
 

 

 

 

 

 

 

 

الثياب لبس ممن آثير على الكالب تفضيل  

المحولي المرزبان ابن  

 

 

 

http://www.al


ابن املرزبان احملويل-س الثيابتفضيل الكالب على كثري ممن لب  2  

 

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

.وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وبه نستعني  

أنبأنا القاضي أبو القاسم علي بن احملسن بن : أنبأنا الفقيه أبو موسى عيسى بن أيب عيسى القابسي قال
ر حممد بن العباس بن حممد بن زكريا بن حيوية اخلراز ولفظه حدثنا أبو عم: علي التنوخي قراءةً عليه قال

علينا يف يوم األربعاء احلادي عشر من رجب سنة إحدى ومثانني وثالمثائة أن أبا بكر حممد بن خلف بن 
ذكرت أعزك اهللا زماننا هذا وفساد مودة أهله وخسة أخالقهم ولُؤم طباعهم وأن : املرزبان، أخربهم قال

 سفراً من كان سفره يف طلب أٍخ صاحلٍِ، ومن حاول صاحبا يأمن زلته ويدوم اغتباطه به كان أبعد الناس
كصاحب الطريق احلريان الذي ال يزداد لنفسه إتعابا إال ازداد من غايته بعداً فاألمر كما وصفت، وقد 

روا شوكاً ال ورق كان الناس ورقا ال شوك فيه، فصا: "يروى عن أيب ذر الغفاري رضي اله عنه أنه قال
كنا خناف على اإلخوان كثرةَ املواعيد وشدة االعتذار أن خيلطوا مواعيدهم بالكذب، : ، وقال بعضهم"فيه

  : واعتذارهم بالتزيد، فذهب اليوم، من يعتذر باخلري، ومات من كان يعتذر من الذنب، قال لبيد

  وبقيت في خلٍَف كجلد األجرِب  مهالذي يعاش في أكناف ذهب

كنت عند بشر بن احلارث يوماً، فرأيته مغموما : حدثين بعض مشاخينا قال: وأخربنا أبو العباس املربد قال
  : ما تكلّم حىت غربت الشمس، مث رفع رأسه فقال

 ِرلكلِّ أمٍر منك والمنكرون  مذهب الرجال المقتدى بفعاِله

  بعضاً ليدفع معِور عن معِوِر  في خلٍَف يزين بعضهم وبقيتُ

  : وأنشدنا لغريه

  سروا وقالوا مرحباً بالمقبِل  الذين إذا رأوني مقبال ذهب

 ِلعبسوا وقالوا ليته لم يقِب  الذين إذا رأوني مقبال وبِقي

  : وقال آخر

 اِسفي أراذِل النسن خلَفاً  ذهب الناس واستقلوا وصرنا

 اِسخبروا فليسوا بن فإذا  اًأناٍس تراهم العين ناس في

  : وقال آخر

 ومات الذين كانوا ِمالحا ِس  االملح من كثير من الن ذهب
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 ذا الموت منهم قد أراحا ليت  وبِقي اَألسمجون من كل صنفٍٍ

  : وقال آخر

 جهلت عليهم لم يجهلوا وإذا  ذهب الذين إذا مرضت تجهلوا

 وابِخلتُ عليهم لم يبخَل وإذا  أصبتُ غنيمةً فرحوا بها وإذا

  : وأنشدين أبو عبد اهللا السدوسي

 الذين هم العذاب المنزُل وبِقي  ُلالذين هم الغياث المسب ذهب

 ُلوصئال تخُِلقت ل فكأنَّما  انأرحام أهل زمان وتقطَّعت

  ِمنهم كشفتَ عن الذي ال يحمُل  هتَفمشتبهون من كشَّ الناس

 ُلوأما ذو الثراء فيبخَ حسداً  رطفتالفقير فحاسد م أما

له بك ويظن ُل فضال  ِهالرِة مثأنالمتفض هعليك وغير 

  : وقال آخر

 اتُطيره الرياح رفات ورقاً  اذهب الكرام فأصبحوا أموات

 انبات الصالحين نبات بسوى  موتبدلت عرصاتُهم ِمن بعده

  وأخافُ فيِه من الطريِق بياتا  رهفي دهٍر أحاذر ش وبقيتُ

  : وقال آخر

  وال الدار بالداِر التي كنتَ تعِرفُ  مهالناس بالناس الذين عهدتُ وما

 كلُّ من صاحبتَه لك منصفُ وال  هبلكلُّ من تَهوى يحبك ق وما

  : وقال آخر

 البيِل كلفكلٌّ إال الق ِد  ذهب الناس وانقضت دولة المج

امن لم يكن على الناس ذئب إن  في ذا الزمان ال أكلتهذئاب 

 يابثا الس وأبدانُهم عليه  اأن الوجوه في صور الن غير

 ابتإلياِس كعينيِه ل بين  يالخاً بتَلقي إال كَذوب لستَ

  : وقال آخر

 انإذا قحط الزمان حن ولهم  ومةٌلذهب الذين صالتهم مع
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 واانتراهم ال أبالَك ك أفال  دير واحفليس لهم نظ ذهبوا

 النِه وفُِماسإال فالن ب  لم يبقَ ِمن أهل الفضائل والنُّهى

  : وقال آخر

 ديبعد فراِقهم وح وبقيتُ  ِديم وجالذين عليه ذهب

  وكذاك يذهب من أتى بعدي  ممضى وبقيتُ بعده سلفٌ

 ديأتركه ِلمن بع وكذاك  مالذي جمعوا لغيره تركوا

    : وقال أبو متام

هِر عنهِفعت سناتُ الدث وألقَى  فلو رعن مناِكِبِه الدار 

 اردهرنا هذا حم ولكن  اينمةَ األيام فقس لعدَل

  : ولغريه

 وِدبالعهد منهم والعق فون  ذهب المفِضلون والسلفُ المو

 ديِدٍر شأقاسيهم وده س  انخُلِّفتُ في هباٍء من ال ثم

 وِدوالسيد استوى بالمس ِب  لقساد الرعاع حبةَ ال فيه

 يِدينادون من مكان بع ير  خن السمع للخَنى وصم ع

األمور كانت تُف فَلَو ىاَنوِدوجالمفقود بالم لفدينا  اد 

  : أنشدنا لعلي بن العباس الرومي

 اِنرسفهز الكماِةأعنةَ ال  مهالذين تهزهم مداح ذهب

 اِنكمب مفاألريحيةُمنه  مإذا مِدحوا روىما فيه كانوا

والمدح ن هو أهلهم قلب يقدح  ذي إيماِن قدح المواعِظ قلب 

 اِنادِة األوثبثواب ع إال  مِهاللئام فما ثواب مديِح فدِع

 اِنِمثل الرياِض ِحس بمدائٍح  هتُدحقائٍل لي ِمنهم وم كم

  أستحسن الحسناِت في ميزاني  اويحك ليس في وإنّم أحسنتَ

  : ما يل أرك راجال فقال: قال ولقيت إمساعيل بن بلبل يوما وهو راجلفقلت

  وكثرةُ الماِل في اللئاِم  راِمكقلةُ ال أرجلني
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 شقاء على األناِم هذا  هذا علي وحدي وليس

وسألتين أعزك اهللا تعاىل أن أمجع لك ما جاء يف فضِل الكلِب على ِشرار اإلخوان، وحمموِد خصاله يف 
السر واإلعالن، فقد مجعت ما فيه كفاية وبيان، ولست أشك أنك أعزك اهللا عارف خبرب عبد اهللا بن 

با إىل إبليس لعنه اهللا يف حاجة له، هالل الكويف اذوم، صاحب اخلامت وخرب جاره ملّا سأله أن يكتب كتا
فإن كان العقل يدفع ذلك اخلرب فهو مثل حسن يعرف مثله يف الناس، فكتب إليه الكتاب وأكَّده غاية 

السمع والطاعة أليب حممد : التأكيد ومضى وأوصل الكتاب إىل إبليس فقرأه وقبله ووضعه على عينيه وقال
د امليل إىل شفوق علي وعلى أوالدي إن كانت يل حاجة قضاها يل جار مكِرم شدي: فما حاجتك، قال

أو احتجت إىل قرٍض أقرضين وأسعفين، وإن غبت خلَفنيفي أهلي وولدي يربهم بكلِّ ما جيد إليه السبيل، 
فما حتب أن أفعل به، : هذا حسن وهذا مجيل، فلما فرغ من وصفه قال: وإبليس كلّما مسع منه يقول

يل نعمته وتفقره، فقد أغاظين أمره وكثرة ماله وبقاؤه وطول سالمته، فصرخ إبليس أريد أن تز: قال
: ما اخلرب يا سيدهم وموالهم فقال هلم: صرخة مل يسمع مثلها منه قط فاجتمع إليه عفاريته وجنده وقالوا

حب ولو فتشت يف دهرنا هذا لوجدت مثل صا. هل تعلمون أن اهللا عز وجل خلق خلقاً هم شر مين
 بوجه احملبة ويضمر يف الغيبِة وتلقَّاك عنه أسرف ب بك وإذا غبترح الكتاب كثرياً ممن نعاشره إذا لقيك

 من كان له وجهان يف الدنيا ": لك الغش واملسبة، وقد علمت ما جاء يف الغيبة قال صلى اهللا عليه وسلم
إياكم والغيبة فإا شر من الزنا إنَّ ":  عليه وسلم، وقال صلى اهللا"كان له يوم القيامة لسانان من النار

، وعن ِبشر بن "الرجل ليزين ويتوب فيتوب اهللا عليه وصاحب الغيبِة ال يغفرها اهللا له حىت يغفرها صاحبها
ال يكون الرجل من املتقني حىت يأمنه عدوه، وال خيافُه صديقُه، : قال الفضيل بن عياض: احلارث قال
 ذهب زمن األنِس ومن كان يعارض فاحتفظ ِمن صديقك كما حتتِفظ من عدوك، وقدم فقال بعضهم

  : احلزم يف كلِّ األمور، وإياك أن تكاشفه سرك فيجاهرك به يف وقت الشر، أنشدين زيد بن علي

 المرارة بالحالوةْ خلط  اذٍقودة مم ذراح

 داوةْالصداقة للع يام  يحصى الذنوب عليك أي

وقيل لبعض احلكماء أي الناس أحق أن يتقَى قال عدو قوي وسلطانٌ غشوم وصديق خمادع، وأنشد 
  : لدعبل بن علي اخلز اعي

  كشُرِبك في الصبوح وفي الغبوِق  ديِقصوب الي ثعدو راح ف

 يِقتيٍة عن زانب هوباطنُ  من عره اباهاِن ظله وجه

كق يسرت  اًيبغؤكالً ويسبم الككذاك أوالد ريِقطون 
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  : لكثري عزه

 اِينكلَّما يزينك شَ جعلوا  أنت في معشٍر إذا غبت عنهم

 ِمن أكرِم الرجاِل علينا أنتَ  اًيعوإذا ما رَأوك قالوا جم

    : أنشدين ابن أيب طاهر الكاتب

 واِنودةُ اإلخت مواستحال  اِنعما عِهدتُ ريب الزم حاَل

 اِننه اثانسٌل لِر فك  ِاستوى الناس في الخديعِة والمك

واعلم أعزك اهللا أن الكلب ِلمن يقتنيه، أشفق من الوالد على ولده، واألخ الشقيق على أخيه، وذلك أنه 
يحرس ربه،وحيمي حرميه شاهدا وغائبا ونائما ويقظانا، ال يقصر عن ذلك وإن جفوه، وال خيذُهلم وإن 

زهد يف الدنيا وال تناِزع فيها أهلها، وانصح ا: خذلوه، وروي لنا أنَّ رجالً قال لبعض احلكماء أوِصين قال
هللا تعاىل كنصح الكلب ألهله فإنهم يجيعونه ويضربونه ويأىب إال أن حيوطهم نصحا، وروى عمر بن 

ما شأن هذا : رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال قتيال، فقال: شعيب عن أبيه عن جده، قال
وثب على غنِم أيب زهرة، فأخذ شاةً فوثب عليه : لى اهللا عليك وسلمالرجل قتيال، فقالوا يا رسول اهللا ص

قتل نفسه وأضاع دينه، وعصى ربه عز وجل، وخان : كلب املاشية فقتلَه، فقال صلى اله عليه وسلم
أيعجز أحدكم أن حيفظ أخاه : أخاه، وكان الكلب خرياً من هذا الغادر، مث قال صلى اهللا عليه وسلم

ورأى عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أعرابيا " يف نفسِه وأهلِه كحفظ هذا الكلِب ماشيةَ أربابهاملسلم ،
ِنعم الصاحب إن أعطيته شكَر، وإن منعته صرب، : ما هذا معك، فقال يا أمري املؤمنني: يسوق كلباً فقال

ما هذا :  كلباً فقال لهِنعم الصاحب فاستمِسك به، ورأى ابن عمر رضي اهللا عنه مع أعراٍيب: قال عمر
فاحتفظ بصاحبك، قال األحنف بن قيس إذا بصبص الكلب : من يشكرين ويكتم سري، قال: معك، قال

خري خصلٍة يف الكلب أنه ال : لك فثق بود منه وال تثق ببصابِص الناس، فرب مبصبٍص خوان، قال الشعيب
كلب أمني خري من إنساٍن خؤوٍن، حدثنا القاسم بن : اينافق يف حمبته، وقال ابن عباس رضي اهللا عنهم

حممد الرصدي، حدثنا حمرز بن عون عن رجل عن جعفر بن سليمان قال رأيت مالك بن دينار ومعه 
أخربنا أبو عمر ابن خرية حدثنا أبو القاسم بن . هذا خري من جليِس سوء: ما هذا، قال: كلب، فقلت

 ذا احلديث، حدثين ابن أيب طاهر حدثين محاد بن إسحاق بن إبراهيم بنت منبع حدثنا حمرز بن عون
أتناِدمكلباً، : أتيت يوما الفضل بن حيىي فصادفته ِبشرٍب وبني يديه كلب فقلت له: املوصلي قال قال أيب

 نعم مينعين أذاه ويكف عين أذى سواه، ويشكر قليلي وحيرس مبييت ومقيلي، أنشدين احلسن بن عبد: قال

  : الوهاب لرجٍل يذُّم صديقا له وميدح كلبا
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 بما ينفي عن الكل ِق  الن األخم يرتُتخ

 ذبرِة والالنص على  وٌلبجب مالكل فإن

حمي  داهعظُ اليحف وفيرصةَ الدرِب ويع 

رِب  يِنلى العل ويعطيكعطي علي الضوال ي  

 رِبكمن ال وينجيك  يِظغن الم يكويشف

 ِبلكانونا على الق ك  م تَه لتهبفلو أش

كان للربيع بن بدر كلب قد رباه فلّما مات الربيع ودفن جعل الكلب يضرب : وذكر بعض الرواة قال
  .على قربه حىت مات

وكان للعامر بن عنترة كالب صيٍد وماشية وكان حيسن صحبتها، فلما مات عامر لزمت الكالب قربه 
كان لألعمِش كلب يتبعه يف : حىت ماتت عنده، وتفرق عنه األهل واألقارب، وروى لنا عن شريك قال

 وبينه، فعرف ذلك الطريق إذا مشى حىت يرجع فقيل له يف ذلك فقال رأيت صبيانا يضربونه ففرقت بينهم
 األعمش إىل عصرنا ووقتنا هذا حىت يرى "أيدك اهللا"يل فشكره، فإذا رآين يبصبص يل ويتبعين، ولو عاش 

هجا أبو مساعة : أهل زماننا هذا ويسمع خرب أيب مساعة املعيطي ونظائره، الزداد يف كلبه رغبةً وحمبة، قال
ا وِلي حيىي الوزارة دخل إليه أبو مساعة فيمن دخل من املعيطي خالد بن مالك، وكان إليه حمسناً فلّم

  : أنشدين األبيات اليت قلتها فقال ما هي، قال قولك: املهنئني فقال

  لَِه ديني فاستصغر بعض شاني  ليحيى وخالدا مخلصا ل زرت

داِنباَنِّي عبدتُ ما يع أولَِو  اً يوماَني ألحدتُ في اهللا فلَو 

 يانكمنهما بم وألصبحتُ  يأنشاستخفَّا فيما أظن ب ما

حد ال إنن جوآياِت  لشكلي وشكُل م انفلتخمِه له 

    

قال أبو مساعة مل أعرف هذا الشعر وال من قاله قال له حيىي ما متلك صدقة إن كنت تعرف من قاهلا 
فحلف فقال حيىي وامرأتك طالق فحلف فأقبل حيىي على الغساين ومنصور بن زياد واألشعثي وحممد بن 

دد أليب مساعة مرتال حممد العبدي، وكانوا حضوراً يف الس فقال ما أحسبنا إال وقد احتجنا إىل أن جن
وآلة وحرماً ومتاعاً، يا غالم ادفع له عشرةَ آالِف درهم، وختتا فيه عشرة أثواب فدفع إليه، فلما خرج 

ما عسيت أن أقول إال أنه ابن زانية أىب إالّ كرماً، فبلَّغت : تلقَّته أصحابه يهنئونه ويسألونه عن أمره فقال
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ر فقال له يا أبا مساعة ِلم تغرق يف هجائنا ومل تغرف يف شتمنا، قال حيىي كلمته من ساعته، فأمر به فحض
  : ما عرفته أيها الوزير افتراء وكذب علي، فنظر إىل حيىي مليا مثّ أنشأ يقول: له أبو مساعة

  ولم يوجد له أن عض ناب  إذا ما المرء لم يخدش بطفٍر

 من قرائنه الصعاب وذلََّل  فيه الغميزة من بغاها رمى

  : قال أبو مساعة كال أيها الوزير ولكنه كما قال

 واِميذلُّوا وإن عزوا ألق حتى  والم يبلغ المجد أقوام وإن شَرف

  ال صفح ذلٍّ ولكن صفح أحالِم  رةفَترى األلوان مسف ويشتَموا

فبسم حيىي وقال إنا عذرناك وعلمنا أنك لن تدع مساوي شتمك ولؤم طبعك فال أعدمك اهللا ما جبلك 
  : عليه من مذموم أخالقك مث متثل قائال

  يضق بهم الفسيح من البالِد  ومالق قلم تتسع أخ متى

 اللبُّ عن قدِم الوالِد فليس  اما المرء لم يخلق لبيب إذا

املؤمن ال يشفي غيظه، مث أن أبا مساعة هجا بعد : مث قال هو واهللا كما قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
ذلك سليمان بن أيب جعفر وكان إليه حمسنا فأمر به الرشيد فحلق رأسه وحليته ومثلُ أيب مساعة كثري 

لزمان خنازير فإذا رأيتم الناس يف هذا ا: كرهنا أن نطول الكتاب ِبذكِرهم وروي عن بعضهم أنه قال
  .كلبا فتمسكوا به فإنه خري من أناس هذا الزمان

  : قال الشاعر

  فأكثر الناس قد صاروا خنازيرا  ِهيديك بكلٍب إن ظفرتَ ب اشدد

  : أنشدين أبو العباس األزدي

 عليك من كلب الكالِب أضر  ميهلكلب الناِس إن فكَّرت ف

تخسؤه ف ألن للعت  اسيخالكلب الناس يربض اِبوكلب 

من ذا في عذاِب  ايسالكلب ال يؤذي جل وأن وأنتَ الدهر  

حدثنا أمحد بن منصور عن أبيه عن األصمعي قال حضرت بعض األعراب الوفاة وكلب يف جانب خيمته 
 يف غسق الليل إذ النار دها، يدل ضيفي عليفقال ألكِرب ولده أوصيك خرياً به فإنّ له صنائع ال أزال أمح

دباء قال كان إلبراهيم بن هرمة أخربين أبو الفضل أمحد بن أيب طاهر قال أخربين بعض األ. نام موقدها
  : كالب إذا أبصرت األضياف بشت هلم ومل تنبح وبصبصت بأذناا بني أيديهم فقال ميدحها
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 الِباح كبناري أو ن إيقاد  ويدل ضيفي في الظالم إذا سرى

 اِبِص األذنابصبب فدينَه  هنرفه وعإذا واجهت حتى

ا قد عرف وجعلنيقمم دنَنه  كدناِبرحأن ينطقن بالتّ وي 

من الفرح إيه فدتك نفسي : قال مسعت بعض امللوك وهو يركض خلف كلٍب وقد دنا من ظيب وهو يقول
  : وقال أبو النواس

  مسميات ومعلَّماتها  اومحمياته مفديات

  : وله أيضا

 دهسعدت جدودكم بج قد  دهي ككلبا أهلَه ف أتعب

 ِدِهبعمواله له ك يظلُّ  دِهخيٍر عندهم من عن فكلُّ

 رِدِهبه بغدا جلَّل وإن  أدنى صاحب من مهِدِه يبيتُ

 دِهن قتلذُّ منه العين حس  ِدِهزنٍل بغرٍة محج ذي

  تلقى الظباء عنَتاً من طرِدِه  دِهحسن شدقيِه وطول خ يا

   لك من كلٍب نسيج وحِدِه يا

    

ي على ألسنة الناس وله يف هذا املعىن أشياء حسان ومعاٍن مختارة ومما يدلُّ على قدر الكلب كثرة ما جير
باخلري والشر، واملدح والذم، حىت قد ذُكر يف القرآن ويف احلديث ويف األشعار واألمثال، حىت استعمل 

على طريق الفأل والطرية واالشتقاقات لألمساء، فمن ذلك أكلب بن ربيعة وكالب بن ربيعة ومكلب بن 
 وكالب بن يربوع ومثل هذا كثري، ربيعة ابن نزار، وكليب بن يروع ومكالب بن ربيعة بن قذار،

والكلب أيدك اهللا منافعه كثرية فاضلة على مضاره، بل هي غامرة هلا وغالبة عليها، ومل تزل القضاةُ 
والفقهاء والعباد والوالة والنساك الذين يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، ال ينكرون اختاذها يف 

لكلب كان فيع عقوبة وأنّ من كان أمر بقتلها يف قدمي الزمان، دورهم، مع ذلك عندهم أم إذا قتلوا ا
  .إمنا كان ملعىن ولعلة وأن هذه الكالب مبعزل عن تلك

من ال يعرف األمور يقول أن الكلب من السباع ولو كان كذلك : وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
واستوحش من الرباري وجانب القفار ما أِلف الناس واستوحش من السباع وكِره الغياض وأِلف الدور 

وأِلف االس والديار وكيف ال يكون كذلك وهو ال يرضى لنفسه بالنوم والربوض على األرض وهو ال 
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يرى بساطا وال وسادة إال عالها وجلس عليها، وأيضا فهو ال جيد إىل كل موضع جليٍل نظيٍف سبيال 
قلت والكلب يعرف صاحبه .  الس وما يصونه صاحبهفيقصر عنه وتراه متخيرا أبداً أرفع املواضع يف

والسنورويعرفان امسامها ومواضع منازِلهما ويألفاِن موطنهما وإذا طُردا رجعا، وإذا أُجيعا صربا، وإذا أهينا 
احتمال، وللكلب أيضا من الفضائل إتيانه وجه صاحِبه، ونظره إليه يف عينه ويف وجهه، وحبه له ودنوه 

مبا العبه والعب صبيانه بالعض الذي ال يؤمل وال يؤثِّر، وله تلك األنياب اليت لو أنشبها يف منه حىت ر
  .الشجر ألثَّرت

  : قال بعض الشعراء

 اسبسمعاً وال تكونن ح منك  يخْ لالب أِصالشانئ الك أيها

ِخفي الكلِب فاعلم إن اشريف الفعال يعددن خمس من  االًصن 

 ارساً وحربيتَِّخذه ح للذي  اءاً ووفنسِحفظُ من كان مح

  صار نطقُ الشجاع للخوِف همسا  اه وإذا ملرحل اعبوات

 ىسين أمبقرِبِه ح مستجيرا  يٍدعن بٍح مابعون لن وهو

إن الرجل يف البادية إذا ضلَّ الطريق وهاله الليل نبح نباح الكالب لتنبح كالب : قال أبو بكر الصديق
  .احلي فيتبع أصواا حىت يصري إىل احلي

  : وقال آخر

 رأوا للظالم صبحاً مضيا ال  ٍبلقوما رأوك ِشبها لك إن

  وهو يرعى الذِّمام رعياً وفيا  ٍقلال تحفظُ الذِّمام لخ أنت

 ياسالدهِر ال تراه ن آخر  اٍلعيشكر النزرمن كريِم ف

 ياِحتطائعاً مس فيوافيك  يٍدعاٍن بكمن م وتناديِه

 وياأراك الغداةَ كلباً س أن  ايني ومسؤلي وبغْيت إن

  : قد أنشدين أبو عبيد لبعض الشعراء

  ويرغب فيه كلبه وهو ضاربه  هيقَقعنه جاره وش يعرج

قيل هذا الشعر يف رجٍل من أهِل البصرِة خرج إىل اجلبانة ينتظر ركابه فاتبعه كلب له : قال أبو عبيدة
فطرده وضربه، وكِره أن يتبعه ورماه حبجٍر فأدماه، فأىب الكلب إال أن يتبعه فلما صار إىل املوضع وثب به 

ركاه وأسلماه فجرح جرحات كثرية قوم كانت هلم عنده طائلة وكان معه جار له وأخ، فهربا عنه وت
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ورمي به يف بئر وحثوا عليه التراب حىت واروه، ومل يشكوا يف موته والكلب مع هذا يهرعليهم ويرمجونه، 
فلما انصرفوا أتى الكلب إىل رأس البئر فلم يزل يعوي ويبحث يف التراب مبخالبه، حىت ظهر رأس صاحبه 

 التلف ومل يبقى فيه إال خشاشة نفسه ووصل إليه الروح فبينما هو وفيه نفس يتردد وقد كان أشرف على
كذلك، إذ مر أناس فأنكروا مكان الكلب، ورأوه كأنه حيفر قربا فجاؤا فإذا هم بالرجل على تلك احلال 

فاستخرجوه حيا ومحلوه إىل أهله، فزعم أبو عبيدة أن ذلك املوضع يدعى بئر الكلب وهذا األمر يدل 
عي وأِلف غريزي وحماباٍة شديدة وعلى معرفة وصرب وكرم وغَناء عجيب ومنفعة تفوق على وفاء طب

  .املنافع

    

قدم رجلٌ على بعض : حدثين أيب عن حممد بن خالد قال: وحدثين عبد اهللا بن حممد الكاتب قال
 قبةٌ مبنية السالطني وكان معه حاكم أرمينية منصرفا إىل مرتله، فمر يف طريقه مبقربة، فإذا قرب غليه

مكتوب عليها، هذا قرب الكلب فمن أحب أن يعلم خربه فليمِض إىل قرية كذا وكذا فإنّ فيها من خيربه، 
فسأل الرجلُ عن القرية فدلّوه عليها فقصدها وسأل أهلها، فدلّوه على الشيخ فبعث إليه وأحضره وإذا 

 مِلك عظيم الشأن وكان مشهورا بالنزهِة نعم كان يف هذه الناحية: شيخ قد جاوز املائة سنة فسأله فقال
والصيد والسفر، وكان له كلب قد رباه ومساه باسم، وكان ال يفارقه حيث كان، فإذا كان وقت غدائه 

قل للطباخ يصلح لنا ثريدةَ : وعشائه أطعمه مما يأكل فخرج يوما إىل بعض منتزهاته وقال لبعِض غلمانه
مضى إىل مترتَّهاته فوجد الطباخ فجاء بلنب وصنع له ثريدة عظيمة ونسي لنب فقد اشتهيتها، فأصلحوها، و

أن يغطّيها بشيء، واشتغل بطبخ شيٍء آخر فخرج من بعض شقوق الغيطان أفعى فكَرعمن ذلك اللنب 
ومج يف الثريدة من مسه والكلب رابض يرى ذلك كلّه ولو كان يف األفعى حيلة ملنعها ولكن ال حيلة 

ب يف األفعى واحلية، وكان عند امللك جارية خرساء زمنا قد رأت ما صنع األفعى، وواىف امللك من للكل
الصيد يف آخر النهار فقال يا غلمان أول ما تقدمون إىل الثريدة فلما قدموها يب يديه أومأت اخلرساء 

اح ليعلمهم مراده فيه، مثّ إليهم فلم يفهموا ما تقول، ونبح الكلب وصاح فلم يلتفتوا إليه وأحلّ يف الصي
حنُّوه عنا فإن له قصة، : رمى إليه مبا كان يرمي إليه يف كل يوم، فلم يقربه وجلَّ يف الصياح فقال لغلمانه

ومد يده إىل اللنب فلما رآه الكلب يريد أن يأكل، وثب إىل وسط املائدة داخل فمه يف اللنب وكرع منه 
لك متعجبا منه ومن فعله، فأومأت اخلرساء إليهم فعرفوا مرادها مبا صنع فسقط ميتا وتناثر حلمه، وبقي امل

الكلب فقال امللك لندمائه وحاشيته أن شيئا قد فداين بنفسه حلقيق باملكافأة وما حيمله ويدفنه غريي، 
  .ودفنه بني أبيه وأمه وبىن عليه قبة وكتب عليها ما قرأت، وهذا ما كان من خربه

: حدثين شيخ كان مِسنا صدوقاً أنه حج سنة من السنني قال:  بن يوسف القاضي قالأخربين أبو العال
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وبرزنا أمحالنا إىل الياسرية وجلسنا على قراح نتغدى وكلب رابض جبوارنا فرمينا إليه من بعض ما نأكل 
يوم األول فقلت للغلمان مث ارحتلنا ونزلنا بنهر امللك، فلما قدمنا السفرة إذ الكلب بعينه رابض جبوارنا كال

قد تبعنا هذا الكلب وقد وجب حقُّه علينا فتعهدوه، ونفض الغلمان السفرة بني يديه فأكل ومل يزل تابعاً 
لنا من مرتل إىل مرتل على تلك احلال ال يقدر أحد أن يقرب ِجمالنا وال محاِملنا إال صاح ونبح، فكنا 

لى اخلروج يف عمل إىل اليمن فكان معنا إىل أرض قبا، ورجعنا إىل مكة، وعزمنا ع" سالل"قد أمنا ِمن 
  .إىل مدينة السالم وهو معنا

ذكر أبو عبد اهللا عن أيب عبيدة النحوي وأيب اليقظان سحيم بن حفص وأيب احلسن علي بن حممد بن 
حممد بن املدايين، عن حممد بن حفص بن سلمة بن حمارب وقد حدثنا ذا احلديث أبو بكر عبد اهللا بن 

أيب الدنيا بإسناد ذكره وهو حديث مشهور، أن الطاعون اجلارف أتى على أهل داٍر فلم يشك أحد من 
أهل احمللة أنه مل يبق فيها صغري وال كبري، وكان قد بقى يف الدار صيب رضيع صغري حيبو وال يقوم، فعمد 

بعد ذلك بأشهٍر حتول إليها بعض ورثِة من بقي من أهل تلك احمللة إىل باب الدار فسدوه، فلّما كان 
القوم، فلما فُتح الباب وأفضى إىل عرصة الدار، إذا هو بصيب يلعب مع جرِو كلبة كانت ألصحاب 

الدار، فلّما رآها الصيب حبا إليها فأمكنته ِمن لبنها فعلموا أن الصيب بقي يف الدار وصار منسيا، واشتد 
  .فعطف عليها، فلما سقته مرة أدامت له وأدام هلا الطلبجوعه ورأى جرو الكلبة يرضع 

    

أخربين علي بن حممد قال حدثين بن احلسني بن شداد قال ولّاين القاسم خالفة أمحد بن ميمون بنيسابور 
فرتلت يف بعض منازهلا فوجدت يف جواري جندياً من أصحابه يعرف بنسيم، كان برسم تنظيف غالمه 

روجه ويدخل بدخوله، وإذا جلس على بابه قربه وغطّاه بدواجكان عليه، فسألت وإذا بكلب له خيرج خب
الراسيب عن حمل الغالم وكيف يقنع األمري منه بدخول الكلب عليه ويرضى منه بذلك وليس بكلب صيد، 

ذه قال أبو الوليد سلْه عن حديثه فإنه خيربك بشأنه فأحضرت الغالم، وسأله عن السبب الذي استحق به ه
هذا خلّصين بعد اهللا عز وجلَّ من أمٍر عظيم، فاستبشعت هذا القول منه وأنكرته عليه : املرتلة منه فقال

امسع حديثه فإنك تعذرين، كان يصحبين رجلٌ من أهل البصرة يقال له حممد بن بكر ال يفارقين : فقال يل
ور، فلما رجعنا وقربنا من مرتلنا كان يف يواكلين ويعاشرين علي النبيذ وغريه منذ سنني فخرجنا أهل الدين

وسطى مهيانفيه مجلة دنانري ومعي متاع كثري أخذته من الغنيمة قد وقف عليه بأسره، فرتلنا إىل موضع 
فأكلنا وشربنا فلّما عمل الشراب عمد إيل فشد يدي إىل ِرجلي وأوثقين ِكتافاً ورمى يب يف واد، وأخذ 

يست ِمن احلياة وقعد هذا الكلب معي مث تركين ومضى، فما كان بأسرع كلّ ما معي وتركين ومضى، وآ
ِمن أن وافاين ومعه رغيف فطرحه بني يدي فأكلته، ومل أزل أحبو إىل موضٍع فيه ماٌء فشربت منه، ومل 
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يزل الكلب معي باقي ليلي يعوي إىل أن أصبحت فحملتين عيناينَ،وفقدت الكلب فما كان بأسرع من 
 ومعه رغيف فأكلت وفعلت ِفعلي يف اليوم األول، فلما كان يف اليوم الثالث غاب عني فقلت أن وافاين

مضى جييئين بالرغيف، فلم ألبث إال أن جاء ومعه الرغيف، فرمى به إيلَّ فما استتم أكله إال وابين على 
له من أين علمت رأسي يبكي فقال وما تصنع ها هنا وما هي قصتك؟ ونزل فحل كتايف وأخرجين فقلت 

مبكاين ومن دلَّك علي؟ فقال يأتينا يف كل يوم فنطرح له الرغيف على رمسه فال يأكله، وقد كان معك 
فأنكرنا رجوعه ولست أنت معه، فكان حيمل الرغيف بفيِه وال يذوقه وخيرج ويعود، فأنكرنا أمره فأتبعته 

فهو عندي أعظم مقدار من األهل والقرابة، حىت وقفت عليك، فهذا ما كان من خربي وخرب الكلب، 
  .قال ورأيت أثر الكتاف يف يده قد أثَّر أثرا قبيحا

قصدت دير مخارق إىل عبد : وحدثين أبو عبد اهللا قال حدثين أبو احلسني حممد بن احلسني بن شداد قال
ر وكيل له يقال له إبراهيم اهللا بن الطربي النصراين، الذي كان يأيت بالنزل للمعتضد باهللا، فسألته إحضا

بن داران وطالبته بإحضار األدالء ملساحمة قرية تعرف بباصريي السفلى فقال يل سيدي قد وجهت يف 
ذلك، فقلت له أنا على الطريق جالس وما اجتاز يب أحد، فقال يل أما رأيت الكلب الذي كان بني أيدينا 

 وأمرت مبا أنا أستغفر اهللا عز وجلَّ منه، فقال إن قد وجهت به، فغلظ ذلك من قوله، ونلت من ِعرضه،
 مل حيضِر القوم الساعة، فأنت من دمي يف حلٍّ، فما مكثُ بعد هذا القول إال ساعة، حىت وافَى القوم

أشد يف عنقه رقعةً مبا أحتاج إليه : مسرعني، والكلب بني أيديهم، فسألته كيف تحمله الرسالة، فقال
  .جة،فيقصد القوم وقد عرفوا اخلرب، فيقرؤون الرقعة فيمتثلون ما فيهاوأطرحه على احمل

    

دخلت مدينةً قد ذكروها إيل فجعلت أطلب شيئاً أسرقه، فلم أُِصب، ووقعت : وحدثين لص تائب قال
ز عيين على صرييفٍّ موسٍر فما زلت أحتالُ حىت سرقت كيسا له، وانسللت فما جزت غري بعيد، إذا بعجو

معها كلب قد وقعت على صدري تبوسين وتلزمين وتقول يا بين فديتك والكلب يبصبص ويلوذ يب، 
ووقف الناس ينظرون إلينا وجعلت املرأة تقول باهللا انظروا إىل الكلب كيف قد عرفه، فعجب الناس من 

 البيت أَِقم عندي ِسر معي إىل: ذلك وشككت أنا يف نفسي وقلت لعلّها أرضعتين وأنا ال أعرفها وقالت
فال تفارقين حىت مضيت معها إىل بيتها، وإذا عندها مجاعة أحداث يشربون وبني أيديهم من مجيع الفواكه 

والرياحني فرحبوا يب وقربوين وأجلسوين معهم، ورأيت هلم ِبزةً حسنة فوضعت عيين عليها وجعلت 
ن يف الدار، فقمت وكورمتا عندهم وذهبت أسقيهم ويشربون، وارفق بنفسي إىل أن ناموا ونام كل م

أخرج فوثب علي الكلب وثبة األسد وصاح وجعل يتراجع وينبح، إىل أن انتبه من كان نائما فخجلت 
واستحيت، فلما كان النهار فعلوا ِمثل ِفعلهم أمس وفعلت أنا أيضا م مثل ذلك وجعلت أوقع احليلة يف 



ابن املرزبان احملويل-س الثيابتفضيل الكالب على كثري ممن لب  14  

 فيه حيلة فلّما ناموا رمت الذي رمته فإذا الكلب قد عارضين مثل ما أمر الكلب إىل الليل، فما أمكنين
عارضين به، فجعلت أحتال ثالث لياٍل فلما أَِيست، طلبت اخلالص منهم بإذم وقلت أتأذنون يل أعزكم 

يف اهللا فإين على ِوفاز فقالوا األمر إىل العجوز، فاستأذنتها فقالت هاِت ما معك، الذي أخذته من الصري
وامض حيث شئت وال تِقم يف هذه املدينة، ألنه ال يتهيأ ألحد يعمل معي عمال، فأخذَِت الكيس 

وأخرجتين ووجدت أنا أيضاً منأى أن أسلم من يدها، فكان قصار القول أن أطلب منها نفقةً فدفعت إيلَّ 
دينة ووقفت ومضيت نفقة وخرجت معي حىت أخرجتين عن املدينة، والكلب معها حىت جزت حدود امل

  .والكلب يتبعين حىت بعدت، مث تراجع ينظر إيل ويلتفت وأنا أنظر إليه حىت غاب عين

كنت أنا مع مجاعة خارجني إىل أصبهان، فلما ِصرنا إىل بعض : أخربين بعض الشيوخ من أهل اِحليل قال
ركة شديدة فدخلنا بأمجعنا الطريق مررنا خبان قدمي خراب ليس فيه أحد، وإذا صوت كلٍب ينبح، وإذا ح

اخلان، فإذا حنن برجل من أصحابنا نعرفه من الفيوح كان معه كلب ال يفارقه حيث كان، وإذا بعض 
املبنج ينقد وقع عليه، فكان الفيح وطنا، فلما رأى أن حيلته ليست تنفد له عليه طرح يف عنقه وترا 

مش وجهه وعض قفاه وطرح منه قطعة حلم، فسقط ليخنقه به، فلما رأى الكلب ذلك ثار إىل املبنج فخ
املبنج مغشيا عليه، فخلصنا من عنق صاحبنا الوتر وكان قد أشرف على التلف، وقبضنا على املبنج 

  .فكتفناه بوتره ودفعناه إىل السلطان

 له كان يف جوارنا رجل من أهل أصبهان، يعرف اخلطيب ومعه كلب: وحدثين إبراهيم بن برقان قال
جاء به من اجلبل، فوقع بينه وبني جاره خصومة إىل أن تواثبا، فلما رأى الكلب ذلك، وثب على الرجل 
الذي واثَب صاحبه، فوضع خماليبه يف إحدى عينيه وعض قفاه حىت رأيت الرجل قد غُِشي عليه ودماؤه 

  .جتري على األرض

جعلها اهللا تعاىل نسكنا ويتصرفون ويبصرون يف الناس ينامون بالليل الذي : قال بعض من يذم الكالب
النهار الذي جعله اهللا عز وجل مسرحا، وهو على ضد ذلك فاحتج من يرد عليه فقال إنّ سهرهم بالليل 

ونومهم بالنهار خصلة ملوكية ولو كان غري ذلك كان امللوك به أوىل وإنما انتباهها بالليل، ألن الليل 
 التسلّق والنقوب والسرق ممن إذا أفضى إىل مرتِل قوٍم مل يرض إال بالقتل، ينتشر فيه اللصوص ويكثر

  : وركوب السوءة، وب املال فهي حترس من هذه، وتنبه عليه صاحبه، أنشدين بعض األدباء

  إن رد السرور يا قوم صعب  بلي ققلبي وأين ِمنِّ تاه

 ربمستسلم له وهو ح أنا  ديقن صخيانةٌ م شردتني

يِهب فللنفاق والقل مضمر  اديِه حبغضه وب مبطنب 
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 بله فعال أتى بها أنتَ ك  نيوماً له وإن مضى ِم قلت

 بللثلِب قال ما فيه ثل قلت  ٍبلللمزح قلتُ ذا أم لث قال

  وعن الحي في دجا الليل ذب  يوله لالكلب حفظ شيمةُ

 بساِهر المقلتين يحنوه سغ  يالجار للجوار ويمس يحفظُ

م يرقدهلكهم يحاكيه ص خائفا  يسالنائمون أمنا وبب 

    

 وبخويجيب اللهيف والنار ت  اوثالكلب في المهاِمِه غ وترى

  وإلى الصوت في دجا الليل يحبو  اوفب خلكينابح ال وتراه

 بيه سا فِلم تُِشن حسنَه وم  يل لظّ قحفلماذا أنحستَه ال

  : أنشدين بعض املدنيني يصف كلبا له بالشدة يقال له موق

 يقُرنيه تمنيت بشرٍب ف وال  لعيش يا موقيا موق ال ذقت بوس ا

حى بئٍر مريقُخوان تإلخل وبرثٍنفيه  مٍةلملذو هامة كر 

 يقُرفيه تسغب ما ف وعنده  بله كحغضب ونب صماتُه

 روقُهساحِتِه بالشر م مجتاز  هرتوت كموال هيتالعقرن

 زاريقُمأهون منه وال والنبل  ادرةًه بوالسيف والرمح أدنى من

والترك المحذور بأسه اموالديلم  نجالبطاريقُ والز والروم ِمن بعد 

 ريقُفوم تالجتماِع الق فعنده  ِهتاحالقوم إن مروا بس جماعة

 وقُأناخت بِهم من خوفه الن إذا  ٌلطم بمر جيشٌ عليه كلّه أو

  : تعِرف يف هذا املعىن شيئا، قال نعم وأنشدين: قلت لصديق يل

 اننه اثفي الناس مثل ليس  لهد كمقال لي أحمد وأح

خلٍق وع حسن لخلٍق وحسنم  اِنسق لطزانه ِبن بارع 

 اِنتالشرب زينةُ البس ولدى  اٌلمين زينةٌ وجفي الع هو

 اِنرزبمفرج الهم أحمد ال  ما المرء ضاق بالهم صدراً وإذا

  قلت في الذم قال لي عظم شان  خليلي حفظتُ في الكلب شيئاً يا
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 اِنحوى من ظريف المع قد  االلي خذ أخي فَأِظهر مق قال

 ياِنعل الالعيان قب فأراني  وٍمع ذم قمديح الكالب م في

 واِنكثير عرفت في اإلخ من  اًامى ِذمي أراه أوفإن قال

 اِنهورى وجمن ال ولقوٍم  ٍهوجي بقوأمين المغيب يل

 الِنخليِر لثوكفور الك  وٍرفير كيل غللقل شاكراً

 اِنفعن القوِم ساهر األج ِل  في الحريم يمنع في اللي حارساً

 الِنفي جوف جيشه ِشب حّل  اماه لقليِث العرين تل مثل

 انينى عتتلقاه للف حين  ياءي حبالجميل يغض عارف

حمان صابر وفٌوظٌ َألفع  بغ دافع اِننتيِر اممانع 

الحك وألعدائه  يٍممحا لالخلِق ِمعطف ألين اِننسد 

 يراِنثاِب والذبكال خُلقوا  موأرى الناس غير من أنتَ ِمنه

وممن أفسد الصديق حبرمته فأقام الكلب بنصرته، ما أخربنا عن أيب احلسن املدايين يرفعه عن عمرو بن مشر 
كان احلارث بن صعصعة ندمان ال يفارقهم، شديد احملبة هلم فبعث أحدهم بزوجته فراسلها، وكان : قال

ف عنه ذلك الرجل، فلما بعد للحارث كلب رباه، فخرج احلارث يف بعض مترتَّهاته ومعه ندماؤه، وختلَّ
احلارث عن مرتله، جاء ندميه إىل زوجته فأقام عندها يأكل ويشرب فلما سكرا واضطجعا ورأى الكلب 

أنه قد ثار على بطنها وثب الكلب عليهما فقتلهما، فلما رجع احلارث إىل مرتله ونظر إليهما عرف القصة 
  : ووقف ندماؤه على ذلك وأنشأ يقول

  ويحفظ عرسي والخليل يخون  يرعى ِذمتي ويحوطني ومازال

 عجباً للكلب كيف يصون ويا  يعجبا للخلِّ يهتك حرمت فوا

  : قال وهجر من كان يعاشره واتخذ كلبه ندميا وصاحباً فتحدث به العرب وأنشأ يقول

من خليل يخونن فلَلكلب ِعرسي بعد وقِت رحيلي  يخير وينِكح  

 ييلودي وصفو خل وأمنحه  يكلبي ما حييتُ مناِدم سأجعُل

وذكر ابن دأب قال كان للحسن بن مالك الغنوي أخوان وندمان فأفسد بعضهم حمرما له، وكان على 
باب داره كلب قد رباه، فجاء الرجل يوما إىل مرتل احلسن فدخل إىل امرأته فقالت له قد بعد فهل لك 
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 وثب الكلب عليهما نعم، فأكال وشربا ووقع عليها، فلما عالها: يف جلسة يسر بعضنا ببعض فيها، فقال
  : فقتلهما فلما جاء احلسن ورآمها على تلك احلال تبين ما فعال فأنشأ يقول

 درصريعا بدار الذلِّ أسلمه الغ  قد أضحى خليلي بعد صفو مودتي

 ركلبي وقد ضمه القب فغادره  ييطي حرمتي بعد اإلخاء وخانن

    

قال األصمعي كان ملالك بن الوليد أصدقاء ال يفارقهم وال يصرب عنهم، فأرسل أحدهم إىل زوجته 
فأجابته، وجاء ليلة واستخفي يف بعض دور مالك عند امرأته ومالك ال يعلم بشيء من ذلك، فلما أخذ 

هما وأنشأ يف شأا وثب كلب ملالك عليهما فقتلهما ومالك ال يعقل من السكر، فلما أفاق وقف علي
  : يقول

 اِدنتبقى لو بقي ليوم ال ما  ىك أرعه لكلب حفظت كل

  ِل وفي العرس بعد صفو الِوداِد  امن خليل يخون في النفس والم

  : وقال آخر

 هلحظَتني عيناك لحظةَ تُهم  اسقلت ويكَل لكلِب إخ وإذا

  أنت عنه من أبعِد الناس ِهمه  ابلك كأنني حِسبت أترى

ذكروا أن صعصعة بن خالد كان له صديق ال يفارقه، فجاءه يوما فرآه قتيال على فراشه مع امرأته فأيقن 
  : خبيانتهما فقال

  والكلب يحفظ عهدك الدهرا  لةٌفشيمة كلِّ نذٍل ِس الغدر

 راكمفلْتأمنَن الغدر وال  اًفدِع اللئام وكن ِلكلبك حافظ

وحدثين بعض أصدقائي قال خرجت ليلةً وأنا سكران، فقصدت بعض البساتني ألمر من األمور ومعي 
 كلبان كنت ربيتهما ومعي عصا فحملتين عيين فإذا الكلبان ينبحان ويصيحان، فانتبهت بصياحهما فلم أر

لم أر سيئا أنكره أيضا سيئا أنِكره، فضربتهما وطردما ومنت مث عاودوا الصياح والنباح، فأنبهاين ف
فوثبت إليهما وطردما فما أحسست إال وقد سقطا علي حيركاين بأيديهما وأرجلهما كما حيرك اليقظان 
النائم ألمٍر هائل، فوثبت فإذا بأسود ساحبقد قرب ِمني فوثبت فقتلته وانصرفت إىل مرتيل، فكان الكلبان 

  .بعد اهللا عز وجل سببا خلالصي

أنه كان مليمونة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم كلب يقال له ِمسمار، وكانت إذا حجت ويروى 
خرجت به معها فليس يطمع أحد بالقرب من رحِلها مع مسمار، فإذا رجعت جعلته يف بين جديلة 
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فجعُ وقالت فبكت ِمسمار، مات لها قيل مات فلما عليه، وأنفقت  �  بمسمار ت  

قال رافع أبي عن زيد بن يونس عن أيوب بن يحيى حدثنا: قال اهللا عبد بن الرحمن عبد محمد أبو وحدثني  

فرأى قوم عند يشرب رجل وآان قال نسلها يلتمس الفحول لها يطلب فكان صيٍد آلُبة للزهري آان  

فقال امرأته يالحظ رجال منهم : 

ه آْل � ُقم ثم مريئا تَ  شِرب وما نيًأ �  فغير صاغرا  آريِم �

أح ال  �  ي النديم ب �بالع �وِمض� النديِم بِعرِس خلى ما إذا ِن ي  

صبي وخّلفت امرأته ماتت صديق له آان أنه لي صديق وحدثني � رب قد آلب له وآان ا � ولده يوما فترك اه،  

ملو وهو الدهليز في الكلب فرأى ساعة بعد وعاد الحوائج لبعض وخرج الكب مع الدار في � بالدم ثٌ    

وبوز وجهه � فظن آّله ه �  دخل ثم الدار يدخل أن قبل فقتله الكلب إلى فعمد وأآله، ابنه َقتل قد أنه الرجل  

الصبي فوجد الدار �  قتله على الرجل فندم بعضه، وأآل الكلب قتله قد أفعى بقية جانبه وإلى مهده في نائمًا  

أعلم واهللا الكلب ودفن ندامة أشد  

وسلم وصحبه آِله وعلى محمد سيدنا عل اهللا وصلى وظاهرًا وباطنًا وآخرا أوًال هللا والحمد الرسالة في إيراده أردنا ما آخر هذا وليكن  
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