِل حتى آأنَّهم  بواِقُر ُجْلٌح أسكَنتها المراتُع 

  وأنشد

 وال َشُبوٌب ِمَن الثـيران أْفـَرَدُه  َعْن َآْورِه َآْثَرُة اإلْغراء والطََّرُد 

ف والحلفنار التحال  

ونار أخرى، هي التي توَقُد عند التَّحاُلف؛ فال يعِقُدوَن ِحلفُهْم إالَّ عنَدها، فيذآرون عند ذلك منافعها، وَيْدُعوَن إلى الّله 
 عزَّ وجلَّ، بالحرمان والمنع من منافعها، على الذي َيْنُقُض َعْهَد الِحلف، وَيخيس بالعهد

الهَدُم الهَدُم، يحرِّآون الّداَل في هذا الموضع ؛ ال يزيده طلوُع الشمس إال َشدًّا، وطوُل ويقولون في الحلف الدَُّم الدَُّم، و
 اللَّيالي إالَّ َمّدًا، ما بلَّ البحر صوفة، وما أقام رضوى في مكانه، إن آان جبلهم َرْضَوى

 وآلُّ قوٍم يذآرون جبلهم، والمشهوَر من جبالهم

قهم، ويهوِّلون على من ُيخاُف عليه الَغْدُر، بحقوقها ومنافعها، والتَّخويِف ِمْن ِحْرماِن َورّبما َدَنْوا منها حتى تكاد تحر
  منفعتها، وقال الُكَميت

 آُهولِة ما أوقد المحلُفو  ن للحاِلفيِن وما َهّولوا 

ِن َعوف، فتحالفوا عنَد ناٍر وأصل الِحْلف والتَّحالف، إنما هو من الَحِلِف واأليمان، ولقد تحالفت قبائُل من قبائل ُمرََّة ب
 َفَدَنْوا منها، وعُشوا بها، َحتَّى َمَحَشتهم، َفُسمُّوا المحاَش

  وآان سيَدهم والمطاَع فيهم، أبو ضمرة يزيد بن سنان بن أبي حارثة، ولذلك يقول النَّابغة

 َجمِّْع مَحاَشَك يا يزيُد فإنَّنـي  َجمَّْعُت يْرُبوعًا لكم وتميمـا

 ولِحقُت بالنََّسِب الذي َعّيرَتني   يا يزيُد َذميماوترْآَت أصًال

 وقوله تميم يريد تميمة، فحذف الهاء

التحالف والتعاقد على الملح ورّبما تحالفوا وتعاقدوا على الملح، والملُح شيئان أحدهما المَرقة، واألخرى اللََّبن، 
  وأنشدوا لُشتيم بن ُخويلٍد الَفزارّي

الَدْه والِمْلُح ما َولَدت َخ  ال يبعد الّلُه َربُّ العباد  
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  وأنشدوا فيه قول أبي الطََّمَحاِن

 وإني َألْرُجو ِمْلَحَها في بطوِنكـم  وما َبَسطْت ِمْن ِجْلِد أْشَعَث َأْغَبَرا 

بانها، وما وذلك َأنَُّه آان جاورهم، فكان َيسقيهم اللَّبن؛ فقال أرجو أن تشكروا لي َردَّ إِبلي، َعَلى ما َشربتم من أل
َبَسَطْت من ِجْلِد َأْشَعَث أغبر، آأنَُّه يقول آنتم مهازيل والمهزوَل يتقشَّف ِجْلُدُه وينقبض َفَبَسَط ذلك من ُجلوِدآم نار 

 المسافر

 ونار أخرى، وهي الّنار التي آانوا ربَّما أوقدوها َخْلَف المسافر، َوَخلَف الزَّائِر الذي ال يحبُّوَن ُرُجوَعه، وآانوا
وضَرَبُه مثًال - يقولون في الدُّعاِء أبعده الّله وأسحقه، َوَأْوَقَد َنارًا خلَفه، وفي إثره وهو معنى قوِل بشار    

 َصحوَت وأوَقْدَت للجهل َناَرا  وردَّ عليك الصَِّبا ما اْسَتعارا 

  وأنشدوا

 وَجمَِّة أقواٍم َحَمْلَت ولم تكْن  لتوِقَد َنارًا إثرهم للتـنـدُِّم

لَجمَّة الَجَماعة يمشون في الصلح، وقال الراجز في إبلهوا   

  تقَسُم في الحقِّ َوُتْعَطى في الُجَمْم

 يقول ال تندم على ما أعطيت في الحمالة، عند آالم الَجماعة فتوقد خلفهم نارًا آي ال يعودوا، 

 نار الحرب

جيشًا عظيمًا، وأرادوا االجتماع أوقدوا ليًال على جبلهم  ونار أخرى وهي النَّار التي آانوا إذا أرادوا حْربًا، وتوقَُّعوا
 َنارًا؛ ليبلغ الخبُر أصحاَبهم

  وقد قال عمُرو بُن آلثوٍم

 ونحُن َغَداَة ُأوِقَد في َخَزاٍز  َرَفْدَنا َفْوَق رَِْفِد الرَّافديَنا

قوإذا َجدُّوا في َجْمعِِ عشائرهم إليهم أْوَقْدوا َناَرْيِن، وهو قول الفرزد   

 لوال فواِرُس َتْغِلـَب ابـَنِة واِئٍل  َسّد العدوُّ عليَك آـلَّ مـكـاِن

 ضرُبوا الصَّناِئع والملوَك َوأوَقدوا  ناَريَن أشرَفَتا علـى الـنِّـيراِن

 نار الحرَّتين

، ولم يكن في ونار أخرى، وهي نار الحّرتين، وهي نار خالد بن سنان، أحد بني مخزوم، من بني ُقَطْيَعَة ْبِن َعْبس
بني إسماعيل نبيٌّ قبَلُه، وهو الذي أطفأ الّله به نار الَحرََّتيِن، وآانت ببالد بني عبس، فإذا آان اللَّيُل فهي ناٌر تسَطُع 
 في السَّماء، وآانت طيٌِّئ ُتْنِفُش بها إبلها من مسيرِة ثالث، ورّبما نَدَرْت منها الُعُنق فتأتي على آلِّ شيء فتحرُقه، وإذا

آان النهاُر فإنما هي دخاٌن يفور، فبعث الّله خالَد بَن سناٍن فاحتَفَر لها بئرًا، ثّم أدخلها فيها، والنَّاس ينظرون؛ ثّم اقتحم 
فيها حتى غيَّبها، وسمع بعض القوم وهو يقول َهَلَك الرَُّجُل فقال خالُد بن سِناٍن آذب ابُن راعية المعز، ألخرجنَّ منها 

فلمَّا حَضَرْتُه الوفاة، قال لقومه إذا أنا متُّ ثمَّ دفنتموني، فاحُضروني بعَد ثالٍث؛ فإنَّكم َتَرْوَن َعيرًا َأبَتَر وجبيني َيْنَدى 
يطوُف بقبري، فإذا رأيتم ذلك فانبشوني؛ فإني أخبُرآم بما هو آائن إلى يوم القيامة، فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث، 
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بشونه، اختلفوا، فصاروا فرقتين، وابُنه عبد الّله في الِفرقة التي َأَبْت أن تنبشه، وهو يقول ال فلما رأوا الَعْيَر وذهبوا ين
 أْفَعُل إني إذًا ُأْدَعى ابَن المنبوش فترآوه

 وقد قِدَمْت ابَنُتُه على النبّي صلى اهللا عليه وسلم، َفَبسَط لها رِداءُه وقال هذه ابنُة َنِبيٍّ ضيَّعُه قوُمُه

فقالت قدآان أبي يتلو هذه السورة" ُقْل ُهَو الّلُه َأَحٌد"عْت سوَرَة قال وَسِم  

نبوة خالد بن سنان والمتكّلمون ال يؤمنون بهذا، ويزعمون أنَّ خالدًا هذا آان أعرابّيًا وَبِرّيًا، من أهل َشْرٍج وَناِظَرة، 
َوَبِر، وإنما بعثهم من أهل القَرى، وُسكَّاِن الُمُدِنولم يبعث الّله نبيًّا قطُّ من األعراِب وال من الفدَّاِديَن أهِل ال  

  وقال ُخَلْيُد َعْيَنْين

 وأي نبيٍّ آاَن في غير َقـْوِمـِه  َوَهْل آاَن ُحْكُم الّلِه إّال َمع النَّْخِل 

  وأنشُدوا

 َآَناِر الحرََّتيِن لهـا زفـيٌر  ُيِصمُّ َمَساِمَع الرَُّجَل الّسِميِع 

ظيمهاعبادة النار وتع  

وما زاَل النَّاُس آافًَّة، واألمُم قاطبًة حتى َجاَء الّله بالحّق ُموَلعين بتعظيم النَّار؛ حتى ضلَّ آثيٌر من النَّاس إلفراطهم 
 فيها، أنهم يعبدونها

وَن لِلشَّْمِس ِمْن ُدوِن َوَجدُتها َوَقْوَمَها َيْسُجُد"فأما النار الُعلويَّة، آالشمس والكواآب، فقد ُعبدت البتَّة،قال الّله تعالى 
 "الّله

وقد يجيء في األثِر وفي ُسنَِّة بعض األنبياء، تعظيمها على جهة التعبُّد والمحنة، وعلى إيجاب الشكر على النِّعمة بها 
طفئوا وفيها، فيغلط لذلك آثيٌر من النَّاس، فيجوُزون الحّد ويزعم أهُل الِكتاب أنَّ الّله تعالى أوصاُهْم بها، وقال ال ُت

 النِّيران ِمْن ُبيوتي، فلذلك ال تجد الكنائس والبَيع، وبيوت العبادات، إالَّ وهي ال تخلو من ناٍر أبدًا، ليًال وال نهارًا؛ حتَّى
 اتَّخذت للنِّيراِن الُبُيوَت َوالسََّدَنَة، ووَقُفوا عليها الَغالَِّت الكثيرة

أنَّ زيادًا بعث َعبد الّله بَن أبي َبكرة، وأمرُه أن يطفئ النيران، إطفاء نيران المجوس أبو الحسن عن مسلمة وقحدم، 
فأراد عبد اللّّه أْن َيْبَدَأ بناِر ُجور فيطِفَئها، فقيل له ليست للمجوس َناٌر أْعظََُم من نار الكاِرياِن من دار الحارث، فإن 

لَحْرب وامَتَنُعوا، فاْبَدأ بها، فخرَج إلى الكاريان فتحصََّن أطفأتها لم يمتنع عََلْيَك أحٌد، وإْن أطفأت ساِفَلَتَها استعدُّوا ل
أهُلها في الَقلعة، وآان َرُجٌل من الفرس من أهل تلك البالد معروف بالشّدة، ال يقِدُر عليه أحد، وآان يمرُّ آّل عشيٍَّة 

وآان مَع عبد الّله بن أبي بْكرة رجٌل من عبد  بباِب منزله استخفافًا وإذالًال بنفسه، فغمَّ ذلك عبَد الّله، فقال أما ِلهذا أحٌد
القيس، ِمْن أشدِّ النَّاس بطشًا، وآانَ جبانًا، فقالوا له هذا العبدي، هو شديٌد َجبان، وإن َأَمْرَتُه به خاَف القتاَل فلم 

 َيْعِرضْ له، فاحتل له حيلًة، فقال نعم

الّله مارأيُت ِمثَل خْلِق هذا، وما في األرض آما زعموا أشدُّ منه قال فبينا هو في مجلسه إْذ مرَّ الفارِسيُّ، فقال عبد 
فقال له عبد الّله لك أربعُة  بطشًا ما يقوى عليه أحد فقال العبدي ما تجعلون لي إن احتملُته حتَّى أْدِخَله الدَّاَر وأْآِتَفُه

لفارسيُّ، فقام إليه العبديُّ فاحتمله فيما امَتَنع وال َقَدَر أن قال َنَعْم فلّما آان الُغد مرَّ ا آالِف درهم، فقال َتُفوَن لي بألٍف
يتحّرك، حتَّى أدَخله الدَّار َوضرَب به األرض ووَثَب عليه النَّاُس فقتلوه، وُغِشَي على العبدي حين قتلوه، فلما ُقِتَل 

، ومضى ُيطفُئ النِّيراَن حتَّى َبَلَغ ِسِجْسَتانأْعَطى أهُل القلعَة بأيديهم، فقتل ابُن أبي َبْكرَة الهرابذَة ، وأطفأ النَّاَر  
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تعظيم المجوس للنار والمجوُس تقّدم الّناَر في التَّعظيم على الماء، وتقدِّم الماَء في التَّعظيم على األرض، وال تكاد 
 تذآر الهواء

 نار السعالي والجن والغيالن

هي َغيُر نار الِغيالن، وأنشد أبو زيد لَسهم بن الحارثونار أخرى، التي يحكونها من نيران السَّعاِلي والجنِّ و   

 َوَناٍر قد حضأُت ُبـعـْيد ُهـدٍء  بداٍر ال أريُد بهـا ُمـقـاَمـا

 سَوى تحلـيِل َراحـلٍة وَعـْيٍن  أآالُئها مخـاَفة أْن َتـَنـاَمـا

 أَتْوا ناِري فقْلُت َمُنـون أنـتـْم  فقالوا الجنُّ قلت ِعُموا َظَالَما 

 فقلت إلى الّطعاِم فقال منهـم  َزعيٌم نحُسُد اإلْنَس الطعـاَمـا

وهذا غلط وليس من هذا الباب، وسنضعه في موضعه إن شاء الّله تعالى، بل الذي يقع ههنا قول أبي المطراب ُعبيِد 
  بِن أيُّوَب

 َفلّله درُّ الُغـول أيُّ َرفـيقٍة  لصاِحب قفٍر خائٍف متقفِِّر

َرانًا تبوُخ َوَتْزَهُرَحَواَليَّ ِني  أَرّنْت ِبَلْحٍن َبْعَد ْلحٍن وأوَقَدت  

 نار االحتيال

وما زالت السََّدَنة تحتاُل للنَّاس جهَة النِّيران بأنواع الحيل، آاحتيال ُرهباِن َآنيسِة الُقمامَة ببيت المقدس بمصابيحها، 
ض ليالي أعياِدهموأنَّ َزْيَت قناديلها َيْسَتْوِقُد لهم من غير َناٍر، في بع  

قال وبمثل احتيال السَّادِن لخالد بن الوليد، حين رماه بالشََّرر؛ ليوهمه أنَّ ذلك من األوثان،أو عقوبٌة على ترك 
  عبادتها وإنكارها، والتعرُّض لها؛ حتى قال

 يا ُعزُّ ُآْفَراَنِك ال ُسْبَحاَنِك  إنِّي َوَجْدُت الّلَه قد أَهاَنكِْ 

لك الغطاَء، من رسول الّله صلى الّله عليه وسلمحتى آشف الّله ذ  

 نار الصيد والبيض

ونار أخرى، وهي النَّار التي ُتوقُد للظباء وصيدها، لتعشى إذا أدامت النَّظر، وُتْخَتل من ورائها، ويطلب بها بيض 
 النعام في أفاحيصها ومكناتها

  ولذلك قال ُطفيٌل الغنوي

ُمَجـرَِّم َوَلْم َتَر َنارًا ِتمَّ َحْوٍل  عوازب لم تسمع ُنُبوَح َمقاَمٍة  

 ِسوى َنار َبْيض أو َغَزاٍل بَقفَرة  أغنَّ ِمَن الُخْنِس الَمناِخِر َتْوَأِم

َتْشغلُه  وقد ُيوقدون النِّيران ُيَهوِّلون بها على اُألْسد إذا خافوها، واألَسُد إذا عاَيَن النَّار حدَق إليها وتأمَّلها، فما أْآَثَر ما
ن الَسابلةع  
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قصة أبي ثعلب األعرج َومرَّ َأُبو ثعلب األعرج، على وادي الّسباع، َفَعرََض له سبع، فقال َلُه الُمكاِري لو أمرت 
ِغلماَنَك فأْوقدوا نارًا، وَضربوا على الطَّساس الذي معهم ففعلوا فأْحَجَم عنها، فأنشدني لُه ابن أبي آريمة، في ُحّبه بعد 

ِحِه لها وللصوِت الشَّديد، َبعد ُبْغِضه لهَما وهو قولهذلك للّنار، َوَمْد   

 فأْحَبْبتها ُحبًا هـويُت ِخـَالَطـَهـا  ولو في َصميِم النَّار َنار َجهـنَّـِم

 وِصْرُت َألذُّ الصَّوَت لو آان صاِعقًا  وأْطرُب من َصْوت الحمار المرقَّم 

نارًا، فدنا منها ليصطلي بها، وهو يقول الّلهم ال َتْحرمنيها في الدُّنيا وال وروي أنَّ أعرابيًَّا اشتدَّ عليه البرُد، فأصاب 
 في اآلخرة

حيرة الضفدع عند رؤية النار ومّما إذا أبصر الّنار اعتَرْتُه الحيرُة، الّضفدُع،؛ فإنَُّه ال يزاُل َيِنقُّ فإذا أْبَصر الّنار 
 َسَكَت

 نار الحباحب

هي أيضًا ناُر أبي الحباحب، وقال أبو َحّيةومن النِّيران نار الُحباِحب و   

 ُيَعشِّْر في تقريبِه فإذا انحنـى  عليهّن في قفٍّ َأَرنَّْت جناِدُلْه

 َوأْوَقْدَن نيراَن الحباحب والتقى  َغضًا تتراقى بينهنَّ والِوُلـْه

  وقال الُقطاميُّ في نار أبي الُحباحب

 ُتَخوُِّد تْخويَد الّنعـامِة َبـْعـَدمـا   َتَصوََّبِت الَجْوَزاُء َقْصَد المَغاِرِب

 أال إنما ِنيَراُن قْيٍس إذا اْشتـوت  لطارِق لْيٍل مثُل ناِر الحباحـِب

ويصفون نارًا أخرى، وهي قريبٌة من نار أبي الحباحب، وآلُّ نار تراها العيُن وال حقيقة لها عند التماسها، فهي نار 
احب نفِسِه شيئًاأبي الحباحب، ولم أسمْع في أبي حب  

 نار البرق

  وقال األعرابيُّ، وَذَآَر البْرق

 َناٌر تُعود به للُعوِد ِجـّدُتـه  والنَّاُر ُتْشِعُل ِنيَرانًا فتحتِرُق 

 يقول آلُّ نار في الدُّنيا فهي تحِرِق الِعيداَن وُتْبطلها وُتهلكها، إالَّ نار البرق، فإنَّها تجيء بالغيث، وإذا ِغيَثِت األرُض
 وُمِطَرْت أحَدَث اللَّه لِلعىَداِن ِجدًَّة، ولَألْشجاِر أغصانًا لم تكن

 نار اليراعة

وناٌر أخرى، وهي شبيهٌة بنار البرق، ونار أبي حباحب، وهي نار اليراعة، واليراعة طائر صغير، إْن طار بالنَّهار 
باٌح يطيرآان آبعض الطَّير، وإن طار باللَّيل آان آأنَُّه شهاٌب ُقِذَف أو مص  

الدفء برؤية النار وفي األحاديث السَّائرة المذآورة في الكتب، أنَّ َرُجًال ُألقَي في ماء راِآٍد في شتاء بارد، في ليلٍة 
من الحناِدس، ال قمر وال ساهور وإنما ذآر ذلك ،ألنَّ ليلة الَعْشر والبدر والطَّوق الذي يستدير حول القمر، يكون 
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الليلة قالوا فما زال الرُجل حّيًا وهو في ذلك َتاِرٌز جاِمد، ما دام ينظر إلى َناٍر، آانت ُتجاَه وجهه آاِسرًا من َبْرد تلك 
 في القرية، أو مصباٍح، فلما َطفئْت اْنَتَفَض

 نار الخلعاء والُهرَّاب

  وقال الشَّاعر

َقْدَحها وناٍر ُقبيَل الصُّبِح باَدْرُت  َحَيا النَّاِر قد أْوَقْدُتَها للُمَسافـِر  

 يقول بادرت اللَّيل، ألنَّ النَّاَر ال ُترى بالنهار، آأنه آان خليعًا أو مطلوبًا

  وقال آخر

 َوَدوِّّيٍة ال يثقب النَّار َسْفـُرَهـا  َوُتْضِحي بها الَوْجناَء َوْهَي َلهيُد 

ألّن ذلك ال يكون إّال بالنزول والتمكِث، وإنما  آَأنَّهم آانوا ُهّرابًا، فِمْن حثهم الّسيَر ال ُيوقدون لُبْرَمٍة وال َملَّة؛
  يجتازون بالَبسيَسِة، أو بأدنى ُعلقة، وقال بعض اللُّصوص

 ملسًا بَذْوِد الحَدِسّي َمْلـَسـا  نبَّْهُت عنهن غالمًا ُغسَّـا

 لمَّا َتَغشَّى َفْرَوًة َوِحْلـسـا  ِمْن ُغْدَوٍة حتَّى آأّن الّشمَسا 

ُبّسا َبّسـاال تخبزا َخْبزًا َو  باألُفق الغربيِّ تْكَسى َوْرَسا  

 وال ُتطيال بُمناٍخ َحـْبـَسـا  َوَجنِّباها أَسدًا َوَعـْبـسـا

 قال والَبسيسة أن يبّل الدَّقيق بشيء حتى يجتمع ويؤآل

 نار الوْشم

، أو َحْلقة أو آذا وآذافيقول ِعالط، أو ِخَباط ونار أخرى، وهي نار الوشِم والِميَسِم يقال للرجل ما نار إبِلك  

رجز لبعض اللصوص وقّرب بعُض اللُّصوص إبًال من الُهواشة، وقد أغار عليها من آلِّ جانب، وَجمعها من قبائَل 
وإنما يسأله عن ذلك؛ ألنهم يعرفون بميسم آل قوٍم  شتى، فقّربها إلى بعض األسواق، فقال له بعض الّتجار ما نارك

فقال آرَََم إبلِهْم من لؤمها،   

 َتْسأُلني الَباَعُة ما ِنـَجـاُرهـا  إْذ زعزُعوها َفَسَمْت أبصاُرها 

 فكـلُّ داٍر ألنـاٍس َداُرهــا  وآلُّ َناِر الَعالمـيَن نـارهـا

  وقال الكردوس المرادي

 تسائلني عن نارها َوِنَتاجـهـا  وذلك ِعْلٌم ال ُيحيط به الّطْمُش 

نَّاس خاّصةوالّطْمُش الخلُق، َوالَوَرى ال  
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