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 عند أرنبا رأى من قيل مستيقظة فيظنها الصياد فيأيت مفتوحتان وعيناها تنام

 مل به واصطبح نومه من قيامه عند رآه أو خيرج ما أول بيته من خروجه
 ابثنني منه األنثى حتمل أن أمره عجيب ومن اليوم ذلك يف حاجة له تقض
 وحتفر اإلنسان من أوالدها على خوفا األرض حتت إال تلد وال وأربعة وثالثة
 ينتحل والدهتا وعند اجلدران خترب أهنا حىت القوية احلفائر األرض حتت

 قوة وفيه أبله إنه طبعه ومن يوما عشرين إىل األوالد حتضن وهي شعرها
 منع وقع فإدا كالسنانري واألنثى الذكر يصرخ نزوة حالة سفاده ويف وشدة
 فإذا وجهها له تدير سفاده وعند احلركة قليل األرض على وقع الاإلنز 

معها وجيري عليها راكب وهو به جتري فإهنا ذلك بعد ملكها  
 وذكر أنثيان وله أرنبا أصطاد له صديقا أن الكامل يف األثري ابن ذكر فائدة
 فانطلقا فأكلها الثعلب فاختلسها مترة األرنب التقطت وقيل وفرج

 قالت دعوت مسيعا فقال حسل أاب اي األرنب فقالت الضب إىل يتخاصمان
 يؤتى بيته يف قال إلينا فاخرج قالت وحكيما عادال قال لنختصم أتيناك
 قال الثعلب اختلسها قالت فكليها قال حلوة مترة وجدت إين قالت احلكم
 اقتص قال فلطمين قالت أخذت حبقك قال فلطمته قالت اخلري بغي لنفسه



أمثاال أقواله فذهبت قضيت قد قال ننابي فاقض قالت  
 حكمه جملس يف القاضي شرحيا أتى أرطأة بن عدي أن حكي ما ذلك ومن
 لالستماع قال مين فامسع قال احلائط وبني بينك قال ؟ أنت أين له فقال

 ال أن أهلها فشرط قال والبنني ابلرفاه قال امرأة تزوجت إين قال جلست
 الشرط قال اخلروج أريد فأان قال ابلشرط هلم أوف قال بينهم من أخرجها

 فعلت قد قال بيننا فاقض قال هللا حفظ يف قال أذهب أن أريد قال أملك
 ؟ قال ؟ من بشهادة قال أمك ابن على قال ؟ قضيت من فعلى قال

خالك أخت ابن بشهادة  
وال عني تضره مل أرنب كعب عليه علق من اجلاحظ قال اخلواص  
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 املرأة شربت وإن الربد من العارض االرتعاش من يربئ دماغه وأكل سحر

 وإن أنثى ولدت األنثى أنفحة شربت وإن ذكرا ولدت الذكر أنفحة احلامل
أكله حيل فال السموم من البحري واألرنب حتمل مل زبلها عليها علقت  

 وشربت وملحت وسلخت أخذت إذا كالوزغة شكلها دابة(  قورسقن) 



 إنه يقال اهلند أهل عند النفيسة األشياء من وهر الباه يف زاد مثقال منها
 فإذا مصر ملح من وحيشونه الذهب من بسكني فيذحبونه إليهم يهدى
 من األنثى(  األفعى)  عظيما نفعا نفع بيض أو حلم على مثقاال منه وضعوا
 ابلشجاع ويعرف يقال ما على سنة ألف يعيش وهو أفعوان والذكر احليات

 ما عجيب ومن سجستان وأفاعي حيات وأشرها احليات أشر وهو واألسود
جبهته فانصدعت رجله يف إنساان لدغت أهنا عنها حيكى  

 دخل ملا وقيل أمه قبل فمات يرضع وفصيلها انقة هنشت أهنا وحكي
 له فقال ؟ سجستان أدخلت شبيب اي له قال املنصور على شبة بن شبيب

 صغار األعناق دقاق هي املؤمنني أمري اي قال أفاعيها يل صف قال نعم
 كبارهن احلربات أعالم كسني كأمنا برش رتش الرؤوس مقلصة األذانب
 مث الربد يف أشهر أربعة الرتاب يف تتدفن إهنا وقيل سيوف وصغارهن حتوف

 األخضر الشمر وهو الرازاينج بشجر فتمر عيناها أظلمت وقد خترج
 وقال ذلك أهلمها من فسبحان بصرها إليها فريجع به عينيها فتحك

 البساتني أتين أن تعاىل هللا أهلما سنة ألف بعد األفعى عميت إذا الزخمشري
 قطع إذا وقيل فتبصر هبا عينيها وحتك الشجرة هذه على نفسها وتلقي
 عدو أعدي وهي أايم ثالثة بعد عاد انهبا قلع وإذا كان منا عاد ذنبها

 فجعلت القرنني عظيم كبشا ابتلعت قد حية رأيت بعضهم وقال لالنسان
 وهللا وقرنيه وابتلعته القرنني كسرت حىت ويسارا ميينا احلجارة به تضرب

 إن وقيل الذر من سلمت إن تعيش احلية ذنب قطع إذا وقيل أعلم تعاىل



يف عنها ينسلخ جلدها إن لوقي هبا تطري أجنحة هلا حيات ابحلبشة  
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 اجللد فوق قشر ينسلخ الذي وإمنا ينسلخ ال اجللد إن وقيل مرة سنة كل

 بيضة ثالثني أي أضالعها عدد على تبيض وهي عام كل هلا خيلق وغالف
 أمرها عجيب ومن اندرا إال تعاىل هللا بقدرة افيفسده النمل عليها فيجتمع

 عنه تصرب تكاد فال اخلمر رائحة مشت إذا ولكنها ترده وال املرء ترد ال أهنا
 ال والذكر للقتل فتعرضت سكرت شربت إذا ألهنا هالكها سبب أنه مع

 فإذا قوة تكتسب حىت فراخها ألجل األنثى تقيم وإمنا املوضع يف يقيم
 صاحبه وأخرجت فيه دخلت وجدته جحر فأي سابتوإن أخذهتم قويت

 من هترب أهنا أمرها عجيب ومن عادت قلعت وإذا تدور ال وعينها منه
 وإذا شديدا حبا اللنب وحتب منها وتقرب ابلنار وتفرح العراين الرجل
 قطعت ولو منه إخراجها الناس أقوى يستطيع ال جحر يف بصدرها دخلت

أضالعها لكثرة بظهرها تقوى وإمنا رأظفا وال قوائم هلا وليس قطعا  
 منا رجال فأصاب مكة طريق يف كنا قال العلوي حيىي بن عمر وحكى



 الرجل ذلك أحدها على مجال فطار منا سرقوا أن العرب فاتفق استسقاء
 إن فقال حاله عن فسألناه برئ قد فوجدته املقادير مجعتنا أايم بعد مث قال

 املوت فيها أمتىن حالة يف فكنت بيوهتم خرأوا يف جعلوين أخذوين ملا العرب
 وأذانهبا رؤوسها وقطعوا اصطادوها أبفاعي يوما أتوا إذ كذلك أان وبينما

 إن فلعلي تضرهم فال إعتادوها هؤالء نفسي يف فقلت ذلك بعد وشووها
 يف استقرت فلما واحدة فأطعموين فاستطعمتهم فاسرتحت مت منها أكلت
 شديدا عرقا عرقت وقد استيقظت مث ثقيال مانو  فنمت النوم أخذين بطين

 وقد ضمر قد بطين وجدت أصبحت فلما مرة مائة حنو طبيعيت واندفعت
 نشطت فلما أايما عندهم وأقمت فأكلت مأكوال منهم فطلبت األمل انقطع

الكوفة وأتيت بعضهم مع الطريق يف أخذت ابحلركة نفسي من ووثقت  
 وسببه زمانه يف وجد وإمنا كسرى قبل كني مل الفارسي الرحيان إن قيل فائدة

إذا متفرجاته بعض يف جالسا يوم ذات كان كسرى أن  
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 يشتكي الذي مثل تتقلق وصارت ومترغت يديه ين فانسابت حية جاءته



 مسعت فلما أمرها انظروا هلم قال مث امللك فمنعهم قتلها اجلند بعض فأراد
 قال تريده الذي املكان إىل يتبعوها أن فأمرهم يديه بني انسابت ذلك

 وعلى عظيمة حية فيه فإذا فنظروا قال فيه تنظر وصارت بئر إىل فجاءت
 فأخربوا ورجعوا وتركوها فقتلها برمح بعضهم فنخسها أسود عقرب ظهرها
 بني فنثرته بزر فمها ويف للملك احلية جاءت الغد كان فلما بذلك امللك
 األرض يف اجعلوه مكافأتنا أرادت إهنا امللك فقال وذهبت امللك يدي
 انتهى فلما قال الرحيان منه فطلع ذلك ففعلوا قال أمره من يكون ما لننظر
فربئ فشمه زكام به وكان قال امللك إىل به أتوا أمره  

 عليه اجتمع شرباز ملك ملا هأن الدولة لعماد اتفق ما غريب من لطيفة
 وانم لذلك فاغتم به يرضيهم ما عندهم يكن ومل ماال منه وطلبوا أصحابه
 ذلك سقف من خرجت عظيمة حبية وإذا ذلك يف مفكرا قفاه على مستلقيا
 الذي املكان لينظر وصعد سلما فطلب قال آخر سقف يف ودخلت اجمللس
 فدخلها مطمورة هي فإذا داخلها يف فنطر كوة وجد رآه فلما منه خرجت
 على وإنفاقه إبخراجه فأمر دينار ألف مخسمائة فيه صندوقا فيها فوجد

 عسكره
 امللك وكان أطروش خياط البلد بتلك كان أنه أيضا له اتفق ما ألطف ومن

 له ليخيط الدولة عماد فطلبه قال مال وديعة عنده أودع قد قبله الذي
 عليه غمز أنه األطروش فتوهم قال كللملو  خييط الذي هو ألنه عادته على

 مل امللك فالان إن له قال الدولة عماد يدي بني حضر فلما الوديعة بسبب



 ابحضارها فأمر فيها ما أدر ومل صندوقا عشر اثين سوى عندي يدع
 هاتني من وتعجب جنده على هبا ووسع الدولة عماد فأخذها فأحضرها
 بقتل النيب وأمر له لسعادةا دالئل من األسباب هذه فكانت القضيتني

البيوت سكان وأما أايم ثالثة وقيل مرات ثالث تنذر أن بعد احليات  
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 لبس ومن مشركا قتل فكأمنا حية قتل من"  احلديث ويف متعني هلا فاالنذار

فلينظفه فراشه ىلإ آوى ومن فلينفضه خفا  
 فيه يؤثر ال إنسان على علق إذا وقلبه البصر جيلو دمها أن يقال اخلواص
 لألمين األمين سكن الضرس وجع به من على علق إذا وضرسها السحر

 األمراض من أمن أكله من احلكيم بقراط قال وحلمها لأليسر واأليسر
 الصعبة

 طري وهو عندهم الواجب رطيو  من ألنه األنسية الرماة وتسميه(  األنيس) 
 صوت وله والغياض والبساتني األهنار ومأواه الفاكهة غذاؤه حسن لون له

تسبح البيضة من خترج وفراخه السباحة طري(  األوز)  كالقمري حسن  



 وداء اجلنب ذات من ينفع ودهنه املبطون تنفع حصاة جوفه يف اخلواص
 بطيء أنه إال جيد ذاؤهوغ البول لقطار ينفع ولسانه به طلي إذا الثعلب
 ابختالف أمساء وله الوعل ذكر املكسورة الياء بتشديد(  اإليل)  اهلضم

 رأس من بنفسه رمى الصياد من خاف وإذا الوحش بقر يشبه وهو اللغات
 السرطان فأكل البحر إىل ذهب حية لسعته وإذا بذلك يتضرر وال اجلبل

 فيشفى
 يكون ما أكثر ولذلك ذلك حيب وهو رؤيته حيب السمك إن خواصه
 فيأيت السمك لرياهم جدله فيلبسون ذلك يعرفون والصيادون البحر بقرب

 عينيه حماجر حتت دموعه فتسيل لسعته ورمبا احليات أبكل مولع وهو هلم
 كالشمع فتصري الدموع تلك جتمد مث ذلك كثرة من نفرتني تصري حىت

 وأجوده يوايناحل ابلبنزهري يسمى الذي وهو للسم دواء وجتعل فتؤخذ
 لسعة على وضع وإذا وفارس والسند اهلند ببالد يكون ما وأكثر األصفر
 قرانه تنبت ال احليوان وهذا نفعه فيه يف امللسوع وضعه وإن أبرأها احليات

مستقيمني األمر أول يف وينبتان سنتني بعد إال  
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 فحينئذ سنني ست إىل يزيد يزال وال التشعب فيهما حيصل ذلك بعد مث

 أرسطو قال ينبتان مث مرة سنة كل يف يلقيهما ذلك بعد مث كنخلتني يصريان
 والصيادون الطرب حيب فإنه املطربة واألصوات ابلصفري يصاد النوع وهذا

 عليه وثبوا أذانه رتختاس قد رأوه فإذا ورائه من وأيتونه بذلك يشغلونه
 احليوان من وهو حلم وال فيه عظم ال عصب من واحليله مصمت وقرنه
 الصيادين من خوفا مكانه من فر ذلك له حصل فإذا السمن يف يزيد الذي

أكله حل وحكمه  
 به واستاك أحرق وإذا فيه اليت اهلوام طرد البيت بقرنه خبر إذا اخلواص

 نومه ذهب منه شيء عليه علق ومن عنه ذلك زال األسنان صفرة به الذي
 وتعاىل سبحانه وهللا شراب ابملثانة اليت احلصاة يفتت دمه أن خواصه ومن
وسلم وصحبه آله وعلى دمحم سيدان على هللا وصلى أعلم  

 احليوان أشد من وهو األشعث أبو كنيته(  ابز( )  املوحدة الباء حرف) 
 غريها من وذكرها أنثى إال تكون ال إهنا القزويين قال خلقا وأضيقها تكربا

 أصناف وهو ألواهنا ختتلف ذلك وألجل الشواهني أو احلدأة جنس من إما
 ال ألنه مزاجا آخرها والبازي والبقر والبيدق والشاهني والباشق البازي منها

 والظليل والظل املتسعة واألشجار املاء يفارق ال فلذلك العطش على يصرب
 كلما ألنه طريانه كثرة من أمراضه تكثر الطريان سريع اجلناح خفيف وهو
 حدة مع عيناه وامحرت ريشه قل ما أنواعه وأحسن وهزل حلمه احنط طار



الشاعر قال فيهما  
 األزرق ودونه(  سراجه عن كفته بعينه ... إدالجه يف املرء استضاء لو) 

 عنقال طويل يكون أن احملمودة صفاته ومن دوهنما واألصفر العينني األمحر
 غليظ اجلو من االحنطاط شديد املنكبني بني ما بعيد الصدر عريض

فيهما قصر مع الذراعني  
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 فغاب ابزا فأرسل للصيد يوم ذات خرج الرشيد أن أمره عجيب من لطيفة
 فقال ذلك عن وسأهلم العلماء الرشيد ضرفأح مسكة فمه ويف أيت مث قليال
 أنه عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن جدك عن روينا املؤمنني أمري اي مقاتل

 هيئة على وتفرخ تبيض دواب وفيه اخللق خمتلفة أبمم معمور اجلو إن قال
)  وأكرمه ذلك على مقاتال فأجاز ريش بذوات ليست أجنحة هلا السمك

 وقال ذراع مخسمائة يبلغ طوهلا إن يقال القزويين قال عظيمة مسكة(  ابله
 ألصحاب ألحايني بعض يف تظهر وهي العنرب هلا ويقال مخسون غريه

 كالقناطر جناحني هلا ألن تنفر أهنا حىت ابلطبول طبلوا رأوها فإذا املراكب



 عليها هللا أرسل شرها وزاد البحر حيوان على بغت فإذا أغرقتهم نشرهتا إذا
 البحر قعر إىل منهافتنزنل هلا خالص وال أبذهنا تلتصق لذراعا حنو مسكة

 الساحل إىل الريح فيقذفها ذلك بعد تطفو مث متوت حىت به رأسها وتضرب
 هي(  ببغاء)  العنرب منها ويستخرجون جوفها ويشقون أهله فيأخذها
 امللوك يتخذها واألبيض واألصفر والرمادي األخضر منها كثرية أصناف

وفصاحتها وصوهتا لوهنا سنحل والرؤساء  
 إن ويقال واملنقار الرجلني سوداء بيضاء درة الدولة ملعز أهدي أنه حكي
القرآن يقرأ منها نوعا  

 الصديقني بني وجعل دمها جفف وإذا تفصح لساهنا أكل من اخلواص
 من ينفع به ويكتحل احلصرم مباء خيلط وزبلها اخلصومة بينهما حصلت

 املنقار طويل الصفرة إىل مييل اللون أبيض طائر(  جب)  البصر وظلمة الرمد
 وهو املاء أطراف أيوي لطيف طائر(  يح)  السمك أكله أكثر البطن كبري
 ركبها اليت الدابة هو(  براق)  فقط اثنني إال غالبا يوجد مل شريفة خلقة
 اخليل من نوع(  برذون)  اللون أبيض احلمار وفوق البغل دون وهو النيب
 عنه تعاىل هللا رضي عمر وكذا ركبه النيب أن احلديث ويف العريب رسالف دون
 أعلم ال وقال وجهه وضرب عنه فنزل به يتخلخل جعل عمر ركبه فلما
ومل احليالء هذه علمك وهللا  
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 السراج وأنشد ذنبه لطول األخطل أبو كنيتهو  بعده وال قبله بزذوان يركب
يقول الرباذين ذم يف الوراق  

( القرط عن العهد بعيدة ... برذونة األحباس لصاحب)   
( معطي اي سبحانك تقول ... مربط على خيال رات إذا)   
( ابلقبطي تكتب كأمنا ... مشت ما إذا خلف إىل متشي)   

 امليت واجلنني املشيمة خيرج وزبله أبدا حتبل مل دمه امرأة شربت إذا اخلواص
 برغوث)  اجلرح وكذا رعافه انقطع الرعاف به من على منه وذر جفف وإذا

 إىل يثب وهو واثب وأبو عدي وأبو طامر أبو وكنيته وتضم الباء منه تفتح( 
 ورائه

 ويفرخ ويبيض السفاد يطيل وهو كالنمل الطريان له يعرض أنه حكي
 أواخر يف وسلطانه املظلمة األماكن يف سيما ال الرتاب من أوال وأصله
 وخرطوم أنياب وله الفيل صورة على أنه ويقال الربيع فصل وأول الشتاء
 ولكن بدبيب ذلك وليس عضها من أشد حتيت من دبيبها بعضهم وقال

 ال من فيظن هبا فيزغزغ قوائمه ويرفع ظهره على يستلقي خبيث الربغوث



 ثوبه يفلي عنه تعاىل هللا رضي هريرة أبو كانو  جنبيه حتت ميشي أنه له علم
 ابلفرسان أبدأ فقال ذلك يف أنس له فقال القمل ويدع الرباغيث فيلتقط

أعرايب وأنشد الرجالة على وأكر  
( الرباغيث ليل يف هللا ابرك ال ... وأنصبين أعياين الرباغيث ليل)   
 أبو وقال(  اريثاملو  يف أغاروا سوء أيتام ... به خلون إذ وجلدي كأهنن) 

األزدي الرماح  
( يطول علي ليلي الغضى بوادي ... يكن ومل ليلي ابلفسطاط تطاول)   
( لذليل يؤذينه الذي وإن ... أذلة قصار حدب تؤرقين)   
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( أجول حيث رجلي يف تعلقن ... جولة منهن الليل بعض جلت إذا)   
( قتيل هلن ينعى وال علينا ... كثرة أضعفن قتلناهن ما إذا)   
 ابن وقال(  سبيل علي لربغوث وليس ... ليلة أبينت هل شعري ليت أال) 

الصفدي أيبك  
( الثقال اخلفاف الرباغيث من ... انلين ما الرمحن إىل أشكو)   



 الربغوث يسب وال(  اخليال بطيف تتقنع أين ... دروا ملا ابلليل تعصبوا) 
 إىل نبيا أيقظ فإنه تسبه ال فقال برغواث يسب رجال مسع النيب أن ورد ملا

الفجر الصالة  
 نعم قيل نفس أله فقال روحه يقبض من الربغوث عن مالك سئل فائدة
 عبد بن عمر إىل افريقية عامل شكا ولقد موهتا حني األنفس يتوىف هللا قال

 أال لنا وما)  فليقرأ فراشه إىل أحدكم أوى إذا إليه فكتب اماهل شر العزيز
 أن الربغوث دفع يف احليلة إسحاق بن حنني وقال اآلية(  هللا على نتوكل
 يرش وقيل ذلك من تفر فإهنا البيت يف به فتدخن الكربيت من شيئا أتخذ
 النارنج قشور مع البيت يف حيرق املراكب مشاق وقيل السذاب مباء البيت

 ستة وللبعوض أرجل أربعة للفيل فان منه أعضاء أكثر إنه قيل(  بعوض) 
 إنسان جسد به طعن فإذا انفذ جموف خرطوم وله أجنحة أبربعة عليه ويزيد

 هللا أهلمه ومما واحللقوم كالبلعوم له فهو جوفه إىل به وقذف الدم استقي
 وأسرع رقأ فإهنا العروق مسام يتبع انسان عضو على جلس إذا أنه تعاىل

 فيرتكه شيئا ميص ال إنه قيل حىت مصه يف شره وعنده الدم اخراج يف له
 وغريه البعري قتل رمبا أنه أمره عجيب ومن يطار أو ينشق أن إىل ابختياره

 جلد وراء إن البعوض علم من اجلاحظ وقال طرحيا فيرتكه األربع ذوات من
 الغليظ اجللد ذلك يف تطعن إذا وأهنا هلا غذاء الدم ذلك وأن دما اجلاموس

 املنت شديدة مبسالت فيه طعنت أنك ولو ضعفه مع خرطومها فيه نفذ
 قال وقدرته بقوته ضعفها على رزقها من فسبحان النكسرت احلد رهيفة



 بعضهم
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( البعوض فيه تشك مل لعيشك ... طوىب البستان لنازل أقول)   
( هنوض له فليس ويثخنه ... قرار له فليس ميلمله)   
( غموض فيها وعينه يبيت ... أن وطنينه قرصه محاه)   
( العروض مسامعك ويف تكر ... ابألغاين هتدى حني كأنك)   

 احلافظة قوة فيها هللا جعل أن إايها تعاىل هللا أودعها اليت احلكم ومن
 وخما وعروقا وجوفا الغذاء ومنفذ والشم والبصر اللمس اسةوح والفكر
 يف الزخمشري وقال سدى شيئا يرتك ومل فهدى قدر من فسبحان وعظاما
ذلك يف البقرة سورة تفسري  

( األليل البهيم الليل ظلمة يف ... جناحها البعوض مد يرى من اي)   
( لنحلا العظام تلك من واملخ ... حنرها يف عروقها مناط ويرى)   
( مفصل يف مفصل من متنقال ... أوداجها يف الدم خرير ويرى)   
( متقل بغري األحشا ظلمة يف ... ببطنها اجلنني إذا وصول ويرى)   



( املستعجل وحثيثها سريها يف ... أقدامها من الوطء مكان ويرى)   
( متهول مظلم حبر قاع يف ... دوهنا هو ما حس ويسمع ويرى)   
(  بغل( )  األول الزمان يف مين كان ما ... هبا متحو بةبتو  علي امنن) 

 مركب وهو كثرية ذلك غري كىن وله حرون وأبو قموص أبو وكنيته معروف
 ال عقيم وهو اخليل وعظم احلمار صالبة له صار ولذلك واحلمار الفرس من

 أهنا وجهه هللا كرم علي عن دمشق اتريخ يف عساكر ابن روى له نسل
 احلطب نقل يف تسرع كانت ألهنا اخلليل إبراهيم عليها دعاف تتناسل كانت

 لنار
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 املتضادة االعراق جتاذبه ألنه الطباع أشر وهو نسلها هللا فقطع املنجنيق

 فرضته عضو كل أن العجيب ومن املتباعدة والعناصر املتباينة واالخالق
واحلمار الفرس بني كان منه  

 البيت به خبر إذا الفار لطرد ينفع السوداء البغلة حافر إن يقال اخلواص
 االقرع رأس على وجعل اآلس بدهن وخلط حرقه بعد حافره سحق وإذا



ذكر ما على زكامه زال املزكوم مشه إذا وزبله شعره نبت  
 أنواع وهو االنسان ملنفعة تعاىل هللا خلقه القوة شديد حيوان هو(  بقر) 

 البقر إال ذكوره من أصواات أرق اانئه حيون وكل ألباان أكثر وهي اجلواميس
 وذهبت املرعى تركت شبقها اشتد وإذا مرة السنة يف الفحل يضرهبا وأنثاه
 قال ذكره صالبة لشدة اجملرى أخطأ إذا حتته التوت الفحل عليها طلع وإذا

 تثور مث ركبتيها على فتربك كالبعري حتمل البقر ريابل رأيت املسعودي
 يشوب وكان بقرة له كان شخصا أن األحياء يف حكي(  عجيبة)  ابحلمل

 فمر ترعى واقفة وهي األودية بعض يف السيل فجاء ويبيعه ابملاء لبنها
 تندهبا ال أبت اي بنيه بعض هلا فقال يندهبا صاحبها فجلس فغرقها عليها
فغرقتها اجتمعت بلبنها خنلطها اليت املياه فان  

 هللا خلق ملا قال أنه منبه ابن وهب عن كتاب يف الفضل ابن ذكر فائدة
 هناية يف ملكا تعاىل هللا فخلق كالسفينة واضطربت ماجت األرض تعاىل

 يدا وأخرج فدخل منكبيه على وجيعلها حتتها يدخل أن وأمره والقوة العظم
 مل مث وأمسكها األرض أطراف على وقبض املغرب من ويدا املشرق من

 سبعة وسطها يف محراء ايقوتة من صخرة تعاىل هللا فخلق قرار لقدميه يكن
 أمر مث تعاىل هللا إال عظمه يعلم ال حبر ثقب كل من فخرج ثقب آالف

 هللا فخلق قرار للصخرة يكن مل مث امللك قدمي حتت تدخل أن الصخرة
 وآذان أنوف ومثلها عني آالف أربعة هل كيواثء له يقال عظيما ثورا تعاىل

 هللا وأمر عام مخسمائة مسرية منها قائمتني كل بني ما وقوائم وألسنة وافواه



 يكن مل مث وقرونه ظهره على ومحلها الصخرة حتت فدخل الثور هذا تعاىل
أن تعاىل هللا أمره مث يهموت له يقال حوات تعاىل هللا فخلق قرار للثور  
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 اهلواء جعل مث اهلاء على املاء جعل مث ماء على احلوت جعل مث حتته يدخل
اخلالئق علم انقطع مث الظلمة على الثرى على املاء جعل مث ايضا ماء على  

 إانء به طلي وإذا العقارب طرد أمحر بزرنيخ خلط إذا البقر شحم اخلواص
 سحق إذا وقرهنا االنعاظ يف زاد لبنها وإذاشرب إليه الرباغيث اجتمعت

 مباء خلطت إذا ومرارهتا احلمى زالت فأكله احلمى صاحب طعام يف وجعل
 البدن يف األسود األثر عل به طلي وإذا طالء البواسري من نفعت الكراث

 فاهنا وأكلت عسل يف وجعلت وسحقت جففت إذا الفحل وخصيه ازاله
 وإذا االسنان وجع من نفع به واستيك احرق إذا وشعرها الباه يف تزيد

(  بومة)  ذكر ما على الطحال من نفع وشرب السكنجيني مع خلط
 وكره يف ير كل على تدخل أن طبعها ومن الصبيان وأم اخلراب أم وكنيتها
 يقع حىت أشراكهم يف الصيادون جيعلها هلا الطيور وملعاداة أفراخه وأتكل



 خوفا ابلنهار خترج ال الربمة أن اجلاحظ عن املسعودي ونقل الطري عليها
بنفسها اخللوة حتب وكلها أصناف وهي حسناء أهنا تظن ألهنا العني من  

 أخذت فإذا مفتوحة واالخرى عينيها ابحدى تنام أهنا خواصها من اخلواص
 وعكسها يده يف دام ما ينم مل لبسه فمن خامت فص حتت وجعلت املفتوحة

 والطافية للنوم فالراسبة املاء يف فالقهما ذلك معرفة أردت وإذا املغموضة
 انئمة وهي املرأة من اليسرى ايل على وجعل البومة قلب أخذ وإذا لليقظة
 كل يف منه أييت أبيض طري(  بوقري)  نومها يف فعلته ما جبميع جبميع حتدثت

 من فتجخهل كوة فيه ريالط جبل له يقال ابلصعيد جبل إىل طائفة سنة
 متوسط العام ذل كان واحدة أمسكت فان شيء منها فيمسك الكوة تلك

 كانت شيئا متسك مل وإن اخلصب كثري كان اثنتني أمسكت وان اخلصب
 بلدة من ابلقرب اجلبل وهذا ذلك تعرف الناحية تلك وأهل جمذبة السنة
النيب ولد ابراهيم أم مارية  

 واسع فم له الضب صورة على عجيب حيوان(  متساح( )  التاء حرف) 
يف انثى وهي صغريه سن انبني كل وبني مثانون وقيل اناب ستون وفيه  
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 لسان وله موضعه من خيلعه حىت يفلته ال شيء على فمه أطبق إذا ذكر

 طويل وذنب أرجل أربعة وله فيه احلديد يعمل وال اةكالسلحف وظهر طويل
 يف وطوله اهلند ببحر يوجد أنه املسافرون وقال مصر بنيل إال يوجد ال وهو

 حتت البحر يف ويقيم ذراع أو ذراعني عرض يف عشرة إىل أذرع ستة الغالب
 الغالب يف فيه من ويتغوط الشتاء زمن يف وذلك يظهر ال أشهر أربعة املاء

 اجلزائر بعض إىل فيخرج تعاىل هللا فيلهمه فيؤذيه الدود فيه يف وحيصل
 فيأكل فيه يف فيدخل القطقاط له يقال طريا له تعاىل هللا فريسل فاه ويفتح

 ليأكله الطري على فمه يطبق ذلك فعند راحة له فيحصل الدود من فيه ما
 فيفتح هفيؤمل الفصاد كريشة جناحيه يف تعاىل هللا خلقهما بريشتني فيضربه

 بعض وزعم التماح جمازاة جازه فيقال املثل به يضرب ولذلك فيخرج فاه
 مرة ستني ويسفد عرقا وستني اناب ستني له أن التمساح أحوال عن الباحثني
 أفرخ فإذا سنة ستني ويعيش يوما ستني ذلك وحيضن بيضة ستني ويبيض

 ال سفلاأل وفكه متساحا صار البحر نزل وما ورال صار جلبل صعد فما
 انثاه أخذ السفاد أراد وإذا بصدره متصال عظما فيه ألن حتريكه يستطيع

 تركها لو ألنه اثنيا قلبها حاجته قضى فإذا وجامعها وقلبها الرب إىل هبا وطلع
 االنقالب تستطيع ال أهنا إال ذلك وما متوت حىت بقيت احلالة تلك على

 كلب وهو احليوان أضعف هعلي تعاىل هللا سلط وقد وصالبته ظهرها ليبوسة
 فيبتلعه فيه يف بنفسه ويقذف التمساح ويغافل ابلطني يتبلط انه يقال املاء



 أمعائه إىل فيعمد بطنه سخونة من عليه ا ذاب جوفه يف حصل فإذا لنعومته
فيقتله بطنه مراق ويقطع فيقطعها  
 لليسرى واليسرى لليمىن اليمىن رمد به من على تشد عينه اخلواص
نفعه صم به من أذن يف قطر إذا وشحمه  

 كالليل وجسده السحوق كالنخلة طويل وهو احليات من ضرب(  تنني) 
 يكون أمره وأول احليوان يبتلع واجلوف الفم واسع بريق هلما العينني أمحر
 هللا فيأمر منها فيستغيث الرب حيوان على وتتسلط تطغى مث متمردة حية
حيوانه على تتسلط مث مدة فيه فتقيم حرالب يف ويلقيها فيحملها ملكا تعاىل  
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 الكافرين هبا فيعذب النار يف إبلقائها تعاىل هللا فيأمر ربه إىل منها فيستغيث

 عن شيبة أيب ابن وروى ومأجوج أيجوج على إبلقائها تعاىل هللا أيمر وقيل
 على هللا يسلط يقول هللا رسول مسعت قال عنه هللا رضي اخلدري سعيد أيب

 ولو الساعة تقوم حىت وتلدغه تنهشه تنينا وتسعني تسعه قربه يف الكافرين
خضراء فيها نبتت ما األرض على نفخ تنينا أن  



 طلب يف حيل وله وخديعة مكر ذو معروف وهو(  ثعلب( )  الثاء حرف) 
 مات أنه يظن حىت قوائمه ويرفع بطنه وينفخ يتماوت أن ذلك فمن الرزق
 كلب على تتم ال هذه وحيلته وصاده عليه وثب حيوان منه قرب فإذا

 الصيد
 فيلم عليه هو فيسلح شوكه القنفذ نفش للقنفذ تعرض إذا انه حيلته ومن

احلباري سلح من أننت وسلحه وأيكله بطنه مراق على فيقبض شوكه  
 وقطع املاء إىل وجاء محلها الرباغيث عليه تسلطت إذا أنه أمره لطيف ومن
 قليال قليال تطري والرباغيث املاء يف ونزل فيه يف وجعلها صوفه من قطعة
 وفيه الفرا أدىف وفروه وخيرج املاء يف فيلقيها الصوفة تلك يف جتمتع حىت

 إىل أهدى أنه املخلوقات عجائب يف وذكر ذلك وغري والرمادي األبيض
 منه االنسان قرب إذا ريش من جناحان له ثعلب الساماين صورمن أيب

لصقهما بعد وإذا نشرمها  
 حلية يف نعيم أبو واحلافظ األذكياء كتاب آخر يف اجلوزي ابن ذكر لطيفة

 خال ما والوحوش السباع فعادته األسد مرض قال أنه الشعيب عن األولياء
 حضر فلما مينفاعل حضر إذا األسد فقال الذئب عليه فنم الثعلب
 أين األسد فقال الذئب قاله مبا أخرب قد وكان بذلك الذئب أعلمه الثعلب
 أصبته شيء وأي قال الدواء لك أتطلب كنت قال ؟ الفوارس أاب اي كنت

 ساق يف بيده األسد فضرب قال جعد أيب عرقوب يف خرزة يل قيل قال ؟
 الثعلب انسلو  رجله على يسيل ودمه فخرج شيئا جيد ومل فأدماه الذئب



األمحر اخلف صاحب اي فناداه الذئب به فمر  
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 خرج وقيل ابألماانت اجملالس فإن منك خيرج ما فانظر ملوك عند قعدت
 مث وغزاال وضبا وحش محار فاصطادوا يتصيدون والذئب والثعلب األسد
 يل الوحش محار فقال علينا اقسم للذئب األسد فقال يقتسمون جلسوا
 فقال فرضخمها يف األسد فضربه للثعلب والضب احلرث أليب والغزال
 احلرث أليب والغزال به يتغذى احلرث أليب الوحش محار أقسم أان الثعلب
 هلل األسد له فقال ذلك بني فيما به يتنقل احلرث أليب والضب به يتعشى

 التاج علمين قال هذا علمك من ابلفرائض أعلمك ما فرضي من درك
الذئب إىل وأشار هذا ألبسه الذي األمحر  
 أما له فقال ديكا فوقها فرأى بشجرة السحر يف مر الثعلب أن وحكي

 فنظر فأيقظه الشجرة خلف انئم اإلمام إن فقال ؟ مجاعة نصلي تنزل
 قد فقال ؟ لنصلي أتيت أما فناداه هاراب ووىل فضرط الكلب فرأى الثعلب
وأرجع وضوءا يل أجدد حىت فاصرب وضوئي انتقض  



 والثعلب فيأكله الثعلب يصيد الذئب أن األرزاق قسمة يف العجيب ومن
 العصفور تصيد واالفعى فيأكلها األفعى يصيد والقنفذ فيأكله القنفذ يصيد

 والنحل النحل تصيد والزانبري الزانبري يصيد واجلراد اجلراد يصيد والعصفور
 أيكل والنمل النمل يصيد والبعوض البعوض يصيد والذابب الذابب تصيد

صنع ما أتقن الذي هللا فتبارك وكبري صغري من تيسر ما كل  
 على يشهد وانبه منه احلمام هرب محام برج يف ترك إذا رأسه اخلواص
 من ينفع وحلمه يربأ املصروع أنف يف منها جتعل ومرارته خلقه حبسن الصيب
 شيء أنفع وفروه أسنانه تنبت الصيب على تشد وخصيته واجلذام اللقوة

 بلوغ دون كان لذا شعره نبت أقرع رأس على جعل إذا ودمه للمربوط
 من الكبري هو(  ثعبان)  يربأ الطحال وجع به من على يشد وطحاله
 على يلتوي آدم بين هالك يف الشأن عجيب وهو انثى أو كان ذكرا احليات

 ألكلت النموس ولوال النمس إال عدو له وليس فيكسرها االنسان ساق
مصر أهل الثعابني  
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 شريرا وكان صعلوكا أمره ابتداء يف كان جدعان بن هللا عبد إن قيل لطيفة
 هاراب فخرج قتله وأراد ذلك من فضجر عنه يعقل أبوه وكان ويقتل يفتك
 شيا صدره يف فوجد فيه فدخل شقا فيه فوجد جلبل فتوصل وجهه على

 منه فدان قال وأسرتيح فيقتلين علي يثب لعله وقال منه فدان الثعبان كهيئة
 جثث فيه بيتا داخله من وجد مث ايقوتتان وعيناه ذهب من مصنوعا فوجده
 فيه مكتوب لوح رؤوسهم وعند والفضة الذهب أسرة على ابلية طوال

 األمحر الياقوت من كوم البيت وسط ويف جرهم من رجال هبم وإذا اترخيهم
 وذهب الشق وعلم حيل ما قدر منه فأخذ واللؤلؤ والفضة والذهب والزمرد

 كنت لقد هللا رسول قال الشق مكان يدر فلم ورجع فأغناهم قومه إىل
 هللا رسول اي عائشة قالت اهلجري من جدعان بن هللا عبد عند جبفنة أستظل

الدين يوم خطيئيت يل اغفر رب يقل مل ألنه ال قال ؟ شيئا ذلك ينفعه هل  
 وإمنا خمصوصة جهة له وليس معروف حيوان(  جراد( )  اجليم حرف) 

 فضرهبا الصخور بعض إىل ذهب يبيض أن أراد وإذا هاراب هائما يكون
 وهو كاملنشار أرجله وطرفا أرجل تةس وله فيها بيضه فيلقي له فتنفرج بذنبه
 ثور وعنق فيل وعينا فرس وجه اجلبابرة من عشرة خلقة وفيه عديدة ألوان
 نعامة ورجال مجل وفخذ نسر وجناحا عقرب وبطن أسد وصدر إبل وقران

 أمريه ظن إذا كالعسكري رئيسه إىل ينقاد الذي احليوان وهومن حية وذنب
 مكتوب فإذا هللا رسول يدي بني وقعت جراده ان احلديث ويف خلعه تتابع
 ولو بيضة وتسعون تسعة ولنا األكرب هللا جند حنن ابلعربانية جناحها على



 اقتل اللهم"  والسالم الصالة عليه فقال فيها مبا الدنيا الكلنا املائة لنا متت
 وعن املسلمني مزارع عن أفواهها وسد بيضها وأفسد صغارها وأمت كبارها

 لك استجيب قد أنه فقال جربيل فجاء قال"  الدعاء مسيع انك معايشهم
 ستمائة أمة ألف خلق تعاىل هللا ان قال هللا رسول أن احلديث ويف بعضها يف

 هلك فإذا اجلراد االمة هذه هالك أول وان الرب يف وأربعمائة البحر يف منها
قيل سلكه قطع إذا الدر مثل االمم تتابعت اجلراد  
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 وكان الشجر وقلوب اجلراد والسالم الصالة عليهما زكراي بن حيىي طعام
 ومن حلمه أكل على املسلمون أمجع وقد حيىي اي منك أنعم من يقول

 اجليم بكسر(  جرو)  البول عسر من نفعه به تبخر إذا اإلنسان إن خواصه
 بقتل أمر كان وقد والسباع الكالب أوالد من الصغري وهو وضمها هاوفتح

 النيب فلقيه قال فتأخر ليأتيه وعده السالم عليه جربيل أن وسببه الكالب
 بيتا ندخل ال ولكن أتخرت ما فقال وعدك عن أخرك ما فقال ذلك بعد
 بزايدة خولة عن والطرباين مسلم وروى بقتلها فأمر كلب وال صورة فيه



 أيتيه ال أايما النيب فمكث فمات بيته يل سرير حتت دخل جروا أن فظهاول
 الوحي عليه فنزل للمسجد فخرج شيء البيت يف حدث لعله قال الوحي
السرير حتت الكلب فوجدت للبيت فقمت خولة قالت  

 فنهته فيقتلهم الناس أوالد أيخذ ولدفكان له يولد مل رجال أن حكي عجيبة
 كذا يوم يف لفعل آخذ لو فقال بذلك هللا يؤاخذك وقالت ذلك عن زوجته
 قال آخذك امتأل ولو ميتلئ مل صاعك إن له فقالت هلا افعاله يعدد وصار
 ودخل الرجل فأخذمها جرو ومعهما يلعبان بغالمني وإذا يوم ذات فخرج
 نيب إىل فانطلق جيدمها فلم أبومها فطلبهما قال اجلرو وطرد فقتلهما البيت

 ائتين قال كلب جرو قال هبا يلعبان كان لعبة أهلما فقال ذلكب فأخربه هلم
 دخله بيت فأي خلفه اذهب له قال مث عينيه بن خامته فجعل به فأاته به

 حىت واحلارات الدروب جيوب اجلرو فجعل قال فيه اوالدك فإن معه ادخل
 وهو بدمهما متعفران ابلغالمني وإذا خلفه الناس فدخل القاتل بيت دخل
 فلما بصلبه فأمر لنبيهم به وأتوا فامسكوه فيه يدفنهما مكاان هلما حيفر قائم
 اآلن تقول ما تقول اليوم هذا من أحذرك أمل قالت اخلشبة على زوجته رأته

 هللا شاء إن الكاف حرف يف الكلب على الكالم وسيأيت صاعك امتأل
 تعاىل

 وجهها يف ئمالبها يعض والزعقوق جعران أاب تسمى معروفة دويبة(  جعل) 
 للذكر محرة لون بطنه يف السواد شديد اخلنفساء من أكرب وهو منه فتهرب
أخثائها من يتولد إنه قيل واجلاموس البقر مراح يف كثريا يوجد قرانن  
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 ويعيش مات الورد شم إذا أنه رهأم عجيب ومن وادخاره الروث مجع شأنه

 أرجل ستة وله طار إذا إال يراين يكادان ال جناحان وله للروث بعوده
 قام فإذا النيام حيرس أنه طبعه ومن القهقري ميشي وهو جدا مرتفع وسنام

للغائط شهوته شدة من وذلك رجعية من ليأكل تبعه يتغوط أحدهم  
 املنقار أمحر اللون أغرب احلمامة فوق طري(  حجل( )  احلاء حرف) 

 أغرب النجدي وهتامي جندي صنفان وهو الرب دجاج يسمى والرجلني
 الغالب االنثى تبعث أن ذكر تقاتل وإذا الطريان شدة وله أبيض والتهامي

 سنة عشرين الغالب يف ويعمر كاسية البيض من خترج وافراخه شبق شدة له
 أفرخ إذا أنه تعاىل هللا سر ومن فحضنه بيضه أخذ غريه على قوي وإذا
 قرقرته يف غريه خيدع أنه طبعه ومن ابضته اليت أمه الفرخ تبع البيض ذلك

إشراكهم يف الصيادون يتخذه ولذلك  
 على فأتى األكراد مقدمي بعض مع أكل مروان بن نضر أاب أن قيل غريبة
 كنت قال ؟ تضحك مم فقال ضحك رآها فلما مشؤيتني حبجلتني مساطه



 تضرع قتله أردت فلما فأخذته اتجر يب فمر شبايب عنفوان يف الطريق اقطع
 فرأى ومشاال ميينا التفت قتله من يل بد ال أنه علم فلما أقتله فلم إيل

 هاتني رأيت فلما فقتلته ظلما قاتلي أنه يل اشهدا فقال بقربنا كانتا حجلتني
 شهدات لقد وهللا نصر أبو فقال هبما استشهاده يف محقه تذكرت احلجلتني

عنقه فضربت به أمر مث ابلرجل أقادك من عند عليك  
 وإذا العني يف الغشاوة تنفع ومرارهتا اهلضم معتدل جيدة حلمها اخلواص

)  بصره وقوي نسيانه وقل ذهنه جاد مرة شهر كل يف إنسان هبا سعط
 ورمبا بيضتني وتبيض الطري أخس مهزة مع الدال وفتح احلاء بكسر(  حدأة

 ال وهي والرمادي األسود ألواهنا ومن يوما عشرين حتضنو  ثالاث ابضت
 جماورة الطري أحسن وهي الطريان يف تقف أهنا طبعها ويف خطفا اال تصيد
طبعها ويف طرشاء إهنا ويقال جارها أفراخ الأتكل جاعت اذا الهنا  
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 انثى وسنة ذكر سنة وهي عسراء الهنا اليمىن اجلهة من ختطف ال أهنا

 كاألرنب



 أيب بن عاصم أن األعمال فضائل يف السلفي احلافظ روى(  عجيبة) 
 اخواين بعض اىل فجئت خصاصة أصابتين قال زمانه يف القراء شيخ النجود
 انةاجلب اىل منزله من فخرجت الكراهة وجهه يف فرأيت أبمري فأخربته
 األصوات سامع اي وقلت األرض على رأسي وضعت مث هللا شاء ما فصليت

 وأغنيين حرامك عن حباللك اكفين احلاجات قاضي اي الدعوات جميب اي
 فإذا بقريب وقعة مسعت حىت رأسي رفعت ما فوهللا قال سواك عمن بفضلك

 ةوجوهر  دينارا مثانون فيه فإذا فأخذته فقمت أمحر كيسا طرحت قد حبدأة
وتزوجت عقارا يل واشرتيت بذلك فاجترت قال قطن يف ملفوفة  

 يف منها قطر لسع فمن زجاج إانء يف وتنقع الظل يف جتفف مرارهتا اخلواص
 خلط إذا ودمسها أبرأته أميال ثالثة اللسع جلهة خمالفا واكتحل املوضع ذلك
 وإذا النفس ضيق من نفع الريق على وشرب الورد وماء املسك من بقليل
عقرب وال حية تدخله مل بيت يف وضع  

 إذا العجل رأس تشبه ورأسها السمك هيئة على صغرية دويبة(  حرابء) 
 كىن وهلا اجلمل كهيئة وسنام أرجل أربعة وهلا وكربت انتفشت اإلنسان رأت
 فمن الشمس تطلب أبدا وهي اليهود مجل هلا ويقال قرة أم منها كثرية
 دارت كيفما معها وتدور بوجهها قبلهاوتست جموسية اهنا يقال ذلك أجل
 حنو طويل لساهنا إن ويقال ومعاشها كسبها يف أخذت الشمس غابت فإذا
 الذابب من عنها بعد ما به ختطف فذلك حلقها يف مطوي وهو ذراع

 أم ينادوهنا الصبيان أن ويقال حبني أم تسمى النوع هذا من واالنثى وتبتلعه



 فإذا جنبيك بسوطه وضارب إليك ظران األمري إن برديك انشري حبني
 أيضا عليها ازدادوا فإذا رجليها على وانتصبت جناحيها نشرت عليها زادوا

 وتتلون برأسها تطأطئ مشت وإذا ملونة تلك من أحسن أجنحة نشرت
كاحلرابء يتلون يقال ولذا ألواان  
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 هو إال جنسه غري على ينزو من احليوان يف ليس معروف(  أهلي محار) 

 وغري جحش وأبو حممود أبو وكنيته شهرا ثالثني متام بعد ونزوه والفرس
 بضد هو ما ومنه احلركة سريع األعطاف لني هو ما فمنه أنواع وهو ذلك
الطريق سلوك إىل ابهلداية ويوصف ذلك  

 فكلمه أسود محارا أصاب خيرب فتح ملا أنه النيب عن يثاحلد يف(  لطيفة) 
 ستني جدي نسل من تعاىل هللا أخرج شهاب بن يزيد فقال امسك ما فقال
 لرتكبين أتوقعك وكنت غريك األنبياء من يبق ومل نيب إال يركبها ال كلها محارا
 فمساه عمدا به أعثر وكنت ظهري ويضرب بطين جييع يهودي عند وأان

 وإذا حواجيه يف يركبه وكان ال قال ؟ االانث أتشتهي له وقال فورايع النيب



 صاحب فيخرج برأسه الباب فيدفع اليه أرسله إنسان عند حاجة أراد
 أليب كانت بئر اىل ذهب النيب مات فلما حاجته ويقضي فيعرفه البيت
 منكر احلديث هذا وقيل قربه فكانت النيب على جزعا فيها فرتدى اهليثم
 أقوال ومدحه ذمه يف وللناس واالعالم التعريف يف السهيلي هذكر  وقد

 محار على راكبا وجد صفوان أاب أن مدحه فمن األغراض حبسب متباينة
 العقبة ويبلغ الرجل حيمل االكراد نسل من هي عري فقال ذلك يف له فقيل

 وأكثرها مؤنة الدواب وأقل آخر وقال األرض يف جبارا أكون أن ومينعين
 الصحة يف مثال يسارة أيب محار وكان مرتعا وأقرهبا مهوى أخفضهاو  معونة
 سنة أربعني املزدلفة إىل مىن من عليه الناس محل أسود محار وهو والقوة
 احلمار ركوب خيتاران الرقاشي عيسى بن والفضل صفوان بن خالد وكان

 احلميد عبد عن نقل ما ذمه ومن وحجة هلما قدوة يسارة أاب وجيعالن
 كان وإن يدك أتعب فارها كان ن إ فإنه احلمار تركب ال قال انه بالكات
 للرجال مركبا يكون أن الدجال ملركب ينبغي ما وقيل رجلك اتعب بليدا
 الروث كثري وىل تركته وأن أدىل أوقفته إن املطية بئس احلمار أعرايب وقال
 به متهر وال الدماء به توقي ال الغارة يف بطيء الفرارة إىل سريع الغوث قليل

الزخمشري قال اإلانء يف حيلب وال النساء  
( الراكب شرمها محاران ... فوقه ومن احلمار إن)   
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واجلهد احلاجة به بلغت ولو أبدا يركبه ال من العرب  

 والكلب للصالة يوقظه فالديك وديك بوكل محار ابلبادية لرجل كان فيل
 الديك فأكل الثعلب فجاء قال رحل إذا أاثثه حيمل واحلمار انم إذا حيرسه
 وال حول ال فقال ذلك بعد الكلب أصيب مث خريا يكون أن عسى فقال
 بطن فبقر الذئب جاء مث خريا يكون أن عسى العظيم العلي ابهلل إال قوة

 عليهم أغري احلي من جريانه إن مث قال خريا يكون أن عسى فقال احلمار
 أبصوات أخذوا إمنا هلم فقيل خلت وقد منازهلم إىل ينظر فأصبح فأخذوا
 رضي هللا لطف عرف فمن عندي ما هالك يف اخلرية كانت إمنا فقال دواهبم
 بفعله

 قسمان وهو البيوت ألف الذي يف والكالم كثرية أنواع هو(  محام) 
 وأشكال أنواع وهو أهلي واآلخر القرى يف وجدي الذي وهو بري أحدمها

 أنه طبعه ومن واملنسوب والغالب والشداد واملراعيش الرواعب فمنه
 من ومنه األخبار حيمل ذلك جل وال بعيدة مسافة يف كان ولو وكره يطلب
 سنني عشر وطنه عن وغاب صيد ورمبا واحد يوم يف فراسخ عشرة يقطع



 وطنه إىل ويعود فيطري فرصة جيد حىت حفظه وقوة عقله ثبات على وهو
 وهو غريه من أشد الشاهني من وخوفه الطلب أشد تطلبه الطري وسباع
 إذا والشاة األسد رأى إذا احلمار يعرتي ما يعرتيه أبصره إذا لكن منه أطري
 أن إىل ذكره إال يريد ال أنه طبعه ومن اهلر رأى إذا والفأر الذئب رأت

 أشهر أربعة لتمام ويسفد والتقبيل املالعبة بوحي أحدمها يفقد أو يهلك
 من وخيرج يوما عشرين وحيضن بيضتني ويبيض يوما عشر أربعة وحيمل
 أنه غري به أبس ال البيوت يف واختاذها أنثى واألخرى ذكر البيضتني إحدى

 أمل محل وعليه األسطحة على هبا واالرتقاء هبا واالشتغال تطيريها جيوز ال
 شخصا رأى حني شيطانة يتبع شيطان)  والسالم الصالة عليه قوله العلم
 اختذوا)  هللا رسول قال اختاذها جاز ذكر مما شيء حيصل مل فإن محامة يتبع

 قوم عمل من هبا واللعب صبيانكم عن اجلن تلهي فإهنا بيوتكم يف احلمام
 يوجد ومل الفقر أمل يذوق حىت ميت مل ابحلمام لعب من النخعي وقال(  لوط
فإنه احلمام من أبله شيء  
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 ويفرخ فيه ويبيض املكان ذلك يف يعود مث مكان يف فتذبح أفراخه تؤخذ
 خبمسمائة تبتاع قد احلمامة أن والفخر الفضيلة من وللحمام اجلاحظ وقال
 جاوز الذي اهلادر وهو وغريه الطري من شيء القدر ذلك يبلغ ومل دينار
 حدثت ولو معاانة بال ذلك وجدت والبصرة بغداد دخلت ولو قالوا الغاية

 البيضة تباع وقد مسرا ذلك لكان دينار خبمسمائة بيع فرسا أو برذوان أن
 له كان فمن بعشرين والفرخ داننري خبمسة احلمام ذلك بيض من الواحدة

 واحلوانيت الدور أمثانه من يبنون وأصحابه ضيعة مقام الغلة يف قام منه زوج
أنيق ومنظر عجيب ملهى ذلك مع وهو  

 ويربئ الرعاف ويقطع والغشاوة للعني العارضة اجلراحات ينفع دمه اخلواص
 وضع إذا العقرب للسع ينفع األمحر وزبل منه ابلزيت خلط إذا النار حرق
 من نفع صيين دار دراهم ثالثة مع درمهني مقدار منه شرب وإذا عليه

 احلصاة
 رمادي العصفور دون نوع فمنه كثرية أنواع(  اخلطاف( )  اخلاء حرف) 

 اخلطار مصر أهل وتسميه أخضر لونه ما ومنه البحر ساحل يسكن اللون
 يسميه املساجد أيلف أصفر ونوع اجلبال أيلف رقيق األجنحة طويل ونوع

 الصالة عليه آدم أن ويقال اببيلاأل الطري أنه بعضهم وزعم السنونو الناس
 الطري هذا له هللا فخلق وحشة له حصل األرض إىل أهبط ملا والسالم

 مكان أعلى يف بيتها تبين وهي البيوت تفارق جتدها ال ذلك فألجل يؤنسه
 يف فتمرغت البحر إىل ذهبت الطني جتد مل فإن وتطينه بنيانه وحتكم ابلبيت



 خارجا أو حافته على بل داخله تزبل ال هيو  فطينته وأتت واملاء الرتاب
 وال أقواهتم يف أهلها يشارك ال البيوت ألف وإن ألنه كثري ورع وعنده عنه

يقول حيث واصفه أحسن ولقد شيئا منهم يلتمس  
( حبيبا األانم كل إىل تبقى ... الورى يد حوته فيما زاهدا كن)   
( ربيبا البيوت يف مقيما أضحى ... زادهم حرم اخلطاف إىل وانظر)   
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 يلطخون الريقان وأصحاب عشا له جيدد بل عتيق عش يف يفرخ ال إنه شأنه

 أن لتومهه عشه يف ويلقيه الريقان حبجر فيأيت فيذهب ابلزعفران أفراخه
 الناس غالب يعرفه خطوط فيه ريصغ حجر وهو ألوالده حصل الريقان

 إنه أمره عجيب ومن ويستعمله وحيكه الريقان به من أيخذه ذلك فعند
 مشس عني هلا يقال شجرة إىل ذهب عمي وإذ الرعد صوت من ميوت يكاد

عينيه ويفتح غشوته من فيفيق فيها فيتمرغ  
 عن وراودها خطافة مع وتكلم سليمان قبة على وقف خطافا إن قيل لطيفة

 قال القبة هذه قلبت شئت ولو مين تتمنعني هبا فقال فامتنعت فسهان



 إن هللا نيب اي فقال ؟ قلت ما على محلك ما وقال فدعاه سليمان فسمع
أبقواهلم يؤاخذون ال العشاق  
 أكل إذا الباه يهيج وقلبه السهر يورث وحلمه الشعر تسود مرارته اخلواص

 بعد وذلك املظلمة األماكن يف يوجد طري خفاش الصداع يسكن ودمه جافا
 البعوض وقوته القمر ضوء يف وال هنارا يبصر ال ألنه العشاء وقبل الغروب

 اخلفاش فيأكله رزقه لطلب أيضا البعوض فيه خيرج الذي هو الوقت وهذا
 قيل الطريان الشديد احليوان من وهو رزق طالب على رزق طالب فيتسلط

 فتقتله الطيور وتعاديه النسر مثل يعمر وهو ساعة يف الفرسخني يطري إنه
 عظم ال طري يف النصارى سأله ملا والسالم الصالة عليه عيسى إن قيل ألنه
 طبعه ومن خللقتها مباين ألنه تكرهه فهي تعاىل هللا إبذن ذلك هلم صنع فيه

 معروف حيوان(  خنزير)  طائر وهو يرضعه إنه قيل حىت ولده على احلنو
 البهيمة بني مشرتك وهو دلف وأبو زرعة وأبو جهم وأب منها كثرية كىن وله

 قيل حىت الشبق كثري وهو والعلف العشب وأيكل انب ذو ألنه والسبع
 إنه الرائي فيتوهم أرجل ستة مشيها يف فريى سائرة وهي األنثى جيامع أنه

 على ابلنزو استقل غلب فمن مثله والذكر كذلك وليس أرجل بستة حيوان
 وحتمل أصواهتا وتغري رأسها وتطأطئ هيجاهنا زمن يف هباأذان وحترك األنثى

 بلغ إذا الذكر وينزوا ولدا عشرين وتضع أشهر ستة وحتمل واحدة نزوة من
بلغت وإذا مثانية وقيل البالد ابختالف أربعة وقيل أشهر ستة  

 



 
------------------------------------- 

 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
 أقوى والذكر احليوان أفسد اجلنس وهذا حتمل وال سنة عشرة مخس نثىاأل

 إنه قيل حىت القوة من انبه يف للخنزير ما األربع لذوات وليس الفحول
 مات الطول من انابه التقى وإذا الفاه ما فينقطع والرمح السيف به يضرب
 يؤثر الو  احليات ايكل أنه أمره عجيب ومن األكل من مينعانه حينئذ ألهنما

 ومن يفيق السرطان واطعم مرض وإذا شعره سقط كلبا عض وإذا مسها فيه
 مات ظهره على وهو احلمار وابل محار ظهره على ربط إذا أنه أمره عجيب

(  خنفساء)  ذكروا ما على حلمه من شيء مع ابلقلع إال جلده يسلخ وال
 فسو أم تهاوكني مودة العقرب وبني وبينها األرض عفوانت من تتولد دويبة
كريهة رائحة يشم عليها يده وضع من كل ألن  

 تعاىل هللا فابتاله هبذه هللا يصنع ما فقال خنفساء رأى رجال إن قيل فائدة
 وجع به من يقول بطرقي إذا يوم ذات هو فبينما فيها األطباء عجز بقرحة
 قال به ما رأى فلما الرجل ذلك إليه فخرج قرحة به من قال أن إىل كذا
 هبا فأتوه يطلب ابلذي ائتوه فقال احلاضرون منه فضحك خبنفساء وينائت



 فعلم فربئت القرحة تلك على منه وجعل رمادها وأخذ فأحرقها فأخذها
 أهم املخلوقات أخس يف وأن سدى شيئا خلق ما تعاىل هللا أن املقروح ذلك

شيء كل على القادر فسبحان األدوية  
 يف احلمام كثر احلمام برج يف لتوجع اخلنافس رؤوس قطعت إذا اخلواص

 الغشاوة وجيلو البصر حيد الرطوبة من جوفها يف مبا واالكتحال الربج ذلك
)  ذكر ما على اخلنافس منه هربت الدلب بورق املكان خبر وإذا والبياض

 من وهي مشيتها يف ختتال ألهنا بذلك ومسيت األفراس مجاعة(  خيل
 الصالة عليه النيب هبا ووصى عاىلت هللا مدحها ولقد املشرف احليوان

 عليكم"  وقال"  القيامة يوم إىل اخليل بنواصي معقود اخلري"  فقال والسالم
 علي أو عباس ابن عن وروي"  كنز وبطوهنا عز ظهورها فإن اخليل اباناث
 إىل أوحى اخليل خلق تعاىل هللا أراد ملا قال هللا رسول أن عنهما هللا رضي
إين وقال اجلنوب الريح  
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 فخلق قبضة منها فأخذ جربيل فأيت فاجتمعت فاجتمعي خلقا منك خالق



 البهائم سائر على وفضلتك عربيا خلقتك وقال كميتا فرسا منها هللا
 وأعز املشركني بأره وبصهيلك ظهرك على تقاد والغنائم بناصيتك فالرزق
 أي اخرت آدم اي قال آدم تعاىل هللا خلق فلما وحتجيل بغرة ومسه مث املؤمنني
 عزك اخرتت تعاىل هللا فقال ايرب الفرس فقال الرباق أو الفرس الدابتني

 من اللهم يوم كل يف ويقول إال فرس من ما"  احلديث ويف أوالدك وعز
 وهي للرمحن فرس ثالثة اخليل وقيل"  إليه أهله أحب فاجعلين له جعلتين
 اليت وهي للشيطان وفرس عليها تسابق اليت وهي لك وفرس عليها املغزو

 يف إال اللهو من شيئا حتضر ال املالئكة إن"  احلديث ويف للخيالء جعلت
 إن وقيل اخليل على النيب سابق ولقد"  أهله الرجل ومالعبة اخليل مسابقة
 موسى قصة يف جربيل ركوب علينا يرد وال األنثى من أقوى اخليل من الذكر

 فأغرقوا أحصنهم تبعتها حىت تعاىل هللا حكمة من ذلك ألن األنثى وفرعون
 عليه موسى نبيه أمر تعاىل هللا إن وقيل تبعها احلجرة رأى إذا احلصان ألن

 املاء عن أعينهم فأعمى خلفه وهم فعربه البحر يعرب أن والسالم الصالة
 ملا بفرسه البحر جربيل دخول فلوال ماء تراه واخليل عابلق يرون فكانوا
 مكان يف ربطت إذا اليت وهي الصافنات منها أصناف وهي خيلهم دخلت
 غري وقيل الوقوف يف األخرى بعض وقلبت رجليها إحدى على وقفت
 فعرضها والسالم الصالة عليه لسليمان فرس ألف الصافنات وكانت ذلك
 الريح عنها هللا فعوضه بعقرها فأمر العصر الةص قيل الصالة ففاتته يوما

 ال الفرس إن وقيل كاهلدي القرى وجه على عقرها إمنا وقيل فرسه فكانت



 فرحا الكدر االء يف هبا يضرب كما بيده فيه يضرب وال الصايف املاء حيب
 قيل وقد الكدر املاء يف يراه وال فيفزعه الصايف املاء يف شخصه يرى فإنه به
اخليل حب على احلث يف  
( واجلماال فيها العز فإن ... عليها واصطربوا اخليل أحبوا)   
( العياال فأشركت ربطناها ... أانس ضيعها اخليل ما إذا)   
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( الواجلما األابعر وتكسبنا ... يوم كل املعيشة نقامسها)   
 ذكرها اليت وأما األرض على دب ما لكل اسم(  دابة( )  الدال حرف) 
 سليمان أن ذلك وسبب السوسة وقيل األرضة فقيل سبأ سورة يف تعاىل هللا

 وأراد فيه ودخل فبنوه صرح ببناء اجلن أمر قد كان والسالم الصالة عليه
 خلتد كيف له فقال شاب عليه فدخل دهره من واحد يوم له يصفو أن
 البيت رب أن سليمان فعلم البيت رب يل أذن فقال ؟ استئذان غري من
 هللا سبحان فقال روحه ليقبض أرسل املوت ملك الشاب وإن تعاىل هللا هو
 من بقي قد وكان قال خيلق مل ما طلبت فقال الصفاء فيه طلبت اليوم هذا



 قال يفرغ حىت امهلين عزرائيل اي أخي اي له فقا بقية األقصى املسجد بناء
 التعبد يف االنقطاع عادته من وكان روحه فقبض قال مهلة ريب أمر يف ليس

 على متوكئا كان قبض فلما اجلن صنعت ما فنيظر أييت مث وثالثة شهرين
 يوم كل فتعمل عليها مشرف أنه تتوهم واجلن مدة ذلك واستمر عصاه
 فأكلتها رضةاأل العصا على فسلط أراد ما هللا أراد حىت أايم عشرة بقدر
 جيبه فلم فسلم عليه مر منهم واحدا إن وقيل عنه اجلن تفرتقت ميتا فخر
 وكان قال ميت هو فإذا العصا فسقطت فحركه نفسا له جيد فلم منه فدان
 تعاىل هللا قال خرنوب من عليها اتكأ اليت والعصا سنة ومخسني ثالاث عمره

 العذاب يف لبثوا ما بالغي يعلمون كانوا لو أن اجلن تبينت خر فلما) 
 حيث ابملاء أيتوهنا كانوا أهنم قيل حىت األرضة اجلن فشكرت قال(  املهني
 من خترج فقيل أمرها يف فاختلف الساعة أشراط من اليت الدابة وأما كانت
 ذراعا ستون وطوهلا احلجر من وقيل الطائف من وقيل الصحيح وهو الصفا
 أو مبىن جمتمعني الناس يكون ليلة يف وذلك األلوان خمتلفة وهي قوائم ذات

سليمان وخامت منوسى عصا ومعها مىن إىل سائرين  
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 يف فتكتب ابلعصا فتضربه املؤمن تلحق هارب يفوهتا وال طالب يدركها ال

 أهنا وروي كافر وجهه يف وتكتب امتابخل فتسمه الكافر وتدرك مؤمن وجهه
اخلري وقل املنكر عن والنهي ابملعروف األمر انقطع إذا خترج  

 والدجاج واحلمام الغنم صغار من البيوت يف الناس يربيه ما وهو(  داجن) 
 السن حديثة جارية أهنا غري قضية هلا نعلم ما األفك حديث ويف ذلك وغري

 أبو وكنيته السباع من(  دب)  لعجنيا فتأكل الداجن فتأيت وتنام تعجن
 وإذا اهلواء يطيب حىت الشتاء زمن خيرج وال ذلك وغري جهينة وأبو جهل
 وتضع ابنثاه وينعزل الشبق كثري وهو جدعه فيندفع ورجليه يديه ميص جاع
 تضعه ألهنا النمل من عليه خوفا شجرة أعلى إىل به وتصعد واحدا جروا
 وختشن أعضاؤه تنفرج حىت اهلواء يف ترفعهو  تلحسه تزال ال مث حلم قطعة

 اخللق انقص تلده وقد منها ماتت ورمبا صعوبة والدهتا ويف جلد له ويصري
 إن وقيل به للفعل االنسان يدعو الذي احليوان من وهي للسفاد منها شوقا
 أن إىل إليها ابجلوز فريمي يصعد مث اجلوز شجرة حتت أوالده يقيم الدب
 إال يقطع ال الذي الضخم العتل الغصن الشجر من قطع ورمبا تشبع

 دجاجة)  قتله إال أحدا يضرب فال الفارس على به يشد مث واجلهد ابلفأس
 لبيضها يبق مل هرمت وإذا ذلك وغري الوليد وأم الدين انصر أم وكنيتها( 

 يف خوف وعندها تتنفس ما بقدر نومها أن قيل النوم بقلة وتوصف مخ
 قيل الثعلب وختشى عاليا مكاان الغروب وقت بتطل ذلك وألجل الليل



 السباع بقية من ختشى وال اخلوف شدة من إليه نفسها ألقت رأيته إذا إهنا
 فأنثى وإال فذكر حترك فإن منقاره إبمساك األنثى من الذكر يعرف وقيل
 خلق ويستكمل موهتا أسباب من وهو مرتني اليوم يف مايبيض الدجاج ومن

 ابختاذ أمر النيب أن احلديث ويف أايم عشرة يف جاجةالد بطن يف البيضة
 أن تعاىل هللا صنعة يف العجيب ومن للفقراء الدجاج وابختاذ لألغنياء الغنم
 املين من الطفل خلق كما له غذاء الصفار ل وجع البياض من الفروج خلق

اخلالقني أحسن هللا فتبارك له غذاء احليض دم وجعل  
ويزيد اللون ويصفي العقل يف يزيد الفيت الدجاج حلم اخلواص  
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ذكر ما على والبواسري النقرس تورث عليه واملداومة الباه ويقيم املين يف  
 اإلسكندرية من وابلقرب كثريا البحر بساحل يكون أغرب كبري طري(  دج) 

 هلا ويقال القز دود ومنه جنس إسم(  دود)  وأيكلونه طادونهيص والناس
 وذلك دودا تصري مث التني بزر مثل أوال تكون أهنا أمرها عجيب ومن اهلندية

 يف وخيرج ولونه قدره يف الذر مثل خروجه عند ويكون الربيع فصل أوائل يف



 لنساءا فتجعله خروجه أتخر ورمبا حق يف مصرورا كان إذا الدافئة األماكن
 يكرب يزال وال قال األبيض التوت ورق وغذاؤه فيخرج بصرته ثديهن حتت
 ستني مدة يف ذلك وكل البياض إىل السواد ويتنقل أصبع بقدر يصري حىت
 مث جوفه ف ما ينفذ أن إىل فيه من خيرجه مبا النسج يف أيخذ مث قال يوما
 وعند االضطراب من يسكنان ال جناحان له الفراش كهيئة شيئا خيرج

 ويلتحمان األنثى مؤخر إىل مؤخره الذكر ويلصق السفاد إىل يهيج خروجه
 عليها البزر فينشران بيضاء خرقة هلما فرش قد ويكون قال يفرتقان مث مدة

 بعد الشمس يف تركا احلرير أريد وإن البزر منهما أريد إذا هذا ميواتن مث
 من عليه خشىلي إنه حىت العطب سريع وهو فيموت النسج من فراغهما
 الدخان ورائحة اجلنب والرجل احلائض املرأة ومس والعطاس الرعد صوت
البسيت الفتح أبو قال ذلك وحنو الشديد والربد الشديد واحلر  

( يعاجله يزال ال أبمر معىن ... حياته طول املرء أن تر أمل)   
(  انسجه هو ما وسط غما ويهلك ... دائما يسنج القز دود كذلك) 

خرآ وقال  
( يدع وما يبقى ما وللحوادث ... مدته املال جبمع احلريص يفىن)   
( ينتفع تبنيه ابلذي وغريها ... يهلكها تبنيه ما القز كدودة)   
 واملؤانس األنيس ويسمى ذلك وغري محاد وأبةو حسان أبو وكنيته(  ديك) 

 بيت من سقط إذا ألنه الطبيعة أبله وهو واحدة زوجة أيلف ال طبعه ومن
 حيصر ال ما احلميدة اخلصال من وفيه إليه الرجوع إىل يهتدي ال صحابهأ



هللا ويذكر الطعمة يف أزواجه بني يساوي أنه منها  
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 ويف توقيته يف خيرم ال ورمبا ويقسمه ليوقته إنه قيل حىت الليل يف تعاىل

 ديك بصياح يصيح فإنه تعاىل هللا فاذكروا الديك صياح مسعتم إذا الصحيح
 على العرش حتت ملكا هلل أن مهران بن ميمون عن الغزايل وروى للعرش
 ليقم وقال جبناحيه ضرب األول الليل ثلث مضى فإذا الديك صورة

 ذافإ الذاكرون ليقم وقال جبناحيه ضرب الثاين الثلث مضى فإذا املسملون
 وعليهم الغافلون ليقم وقال جبناحيه ضرب الفجر وطلع السحر كان

 موشحان جناحان له أبيض ديكا هلل إن"  قال النيب ان احلديث ويف أوزارهم
 حتت ورأسه ابملغرب وجناح ابملشرق جناح واللؤلؤ والياقوت ابلزبرجد

 الوق جبناحيه خفق األول الليل ثلث كان فإذا اهلواء يف وقوائمه العرش
 قدوس وقال جبناحيه خفق الثاين الثلث كان فإذا القدوس امللك سبحان

 هو إال إله ال الرحيم الرمحن ربنا وقال جبناحيه خفق الثالث الثلث كان فإذا
 تعاىل هللا حيبها أصوات ثالثة قال أنه النيب عن ابسناده الثعليب وروى" 



 ويف ابألسحار املستغفر وصوت القرآن قارئ وصوت الديك صوت
" للصالة يؤقت فإنه الديك تسبوا ال"  احلديث  

 ينكب يزل مل األفرق األبيض الديك ذبح إذا الرجل أن التجربة أهل وزعم
وماله أهله يف  

 وليس العيد فجاء عليه كرميا وكان ديك مزيد بن إلبراهيم كان قيل اندرة
 إىل وخرج منه طعام واختاذ بذحبه امرأته فأمر عليه يضحي شيء عنده

 سطح إىل سطح من خيرتق فصار فتبعته ففر متسكه املرأة فأرادت املصلى
 حال هلم فذكرت ذحبه موجب عن هامشيون وهم جرياهنا فسأهلا تتبعه وهي

 القدر هذا إىل إسحاق أبيب االضطرار يبلغ أن نرضى ما فقالوا زوجها
 ارالد امتألت حىت كبشا وهذا بقرة وهذا شاتني وهذا شاة هذا إليه فأرسل

 إن فقال القصة زوجته عليه فقصت ؟ هذا ما قال ذلك ورأى جاء فلما
 وهذا واحد بكبش فدي هللا نيب إمساعيل فإن هللا على لكرمي الديك هذا

أرى مبا فدي  
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 من يتولد كثرية أصناف وهو فرجع أبو وكنتيه(  ذابب( )  الذال حرف) 
 األسود وعلى يسود األبيض على رجيعه يلقي أنه أمره عجيب ومن العفونة
 إانء يف الذابب وقع إذا"  احلديث ويف الدابء شجرة على يقعد وال يبيض

 من وإن داء األخرى ويف دواء جناحيه إحدى يف فإن فليغمسه أحدكم
داءال فيه الذي ابجلناح نفسه يلقي أن طبعه  

 انظروا فقال أضجره حىت الذابب عليه فأحل جالسا كان املنصور أن وحكي
 تعلم هل له قال مث به فدعا سليمان بن مقاتل فقالوا العلماء من ابلباب من

 أجازه مث صدقت قال اجلبابرة به ليذل قال ؟ الذابب هللا خلق حكمة ألي
 أن قالوا أمونامل وقال قط ذابب عليه يقع ال كان أنه النيب خصائص ومن

 فحككت زنبور فلسعين أمله سكن الزنبور لسعة موضع به دلك إذا الذابب
 حتفا كان هذا فقالوا أمل له سكن فما ذاببة عشرين من أكثر موضعه على

لقتلك العالج هذا ولوال قاضيا  
 به اكتحلت فإذا ابلكحل وختلط حترق أهنا الذابب منافع من اجلاحظ وقال
 به وأيمرن تستعمله املواشط إن وقيل يكون ما أحسن عينها كانت املرأة

 خبر وإذا عاش احلديد برادة عليه وألقي مات إذا الذابب إن وقيل العرائس
الذابب منه هرب القرع بورق البيت  

 رمادي لونه مثامة وأبو جاعد وأبو جعدة أبو وكنيته معروف حيوان(  ذئب) 
 متل حىت ابألخرى رسوحي عينيه أبحدى ينام الذي احليوان من وهو

واصفيه بعض قال كما األخرى ويفتح فيغمضها  



 أراد وإذا(  هاجع يقظان فهو املنااي أبخرى ... ويتقي مقلتيه إبحدى ينام) 
 الذائب فتجمع عوى جاع وإذا كالكلب سفاده يف ويطول اختفى السفاد

 يف وليس فيه طمع اإلنسان منه خاف وإذا أكلوه منها هرب فمن حوله
ويسمع إال عظم على يعض أسد ضاألر   
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 وال السيف بري العظم يربي لسانه فإن الذئب إال حلييه بني صوت لتكسريه

 يكاد ال الدم رائحة الذئب فشم األنسان أدماه إذا وقيل صوت له يسمع
 إذا احلية أن كما سالحا وأمتهم قلبا الناس شدأ كان وإن منه ينجو

 يطلبه اإلنسان عض إذا وكالكلب منه تنجو تكاد فال الذر طلبها خدشث
 ال وقيل حيلة بكل له فيحتال هالكه ذلك يف فيكون عليه فيبول الفأر

 على الصياد هجم وإذا والذئب الكلب يف إال السفاد عند االلتحام يعرف
أعلم وهللا شاء كيف قتلهما سافدانين ومها والذئبة الذئب  

 حامد أبو قال الصني جبزائر يوجد اخللقة عظيم طري(  رخ( )  الراء حرف) 
 أصبحوا فلما جبزيرة أرسوا أهنم البحر يف املسافرين بعض يل ذكر األندلسي



 قال القبة مثل بشيء هم وإذا إليه فتقدموا وبريقا ملعاان طرفها يف وجدوا
 وفيه البيضة كهيئة فوجدوه كسروه أن إىل ابلفؤوس فيه يضربون فجعلوا

 من حيتطبون وخرجوا القدور ونشبوا وجروه بريشه فتعلقوا قال عظيم فرخ
 اسودت الطعام ذلك أكلوا فلما الشباب حطب له يقال حطبا احلزيرة تلك
 صنعوا قد فوجدهم الرخ جاءهم أصبحوا فلما قال شيب ذي كل وملة حلية

 يف ساروا بعدما وتبعهم عظيم حبجر رجليه يف وأتى هبفذ صنعوا ما بفرخه
 قلوع بتسع مشرعة وكانت السفينة فسبقت سفينتهم على وألقاه البحر
 تعاىل هللا لطف من ذلك وكان منه تعاىل هللا فنجاهم البحر يف احلجر ووقع

 املاء فيها جيعلون كانوا إهنم قيل ريشة أصل معهم بقي كان وقد قال هبم
 املنقار أصفر أغرب طري(  رخم)  األكرم اخلالق فسبحان قربة مقدار فتسع

 بعض يف قيل ما ذلك وسبب صماء أهنا ويقال الطيور أشر من وهو معروف
 وكانت مبوته تكلمت مات ملا والسالم الصالة عليه موسى إن احلكاايت

موضعه إىل أحدا ترشد ال حىت تعاىل هللا فأصمها مكانه تعرف  
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 ورق مأكوهلا كان وملا اخللقة غريب حيوان(  زرافة( )  الزاي حرف) 
 إهنا يقال عجيبة ألوان وهي رجليها من أطول يديها تعاىل هللا خلق الشجر
 نزوفي والضبع الوحشية والنقرة الوحشية الناقة حيواانت ثالث من متولدة
 منه فتتولد البقرة على الذكر ذلك فينزو بذكر فيأيت الناقة على الضبع
 تعاىل هللا ألن احليواانت كبقية وأنثى ذكر بذاهتا خلقة أهنا والصحيح الزرافة

حبكمة إال شيئا خيلق مل  
 بيته بنيانه يف حكمة هللا أودعه وقد ألوان له النحل فوق حيوان(  زنبور) 

 الرايح من جهة مستقبل ابب كل أبواب أربعة له امربع يبنيه أنه وذلك
 هللا فينفخ الربيع أايم إىل ويبقى األرض حتت دخل الشتاء جاء فإذا األربع
 ومن واللحم الدم على التهافت طبعه ويف ويطري فيخرج الروح فيه تعاىل

 بعصارة تزال ولسعته عاش اخلل ويف مات الزيت يف وضع إذا أنه خاصيته
 امللوخية

 حيوان هو السهيلي قال املتشيطنة من نوع(  سعالة( )  السني رفح) 
 انفردت وإذا ابلغياض يوجد ما وأكثر ابلليل ويغول ابلنهار للناس يرتاءى

 ابلفأر القط يلعب كما به وتلعب ترقصه صارت وأمسكته إبنسان السعالة
 أدركوين وتقول صوهتا ترفع حينئذ وهي وأكلها الذئب صادها ورمبا قال

 تلك وأهل دينار ألف وله منه ينقذين من قالت ورمبا الذئب أخذين قدف
كالمها إىل يلتفتون فال ذلك يعرفون الناحية  

 النار يف يبيض أنه أمره عجيب ومن الصني أبرض يوجد حيوان(  مسندل) 



 إذا املناشف وهذه املناشف منه وجيعل فينسج وبره ويؤخذ فيها ويفرخ
 شخصا أن حكي حترقها وال وسخها النار لفتأك النار يف جعلت اتسخت

 ومل ساعة وأوقدت النار يف وجعلت ابلزيت املناشف هذه من واحدة بل
 قدر على الرتك بالد يف يوجد الفأر كهيئة حيوان(  سنجاب)  حترتق

 فيؤخذ انعم وهو الفأر كشعر وشعره منه هرب اإلنسان أبصر إذا الريبوع
هوطبع يلبس فروا وجيعل جلده ويسلخ  
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 هللا خلقه ألوف متواضع حيوان(  سنور)  األزرق وأحسنه طبع لكل موافق
كثرية وأمساؤه كناه واحلشرات الفأر لدفع تعاىل  
 ولقيه ؟ القط هبذا تصنع ما فقال شخص فرآه سنورا صاد أعرابيا أن حكي
 قال ؟ اهلر هبذا تصنع ما فقال آخر ولقيه اخليدع هبذا تصنع ما فقال آخر
 به فرمى قال درهم نصف يساوي إنه فقال درهم مبائة قال ؟ بكم قال أبيعه
 الشتاء زمان يف يهيج احليون وهذا قيمته وأقل أمساءه اكثر ما هللا لعنه وقال

 حرة من فكم السفاد طلب يف صارخات يرتددن وتراهن منه شهرين يف



 النسور فم وطيب شهوته حتركت وعزب محيته هادت غرية وذي خجلت
 جيمع وهو يوما مخسني حتمل اهلرة أن وقيل النكهة يف الكلب فم كطيب

 يناسب وهو كذلك سبع كل وليس ابملخالب واخلمش والناب العض بني
 ويلطخ بلعابه وجهه ويغسل ويتمطى فيعطس األحوال بعض يف االنسان

 اهلر ابل إذا وقيل جلده يف يسري الدهن كأن يصري حىت بلعابه دهول وبر
 وأما خيرج فلم هرا هناك أن علم مشه فإذا الفأر ألجل قيل ودفنه بوله شم

(  سوس)  وفخذيه أبطيه حتت الزابد ويوجد ابهلند الفهد فهو الزابد سنور
والفاكهة احلبوب دود هو  

 الذين السبعة الفقهاء أمساء وستس فال احلبوب يف تكتب اليت الفوائد ومن
فقال بعضهم نظمها وقد ابملدينة كانوا  

( خارجه احلق عن ضيزى فقسمته ... أبئمة يتقدي ال من كل أال)   
( خارجه سليمان بكر أبو سعيد ... قاسم عروة هللا عبيد فخذهم)   
 قران له أن يقال الرتك أبرض يوجد حيوان(  هوار شاد( )  الشني حرف) 

 عجيب تصويت هلا مسع الريح هبت فإذا جموفة شعبة وسبعون ثنتانا عليه
وأخرى واحلزن البكاء مساعها يورث شعبة فيه إن قيل ورمبا يدهش يكاد  
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[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   
 

 
 فرأى شعهبا من شيء امللوك بعض إىل أهدي وأنه والضحك الفرح تورث

 عشر إثنا أنفه قصبة يف ابلغياض يوجد شيئا احليوان من إن ويقال ذلك فيه
 لتسمعه احليواانت فتأتيه املزمار كصوت صوت له يسمع تنفس إذا ثقبا

 تعلم وهي وايكله فيأخذه عليه فيثب الطرب من بعضها فيغفل فتدهش
 ةصيح هبا وصاح خلقه ضاق شيئا منها ميسك مل فإذا وحترتز منه ذلك

وترتكه فتهرب  
 العينني واسع اهلامة عظيم أنه إال الصقر كهيئة يكون طري(  شاهني) 

 ولذلك أقوى أسفل إىل العلو من وحركته الصقر مزاج من أيبس ومزاجه
 فيموت بشدة ابألرض نفسه فيضرب خيطئه فرمبا بشدة الطري على ينقض
 الشواهني احلكماء له جعل قد أنه وذلك قسطنطني به صاد من أول وقيل
 الشواهني فدارت ركب أنه األايم بعض يف فاتفق سار إذا الشمس من تظله
 امللك فأعجب فأخذه صيد على وانقض منها واحد فطار قال وسار عليه
 يصوت العصفور فوق أسود طري(  شحرور)  به يتصيد وصار ذلك

مطربة أبصوات  
 له اءاخلنفس قدر على الصرصار يسمى حيان(  صرد( )  الصاد حرف) 

 طري(  صعو)  عاشوراء يوم صام طري أول ألنه الصوام له ويقال جناحان



الرأس أمحر العصافري صغار من  
 من وهو األربع ذوات احليواانت من نوع(  ضأن( )  الضاد حرف) 

 حتمل وغريها الربكة وفيها واثنني بواحد منه األنثى حتمل املباركة احليواانت
 لربكتها وذلك عوضه نبت زرعا رعت وإذا ركةب فيها وليس والتسعة ابلسبعة
 وختاف ختور الذئب رأت إذا أهنا أمرها عجيب ومن الشعر ذوات خبالف

 به تعاىل هللا أكرم مما القصاص بعض قال السباع سائر من خياف وال منه
 أن التيس به أهان ومما دبر ومن قبل من العورة مستور خلقه أن الكبش

ومن قبل من لعورةا مكشوف السرت مهتوك خلقه  
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 يف ويقال البهائم من هللا صفوة وهي اجلنة دواب من الضأن ويقال دبر

 بعضهم وأهدى التيوس من تيس هو الذم ويف الكباش من كبش هو املدح
فقال هزيله شاة صديقه إىل  
 ومن(  حلم بال عظاما شطرجنا أتطبخ ... طبختها حني األخوان يل تقول) 

 كتفيه يف وأليات صدره يف ألية منها للكبش اهلند من غنم أييت أنه العجب



 عجيب ومن املشي من متنعه حىت الضأن ألية تكرب ورمبا ذنبه على وأليه
 كانت إن الريح هبوب وعند حتمل ال املطر وقت تسافدت إذا أهنا أمرها

أعلم وهللا أنثى محلت وجنوبية ذكرا محلت ليةمشا  
 حتملت وإذا والباه املين يف ويزيد للسوادء ينفع حلمها أن خواصها ومن
 األبيض الضأن بصوف العسل إانء غطي وإذا حبلها قطع بصوفها املرأة
 ما على محلها كثر شجرة حتت كبش قرن دفن وإذا إليه النمل وصول منع
أعلم وهللا ذكر  

 يهتدي ال فرمبا بلم وعنده الصلدة األرض يف جحره جيعل حيوان(  ضب) 
 من وهو اشارة أو كودية بقرب إال حيفره ال فلذلك منه خرج إا جلحره

 على يصري أنه طبعه ومن سنة سبعمائه يعيش إنه قيل يعمر الذي احليوان
 تبيض واألنثى قطرة يوما أربعني كل يف يبول فإنه يشرب ال إنه يقال املاء
 يوما أربعني إىل يوم كل يف وتتعاهدها األرض يف وجتعلها وأكثر بيضة عنيسب

 اآلدمي من اخلوف شديد احليوان وهذا احلمام بيض قدر وبيضها فيخرج
 البصر كليل جحره من وخيرج هبا ميتنع حىت جحره يف العقارب جيعل وللك

 نشق عطش وإذا بصره يف حدة بذلك له فيحصل الشمس فيستقبل
الشتاء زمن خيرج ال أنه وذلك مناسبة االفاعي وبني وبينه ريوىف النسيم  
 أن لوال وقال صاده قد ضب كمه ويف النيب أتى أعرابيا أن قيل فائدة

 اي دعين عمر فقال بقتلك الناس وسررت لقتلتك عجوال العرب تسميين
 أن علمت أما عمر اي مهال والسالم الصالة عليه فقال أقتله هللا رسول



األعرايب أقبل مث قال ؟ نبيا يكون أن ادك احلليم  
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 وأخرجه الضب هذا بك يؤمن أن إال بك آمنت ال وهللا وقال النيب على
 لبيك فصيح بلسان فأجابه ايضب النيب قال ذلك فعند قال كمه من

 السماء يف الذي قال ؟ تعبد من فقال العاملني رب رسول اي وسعديك
 عذابه النار ويف رمحته اجلنة ويف سبيله البحر ويف سلطانه األرض ويف عرشه
 وقد صدقك من أفلح قد العاملني رب رسول قال ؟ ضب اي أان من فقال
 اصطدته ضب وياله اي ذلك عند االعرايب فقال قال كذبك من خاب
 أن أشهد يدك هات بذلك منه أوىل أان لرسالةاب لك يشهد الربية من بيدي

 أحد األرض وجه على وما أتيتك ولقد حقا هللا رسول وأنك هللا إال إله ال
 وجه على وما عندك من أذهب اآلن صرت ولقد إليك مين بغضا أكثر

 وولدي أهلي من إيل أحب الساعة وألنت إليك مين حمبة أكثر أحدا األرض
 وسري وخارجي وداخلي وبشري شعري بك آمن فقد يدي متلك وما

 يعلى وال يعلو الذي الدين هلذا هداك الذي هلل احلمد النيب فقال وعالنييت



 فعلمين قال بقراءة إال الصالة يقبل وال بصالة إال هللا يقبله ال ولكن عليه
 ثالث قرأها من وقال األخالص وسورة الفاحتة سورة فعلمه قال حبييب اي

 سأله مث الكثري عن ويعفو اليسري يقبل هلذا قال قرآنال قرأ فكأمنا مرات
 ألصحابه فقال مين أفقر سليم بين يف ليس حبييب اي فقال ؟ مال ألك

 عندي هللا رسول اي عوف بن الرمحن عبد فقال أثقلوه حىت فأعطوه أعطوه
 قوائمها درة من اجلنة يف انقة يعطيك هللا إن فقال له أعطيها عشارية انقة
 من هودج وعليها األمحر الياقوت من وعيناها األخضر جد الزبر من

 فتلقاه عنده من اإلعرايب فخرج قال كالربق الصراط من ختطفك السندس
 فأسلموا بقصته فأخربهم النيب قتل يريدون كلهم املشركني من فارس ألف
 الدار ذكرها القصة وهذه عليهم الوليد بن خالد النيب وأمر آخرهم عن

عدي وابن واحلاكم والبيهقي بتمامها قطين  
 الباه يف يزيد الذكر به يطلى وشحمه واخلفقان احلزن يذهب قلبه اخلواص

 يسبقه ال فرس وجه على جعل وإذا يربأ الضرس وجع على يشد وكعبه
أكل ومن طالء والكلف الربص يذهب وبعره شيء  
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طويال زماان يعطش ال حلمه  

 اآلدمي حلم حب طبعه ومن عامر أم كناه ومن معروف حيوان(  ضبع) 
 عليه ووثب رأسه حتت حفر انئم ابنسان مر وإذا القبور ينبش إنه قيل حىت
دمه وشرب بطنه وبقر  

 وإذا الناس أحبه عينه عليه علق ومن وسواسه ذهب دمه شرب من اخلواص
 سحر به كان من فكل خامت فص حتت جعلها مث أايم سبعة خل يف جعلها
سحره زال وشربه ماء قليل يف اخلامت وجعل  

 وعقيب العفوانت ومن اجلري الضعيفة املياه من يتولد حيوان(  ضفدع) 
 األعضاء له تتشكل مث ينمو مث األسود احلب مثل يظهر ما وأول األمطار

 قال حدة صوته ويف خارج من ألعلىوا املاء يف األسفل فكه جعل نق وإذا
 داود أن اآلاثر ويف الضفدع من تعاىل هلل ذكرا أكثر احليوان من ليس سفيان

 قبلي أحد سبحه ما بتسبيح تعاىل هللا ألسبحن قال والسالم الصالة عليه
 ما سنة تسعون يل وأان بتسبيحك تعاىل هللا على متن داود اي ضفدعة فنادته
 أقول قالت ؟ تسبيحك يف تقولني فما قال تعاىل هللا ذكر عن لساين جف

 فقال مكان بكل مذكور هو من سبحان لسان بكل مسبح هو من سبحان
 وجتعله بفيها املاء أتخذ كانت إهنا بعضهم وقال أقول أن عسى ما داود
أعلم وتعاىل سبحانه وهللا اخلليل إبراهيم انر على  

 يف الزهو وعنده عجيبة ألوان ذو مليح طري(  طاوس( )  الطاء حرف) 



 واألنثى احليوان من كالفرس الطري من وهو العفة طبعه ومن والعجب نفسه
 ريش يكمل األوان ذلك ويف سنني ثالث العمر من هلا ميضى حني تبيض
 اثنتا السنة ففي شهر كل يف واحدة مرة األنثى وتبيض لونه ويتم الذكر
 يف ريشه ويرمي الربيع مأاي يف الذكر ويسفد أكثر أو أقل أو بيضة عشرة

 ثالثون حضنه ومدة ريشه طلع الورق طلوع بدأ فاذا كالشجر اخلريف أايم
 يوما

 طاوسا عليها فذبح هللا لعنه إبليس جاء الكرمة غرس ملا آدم إن قيل فائدة
قردا عليها ذبح أوراقها طلعت فلما دمه فشربت  
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 انتهت فلما دمه فشربت أسدا عليها ذبح مثرهتا طلعت فلما دمه فشربت

 أول اخلمر شارب جتد ذلك أجل فمن دمه فشربت خنزيرا عليها ذبح مثرهتا
 مبادئ جاء فإذا كالطاولس عجبا ومييس بنفسه يزهو فيه وتدب يشرهبا ما

 األسد كهيئة وعربد قام سكره يقو  فإذا كالقرد بيديه وصفق لعب السكر
 تتشاءم والناس النوم يطلب مث اخلنزير ينقبض كما انقبض سكره انتهى فإذا



 منها آدم وخروج اجلنة إبليس لدخول سببا كان ألنه قيل ابلدور ابقامته
قدير شيء كل على وهللا  

 اآلرام األول أصناف ثالثة وهو الغزالن واحد(  ظيب( )  الظاء حرف) 
 أمحر ولوهنا العفر والثاين العنق مسينة وهي رمادي ولوهنا الرمل ءظبا وهو
 البصر حبدة وتوصف العنق طويلة وهي اآلدم والثالث العنق قصرية وهي
 ويرد شدقيه من يسيل وماؤه مضغا وميضغه احلنظل يقضم الظيب إن وقيل
 الشاة تغمس كما فيه خرطومه ويغمس األجاج املاء فيشرب امللح املاء
 البحر ملوحة يستعذب حيوان من أعجب شيء فأي العذب يف هاحليي

احلنظل مرارة ويستحلي  
 وجلده وبعره سالطتها تزول السليطة للمرأة ويطعم جيفف لسانه اخلواص
 ذلقا فصيحا ويصري ذكاؤه يزيد الصيب طعام يف وجيعالن ويسحقان حيرقان
 من أن العرب تزعم الريح منتنة الكلب جرو فوق دويبة(  ظرابن)  حافظا
 من وحيكى الثوب يبلى حىت منه الرائحة تزول ال ثوبه يف وفست صادها
 وأتكله فيه ما فتقتل مرات ثالث فيه فتفسو الظيب بيت أتيت أهنا شؤمها

ذلك بعد  
 بذلك ومسي البقر ذكر وهو معروف حيوان(  عجل( )  العني حرف) 

 الصالة عليه ىموس أن ذلك يف والسبب بعبادته اسرائيل بين الستعجال
 يسمى شخص فيهم وكان بعشر أمنها مث ليلة ثالثني له هللا وقت والسالم

ظفر بن موسى  
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 فقال اسرائيل بين به هللا فابتلى شيء البقر عبادة حب من قلبه يف السامري

 عليه وألقى جسدا عجال منه فصنع حليهم جبميع فأتوه قال حبلى ائتوين
 خوار له فصار السالم عليه جربيل فرس أثر من أخذه الرتاب من قبضة
 إليه أيتون وكانوا تعاىل هللا دون من عبادته على فعكفوا تعاىل هللا أخرب كما

 فيتعجبون الكالم كهيئة تصويت منه فيخرج ويتواجدون حوله ويرقصون
 حىت هللا لعنة ابليس ابغواء ذلك فعل وإمنا تكلم أنه ونويظن ذلك من

 يطغيهم
 سئل أنه هللا رمحهما الطرطوشي بكر أبو سيدي عن القرطيب نقل(  فائدة) 

 فريقصون الشعر هلم ينشد مث القرآن من فيقرؤن مكان يف جيتمعون قوم عن
 حالل معهم احلضور هل والشبابة ابلدف ذلك بعد هلم يضرب مث ويطربون

 االسالم وما وضاللة وجهالة بطالة هذه أن الصوفية مذهب فقال حرام أم
 أصحاب أحدثه من فأول والتواجد الرقص وأما رسوله وسنة هللا كتاب إال

 كان وإمنا العجل عباد حالة هي احلالة فهذه العجل اختذوا ملا السامري



 لسكنيةوا الوقار مع الطري رؤسهم على كأمنا جلوسهم يف أصحابه مع النيب
 املساجد يف احلضور من مينعوهم أن اإلسالم وفقهاء األمر لوالة فينبغي
 يعينهم وال معهم حيضر أن اآلخر واليوم ابهلل يؤمن ألحد حيل وال وغريها

 حنبل بن وأمحد ومالك حنيفة وأيب الشافعي مذهب هذا ابطلهم على
 فيها من تلد أهنا اجلاحظ قال احلشرات من هو(  عقرب)  تعاىل هللا رمحهم
 غريه وقال العدد كثري القمل كهيئة وهم ظهرها على أوالدها وحتمل مرتني

 مث الذر كهيئة وخرجوا بطنها فاكلوا أوالدها عليها تسلط محلت إذا
 تضرب ال أهنا أمرها عجيب ومن أرجل مثانية وهلا ابألرض ويطوفون يكثرون

 العظيم التنني لسعت ورمبا إهليا أتوي واخلنافس منه شيء حترك إذا إال النائم
 مررت إذ سياحيت بعض يف أان بينما املصري النون ذو قال(  غريبة)  فقتلته

 البحر شاطئ إىل جاء أن إىل أقبل قد أسود عقراب فرأيت البحر بشاطء
وأاته املاء من خرج قد بضفدع فإذا ألنظر فقمت يشرب أنه فظننت  
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 مبئزري فاتززت النون ذو قال اجلانب ذلك إىل به وذهب ظهره على فحمله



 فما وراءه وسرت صعدت اجلنانب ذلك من صعد إذا حىت خلفه وعمت
 قد السكر شدة من انئما غالما حتتها فوجدت شجرة إىل جاء حىت زال

 مث فقتلته ولسعته التنني برأس ربالعق فلصقت قال عظيم تنني عليه أقبل
 جاءت الذي املكان إىل هبا وسار املاء إىل هبا فعرب الضفدع ظهر إىل رجعت

وأنشدت ذلك من فتعجبت النون ذو قال منه  
( الظلم يف يكون سوء كل من ... حيفظه واجلليل راقدا اي)   
 الغالم أيقظت مث(  النعم فوائد منه أيتيك ... ملك عن العيون تنام كيف) 

 هذه عن تبت قد أين على أشهدك قال ذلك مسع فلما قال بذلك وأخربته
 مسحا الغالم ذلك ولبس البحر يف ورميناه التنني ذلك جرينا مث اخلصلة
بعضهم قال ما أحسن وما عليه تعاىل هللا رمحه مات أن إىل وساح  

( ابألقارب تنتفع مل إذا وابعد ... فحارب الزمان يساملك مل إذا)   
( العقارب مسوم من األفاعي متوت ... فرمبا الضعيف كيد حتتقر وال)   
( مأرب سد ذا قبل فأر وخرب ... هدهد بلقيس عرش قدما هد فقد)   
( واجب غري يف التضييع من عليه ... فاحرتز عمرك املال رأس كان إذا)   
( ابلعجائب جيشه علينا يكر ... معرك والصبح الليل اختالف فبني)   

 يف نوح على سالم وهي الكلمات هذه عليه فاقرأ أحد لدغ إذا فائدة
 السم حامالت من أعيذك املرسلني يف دمحم سيدان على هللا وصلى العاملني
 جيزي كذلك بناصيتها آخذ ريب إال واألرض السماء بني دابة ال أمجعني
 ال ذكرين من لكمن قال نوح مستقيم صراط على ريب إن احملسنني عباده



 وقال الكرمي دمحم سيدان على هللا وصلى عليم شيء بكل ريب إن تلدغوه
احلية ولسان العقرب زابن عقدت قال من العلماء بعض  
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 من أمن هللا رسول دمحما وأن هللا إال إله ال أن أشهد يقول السارق ويد
 رسول اي وقال النيب إىل جاء رجال أن البخاري ويف والسارق واحلية ربالعق
 قلت لو إنك أما النيب له فقال البارحة لدغتين عقرب من لقيت ماذا هللا
 وروى تضرك مل خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ امسيت إذا

 قخل ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ ميسي حني قال من أن الرتمذي
 والعقرب احلية تضره مل العاملني يف نوح على سالم قال مث مرات ثالث
 احلية سألته السفينة يف ركب ملا أنه هو غريه دون نوح ذكر يف والسر

 بعد امسه ذكر من يضران ال أهنما عليهما فشرط معه حيملهما أن والعقرب
ذلك له فشرطا ذلك  

 ومن العقارب منه بتهر  بقر وشحم أمحر بزرنيخ البيت خبر من اخلواص
 ورق من شيء عليه علق ومن مسها من أبرأه االترج حب من مثقالني شرب



لوقته أيضا برئ الزيتون  
 الغراب شكل على احلمامة قدر الذنب طويل لونني ذو طري(  عقعق) 

 وإذا العالية األماكن إال أيوي ال وهو احلمامة جناحي من أكرب وجناحاه
 يفسده ال اخلفاش من عليه خوفا لبالد ورق بيضه حول جعل ابض

 والشوكة النصل موضع على وألصق قطن على جعل إذا ذمه اخلواص
 ابخليل بعلق ابملاء يكون وأسود أمحر دود(  علق)  أخرجه البدن يف الغائبة

 فبخره بفرس علقت وإذا وملحا ماء عليها فرش بك علقت فإذا واآلدمي
 خبر إذا البيت ان خواصة ومن نهدخا رائحة من تنفصل فاهنا الثعلب بوبر

 به وطلي الشعر وقلع وسحق جفف وإذا والبعوض البق من فيه ما هرب به
نباته منع مكانه  

وجه له اخللقة عظيم طائر هو بعضهم فقال فيها اختلف(  عنقاء)   
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 يبيض الشكل غريب طري هو بعضهم وقال لون حيوان كل من هوفي انسان
 أبيض طوق عنقها يف كان ألنه بذلك ومسيت طريانه يف ويبعد كاجلبال بيضا



 الفأر احلدأة ختطف كما جثتها وكرب لعظمها الفيلة ختطف إهنا القزويين قال
 فذهب حبليها عروسا خطفت أن إىل الناس بني الزمان قدمي يف وكانت قال
 بعض إيل هبا فذهب عليها فدعا إليه فشكوها الزمان دلك نيب إىل لهاأه

 هلا وجعل أحد إليها يصل ال جزيرة وهي االستواء خط خلف اليت اجلزائر
 أصحاب وقال ذلك غري و والكركند كالفيل السباع من به تقتات ما فيها

 مضى إذا ويتزوج سنة ألفي يعيش إنه قيل حىت يعمر الطري هذا إن التواريخ
مخسمائة عليه  

 عليه موسى زمن يف خلق تعاىل هللا أن األبرار ربيع يف الزخمشري وحكى
 أجنحة وأربعة االنسان كوجه وجه له العنقاء له يقال طريا والسالم الصالة

 خلقت إين موسى إىل تعاىل هللا أوحى مث مثله أنثى له وخلق جانب كل من
 املقدس بيت حول اليت ريوالط الوحوش رزقه وجعلت الطري كهيئة خلقا
 انتقلت والسالم الصالة عليه موسى تويف فلما نسلهما وكثر فتناسال قال
 خالد تنبأ أن إىل الصبيان وختطف الوحوش أتكل تزل فلم والعرق جند إىل
 نسلها وانقطع فانقطعت عليها فدعا له فشكوها العبسي سنان بن

 وانقرضت
 الذي احليوان من وهي عيون ةوست أرجل مثانية هلا دويبة(  عنكبوت) 

 وخيرج تلقني وال تعليم غري من النسج على قواي خيرج وولده الذابب صيده
صورته وتكمل عنكبوات وتصري يتغري مث صغريا دردا أوالده  
 فخرج انرا لنا إقتبس هلا خلادم قالت مث جارية ولدت امرأة إن قيل فائدة



 متوت ال فقال بنتا فقال ؟ سيدتك ولدت ما له فقال سائال ابلباب فوجد
 اخلادم فقال ابلعنكبوت موهتا ويكون خادما ويتزوجها رجل أبلف تبغي حىت
 لتقضي أمها قامت حىت فصربت حيصل ما منها حيصل حىت هلذه أصرب وأان

 أمها فجاءت قال وهرب بسكني بطنها فشق البنت إىل وعمد شؤوهنا بعض
 بغت كربت فلما شفيت حىت يعاجلها مبن فدعت احلالة تلك على فوجدهتا

 قال
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 هناك فأقامت البحر سواحل من ساحل على مدينة وأتت سافرت إهنا مث

 مال ومعه املدينة لتلك وقدم التجار من صار فإنه الرجل وأما قال تبغي
 قال هبا أتزوج حسنة امرأة يل أخطيب ناكه عجوز المرأة فقال كثري

 ائتين العجوز فقال تبغي ولكنها منها أحسن هنا ليس وقالت له فوصفتها
 عن تبت قد فإين وكرامة حبا هلا فقالت ابلقصة وأخربهتا فذهبت قال هبا

 أن يود وكان أايما معها وأقام شديدا حبا وأحبها هبا الرجل فتزوج البغي
 على خرج األايم بعض يف كان إذا حىت ذلك كنهمي فلم متجردة يراها



 الدار إىل فرجع حاجة له وعرضت احلمام هي ودخلت أشغاله لقضاء عادته
 عليها فدخل احلمام يف هي له فقيل عنها فسأل يرها فلم قصرها إىل وصعد
 أعلم ال قالت ؟ هذا ما فقال كاخلياطة أثرا بطنها يف ورأى متجردة فرآها

 بطين وشق أمي غافل والديت يوم وأنه خادما لنا كان أنه ينأخربت أمي أن إال
 بطين فخاط األطباء بعض دعت كذلك رأتين حني وأهنا وهرب بسكني
 ذلك أان هلا فقال األثر هذا وبقي وشفيت جرحي أندمل حىت وعاجلين
 مث ابلعنكبوت متوت أهنا أخربه السائل ذلك وأن السبب هلا وحكى اخلادم

 بناء له يبنوا أن وسأهلم فيها هم اليت البلدة مهندسي ومجع أبمرها اهتم إنه
 البلور يكون أن إال عليه ينسج بناء كل فقالوا العنكبوت عليه ينسج ال

 ما هلم وبذل البلور من قصرا هلا يصنعوا أن فأمرهم عليه ينسج ال لنعومته
 من عليها خوفا منه خترج ال فيه تقيم أن وأمرها وفرشه فعملوه أرادوا

 ذلك يف نسج قد عنكبوات رأى إذ يوم ذات هو فبينما قال العنكبوت
 فداسته قال منه موتك يكون الذي هذا هلا وقال فرماه إليه فقام القصر
 إهبامها بطرف فتعلق فشدخته يقتلين الذي أهذا كاملستهزئة وقالت إبهبامها

 لهافقت قلبها إىل الورم وصل مث ساقها ورمت حىت هبا فعمل شيء مائة من
 يدرككم تكونوا أينما)  تعاىل هللا قال سيئا صرحه وال قصره أفاده فما

اآلية(  مشيدة بروج يف كنتم ولو املوت  
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 هللا عبد غار وعلى النيب غار على مواضع ثالثة على العنكبوت نسج فائدة

 خوفا غار يف به ودخل رأسه ومحل فقتله اهلذيل خلالد النيب بعثه ملا أنيس بن
 هللا رضي طالب أيب بن علي بن احلسني ابن زيد عورة على ونسج أهله من

 جالوت كان حني داود على مرتني نسجت إهنا وقيل عرايان صلب ملا عنهم
 يطلبه

 إذا الفضة ووجيل دمها يقطع الطرية اجلراح على وضع إن نسجها اخلواص
به تبخر إذا احملموم ينفع اخلالء بيت يف نسجها من يوجد والذي به دلكت  

 وهو العرسة ويسمى كثري مصر أبرض وهو معروف حيوان(  عرس ابن) 
 شجرة على منه فصعد فأر خلف عدا إنه قيل احليل وعنده للفأر عدو

 انك الذي الغصن قطع مث الشجرة حتت تقف أن إنثاه وأمر خلفه فصعد
 فيسرقه الذهب حيب أنه عنه حيكى ومما أنثاه فأخذته فسقط الفأر عليه
 طاسة حتت وحبسه أوالده من فرخا صاد رجال إن قيل عجيبة عليه ويلد
 آبخر وأتى ذهب مث يفلته فلم فوضعه بدينار وأتى فذهب فوجده أبوه فجاء

 يفلته فلم خبرقة أتى مث يفلته فلم داننري خبمسة أتى حىت كذلك زال وما



 يبق مل أنه فهم ذلك الرجل علم فلما به برطله ما أيخذ أن عرس ابن فأراد
له فأفلته شيء عنده  

 أنواع وهو ذلك غري كىن وله حامت أبو وكنيته(  غراب( )  الغني حرف) 
 مسعه ما مجيع حيكي النوع وهذا واألزرق الزرع وغراب األكحل منها كثرية

 ثالثة صاح وإذا فشر مرتني صاح إذا لفتقو  الغراب بصياح تتفاءل والعرب
 جمامعته عند الناس عن االستتار طبعه ويف اجلماع عند كاإلنسان وهو فخري

 يف يسعي واألب ذلك وحتضن مخسا أو أربعا أو ثالاث تبيض واألنثى
 منها فتتفرق املنظر قبيحة أفراخها خرجت فرخت فإذا تفرخ أن إىل طعمتها
البعوض اهل هللا فريسل وتغيب وترتكها  
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احلريري قول ومنه فتأتيها الريش هلا ينبت حىت تتعاهدها تزال ال مث به  
 طبعه ومن(  املهيض الكسري العظم وجابر ... عشه يف النعاب رازق اي) 
 وجد ما األرض من ويقم منها كلأ رمة وجد إن بل الصيد يتعاطى ال أنه

 فوجد املاء عن ليكشف السالم عليه نوح أرسله ملا ألنه ابلفاسق ويسمى



 رحل إذا ألنه ابلبني ويسمى إليه أرسل ما وترك عليها فسقط رمة طريقه يف
 وبني الغراب بني أن الغرائب ومن أثرهم يف وزعق فيه نزل مكان من العرب
 ومعه منها وأكل سقط شاة بطن بقر الذئب رأى إذا إنه وذلك إلفة الذئب
يضره ال الذئب  

 الشعر به وطلي ريشا وسحق جفف مث اخلل يف الغراب غمس إذا اخلواص
 األبقع الغراب وزبل العني عنه زالت إنسان على منقاره علق وإذا سوده
زال السعال به من على خرقة يف صر وإن طالء واخلنازير اخلوانيق ينفع  

 بتهامة كانت إسرائيل بين من فرقة إن يقال إسرائي بين دجاج(  غرغر) 
 القردة رجاهلم جعل أبن تعاىل هللا فعاقبهم وكفرت وجتربت وبغت فطغت
 دجاج وهو الغرغر ودجاجهم املقل وجوزهم األراك وعينهم األسود وكالهبم
 اآلن هذا زماننا يف مشاهد وهذا الكريهة لرائحته حلمه ينفع فال احلبشة

أعلم وتعاىل سبحانه وهللا نقل ما على  
 هلا احلمام بقدر األطواق ذوات من أغرب طري(  فاختة( )  الفاء حرف) 

 فمن األنس طبعها ويف صوهتا من هترب احليات أن حيكى الصوت حسن
ذلك أجل  
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 عاش ما منها ظهر وقد يعمر الذي احليوان من وهي بيوتال يف بيتها تتخذ
سنة وعشرين مخسا  

فيها قطر إذا قرحة أو ضربة من العني يف اآلاثر من ينفع دمها اخلواص  
 النيب أن وذلك ابلفويسقة وتسمى ذلك وغري خراب أم وكنيتها(  فأرة) 

 مروأ فقتلها سجادته طرف وأحرقت الفتيلة جذبت قد فوجدها ليلة انتبه
 أهنا ومنه ينحصر يكاد ال وأذاها نوح سفينة حبل قطعت اليت وهي بقتلها

 مل فإذا بذنبها تشرب صارت نقص فإذا منه فتشرب الزيت إانء إىل أتيت
 فتشربه الزيت هلا يعلو حىت فيه وأفرغته مباء فيها يف وأتت ذهبت إليه تصل
 كانوا الذين املمسوخني بقااي إهنا ويقال فكسرته حجرا فيه وضعت ورمبا

 فهي تشربه مل فإن إانء يف انقة لنب هلا فليضع ذلك يعلم أن أراد ومن يهودا
 منهم

 أو الذئب بزبل البيت خبر وإذا تعبه يسهل املاشي على تشد عينه اخلواص
 انصيته الوجه أفطس غليظ حيوان(  البحر فرس)  الفأر منه ذهب الكلب

 ابلنيل يوجد وجلده اخلنزير نبذ يشبه قصري وذنبه كالبقر ورجاله كالفرس
 االنسان قتل ورمبا الزرع ويرعى الرب يصعد الفرس وجه من أوسع ووجهه
 وغريه



 يف والنمر األسد من متولد هو أرسطو قال األخالق شرس حيوان(  فهد) 
 أول وقيل أنثاه على احلنو طبعه ويف ثقيل ونومه الكلب بطيع مشاهبة طبعه
 معاوية بن يزيد اخليل على محله من ولوأ وائل بن كليب به صاد من

اخلراساين مسلم أبو به ابللعب اشتهر من وأكثر  
 وهو سبل أم واألنثى احلجاج أبو وكنيته اهلند أبرض يوجد حيوان(  فيل) 

 وال تضع مث سنتني أنثاه وحتمل سنني مخس العمر من بلغ إذا أاثه على ينزو
 وإذا إالببالده يلقح وال سنني بثالث بعده وال محلها مدة يف الذكر يقرهبا

 والذكر عليه فتخاف ينثنيان ال رجليها ألن النهر دخلت الوضع أردات
 غلمته شدة عند وهو أتكله فإهنا احليات من ولده على خوفا حيرسها

 ذلك ولوال مقلوب لسانه أن اهلند أهل وزعم الربيع زمن يف ويهيج كاجلمل
 أضخم وهو كاإلنسان صدره يف ثدييه إن وقيل ذكائه لشدة يتكلم لكان

 احليوان
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 مع وهو سن ثالمثائة من أكثر انبه كان رمبا خبلق ظنك وما جرما وأعظمه



 عظم مع الفيل مر ورمبا رشيق اجلسم حنيف كل من وأظرف أملح ذلك
 واحتمال مهسه خلفة مبروره حيس وال برجله يشعر فال القاعدة خلف بدنه

 خيرجان وقرانه الفيل أنياب أن يزعمون اهلند وأهل لبعض جسده بعض
 وبه جوفه إىل الطعام يتناول وبه ويده أنفه وخرطوم خيرقان حىت مستبطنني

 جيد الفيل أن وقيل جرمه مقدار يف ليس وصياحه يصيح وبه يقاتل
 منخريه إال بدنه مجيع اجلاموس يغيب كما خرطومه رفع سبح وإذا السباحة

 وعاء هو وإمنا ينفذ ال خرطومه يف الذي واخلرق عنقه مقام خرطومه ويقوم
 وال ماء ينال ال العنق قصري ألنه فيه يف أوجله ماء أو طعام من مأله إذا

 غلب فمن جنسه مع يقاتل أيضا وهو القتال يف جتعله اهلند وأهل مرعى
السنور من اهلرب الفيل طبع يف هللا جعل وقيل رهأم حتت دخلوا  
 فلما الفيل إىل بسيف ومضى هرا معه خبأ أنه األزد موىل هارون عن حكي

 منه هرب أنه وظنوا املسلمون وكرب هاراب فأدبر جهه يف ابهلر رمى منه دان
الشمقمق أبو قال  
( لالفي رؤية يف يل هللا تبارك ... بعدكم الفيل رأيت إين قوم اي)   
 إذا وقيل(  السراويل يف شيئا أفعل فكدت ... حيركه شيء له بيتا رأيت) 

 عجيب ومن ويرتكونه أبنفسهم اهلرب إال هم لسواسه يكن مل الفيل اغتم
 جبهته يف طرفيه أحد حديد حمجن ويضرب حيث به الذي سوطه أن أمره

 به دبونيؤ  شيء وأول حلمه يف به غمزه شيئا أراد فإذا راكبه يد يف واآلخر
للملك السجود يعلمونه الفيل  



 به وأحدق فيل ألف له صفوا وقد األعياد لبعض أبرويز كسرى خرج قيل
 حىت رؤوسها رفعت فما له سجدت الفيلة رأته فلما فارس ألف ثالثون
أن اهلند أهل وتزعم الفيالون وراضتها ابحملاجن جذبت  
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 وال املسك رائحة من أطيب سائال غليظا عرقا عام كل تعرق الفيل جبهة
 أن إال عاج كلها الفيل عظام وإن اخلاصة بالدها يف إال العرق ذلك يعرض
 قيس ابن األحنف فخر ملا وقدره العاج شرف ولوال وأمثن أكرم انبه جوهر
 وخراجا وديباجا وساجا عاجا منكم كثرأ حنن قوله يف الكوفة أهل على
بالدها غري يف تتسافد ال الفيلة أن وقيل  
 جلس مث متوالية أايم عشرة يوم كل يف مرة ألف الفيل سورة قرأ من فائدة
 عز اللهم الضمائر مبكنوانت احمليط احلاضر أنت اللهم وقال جار ماء على
 وال وأساءين ظلمين انفال إن اللهم العامل املطلع وأنت الناصر وقل الظامل
 وقمصه اهلوان سرابل سربله اله فأهلكه مالكه انت غريك بذلك يشهد
 هللا فأخذهم مرتني اخفضه اللهم مرات ست اقصفه اللهم الردى قميص



ظاملا يكن مل ما له يستجيب هللا فإن واق من هللا من هلم كان وما بذنوهبم  
 أذنه وسخ من إنسان يسق وإذا بقه هرب بيت به خبر إذا جلده اخلواص

 من عمل وإذا تثمر مل شجرة على شيء انبه من علق وإذا طويلة نومة انم
ترس كل من أصلب يكون ترس جلده  

 مزاجا منه أبرد أنه إال السنجاب تشبه دويبة(  قاقم( )  القاف حرف) 
السنجاب من قيمة أعز وجلده يقق أبيض وهو  

 أايم سبعة بيضه وحيضن الرمل يف يبيض البحر بساحل يكون طري(  قاوند) 
 البحر هللا ميسك ما ويقال أايم سبعة بعد فيزقها ذلك بعد افراخه خترج مث
 يرب أنه يقال ألنه له إكراما إال الساحل على يفيض أن عن هيجانه يف

 والديه
 وأوجاع الباردة األمراض وينفع املزمنة البالغم وحيلل املقعد يقيم أنه خواصه

 األعصاب
 ملح املنظر قبيح وهو ذلك وغري خالد ابو وكنيته معروف حيوان ( قرد) 

 وآخر خياط قرد للمتوكل أهدي إنه قيل الصنائع يتعلم الفهم سريع الذكاء
 صائغ
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 خيرز إنه قيل حىت نيالدكاك يف واجللوس البيع القرد يعلمون اليمن وأهل
 خلف يعدو إنه قيل حىت لواط وعنده غرية ذو وهو القرطاس ويصر النعل
 وهو األخفش احلسن أيب إىل يوما الرومي ابن والتفت احملبة شدة من املليح
فقال القرد حياكي  

( غاية كل الفضائل من بلغت ... املفدى احلسن أاب اي هنيئا)   
( احلكاية يف عنه قصرت وما ... وسخف قبح يف القرد شركت)   
 يصعد أنه أمره عجيب ومن سفيان أبو وكنيته املعجمة ابلذال(  قنفذ) 

 يف مترغ أفراخ له كان فإن أطاق ما منه فيأكل ينزل مث العنقود فريمي الكرم
 فإذا األفاعي أبكل مولع وهو أوالده إىل به فيذهب بشوكه فيتعلق الباقي
 فأكل ذهب منها أتذى وإذا بشوكه ذلك لدفع مسها فيه يؤثر ال لدغته

 وله كالرجل مباطنة يسفد الذي احليوان وهو أذاها فيزول الربي السعرت
أرجل مخسة  

 دون وهو والنوبة اهلند ببالد يوجد حيوان(  كركند( )  الكاف حرف) 
 مصمت وهو لثقله منه رأسه رفع يستطيع ال عظيم واحد قرن وله اجلاموس

 شربان قرنه وعرض معه شيئا انابه تعمل وال يغلبهف الفيل به يقاتل قوي
 ظهرت قرنه نشر وإذا املالمسة شديد الرأس حمدد وهو جدا بطويل وليس



 وبين والشجر الطري وأنواع والغزالن كالطواويس عجيبة صور معاطفه يف
 مثنها يف ويتغالون للملوك والناطق األسرة صفائح منه يتخذ ولذلك آدم

 وخيرج سنني ثالث حتمل واألنثى اكثر أو آالف اربعة املنطقة تبلغ حبيث
 الوضع قاربت إذا إهنا ويقال احلافر قوي والقرون األسنان انبت ولدها
 أدخل شبع فإذا الشجر أطراف يرعى وصار بطنها من رأسه الولد أخرج
 احليوان من فيها يدع مل ببالد كان إذا أنه اهلند أهل ويزعم أمه بطن يف رأسه
 منه وهراب له هيبة اجلهات مجيع من فرسخ مائة وبينه بينها يكون حىت شيئا

 صوته مسع إذا يتبعه لإلنسان العداوة شديد وهو اهلندي احلمار ويسمى
شيئا منه أيكل وال فيقتله  
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 ذكاء وعنده القمر يف خصوصا الليل غالب ينام ال معروف طري(  كروان) 

املغابنة حيتمل وال يبصره ما جبميع يتكلم إنه قيل  
 مصر أبرض فمشتاه ومصيف مشىت وله للملوك حمبوب طري(  كركي) 

 اجتمع مبكان نزل إذا قيل الرئيس احليوان من وهو العراق أبرض ومصيفه



 أنه يفهم حىت يفالط تصويتا يصوت وهو حيرسه واحد عليه وقام وانم حلقه
 وطئ مشى وإذا القزويين قال لنوبته غريه أيقظ نوبته متت فإذا يقظان
 سار طار وإذا به حيس أن من خوفا قليال وابألخرى رجليه أبحدى األرض
البقية تتبعه مث الدليل كهيئة واحد يقدمه سطرا  

 أن إال سواء النوعان وهذان وسلوقي أهلي نوعان وهو معروف(  كلب) 
 رايضة وعنده حليم احليوان وهذا ذكره من التعلم يف أسرع السلوقي أنثى
الناس من األجالء إكرام طبعه ويف  

 على ودخل منزله يف منهم شخص فتخلف مجاعة عزم رجال أن وحكي
 فرجع فقتلهما عليهما الكلب فوثب فضاجعها املنزل صاحب زوجة

يقول فأنشد قتيلني فوجدمها املنزل صاحب  
( خيون واخلليل عهدي وحيفظ ... وحيوطين يتذم زال وما)   
 وحكى(  يصون كيف للكلب وواعجبا ... حرميت يهتك للخل فواعجبا) 
 الناس إىل لينظروا وجاره أخوه ومعه اجلبانة إىل رجل خرج قال عبيدة أبو

 الكلب ربض قعد فلما يرجع ومل ينته فلم حبجر ورماه فضربه له كلب فتبعه
 هناك بئر فإذا نفسه على خاف رآه فلما طلبه يف له عدو فجاء يديه بني

 أخوه ذهب مث الرتاب عليه يهيال أن وجاره أخاه وأمر فيها فنزل القعر قريبة
 أاته العدو انصرف فلما حوله ينبح الكلب وصار سبيلهما إىل وجاره

 الرجل فتنفس رأسه عن كشفه أن إىل الرتاب يف يبحث زال فما الكلب
 قربا له عمل الكلب ذلك متات فلما أهله إىل وردوه وهفتناول أانس به ومر



قيل ذلك ويف الكلب قرب ذلك ومسى قبة عليه وجعل فيه ودفنه  
( ضاربه وهو كلبه عنه حاد وما ... وشقيقه جاره عنه تفرق)   
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 يوم كل أييت فصار كلب معه وكان ودفن قتل رجال نأ حكي ما ذلك ومن
 إن الناس فقال هناك برجل ويتعلق وينبش وينبح فيه دفن الذي املوضع إىل
 قتيال فوجدوا املوضع ذلك وحفروا ذلك عن فكشفوا شأان الكلب هلذا

 فقتل بقتله فأقر وضربون الكلب عليه ينبح الذي الرجل ذلك على فقبضوا
 شهر كل يف حتيض األنثى أن وقيل احلسنة يعرف ذيال احليوان من وهو
 أو مخسة والغالب النادر يف وذلك جروا عشر إثنا تضع ما وأكثر أايم سبعة
 بلغ ورمبا سنني عشر الغالب يف الكلب ويعيش واحدا ولدت ورمبا ستة

 جاء من فأرسل األسد يفرتس أبرمينية كلب للمتوكل ووصف سنة عشرين
 كلب وقيل ميتني وقعا حىت وتواثبا فتهارشا عليه طلقهوأ أسدا فجوع إليه به

 ما نفسه وبؤس نعمته من يرى ألنه للغين اجملاور الفقري به يشبه الصياد
 أن خياف قال ؟ ابل إذ رجله يرفع الكلب ابل ما لرجل وقيل كبده يفتت



ذلك يتوهم هو قال ؟ ذراعان للكلب أو قيل ذراعيه يلوث  
 وراء من شخصا مسع عنه هللا رضي حنبل بن أمحد اإلمام أن حكي فائدة
 وهو كلبا يطعم فوجده عليه ودخل إليه فسار مثلثة أحاديث يروي النهر

 مل إذا أرجع أن وأضمرت نفسي يف فأخذت أمحد االمام قال به مشتغل
 رضي هريرة أيب عن األعرج عن الزاند أبو حدثين قال مث إيل الرجل يلتفت

 يوم رجاءه هللا قطع ارجتاه من رجاء قطع من"  قال هللا رسول أن عنه هللا
 قصدين وقد كالب أبرض ليست هذه أرضنا وإن اجلنة يلج فلم القيامه

 هللا رمحه أمحد اإلمام فقال قال"  رجاءه أقطع أن فخشيت الكلب هذا
 ملا الرتمذي قال اخرى فائدة أهله إىل قافال رجع مث يكفيين احلديث هذا
 أشدها وكان السباع إبليس عليه سلط األرض إىل آدم تعاىل هللا هبط

 ففعل عليه يده يضع أن وأمره السالم عليه جربيل عليه فنزل قال الكلب
 القيامة يوم إىل ألوالده فيه األلفة وبقيت حيرسه وصار وألفه إليه واطمأن

 وذلك والسالم الصالة عليهما نوح آدم بعد الكلب اختذ من أول أن وقيل
 ألن
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 هللا فأمره ابلنهار السفينة يف صنعه ما فيفسدون ابلليل يعمدون كانوا قومه

 عليه قام مفسد أاته إذا الكلب فكان قال ففعل حارسا كلبا يتخذ أن
فيدفعه والسالم الصالة عليه نوح فيتيقظ  
 أصفر وقيل قطمري وامسه أمسر الكهف أهل كلب نكا قيل أخرى فائدة
 إمساعيل وكبش هو إال اجلنة يدخل ما احليوان يف وليس اللون خلنجي وقيل
 كلب عليك نبح إذا أخرى فائدة النيب وبراق العزيز ومحار صاحل وانقة

 أقطار من تنفذوا أن استطعتم إن واإلنس اجلن معشر اي)  فاقرأ منه وخفت
 إله ال ذلك بعد وقل(  بسلطان إال تنفذون ال فانفذوا واألرض السماوات

تكفاه فإنك هللا إال  
 إىل وأييت الفواخت طيور من إنه قيل معروف طري(  لغلغ( )  الالم حرف) 

 من منه وأيكل الرزق من له هللا قسم ما فيأكل الشتاء أايم يف مصر أرض
بالده إىل يرحل مث رزق فيه له  
 السمك غذاؤه ابلضحضاح يوجد طري(  زيناحل مالك( )  امليم حرف) 

 وإذا املاء ينقص أن من خوفا يروى حىت يشرب ال أنه قيل ألنه بذلك ومسي
 فارس أبرض دويبة ونظريه العوم يستطيع ال ألنه حزن الضحضاح نشف

 أن من خوفا تشبع ال أكلت فإذا الرتاب غذاءها إن يقال عندهم معروفة
 يفرغ

 صغري إىل تنظرون إال والسالم الصالة عليه الق(  منل( )  النون حرف) 



 والبصر السمع له وفلق تركيبه وأتقن خلقه أحكم كيف هللا خلق من
 ال هيئتها ولطافة جثتها صغر يف النملة إىل انظروا والبشر العظم له وسوى
 تكاد
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 يف وسعت األرض على دبت كيف الفكر مبستدرك وال البصر بلحظ تنال

 يف لربدها حرمها يف جتمع جحرها إىل احلبة تنقل رزقها وطلبت مناكبها
 جماري يف فكرت ولو الداين حيرمها وال املنان عنها يغفل ال لصدرها وردها
 سالرأ يف وما بطنها شراسيف من اجلوف يف وما وسفلها علوها يف أكلها

 فتعاىل تعبا وصفها من وللقيت عجبا خلقها من لقضيت وأذهنا عينها من
 ومل فاطر فطرهتا يف يشركه مل دعائمها على وبناها قوائهما على اقامها الذي
 على خافت إذا وقيل سواه معبود وال هو إال إله ال قادر خلقها على يعنه

 نصفني احلبة قتفل إهنا وقيل ليجف األرض ظهر إىل أخرجته يعفن أن حبها
 احلب دون من ألهنا أربعا تفلقها فإهنا الكزبرة إال فتفسد تنبت أن من خوفا
 أهلمها من فسبحان هذا يعرف الفالحة أرابب كل وليس نصفها ينبت



 له جتد مل أنفك على وضعته ولو بعيد من الشيء رائحة تشم إهنا وقيل ذلك
 إىل مجيعا حملونهفي برفقتها استعانت شيء محل عن عجزت وإذا رائحة
 كربيتا أو زرنيخا فيه فجعلت النمل قرية ابب انفتح إذا وقيل جحرها ابب

 معرفة وله العواقب يف نظر له ليس حيوان(  حنل)  أعلم وهللا هجرهتا
 له واالنقياد ألمريه الطاعة طبعه ويف املطر وأوقات وأوقاهتا السنة بفصول

 ال مسدسا شكال الشمع من تابي له يبين أنه معاشه تدبري يف شأنه ومن
 على وحط اهلواء يف ارتفع طار إذا الواحدة كالقطعة اختالف فيه يوجد

 الصايف املاء من وشرب احللوة واألشاء الزهر نوار وأكل النظيفة األماكن
 إنه وقيل العسل مث كالوعاء ليكون الشمع خيرج ما فأول ذلك فأخرج وأتى

 يعمل وبعضه الشمع يعمل بعضهو  البيوت يعمل فبعضه األعمال يقسم
 أخرجه منه مات وما اخللية خارج رجيعه فيجعل النظافة طبعه ويف العسل
 كالظلمة تقطعه آفات وله اللذيذة األصوات فيحب الطرب وعند ورماه
 منها تقطعه آفات له املؤمن وكذلك والنار والدخان واملطر والريح والغيم
اهلوى وانر احلرام دخانو  الفتنة وريح الشك وغيم الغفلة ظلمة  
فأتوه وعسل مباء أئتوين فقال شخص مرض قيل فائدة  
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 أخيه بطن النيب شكا شخصا أن وروي فشفي وشربه اجلميع فخلط بذلك
 فقال الثالثة يف جاء مث بشربه فأمره اثنيا جاء مث فشربه العسل بشرب فأمره

 هللا رسول فقال يزل مل بطنه إن هللا رسول فقال يزل مل بطنه إن هللا رسول اي
" فشفي الثالثة فسقاه عسال اسقه أخيك بطن وكذب هللا صدق"   

 من املراد احلاضرين بعض فقال املنصور جملس حضر بعضهم إن قيل اندرة
 أهل(  للناس شفاء فيه لوانهأ خمتلف شراب بطوهنا من خيرج)  تعاىل قوله

 اللطفاء من حضره من بعض له فقال القرآن والشراب النحل فإهنم البيت
 احلاضرون فضحك هاشم بين بطون من خيرج ما وشرابك طعامك هللا جعل
وأهبته عليه  

 نزول من نفع به واكتحل خالص مبسك اخلالص العسل خلط إذا اخلواص
 واملطبوخ الكلب لعضة عالج ولعقه لقملا يقتل به والتلطخ العني يف املاء
للمسموم انفع منه  
 قوة وله سنة ألف يعيش أنه قيل طويال ويعمر الطيور سيد هو(  نسر) 

 وجثته يوم يف املغرب إىل املشرق من يقطع أنه قيل حىت الطريان على
 أنه قيل حىت الشم حاسة قوة وله الفيلة أوالد حيمل أنه قيل حىت عظيمة

 تباعدت جيفة على سقط وإذا فرسخ أربعمائة مسرية من يفةاجل رائح يشم



 حىت ايكل أنه قيل شره وعنده األكل من يفرغ حىت له هيبة الطيور عنها
 احلالة تلك يف إمساكه أراد لو الناس أضعف أن حبيث احلركة عن يضعف
 من خوفا عشه يف فجعله الدلب بورق وأتى ذهب ابض وإذا أمسكه
 العالية األماكن يف يبيض وإمنا البيض حيضن ال وهو بيضه يفسد أن اخلفاش
 شم لو أنه طبعه ومن احلضن مبنزلة حرارهتا فتكون الشمس يف ويبقيه

 ويقال كمدا ليموت إنه قيل حىت إلفه فراق على احلزن وعنده مات الطيب
 دمحم اي فقال السالم عليه جربيل أاتين"  احلديث ويف قشعم أم منه لألنثى
 صهيب الروم وسيد أنت آدم ولد وسيد آدم البشر فسيد سيد شيء لكل

وسيد بالل احلبش وسيد سلمان فارس وسيد  
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 الكالم وسيد اجلمعة األايم وسيد رمضان الشهور وسيد النسر الطيور
البقرة سورة القرآن دوسي القرآن العريب وسيد العريب  

 شخص على وعلق الذئب جلد يف وجعل النسر قلب أخذ إذا اخلواص
 جعل الوضع املرأة على عسر وإذا احلاجة مقضي الناس عند مهااب كان



وضعها يسهل ريشه من حتتها  
 ومن ابلظليم والذكر البيض أبم األنثى وتسمى ويؤنث يذكر(  نعام) 

 للحضن أثالاث وجتعلها القدر متساوية طواال بيضا تبيض أهنا أمرها عجيب
 غذاء منه فيكون ويدود فيتعفن وتفتحه تكسره وثلثا حضنها يف أتكله وثلثا

فتجد حضنها من خترج أهنا احلمق وعندها أوالدها  
نفسها بيض وترتك فتحضنه غريها بيض  
 القمح خلق ملا تعاىل هللا أن عنه تعاىل هللا رضي األحبار كعب روى فائدة
 ورزق رزقك هذا له وقال النعام بيض قدر على كان آدم على لهوأنز 

 إىل نزل مث مدة ذلك على احلب يزل ومل قال وازرع فاحرث قم أوالدك
 احلمص قدر على العزيز زمن يف وكان النبق مث احلمامة مث الدجاجة بيض
 إىل يربك فإنه النعام إال ابألخرى مشى رجله كسرت إذا حيوان كل وقيل

 رائحة يشم أنه قيل حىت البليغ الشم قوة له تعاىل هللا وخلق ميوت أن
 إن ويقال كالضب املاء تشرب ال وهي ميل نصف مسرية من القناص
 قد أهنا تظن حجر أو شعب له شيء يف رأسها أدخلت أدركها إذا القناص
 األذى طبعها ويف واجلمر والصوان احلديد تقطع قوية معدة وهلا منه استرتت

 لبيض يتعرض ال الذئب أن وقيل الصغري أذن من احللق ختطف أهنا يقال
 أن إىل الذكر ركضه راايه إذا ألهنما حاضرين األبوان دام ما وأفراخه النعام

 يقتاله حىت به يزاالن وال الذكر إىل تسلمه أن إىل فرتكضه األنثى إىل يسلمه
 قولوت الريح استقبلت إذا عدوها يكون ما أشد وقيل هراب يعجزمها أو



 أبو وسأل واألفاعي النعام يسمعان ا ألصمان احليوان من صنفان العرب
 وأنفه بعينيه يعرف فقال يسمع هل الظليم عن العرب بعض الشيباين عمرو

مسع إىل معهما حيتاج وال  
 اجلثة عظيم صنف صنفان وهو الصعب أبو وكنيته أغرب حيوان(  منري) 

قال ابلعكس واآلخر الذنب صغري  
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 تدع ال أنثاه أن ويقال خلقه يف شراسة وعنده الشراب حيب وهو اجلاحظ
 يظفر ال حىت الصياد ألجل وذلك هنشها يضرها وال حبية مطوقا إال ولدها

 نفسه يف شرف وعنده األسد عداوة طبعه ويف فيربأ الفأر أكل مرض وإذا به
 عند نفسه ميلك وال غريه صيد من أيكل وال جيفة أيكل ال أنه يقال

 من محل من اخلواص أربعون وأكثرها ذراعا عشرون وثبته وأدىن الغضب
 جلده على فجلس بواسري به كان ومن الناس عند مهااب صار شيئا جلده
بواسريه زالت  

 الصالة عليه يمانسل رسل من وهو معروف طري(  هدهد( )  اهلاء حرف) 



 وسب األرض حتت املاء يرى أنه قيل حىت البصر حدة وعنده والسالم
 هو جيده ومل عنه سأل حني والسالم الصالة عليه سليمان خدمة عن غيابه

 لينظره فذهب وكذا كذا صفته بلقيس عرش أن أخربه سبأ من هدهدا أن
 فتفقده والسالم الصالة عليه سليمان فرآها مكانه من الشمس فدخلت

 القصة عليه وقص وكيت كيت رأيت إين هللا نيب اي قال حضر فلما وطلبه
 أذكر هللا نيب اي تعذيبه أراد ملا والسالم الصالة عليه لسيمان قال أنه ويقال

وأطلقه الكالم هذا من سليمان فارتعد تعاىل هللا يدي بني وقوفك  
 صاحب على علقت اإذ وعينه عنه اهلوام طرد بريشه البيت خبر إذا اخلواص
 خصمه غلب وخاصم إنسان محله إذا وريشه نسيه ما ذكر النسيان
 وإن القولنج من نفع مطبوخا اكل إذا وحلمه يريد مبا وظفر حاجته وقضيت

 أحبه األسفل حليه عليه علق ومن يؤذيه شيء يقربه مل محام برج مبخه خبر
أعلم وتعاىل سبحانه وهللا الناس  

 حسن وهو والفاختة احلمام بني يتولد طري(  نورشا( )  الواو حرف) 
 شدة من أوالده القناص أمسك إذا نفسه يقتل يكاد إنه يقال احلنو شديد
وقال حنوه  
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 نزل إذا واهلدهد للخراب وابنوا للموت لدوا صياحه يف يقول أنه بعضهم
 إذا وليتهم خلقوا ما اخللق هذا ليت تقول والفاختة البصر عمي القضاء
 خريا قدموا يقول واخلطاف علموا ملا عملوا وليتهم خلقوا ملاذا علموا خلقوا
 سبحان يقول والبازي األعلى ريب سبحان تقول واحلمامة ربكم عند جتدوه

 يقول لدراجوا لسان بكل املذكور سبحان يقول والسرطان وحبمده ريب
 ومن رمحة الناس عن البعد يقول والعقاب استوى العرش على الرمحن
كالقارئ الضالني يف صوته وميد كالدرة الفاحتة يقرأ من الطيور  

 اسم هو بل وقيل لكثرهتم بذلك مسوا(  ومأجوج أيجوج( )  الياء حرف) 
 الصالة عليه نوح بن ايفث ولد وهو مقاتل قال مشتق غري أعجمي
 منه فتولد ابلرتاب منيه فالتصق فاحتلم انم آدم إن قال من وقول موالسال

 ويف والسالم الصالة عليهم األنبياء احتالم بعدم مردود احليوان هذا
 صلبه من يرى حىت أحدهم ميوت ال عظيمة أمة ومأجوج أيجوج"  احلديث

 طوله وما ذراعا عشرون طوله منا منهم أصناف وهم انتهى"  نسمة ألف
 خمالب هلم أن وجهه هللا كرم طالب أيب بن علي وعن وأكثر وأقل ذراع
 احلر تقيهم شعور وهلم البهائم وتسافد احلمام وتداعي السباع وأنياب الطري
 يشربون خبراسان وآخرهم ابلشام أوهلم كان األرض يف مشوا وإذا والربد



 وبيت دينةوامل مكة دخول من تعاىل هللا ومينعهم طربية حبرية إىل املشرق مياه
 صنفا أن ويقال اكلوه منهم مات ومن به ميرون شيء كل وأيكلون املقدس

 ويفرتش ابحدامها يلتحف فهو وبرة واألخرى صلدة إحدامها أذانن له منهم
 ؟ الدعوة بلغتهم هل سئل والسالم الصالة عليه أنه احلديث ويف األخرى

 النار خلق فهم يبواجي فلم يب أسري ليلة دعوهتم والسالم الصالة عليه فقال
 أرسل آدم اي قال القيامة يوم كان إذا وجل عز هللا إن أيضا احلديث ويف

 ألف كل من تعاىل هللا فيقول ؟ النار بعث وما ايرب فيقول النار بعث
األمر فاشتد قال للجنة وواحدة للنار وتسعون وتسعة تسعمائة  
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 ومنكم ألفا ومأجوج أيجوج من فإن أبشروا هللا رسول فقال املسلمني على

 اي فقال صفه فقال ابلردم فأخربه النيب إىل جاء رجال أن احلديث ويف واحدا
 يف فدخلت يعلمونه احلديد إال ألهلها ليس أرض إىل انطلقت هللا رسول
 منها فارتعدت أفزعتين عظيمة ضجة تمسع الغروب وقت كان فلما بيت
 قوم أصوات الضجة هذه إن عليك أبس ال البيت صاحب فقال قال



 مثل لبنه فإذا إليه تنظر أن أتريد الردم هذا خلف من الساعة هذه يذهبون
 فقال املخرب الربد كأنه حديد من كله النخل جذوع مثل ومسامريه الصخرة

 قال الرجل هذا فلينظر الردم ىرأ من إىل ينظر أن سره من هللا رسول
 تطلب خلفه األمة وهذه القرنني ذو بناه الذي السد هو وهذا املفسرون

 هللا يقضي أن إىل كان كما هللا فيعريه يوم كل تنقبه اجلهة هذه إىل اجمليء
 به هللا فيهلكهم حالقيمهم يف يطلع دورا ذلك بعد عليهم هللا يسلط مث أمره

كثرية ذلك يف واألخبار  
 الشجر هبما تنشر منشاران كأهنما طويالن قرانن هلا وحشية دابة(  مجور) 

 هو اجلوهري وقال صامتان ومها سنة كل يف قرنيه يلقي كاأليل هو وقيل
الوحشي احلمار  
 أحدمها قال املدن من مدينة من قراب فلما طريق يف رجالن ترافق قيل اندرة

 وما قال حاجة إليك ويل اجلان من رجل وإين حق عليك يل صار قد لآلخر
 عجوز فهناك املدينة هذه من الفالين املكان إىل وصلت إذا قال ؟ هي

 حاجة إليك يل أيضا وأان اآلخر له فقال واذحبه منها فاشرته ديك عندها
 بسري هباميه تشد قال له يعمل ما إنساان اجلين ركب إذا قال ؟ هي وما قال
 ويف أربعا اليمىن يف السذاب ءما من أذنيه يف وتقطر اليحمور جلد من

 به أمره ما ففعل األنسي ودخل تفرقا ميوت له الراكب فإن ثالاث اليسرى
 أهل به أحاط وقد إال أايم بعد يشعر فلم وذحبه الديك شراء من اجلين
 سلبت الديك ذحبت حني ومن ساحر أنت له وقالوا البلدة تلك من صبية



 بسري ائتوين قال املدينة صاحب ىلإ إال نفلتك فال عقلها عندان صبية من
 فشددت الصبية على ودخلت السذاب ماء من وقليل اليحمور جلد من

 وقطرت
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 مات مث نفسي على علمتك آه يقول صوات فسمعت أذنيها يف السذاب ماء

الشابة تلك هللا وشفي ساعته  
االمجال على واحليوان الطري خواص يف فصل  

 ابلطبع يعوم حيوان وكل أبدا أسناهنما من شيئا يلقيان ال واخلنزير الضب
 إال فقط العليا اجلهة يف عينه أهداب فإن عني ذي وكل والقرد االنسان
 مخ ال والظليم له مرارة ال والبعري له طحال ال والفرس اجلهتني من االنسان
 كبدها من تتنفس ألهنا هلا رئة ال والسمكة هلا ألسنة ال واحليات لعظمه

 املتهم واحليوان حافر فله له قرن ال وما قرن فله له حافر ال حيوان وكل
 عني ابلليل تضيء اليت والعيون والسنور واحلمار واخلنزير القرد ابللواك
 النسانا احليوان من القوت يدخر والذي والسنور واألفعى والنمر األسد



 والفرس اإلنسان احليوان من حييض والذي والنمل والنحل والغراب والفأر
 فتبارك السمك من الرعاد أيضا ويقال واخلفاش والضبع واألرنب والكلب

 سبحانه وهللا الباب هذا يف إيراده قصدت ما آخر وهذا اخلالقني أحسن هللا
ابلصواب أعلم وتعاىل  
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وصفاهتم املخلوقات عجائب من نبذة ذكر يف والستون الثالث الباب  
 يف خلق وتعاىل سبحانه هللا أن العلماء بعض عن كتابه يف املسعودي ذكر

 ذوات منها أنواع وهي خمتلفة خلق على أمة وعشرين مثانيا آدم قبل األرض
 وهلم كالطري ورؤوس كاألسود أبدان له ما ومنها قرقعة وكالمهم أجنحة
 من واآلخر قبله من واحد وجهان له ما ومنها دوي وكالمهم وأذانب شعور
 مثل وكالمهم ورجل بيد االنسان نصف يشبه ومنها كثرية وأرجل خلفه
 قرن رأسه ويف كالسلحفاة وظهره كاآلدمي وجهه ما ومنها الغرانيق صياح

 ومنها كالبقر وذنب أبيض شعر له ما ومنها الكالب يعو  مثال وكالمهم
 تناكحت األمم هذه إن ويقال طوال وآذان كاخلناجر ابرزة أنياب له ما



 وال أفضل تعاىل هللا خيلق ومل أمة وعشرين مائة صارت حىت وتناسلت
 هللا خلق عنه هللا رضي اخلطاب بن عمر وقال اإلنسان من أمجل وال أحسن
 يف وعشرون وأربعمائة البحر يف ستمائة منها أمة شرينوع أمة ألف تعاىل
 اخللق مجيع له هللا سخر فلذلك خلق كل من اإلنسان ويف الرب

 النطق وله اآلالت مجيع بيده وعمل اللذات مجيع له واستجمعت
 مجيع واستنباط األشياء واخرتاعات والفطنة والفكرة والبكاء والضحك

 والنعيم والوعيد والوعد والنهي األمر قعو  وعليه املعادن واستخراج العلوم
 على السالم عليه إسرافيل تعاىل هللا وخلق قرب وله خاطب وإايه والعذاب

 الوجوه تضربوا ال"  احلديث ويف إليه املالئكة أقرب وهو االنسان صورة
يف تعاىل هللا وآايت"  إسرافيل صورة على فإهنا  
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 هللا عبد الشيخ وقال(  اخلالقني أحسن هللا فتبارك)  حتصر أن من أكثر

 فوجدت عاد قبور فرأيت ابشقرد إىل دخلت األلباب حتفة كتاب صاحب
 نصف ابشقرد يف عندي وكان شربان وعرضه أشبار أربعة طوله أحدهم سن



 ووزهنا شربين الثنية نصف فكان سفلاأل أحدهم فك من يل أخرجت ثنية
 وطول ذراعا عشر سبعة العادي ذلك فك دور وكان مثقال ومائة ألف
 أشبار ثالثة أضالعهم من ضلع كل وعرض أذرع مثانية أحدهم عضد عظم

 عاد نسل من ومخسمائة ثالثني سنة بلغار يف رأيت ولقد قال الرخام كلوح
 ديقي أو دنقي يسمى كان ذراعا وعشرين سبعة من أكثر طوله طويال رجال
 يكسر قوته من وكان الصغري الولد أيخذ كما إبطه حتت الفرس أيخذ وكان
 صاحب وكان البقل ابقة يقع كما وأعضاءه جلده ويقطع الفرس ساق بيده
 من قطعة كأهنا لرأسه عادية وبيضة عجلة على حتمل درعا له اختذ قد بلغار
 لقتله الفيل هبا ضرب لو كالعصا لوطالب من شجرة يده يف أيخذ وكان جبل
 وكان ويكرمين يب ويرحب علي يسلم لقيين إذا كان متواضعا خريا وكان
 ميكنه محام بلغار يف ين ومل عليه تعاىل هللا رمحه ركبتيه إىل يصل ال رأسي

 بلغار يف مرات ورأيتها طوله على أخت له وكانت واحدة محام إال دخوهلا
 قتلت العادية املرأة هذه إن النعمان ابن وبيعق بلغار قاضي يل وقال

 فكسرت إليها ضمته إهنا قيل بلغار أهل أقوى وكان آدم امسه وكان زوجها
ساعته من فمات أضالعه  

 الناس أحسن من كان أنه عنق بن عوج يف منبه بن وهب عن وروي
 فلم الطوفان يف خيوض كان إنه قيل طوله يوصف ال كان أنه إال وأمجلهم

 وكان ذراعا أربعني اجلبال رؤوس على عال الطوفان إن ويقال كبتيهر  يبلغ
 دهرا هللا وعمره الصغري اجلدول أحدكم يتخطى كما فيتخطاها ابملدينة جيتاز



 األرض يف يسري أفعاله يف جبارا وكان السالم عليه موسى أدرك حىت طويال
ويقال شاء ما ويفسد وحبرا برا  
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 قدرهم على جبل من بقطعة فأتى ذهب التيه يف إسرائيل بنو حصر ملا إنه

 مدور حجر منقاره يف طريا هللا فبعث عليهم ليلقيها رأسه على واحتملها
 عنقه يف واخنرق وسطه من فانثقب رأسه على الذي احلجر على فوضعه
 إليه فخرج بذلك والسالم الصالة عليه موسى نبيه جلو  عز هللا وأخرب
 عشرة طوله كان والسالم الصالة عليه موسى إن ويقال فقتله بعصا وضربه
 إىل يصل فلم وضربه أذرع عشرة اهلواء يف وقفز أذرع عشرة وعصاه أذرع

 آدم بنت عنق أمه عن قيل ما ذلك ومن اخلالقني أحسن هللا فتبارك عرقوبه
 هلا اخللقة مشوهة وكانت أخ بغري مفردة وكانت والسالم الصالة عليه

 علي وقال كاملنجلني ظفران أصبع ولكل أصابع عشرة يد كل ويف رأسان
 الفجور وعمل األرض يف بغى من أول هي وجهه هللا كرم طالب أيب بن

 قد وكان السحر وجوه يف وصرفهم الشياطني واستخدم ابملعاصي وجاهر



 هبا الشياطني تطيعه عظيمة أمساء والسالم الصالة هعلي آدم على هللا أنزل
 هبا واستخدمت وسرقتها عنق فغافلتها هبا لتحرتز حواء إىل يدفعها أن وأمره

 ذلك على وأمنت آدم عليها فدعا الكهانة من بشيء وتكلمت الشياطني
 بعد وذلك وقتلها عليها فهجم الفيل من أعظم أسدا عليه هللا فأرسل حواء

بسنتني جاعو  والدهتا  
 األكراد ببالده شاهد أنه املوصل فقهاء بعض عن حكي ما ذلك ومن

 يبلغ مل صيب وهو أذرع تسعة طوله إنساان املصل جبال من جبل يف احملمدية
 املوصل صاحب فأراد ظهره خلف ويرميه القوي الرجل بيده أيخذ وكان

فرتكه خبل عقله يف له فقيل استخدامه  
 اليمن بلدة دخلت قال أنه عنه تعاىل هللا رضي الشافعي اإلمام عن وروي
 أعاله إىل وسطه ومن واحد بدن أسفله إىل وسطه من إنساان هبا فرأيت
 ويتقاتالن ويشرابن أيكالن ومها أيد وأربع ووجهني برأسني مفرتقان بدانن

 أحسن يل فقيل ورجعت قليال عنهما غبت مث قال ويصطلحان ويتالطمان
وكيف فقلت قنيالش أحد يف عزاءك هللا  
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 ورأيت قطع مث ذبل حىت وترك وثيق حبل أسفله يف ربط فقيل ؟ به صنع

وراجعا ذاهبا ابلسوق اآلخرب اجلسد  
 واحد جسد يف رجالن وهو الدولة انصر إىل األرمن بطارقة أرسله ما ومنه

 هل فسألومها اآلخر عن أحدمها انفصال عن وسأهلم األطباء حضرفأ
 إنه ويقال فصلهما ميكن ال له فقالوا نعم قال ؟ معا وتعطشان معا جتوعان
 وأنه األحيان بعض يف خيتصمان أهنما فأخرب حاهلما عن فسأله أابمها أحضر
 له فرس الساماين منصور أيب إىل أهدي أنه ذكر ما ذلك ومن بينهما يصلح
 ألصقهما بعد وإذا نشرمها إنسان منه قرب إذا جناحان له وثعلب قرانن
 جنبيه حد على مولود له ولد أنه عليه تعاىل هللا رمحة عياض القاضي وذكر

 يف كثريا يوجد فإنه يبعد ال وهذا هللا رسول دمحم هللا إال إله ال مكتوب
 وذكر أيد ومثلها رجلأ أربعة له غالم ابلقاهرة ولد أنه وذكر الدبركي السنور

 أعمال من فوض فواله طقطو يدعى مملوك مصر والة لبعض كان أنه
 وأما ولدين وولدت هبا فتزوج امرأة انقلب مث ولد له وولد هبا فتزوج الصعيد

 واحد واملخرج برأسني وحيوان أرجل أبربعة ودجاجة قرون أبربعة كبش
 أنعم ما على احلمد فلله ةمتناهي غري مصنوعاته يف تعاىل هللا وعجائب فكثري

عليه ثناء حنصي ال علينا به  
 يطلع األوقات بعض ويف اآلدمي يشبه حيوان وهو املاء إنسان ذلك ومن
 السنة تلك يف برؤيته الناس ويستبشر بيضاء بلحية شيخ الشام ببحر



 ابخلصب
 شعور ذوات النساء يشبهن الروم ببحر أمة وهم املاء بنات ذلك ومن

 رجال وهلن ولعب وضحك يفهم ال كالم وهلن حسان هنو  وفروج وثدي
 لذة فيجدون وجيامعوهنن يصطادوهنن الصيادين إن ويقال جنسهن من

 إن ويقال اثنيا البحور يف يعيدوهن مث النساء من غريهن يف توجد ال عظيمة
ذكر ما على ورشيد ابلربلس يوجد الصنف هذا  
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 يف أنه التجار بعض حدثين قال احلجازي العباس أيب الشيخ عن وحكي

 احلبال فيها وجعلوا أذهنا فنقبوا عظيمة مسكة إليه خرجت السنني من سنة
 محراء الشعر سوداء بيضاء حسناء جارية فخرجت أذهنا ففتحت وأخرجوها

 إىل صرهتا ومن النساء من يكون ما أحسن من العينني كحالء اخلدين
 كاإلزار عليها ودائر ودبرها قبلها يسرت كالثوب شيء ساقيها نصف

 يدها وتعض شعرها وتنتف وجهها تلطم فصارت الرب إيل الرجال فأخذها
 فتبارك البحر يف فألقوها أيديهم يف ماتت حىت النساء تصيح كما وتصيح



اخلالقني أحسن هللا  
 ذات جزيرة على ألقتهم الريح أن البحريني بعض عن القزويين وحكى
 مههمة هبا يسمعون الليل جاء إذا وكانوا هبامدة فأقاموا وأهنار أشجار
 البحر جانب يف وكمنوا مجاعة املراكب من فخرج ولعبا وضحكا واصواات

 منهن فأخذوا عليهن فوثبوا عادهتن على املاء بنات خرج الليل جاء فلما
 يف فوثبت فأطلقها بصاحبته فوثق أحدمها فأما شخصان هبما فتزوج اثنتني
 ولدا له ولدت حىت حيرسها وهو زماان صاحبته مع فبقي اآلخر وأما البحر
 وألقت فأغفلته فأطلقها هبا ووثق البحر وركبوا اهلواء طاب فلما القمر كأنه

 من ظهرت أايم بعد كان فلما عظيما أتسفا عليها فتأسف البحر يف نفسها
 فباعه وجوهر در فيه صدفا لصاحبها وألقت املراكب من ودنت البحر
التجار من وصار  
 من األندلس من رجال أن اترخيه يف زوالق ابن ذكره ما احلكاية هذه ونظري
 اخلدين محراء الشعر سوداء الوجه حسناء منهن جارية صاد اخلضراء اجلزيرة
 سنني عنده فأقامت األوصاف كاملة التمام ليلة البدر كأهنا العينني جنالء

 أراد إنه مث سنني أربع العمر من وبلغ ذكرا ولدا وأولدها شديدا حبا وأحبها
 وألقت ولدها أخذت البحر توسطت فلما هبا ووثق معه فاستصحبها السفر
 أهل ميكنه فلم عليها حسرة خلفها نفسه يلقي أن فكاد البحر يف نفسها
 كثريا صدفا له ألفت له رتظه أايم ثالثة بعد كان فلما ذلك من املركب

وتركته عليه سلمت مث در فيه  
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 نشاهده مل وما خلقه عجائب أكثر ما هللا فتبارك هبا العهد آخر ذلك فكان

 معبود وال هو إال إله ال شيء كل على القادر فسبحان أكثر به ونسمع
 إىل ابإلضافة مقدور كل أن ويعلم واملستحيل اجلائز يعرف فالعاقل سواه
 قائله يكذب ومل استحسنه جائزا عجبا مسع وإذا قليل تعاىل هللا قدره

 وذلك انقله وتزييف قائله بتكذيب قطع يشاهده مل ما مسع إذا واجلاهل
 حتسب أم)  ىلتعا بقوله العقل بعدم اجلاهل تعاىل هللا وصف وقد عقله لقلة
 عجائب من تعاىل هللا أودع وقد(  يعقلون أو يسمعون أكثرهم أن

 آية من وكأين)  تعاىل قوله عليه يدل ما والسماوات اآلفاق يف املصنوعات
 منكر تكن فال(  معرضون عنها وهم عليها ميرون واألرض السماوات يف

آايته من األشياء فكل العجائب  
( اجلاحد جيحده كيف أم ... االله يعصى كيف عجبا فيا)   
 حجر شاهد ومن(  الواحد أنه على تدل ... آية له شيء كل ويف) 

 كسره عن يعجز الذي املاس حجر وكذلك للحديد وجذبه املغناطيس



 ثقب على يقدر وال والفوالذ الياقوت ويثقب الرصاص ويكسره احلديد
 تكن فال شيء كل على قادر السر هذا أودعه الذي أن يعلم الرصاص

 حييطوا مل مبا كذبوا بل)  قال تعاىل هللا فإن حكمته وجه تعلم ال مبا مكذاب
 أمة السودان بالد يف إن األلباب حتفة صاحب قال(  أتويله أيهتم وملا بعلمه

هلم رؤوس ال  
 ولد من أمة املغرب بالد يف وذكر امللوك سري كتاب يف الشعيب ذكرهم وقد
 ماء يف يدخلن النساء هؤالء وأن ذكر همأرض يف يعيش وال نساء كلهم آدم

 أبدا ذكراان يلدن وال بنتا منهن امرأة كل وتلد ذلك من فيحبلن عندهم
 اليت الظلمات إىل يصل أن أراد ملا إليهم وصل اليماين تبع ولد إن وقيل

الذي وهو أفريقش إمسه كان هذا تبع ولد وإن القرنني ذو دخلها  
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 فيه جيري واد وهو السبت وادي إىل وصل وأنه ابمسه ومساها إفريقية بىن

 فلما هلك إال حيوان فيه يدخل أن ميكن ال السيل فيه جيري كما الرمل
 فسكن السبت يوم إىل أقام إليه وصل ملا القرنني وذو الرجوع استعجل رآه



 أعلم وتعاىل سبحانه وهللا يقال فيما الظلمات إىل وصل أن إىل ربهفع جراينه
 صدورهم يف وأفواههم مناكبهم يف أعينهم هلم رؤوس ال اليت األمة وتلك
 امللك وأما منهم أحد على مضرة وال يتناسلون كالبهائم كثريون وهم

 الذي واألمن والرخاء احلسنة والسياسة اجلزيلة والنعم الكثري والعدد العظيم
 بعلم الناس أعلم اهلند وأهل الصني وبالد اهلند بالد ففي معه خوف ال

 سواهم أحد يقدر ال اليت العجيبة والصناعات واهلندسة النجوم وعلم الطب
 أنواع ومجيع الكافور وشجر العود ينبت وجزائرهم بالدهم ويف أمثاهلا على

 العقاقري وأنواع والبسباسة والكبابة والدرصييت والسنبل كالقرنفل الطيب
 يف املسك جيتمع كالغزال حيوان وهو املسك حيوان وعندهم واألدوية
 عرق منه خيرج كالسنور حيوان وهو الزابد حيوان وعندهم سرعته

 تكون حبيث ابلتغرب رائحته وتزيد جسده من يسيل ثخني أسود كالقطران
 يف اوأكثره اليواقيت أنواع بالدهم من وخيرج األذفر املسك من أذكى
 فيما اجلنة من والسالم الصالة عليه آدم نزل جبلها وعلى سرنديب جزيرة
 يقال

 إحداها يف كان أعجوبة فيها مدينة كل مدائن سبع ببابل كان إنه وحكي
 القيام عن وامتنعوا مملكته أهل بعض امللك على التوى فإذا األرض متثال

 املاء سد الناحية تلك أهل يطيق فال التمثال يف عليهم أهنارها خرج ابخلراج
 حوض الثانية ويف البلد ذلك يف سيد ال التمثال يسد مل وما يعتدلوا حىت
 الشراب من أحب مبا واحد كل أتى لطعامه جيمعهم أن امللك أراد إذا



 احلوض ذلك من سقى من فكل األشربة فاختلطت احلوض ذلك فصبه
 الغائب حال يعلموا نأ أرادوا إذا طبل الثالثة ويف به جاء الذي شرابه كان
 له يسمع مل ميتا كان وإن صوت له مسع حيا كان ن فإ قرعوه أهله عن

 فأبصروه فيها الغائب حال يعلموا أن أرادوا إذا مرآة الرابعة ويف صوت
عليها هو حالة أي على  
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 صوتت الغريب دخل فإذا حناس من أوزة اخلامسة ويف اهدونهيش كأهنم
 املاء على جالسان قاضيان السادسة ويف املدينة أهل يسمعه صوات األوزة
 ويقع القاضيني مع جيلس حىت املاء على احملق فيمشي اخلصمان فيأيت

 جلس فإن ساقها إال تطل ال ضخمة شجرة السابعة ويف املاء يف املبطل
 يف جلسوا واحدا األلف على أرادوا فإذا شخص ألف إىل لتهأظ أحد حتتها

 يف اقتصرت وقد اجملال التسع ذلك يف املقال بسطت ولو كلهم الشمس
 املرجع وإليه ابلصواب أعلم وتعاىل سبحانه وهللا ذكرت ما على ذلك

وسلم وصحبه آله وعلى األمي النيب دمحم سيدان على هللا وصلى واملآب  
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 هللا عبد الشيخ عن روي وصفاهتم اجلان خلق يف والستون الرابع الباب

 عن املأثورة املتقدمة الكتب بعض يف قرأت قال أنه األلباب حتفة صاحب
 انر قخل اجلان خيلق أن أراد ملا تعاىل هللا أن تعاىل هللا رمحهم العلماء
 واجلان)  تعاىل هللا قال كما جاان مساه خلقا مارجها من وخلق السموم
 وخلق)  آخر موضع يف تعاىل هللا وقال(  السموم انر من قبل من خلقناه
 النار نور من املالئكة خلق تعاىل هللا إن وقيل(  انر من مارج من اجلان

 نوعا أن ألخبارا بعض يف جاء وقد دخاهنا من والشياطني هلبها من واجلان
 سكاان كانوا والسالم الصالة عليه آدم خلق قبل الزمان قدمي يف اجلن من
 والنبوة امللك فيهم وكان وجبال سهال وحبرا برا طبقوها قد األرض يف

 املالئكة على ويسلمون السماء اىل يطريون وكانوا والشريعة والدين
 بغوا أن إىل ليهمع هللا نعم وكثرت السماء يف ما خرب منهم ويستعلمون

 املالئكة من جندا عليهم تعاىل هللا فأرسل أنبيائهم وصااي وتركوا وطغوا
 البحار أطراف إىل وطردوهم اجلن وغلبوا عظيمة مقتلة بينهم فحصل



 اجلن كان قالوا واليوانن الفرس أن املسعودي وذكر كثرية أمما منهم وأسروا
 ومنهم النار هلب مع ينط من ومنهم السمع يسرتق من منهم قبائل ابألرض

 مخسة بعد مث هللا لعنه إبليس مجلتهم من وكان ملك قبيلة ولكل يطري من
 مث طويلة مدة ذلك على وأقاموا ملوكا عليهم وملكوا افرتقوا سنة آالف

بعض على بعضهم وأغار امللك على حتاسدوا  
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 وخيتلط السماء إىل يصعد هللا لعنه إبليس وكان وحروب وقائع بينهم وجرت

 ومتلك وقتلهم اجلن فهزم املالئكة من جبيوش تعاىل هللا فبعثه ابملالئكة
 ما معه له واتفق والسالم الصالة عليه آدم خلق أن إىل طويلة مدة األرض

 البحر إىل إبليس انتقل ذلك دفعن شأنه وعظم األرض إىل آدم وأهبط اتفق
 يلقح لكنه يلد ال فهو السفاد شهوة قوة عليه ألقى مث هناك وسكن احمليط

 شيطان ألف ستون بيضة كل من خيرج إنه قيل ويفرخ ويبيض كالطري
 إيذاء أكثرهم جملسه ومن منه وأدانهم إليه وأقرهبم اخللق على فيسلطهم

 األرض إيل أنزلتين رب اي الق هللا لعنه إبليس أن احلديث ويف للخلق



 قال األسواق مسكنك قال مسكنا يل فاجعل رحيما وجعلتين وطردتين
 كل قال شرااب يل فاجعل قال عليه امسي يذكر مل ما قال طعاما يل فاجعل
 قال أو صيدا يل فاجعل قال املزامري قال مؤذان يل فاجعل قال مسكر
النساء قال مصائد  
هللا لعنه مكايده يف فصل  

 فحصل بنت له جار وله برصيصا يدعى عابد إسرائيل بين يف كان أنه نهام
 فجاء قال هلا ليدعو برصيصا جارك إىل محلتها لو جريانه له فقال مرض هلا

 فما مريضة بنتا له وإن اجلوار حق عليك جلارك إن وقال العابد إىل إبليس
 تكعباد عقب هلا هللا ودعوت البيت جانب يف عندك جعلتها لو ضرك
 دعها العابد له قال ابلبنت جاره أاته فلما قال مرضها من تشفى أن فعسى

 له ووسوس إبليس له فجاء شفيت حىت مدة عنده فرتكها قال وانصرف
 اقتلها له فقال هللا لعنه إبليس له جاء محلت فلما منه فحملت وطئها حىت
 هلهاأ إىل الشيطان ذهب ذلك فعند قال ودفنها فقتلها قال تفتضح لئال

 ومضوا أخذوه مث قضيته عن وكشفوا العابد إىل فجاؤا بذلك وأعلمهم
 خلصتك يل سجدت إن له فقال الطريق يف اللعني إبليس فعارضه ليقتلوه

 منهم
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 مكائد من اعصمنا اللهم كافرا الرجل ومات منه تربأ ذلك فعند له فسجد

الرامحني أرحم اي برمحتك الشيطان  
 فجاء يعبدوهنا وصاروا شجرة اختذوا إسرائيل بين أن اتفق ما ذلك ومن

 تركت له وقال هللا لعنه إبليس فعارضه ليقطعها بفأس عبادهم بعض
 فصرعه معه تقاتل حىت به يزل ومل نفعه عليه يعود ال لشيء وجئت عبادتك

 إىل يوم كل يف ذلك معه يعمل يزل ومل رجع مث صدره على وجلس العابد
 يوم كل يف لك أجعل وأان قطعها اترك له قال يرجع ال رآه فلما أايم ثالثة

 قال فرجع ذلك على وعاهده وعبادتك نفقتك على هبما تستعني دينارين
 عنه ذلك قطع مث دينارين مث دينارين مث دينارين وسادته حتت له فجعل
 الطريق يف إبليس فعارضه الشجرة قطع إىل وذهب الفأس بدالعا فأخذا
 ترجع مل إن له وقال صدره على وجلس إبليس فصرعه وجتاذاب معه وحتاور

 فقال غلبتين كيف واخربين عين خل العابد له فقال ذحبتك وإال قطعها عن
غلبتك لنفسك غبت وملا غلبتين هلل غضبت ملا له  

 قلنا وإذ)  تعاىل هللا قال استيفائها حمل هذا ليس كثرية أشياء ومنها
 أمر عن ففسق اجلن من كان إبليس إال فسجدوا آلدم اسجدوا للمالئكة



( بدال للظاملني بئس عدو لكم وهو دوين من أولياء وذريته أفتتخذونه ربه  
كثرية أنواع وهم املتشيطنه يف فصل  
اإلنسان صورة على البحار جزائر يف يوجد الوهلان منها  

 أخذ يريد نعامة على راكب وهو ملركب عرض أنه املسافرين ضبع حكى
وجوههم على منها خروا عظيمة صيحة هبم وصاح املركب  
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 النساء بزي يتزاي منها صنفا أن حيكى السعالة ومنها املركب يف من بعض

 ويرتاءى
 مدة معه فأقامت يعلم ال وهو منهن امرأة تزوج بعضهم أن وحكي لرجالل

 السطح معه صعدت ليلة ذات كانت فلما وإاناث ذكورا أوالدا منه وولدت
 نريان تنر أمل وقالت فاضطربت اجلبانة عند بعد من انرا فرأت فنظرت
 ومل ارت ط مث خريا هبم أوصيك وبناتك بنوك وقالت لوهنا وتغري السعاىل

 يعجبوا أن بذلك ومقصوده العباد خيدم املذهب له يقال نوع ومنها إليه تعد
 أبنفسهم



 وطعام بسراج شخص فأاته فيها يتعبد صومعة نزل العباد بعض أن وحكي
 أن يريد املذهب إنه ابلصومعة شخص له فقال ذلك من العابد فتعجب

 عضب وقال شيطان أنه ألعلم إين وهللا كراميت من ذلك أن لك خييل
 ومنهم الشيخ يدي بني الفانوس حيمل من منهم أصناف املذهب الصوفية

الشعر ينشد من ومنهم ذلك وغري والشراب ابلطعام أيتيه من  
 أبربعة أان فإذا أثره يف فخرجت غالم يل أبق املسافرين بعض وقال

 فقالوا عليهم وسلمت منهم فدنوت قال وجرير الفرزدق شعر يتناشدون
 بغالمي أعلمك وما قلت غالمك تريد بعضهم فقال ال فقلت ؟ حاجة ألك

 غاب مث قال وأمحق نعم قال ؟ أان جاهل أو قلت جبهلك كعلمي قال ؟
 يده يف أنفخ قال أفقت فلما علي غشي رأيته فلما مقيدا ابلغالم وأاتين

 وجع يف وال ذلك من شيء يف أنفخ ال وصرت عنه العيد فانفرج ففعلت
 خيطف العفريت له يقال نوع ومنها صاحبه خلصوو  برئ إال األوجاع من

 هللا رضي اخلطاب بن عمر زمن يف ابنته اختطفت رجال إن يقال النساء
عنه تعاىل  
 قضاء يل عرض إذا ليلة ذات سائرون حنن بينما املسافرين بعض وقال

 رأيت إذ أثرهم يف سائر أان فبينما عنهم وضللت رفقيت عن فانفردت احلاجة
أان وإذا جانبها إىل فجئت يمةوخ عظيمة انرا  
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 اختطفين فزارة من أان فقالت حاهلا عن فسألتها فيها جالسة مجيلة جبارية

 ابلنهار وأيتيين ابلليل عين يغيب فهو ههنا وجعلين ظليم له يقال عفريت
 فيأخذين وأيتينا يتبعنا فإنه وأنت أان أهلك فقالت معي امضي هلا فقلت

 حىت احلديث أرددها زلت وما قتلي وال أخذك يستطيع ال فقلت ويقتلك
 أان فإذا فالتفت الفجر طلع حىت هبا وسرت فركبتها انقيت هلا فأخنت رضيت

 قد هو ها فقالت األرض يف ختطان ورجاله أقبل قد مهول عظيم بشخص
 وتعوذت القرآن من آايت وقرأت خطا حوهلا وخططت قيتان فأخنت أاتان
يقول وأنشد فتقدم العظيم ابهلل  
( ... القدر يدعوه للحني الذي ذا اي)   
( ... سر مث احلسناء عن خل)   
فأجبته قال(  ... اصطرب فينا خربة ذا تكن وإن)   
( ... احلمق يدعوه للحني الذي ذا اي)   
( ... وانطلق رسال احلسناء عن خل)   
 أسد صورة يف يل فتبدى قال(  ... عشق من أبول اجلن يف أنت ما) 



 هل قال مين أيس فلما بصاحبه منا أحد يظفر فلم ساعة وجاذبته وجاذبين
 مائتان قال ؟ هن وما قلت ؟ خصال ثالث إحدى أو انصييت جز يف لك
 وبني بيين وخل الساعة دينار ألف أو حيايت أايم أخدمك أو اإلبل من
 حيث من فاذهب خبدمتك يل حاجة وال بدنياي ديين أبيع ال فقلت اريةاجل

 أهلها إىل ابجلارية وسرت أفهمه ال بكالم يتكلم وهو فانطلق فال أتيت
أوالد منها وجاءين هبا وتزودت  
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 جربيل اندى والسالم الصالة عليه لسليمان اجلن ىلتعا هللا سخر ملا وقيل
 قال تعاىل هللا إبذن داود بن سليمان هللا نيب أجيبوا اجلن أيها السالم عليه

 األودية و والغريان والكهوف اجلبال من والشياطني اجلن فخرجت
 الراعي سوق تسوقهم واملالئكة لبيك لبيك يقولون وهم واآلجام والفلوات

 ذليلة طائعة والسالم الصالة عليه سليمان يدي بني رتحش حىت للغنم
 وشقر سود هي فإذا ألواهنا إىل فنطر فرقة وعشرين أربعا ذاك إذ وكانوا
 رأسه من ومنهم احليواانت مجيع صور وعلى وخضر وصفر وبيض ورقط



 قرون له من ومنهم وذنب خرطوم له من ومنهم الفيل بدن وبدنه أسد رأس
 عليه سليمان هللا نيب تعجب ذلك فعند قال األنواع من ذلك وغري وحوافر
 ألبسين إهلي وقال تعاىل هلل شكرا وسجد األشكال هذه من والسالم الصالة

 وهو وشراهبم طعامهم وعن طباعهم عن يسأهلم وجعل عندك من هيبة
 واألشجار واألحجار الصخور قطع من الصنائع يف فرقهم مث جييبونه

 هللا قال واجلواهر املعادن استخراج ويف احلصون وأبنية البحار يف والغوص
 هبذا ذلك من ونكتفي(  حساب بغري أمسك أو فامنن عطاؤان هذا)  تعاىل
 دمحم سيدان على هللا وصلى عسري كل تيسري يف املسؤول وهللا اليسري القدر
وسلم وصحبه آله وعلى  
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 األهنار وذكر العجائب من فيها وما البحار ذكر يف والستون اخلامس الباب
فصول وفيه واآلابر  
البحار ذكر يف األول الفصل  

 خيلق أن تعاىل هللا أراد ملا قال أنه عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن عن روي



 مث وتعاىل سبحانه هللا إال وعرضها طوهلا يعلم ال خضراء ايقوتة خلق املاء
 الريح فخلق املاء فاضطرب ماء وصارت فذابت اهليبة بعني إليها نظر

)  تعاىل قوله وعليه املاء منت على ووضعه العرش خلق مث املاء عليها ووضع
( املاء على عرشه وكان  

 منه خليج اهلند حبر وإن قمر وال مشس يدخله ال الظلمات حبر أن واعلم
 وحبر منه خليج الروم وحبر منه خليج الصني وحبر منه جخلي الالذقية وحبر

 األسود البحر من أصلها ذكرهتا اليت البحار هذه وكل منه خليج فارس
 والبحر أرمينية وحبر خوارزم وحبر اخلرز حبر وأما احمليط البحر له يقال الذي
 عن منقطعة فهي الصغار البحار من ذلك وغري النحاس مدينة عند الذي
 اجلزر عن النيب سئل وقيل مد وال جزر فيها ليس ولذلك ألسودا البحر
 حصل البحر يف رجله وضع إن البحرين بني قائم عال ملك هو فقال واملد

فيه ماءه ألن األسود البحر مسي إمنا قيل اجلزر له حصل رفعها وإذا املد له  
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 أبيضا رآه شيئا يده يف اإلنسان منه أخذ فإن األسود كاحلرب العني رأى



 حبر يف املاء ذلك صار فإذا امللوحة شديد ماحل الصرب من أمر أنه إال صافيا
 يف يرى وكذلك ذلك شيء ألي يعلم تعاىل وهللا كالزجنار أخضر تراه الروم
 كاللنب أبيض وخليج لذهبكا أصفر وحبر كالدم أمحر خليج اهلند حبر

 إن وقيل صاف أبيض نفسه يف واملاء املواضع هذه يف األلوان هذه تتغري
األرض بلون املاء تغري  
 هللا عبد بن جابر عن روي فقد وغريه السمك من البحر من خيرج ما وأما

 أاب علينا وأمر البحر ساحل إىل هللا رسول بعثنا قال عنهما تعاىل هللا رضي
 لنا جيد مل متر من جرااب وزودان قريش عري نتلقى عنه تعاىل هللا رضي عبيدة
 فتكفينا املاء عليها نشرب مث منصها مترة مترة يعطينا عبيدة أبو فكان غريه
 الكثيب كهيئة شيئا فرأينا البحر ساحل على فأشرفنا الليل إىل يومنا

 شهرا فأقمنا العنرب تدعى البحر دواب من دابة هو فإذا فأتيناه الضخم
 يف الذي الدهن من نغرتف رأيتنا ولقد مسنا حىت ثالمثائة وحنن منها أنكل
 عبيدة أبو منا أخذ ولقد كالثور القطعة منه ونقطع ابلفالل عينيها وقب
 فأقامها أضالعها من ضلعا وأخذ عينها وقب يف فأقعدهم رجال عشر ثالثة

 املدينة قدمنا فلما حلمها من وتزودان حتتها من فمر معنا بعري أعظم رحل مث
 من شيء معكم فهل لكم هللا أخرجه رزق هو فقال ذلك هللا لرسول ذكران
 عظيمة مسكة البحر من خيرج وقيل فأكله منه له فأرسلنا فتطعموان حلمها

 البحرين جممع إىل منها فتهرب لتأكلها منها أعظم أخرى مسكة فتتبعها
 األسود البحر إىل فرتجع هاوكرب  لعظمها البحرين جممع عليها فتضيق فتتبعها



العاملني رب هللا فتبارك فرسخ مائة البحرين جممع وعرض  
 جممع إىل فدخلنا مجاعة مع سفينة يف ركبت األلباب حتفة صاحب وقال

 عظيمة صيحة فصاحت العظيم اجلبل مثل عظيمة مسكة فخرجت البحرين
 أان وجهي على وسقطت ينخلع قليب فكاد أقوى وال منها أهول قط أمسع مل

البحر يف نفسها السمكة ألقت مث وغريي  
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 هللا فنجاان الغرق وخفنا أمواجه وعظمت شديدا اضطرااب البحر فاضطرب

 ورأيت قال ابلبغل تعرف مسكة هذه يقولون املالحني ومسعت بفضله تعاىل
 كأسنان سود عظام ذنبها إىل رأسها ومن العظيم كاجلبل مسكة البحر يف

 من أكثر البحر يف وبينها بيننا وكنا ذراعني من أطول عظم كل املنشار
 صادفت إذا ابملنشار تعرف السمكة هذه يقولون املاحلني فسمعت فرسخ
 ركبوا مجاعة أن يقول من أان مسعت ولقد نصفني قصمتها السفينة أسفل
 ثياهبم فغسلوا اجلزيرة تلك إىل فخرجوا جزيرة على فأرسوا البحر يف سفينة

 هبا وإذا البحر وطلبت اجلزيرة فتحركت ليطبخوا انرا أوقدوا مث واسرتاحوا



 وقيل سواه معبود وال هو إال إله ال شيء كل على القادر فسبحان مسكة
 جانب إىل حرالب من خترج إهنا يقال لطوهلا ابملنارة تعرف مسكة البحر يف إن

 أهل هبا أحس فإذا فيها من وهتلك فتحطمها عليها نفسها فتلقى السفينة
 والسطول الطسوت ونقروا الطبول وضربوا وضجوا وكربوا صاحوا السفينة

 عنهم تعاىل هللا صرفها رمبا األصوات تلك مسعت إذا ألهنا واألخشاب
 يف يوما تكن األلباب حتفة صاحب هللا عبد الشيخ وقال ورمحته بفضله
 مقدار طوهلا بسواد منقطة صفراء حية بذنب أان فإذا صخرة على البحر

 كأنه رأسها فأخرجت عنها فتباعدت رجلي على تقبض أن فطلبت ابع
 فطعنت معي كان كبريا خنجرا فسللت الصخرة تلك حتت من أرنب رأس

 بيدي نصابه فأمسكت منها خالصه على أقدر فلم فيه فغار رأسها به
 من وخرجت اجلحر فرتكت اجلحر بباب ألصقتها حىت أجره وجعلت مجيعا
 ذلك من فتعجبت واحد رأس يف حيات مخس هي فإذا الصخرة حتت

 احليات أبم تعرف هذه فقال احلية هذه اسم عن هناك كان من وسألت
 وأهنا وأتكله ميوت حىت فتمسكه املاء يف اآلدمي على تقبض أهنا وذكروا
 وأتكل الزوارق تقلب وأان ذراعا عشرين من اكثر حية كل تكون حىت تعظم

 فيها يؤثر وال البصل جلد من أرق جلدها وأن أصحاهبا من عليه قدرت من
النارنج من كثري شيء عليها صخرة البحر يف مرة ورأيت قال شيئا احلديد  
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 من وقع قد هذا نفسي يف فقلت شجرة من قطع كأنه الذي الطري محراأل

 ابحلجر ملتصقة هي فإذا انرجنة منه فقبضت إليه فذهبت السفن بعض
 ثويب بكم يدي فلففت يدي يف ويضرب يتحرك حيوان هي فإذا فجذبتها
 أقلعه أن أقدر فلم وضمر كثرية مياه فيه من فخرج وعصرته عليه وقبضت

 عني له وليس تعاىل هللا خلق عجائب من وهو عنه عجزا كتهفرت  مكانه من
ذلك يصلح شيء ألي أعلم وتعاىل سبحانه وهللا الفم إال جارحة وال  
 احلب كبري أسود عنب عنقود البحر جانب على يوما رأيت ولقد قال

 الشتاء أايم يف ذلك وكان فأخذته كرمه من قطف كأمنا العرجون أخضر
 فقبضت منه آكل أن فرمت عنب فيها كنت اليت األرض تلك يف وليس
 من كأهنا حىت العنقود من أقلعها أن أقدر فلم وجذبتها منه حبة على

 من قشرة فانقشرت األوىل من أقوى جذبة فجذبتها وصالبة قوة احلديد
 ذلك عن فسألت العنب كعجم عجم داخلها ويف العنب كقشر احلبة تلك
 أيضا البحر ويف السمك رائحةك ورائحته البحر عنب من هذا يل فقيل

 شعر له وجلده السباع كأنياب أنياب وله العجل رأس يشبه رأسه حيوان



 له وليس الضفدع كرجل رجالن وله وبطن وصدر عنق وله العجل كشعر
 السبت ليلة الشمس غابت إذا أنه وذلك اليهودي ابلسمك يعرف يدان
 وال قتل ولو أيكل وال يتحرك وال الرب يف نفسه ويلقي البحر من خيرج

 وال البحر يدخل فحينئذ األحد ليلة الشمس تغيب حىت البحر يدخل
 جيد فال النقرس لصاحب نعل منه يتخذ وجلده وقوته خلفته السفن تلحقه

 الروم حبر يف إن وقيل العجائب من وهو عليه اجللد ذلك دام ما أملا له
 تؤخذ الفيل نيابكأ أنياب وله وأكثر ذراع مائة السمكة طول طويال مسكا
 أنياب من وأقوى أحسن وهي البالد سائر إىل وحتمل الروم بالد يف وتباع
 اجلوهر ويسمونه عجيبة نقوش فيه يظهر منها الناب شق وإذا الفيل

 الوزن ثقيل لونه وحسن قوته مع وهو للسكاكني نصبا منه ويتخذون
 من فكل شبكة يف دخل إذا الرعاد يسمى مسك أيضا البحر ويف كالرصاص

على أو عليها يده وضع أو الشبكة تلك جر  
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 يرعد كما شيئا نفسه من ميلك ال حىت الرعدة أتخذه حباهلا من حبل



 إليه عادت أعادها فإن الرعدة عنه زالت يده رفع فإذا احلمى صاحب
قدرته جلت هللا فسبحان العجائب من أيضا اوهذ الرعدة  
 حدثين قال احلجازي العباس أبو الشيخ حدثين األلباب حتفة صاحب وقال
 اهلند حبر يف سفينة ركب أنه الرشيد هارون ولد من ابهلاروين يعرف رجل
 قال ألواان وأمجل الرب طاوس من أحسن البحر من خرج قد طاوسا فراى
 ذنبه إىل وينظر أجنحته وينشر لنفسه ينظرو  يسبح فجعل ابحلسنة فكرب
 الغريق تنجي الدرفني هلا يقال دابة البحر ويف البحر يف غاص مثن ساعة
 ويتعلق عليها ابإلتكاء فيستعني ظهرها على يده تضع حىت منه تدنو ألهنا
 التدبري هذا دبر من من فسبحان بقدرته هللا ينجيه حىت به فتسبح هبا

 الغناء حنو يتجه السمك أن وزعموا البالغة كمةاحل هذه وأحكم اللطيف
 يف حيفرون الصيادين بعض إن قيل ورمبا لسماعه ويصبو احلسن والصوت

 املسك فيجتمع الطرب واآلت ابملعازف فيضربون جيلسون مث حفائر البحر
 صوت مسعت إذا السمك وأنواع الدرفني إن وقيل احلفائر تلك يف ويقع
 وهي مصر بنيل توجد البحر خيل إن وقيل البحر قعر إىل هربت الرعد
 وإذا الزرع فرعت خرجت ورمبا التماسيح أتكل إهنا وقيل الرب خيل صفة
 ذلك إىل طلوعه يف ينتهي النيل ماء أن حكموا حوافرها أثر مصر أهل رأى

 وجه على فريتفع كاحلصون يرتاءى شيئا احمليط البحر يف إن وقيل املكان
 جزيرة فيه أن حكى ما عجيب ومن ويغيب ةكثري  صور منه ويظهر املاء
 قبل زرعها حيصدون وأهلها األمطار كثرية وهي عامرة مدن ثالث فيها



 النريان حوله ويوقدون بيت يف وجيعلونه عندهم الشمس طلوع لقلة جفافه
 سار ملا االسكندر إن ويقال حصرها ميكن وال حتصى ال وعجائبه جيف حىت
 من خيرج الكالب رؤوس مثل رؤوسهم أمة هبا جبزيرة مر الظلمات حبر إىل

 وسار منهم ختلص مث وحاربوه مراكبه إىل وخرجوا النار هلب مثل أفواههم
 فسبحان وأقل وأكثر ذراع مائة طوله ومسكا شىت أبلوان متلونة صورا فرأى

خلقه عجائب أكثر ما تعاىل هللا  
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 قلعة على البلور من مصنوع قصر على اجلزائر بعض يف مر إنه ويقال
 إن يقال القمر جزيرة البحر جزائر ومن تطفأ ال قناديل وحوهلا البناء حمكمة

 وهبا ذراعا وعشرون مائة ساقها ودور ذراع مائتا الشجرة طول شجرا هبا
 يشبه ورق وهو الشجر بورق حفونيلت األبدان عرااي السودان من طوائف

 نيل من ابلقرب اجلزيرة هذه إن ويقال وأنعم وأعرض أمسك لكنه املوز ورق
 هللا رضي الشافعي اإلمام مبذهب يتمذهبون هبا اليت األمة هذه وإن مصر
 املنكر عن والنهي ابملعروف األمر من اللطافة غاية يف وهم عنه تعاىل



 خمتلفة وحيواانت البيض الفيلة وهبا قوتواليا الذهب معدن منهم وابلقرب
 وهبا والطواويس واآلبنوس القماري العود وهبا وغريها الوحوش من األشكال

 البحر داخل اصطفيون له يقال جبل خلف الواق جزيرة ومنها كثرية مدن
 املسافرين بعض وإن امرأة ملكتها كانت اجلزيرة هذه إن ويقال اجلنويب
 رأسها وعلى سرير على جالسة وهي امللكة هذه ورأى ودخلها إليها وصل
 من اجلزيرة هذه ويف أبكار كلهن وصيفة أربعمائة وحوهلا ذهب من اتج

 االنسان كهيئة محال وحيمل الشنرب وخيار اجلوز شجر يشبه شجر العجائب
 كثرية اجلزيرة وهذه يسقط مث واق واق من يفهم تصويت له مسع انتهى فإذا

 الذهب من وأطواقها كالهبم ومقاود خيمهم سلسال إن قيل حىت الذهب
 واألطراف القر سوى ونيفا مدينة ثالمثائة هبا إن يقال الصني جزيرة ومنها

 وهذه فرجة جبلني كل بني البحر يف جبال وهي اباب عشر اثنا وأبواهبا
 األبواب السفينة جاوزت وإذا أايم سبعة مسرية املراكب هبا متر اجلباىل
 األودية من وفيها تريده الذي املوضع إىل تصل حىت عذب ماء يف سارت

العاملني رب هللا فتبارك وصفه ميكن ال ما واألهنار واألشجار  
 انم مث عليه وأثىن تعاىل هللا محد سده بناء من فرغ ملا االسكندر إن وقيل
 حول من فظن األفق وسد أعلى إىل البحر من صعد عظيم حبيوان وإذا

 حل ما انظر له فقالوا ؟ لكم ما فقال فانتبه ففزعوا عهمابتال يريد أنه امللك
 العدو من منعين وقد أجلها انقضاء قبل نفسا ليأخذ هللا كان ما فقال بنا
قال البحر من حيواان علي يسلط فال  
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 البحر هذا من حيوان أان امللك أيها وقال امللك من دان قد ابحليوان فإذا
 يف غاب مث ذلك على يزد ومل مرات سبع وخرب بين السد هذا رأيت وقد

احلكيم العزيز هو إال إله ال العظيم امللك له من فتبارك البحر  
 فيها يدخل ماء هلا وليس جبلني بني مدينة ابليمن النسناس جبزيرة إن وقيل

 وخنيل كروم ذات حصينة وهي فراسخ ستة حنو وطوهلا املطر من إال
 فإن الرتاب وجهه حثى فيها الدخول إنسان أراد وإذا ذلك وغري وأشجار

 من خبلق وقيل ابجلان معمورة إهنا وقيل صرع أو خنق الدخول إال أىب
 وكل العقيم ابلريح هللا أهلكهم الذين عاد بقااي من إهنم ويقال النسناس

 سائرون حنن بينما قال أنه املسافرين بعض عن قلون إنسان شق منهم واحد
 من يقول قائال مسعنا الصباح أصبح فلما بواد فبتنا الليل علينا أقبل إذ

 حضر قد والقناص أدبر قد والليل أسفر قد الصبح جبري أاب اي الشجرة
 الشجرة حنو معنا كاان كلبني أرسلنا النار ارتفع فلما قال احلذر فاحلذر

 بنا وثقا فلما قال دعهما لرفيقي فقلت قال انشدتك قولي صوات فسمعت



 قال منهما شخصا فامسكا اجلرى يف وجدا الكلبان فنبعهما هاربني نزال
يقول وهو فأدركناه  

( واألحزان اهلموم من دهري ... دهاين به مما يل الويل)   
 ورجعنا فأخذانه قال(  جتراين إيل مىت إىل ... الكلبان أيها قليال قفا) 

 عجائب اكثر ما هللا فتبارك شيئا منه آكل ومل فعفته وشواه رفيقي فذحبه
سواه معبود وال هو إال إله ال خلقه  

والعيون واآلابر األهنار ذكر يف الثاين الفصل  
ينابيع فسلكه ماء السماء من أنزل هللا أن تر أمل)  تعاىل هللا قال  
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 وجعله األرض يف أدخله سلكه ومعىن املطر هو املفسرون وقال(  األرض يف

 األمطار من هو ما األهنار فمن اجلسد يف كالعروق وجماري ومسايل عيوان
 ما وأطول األرض من ينبع ما ومنها مادته فراغ عند ينقطع وهلذا اجملتمعة
 وبني وثالثة اثنني إىل فراسخ عشرة وأقصره فرسخ ألف األهنار من يكون
 تسقي ممرها ويف والبطائح البحار إىل وتنتهي اجلبال من تبتدئ وكلها ذلك



 ميكن وال به وخيتلط املاحل البحر يف ينصب منها فضل وما والقرى املدن
فنقول بعضها إىل نشري لكنا عددها استيفاء  

 اإلسالم بالد يف شهرين مسرية هألن منه أطول األهنار يف ليس املبارك النيل
 أن إىل منبعه من مسافته إن وقيل اخلراب يف وأربعة النوبة بالد يف وشهرين
 قال فرسخا وأربعون ومثانية فرسخ وسبعمائة ألف الرومي البحر يف ينصب

 إن فقيل زايدته يف واختلف العرب ومناهج الفكر مباهج صاحب ذلك
 من إنه"  احلديث ويف تعاىل هللا يريده ذيال الوقت يف متده والعيون األهنار
 واحد أصل من خترج اجلنة من اليت األهنار إن األثر أهل وقال"  اجلنة أهنار
 ذلك ولوال قالوا فيه وتشق احمليط ابلبحر متر مث الذهب أرض يف قبة من

الكافور من رائحة وأطيب العسل من أحلى لكانت  
 وبه منه حالوة أصدق والنيل كثرية فضائله أرمينية أبرض يوجد الفرات هنر
 النهر هذا وطول ابلدمشقي قنطارا الواحدة تكون ما األبيض السمك من
 فرسخا وثالثون ستمائة بغداد إىل أييت أن إىل ملطية عند من خيرج حني من
الفرات أعمال من تعد وجزائر مدن وسطه ويف  

 إىل يصل حىت كثرية مدن على ومير كثرية أهنار به تتصل عظيم هنر جيحون
 مث عنه منسفلة ألهنا خوارزم سوى البالد من شيء به ينتفع وال خوارزم
 أشهر مخسة الشتاء يف جيمد وهو أايم ستة خوارزم وبني بينها حبرية يف يصب
أهل فيحفر اجلمد حتت من جيري واملاء  
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 ابلقوافل عليه مروا مجوده اشتد وإذا منها ليستقوا أماكن هلم منه خوارزم
 على ويبقى الرتاب ويعلوه فرق األرض وبني بينه يبقى وال احململة والعجل

شهرين ذلك  
 ببالد يتصل حىت وجيري الرتك حدود من مبدأه إن قيل عظيم هنر سيحون
اكناألم بعض يف جيحون مع جيتمع ورمبا الفرغانه  
 وأكثرها النيل بعد املياه أعذب وماؤه ذلك غري أمساء وله بغداد هنر الدجلة

 إنه قيل حىت يفيض األوقات بعض ويف فرسخ ثالمثائة مقداره قيل نفعا
غريقه ينجو ما كثريا مبارك هنر وهو منه الغرق بغداد على خيشى  
 أنه همفأخرب  حاله عن سألوه أفاق فلما الروح فيه غريق به وجد إنه حكي

 هللا أن األثر يف وروي به ويصعد حيمله أحدا كأن رأى نفسه على غلب ملا
 منه يستقون ما لعباده حيفر أن والسالم الصالة عليه دانيال أمر تعاىل

 إىل عندهم ذلك حيفر أن أهلها انشده أبرض مر كلما فكان به وينتفعون
والفرات دجلة حفر أن  



 املهدي حصن هنر فنقول طرفا منها نذكر ولكنا فكثرية الصغار األهنار وأما
 بعض يف منه يرتفع وإنه واألهواز البصرة بني إنه األلباب حتفة صاحب قال

شأنه أحد يعرف وال الفيل صورة يشبه شيء األوقات  
 مثان ينقطع مث سنة املاء فيه جيري هنرا منه ابلقرب إن قيل أذربيجان هنر

 به ويبىن اللنب منه ويستعمل حجرا قدينع إنه وقيل التاسعة يف يعود مث سنني
 طني وال مسك وال ماء فيها يوجد فال جتف حبرية األرض تلك يف إن وقيل
 على وهو امللك بيده الذي فتبارك والطني والسمك املاء يعود مث سنني سبع
شيء كل  

 ستة ينقطع مث أسبوع كل يف واحدا يوما املاء فيه جيري صقالب هنر قدير
 أايم

 

 
-------------------------------------  

 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
بعضهم يقول وفيه معروف هنر وهو حبمص وقيل محاة أبرض العاصي هنر  
 هلا ويسعى الداين هبا يطوف ... أصبحت القصف كعبة محص مدينة) 

( القاضي  



( العاصي أذايهلا أكناف يف تعلق ... سندسية حسنها من روضة هبا)   
 وحتتها حناس من وقيل حديد من انبتة شجرة عليه اهلند أبرض العمود هنر

 أذرع عشرة حنو املاء فوق من طوله حديد من وقيل حناس من عمود
 يقرأ رجل وعنده حمدودة مسنونة شعب ثالث رأسه وعلى ذراع وعرضه
 قىوأل الشجرة هذه صعد ملن طوىب الربكة عظيم اي ويقول تعاىل هللا كتاب
 ذلك يريد من الناحية تلك أهل وقال اجلنة فيدخل العمود هذا على بنفسه

فيتقطع نفسه ويلقي الشجرة تلك على فيصعد  
 من جيري الشمس طلوع عند إنه األلباب حتفة صاحب قال ابليمن هنر

 ببالد هنر املشرق إىل املغرب من جيري غروهبا وعند املغرب إىل املشرق
 هبا وأرضه ونقصانه زايدته يف النيل يشبه املشرق ىلإ جيري والسودان احلبشة

 يشبه شيء داخله كالبطيخ مثرا حيمل كاألراك شجر وهبا والربكة اخلصب
 مثانية بالدهم يف جيري النهر وهذا محوضة بعض فيه ولكن احلالوة يف القند
 هذه وأحكم التدبري هذا دبر من فسبحان احمليط البحر يف ينصب مث أشهر

اخلبري احلكيم هو إال إله ال الصنعة  
اآلابر ذكر يف الثالث الفصل  

 بئر ببابل أن فسمعت غريب شيء كل أرى أن أحب كنت جماهد قال
ذلك إىل وصلت فلما إليها فسرت وماروت هاروت  
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 فسلمت شخصا فوجدت بعضها يف لتفدخ بيوات عنده وجدت املكان

 معي يهوداي فأمر غرضي له فذكرت حاجيت عن وسألين يب فرحب عليه
 سردااب ففتح البئر إىل فسران قال امللكني على ويطلعين البئر على فيوقفين

 شيئا رأيت امللكني رأيت فلما قال تعاىل هللا اسم أذكر ال أن فأمرين ونزلنا
 ركبهما إىل أعناقهما من احلديد رؤوسهما لىع منكسني العظيمني كاجلبلني

 شديدا اضطرااب فاضطراب قال تعاىل هللا ذكرت ذلك رأيت فلما جماهد قال
 أمرتك أما فقال به فتعلقت اليهودي ففر قال السالسل يقطعان كادا حىت
هنلك وهللا كدان تعاىل هللا اسم تذكر ال أن  
 الكفار أرواح جممع هناإ النيب قال اليت وهي حضرموت بقرب برهوت بئر
 أسود ماؤها برهوت بئر تعاىل هللا إىل البقاع أبغض وجهه هللا كرم علي قال
دومة يسمى ملك هبا واملوكل الكفار إليها أتوي مننت  
 أيب بنت أمساء قالت فيها تفل النيب إن قيل به يستشفى ماؤها عسفان بئر

 إن وقيل فيعاىف منها املريض نغسل كنا عنهما تعاىل هللا رضي الصديق بكر
منها توضأ النيب  



 ما كلبه زال املكلوب منها شرب إذا أهنا خاصيتها حلب أبرض معروفة بئر
 الناس مينع وإمنا الفريوزج معادن وهي كثرية آابر وبنيسابور األربعني جياوز مل

 السنة من وقت يف ماء منها ينبع بئر فارس وأبرض عقارهبا كثرة عنها
 يعود مث الزرع سقي يف به فينتفع وجيري واحدة حملة ألرضا وجه على فريتفع

 معبود وال هللا إال إله ال تنحصر تكاد ال كثرية هللا وعجائب كان ما إىل
 سواه
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 اجلبال نم فيها وما األرض عجائب ذكر يف والستون السادس الباب

فصول وفيه البنيان وغرائب والبلدان  
العمران من فيها وما األرض ذكر يف األول الفصل  

 عشر مثانية تعاىل هلل إن قال أنه النيب عن عنه هللا رضي منبه بن وهب روى
 كف يف كخردلة إال اخلراب يف العمران وما واحد عامل منها الدنيا عامل ألف

 غامض يف مروجه من مرج يف دابة وجل عز هلل إن األثر رواة وقال أحدكم
 أربعة الدنيا مدائن ومجيع أبسره العامل رزق بقدر يوم كل يف رزقها علمه



 وأقاليم ذلك غري وقيل مدينة ومخسون وست ومخسمائة مدينة آالف
 الرابع مصر اقليم والثالث احلجاز والثاين اهلند األول األقليم سبعة األرض
 اقليم السابع الرتك اقليم السادس والشام الروم ماقلي اخلامس اببل اقليم

 وفيه العرب جزيرة وفيه أعمرها وهو اببل اقليم األقاليم وأوسط الصني
 فالعتداله االقليم هذا وسط يف وبغداد الدنيا سرة هو الذي العراق

 الرتك وغلظ احلبشة وسواد الروم شقرة من فسلموا أهله ألوان اعتدلت
 ضبطت اليت املشهورة واملمالك الصني أهل مامةود اجلبال أهل وجفاء
 أشهر ثالثة أوسعها مملكة وأربعون وثالث ثالمثائة املأمون زمن يف عدهتا

 ربيعان االستواء خط عند يكون إنه اهليئة أهل وقال أايم ثالثة وأضيقها
وأنه واحدة سنة يف وشتاءان وخريفان وصيفان  
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 وبعضها حر وبعضها هنار أشهر وستة ليل أشهر ستة البالد بعض يف يكون

سواه معبود وال هو إال إله ال فأتقنه شيء كل خلق من فسبحان برد  
اجلبال ذكر يف الثاين الفصل  



 هاوأرسا اجلبال فخلق واضطربت ماجت األرض خلق ملا تعاىل هللا إن قيل
 ومثانية مائة اجلبال من السبعة ابألقاليم عرف ما وجمموع فاستقوت هبا

 إىل فرسخ مائة طوله ما ومنها فرسخا عشرون طوله ما فمنها جبال وتسعون
بني ومعروف مشهور هو ما منها ولنذكر فرسخ ألف  

 أثر وفيه ميال وستون ونيف مائتان وطوله سرنديب جبل أعجبها فمن الناس
 املاس أوديته ويف الياقوت وحوله أهبط حني والسالم الصالة هعلي آدم قدم

 املسك ودابة والفلفل العود وفيه اللؤلؤ به ويثقب الصخور به يقطع الذي
الزابد ودابة  
الظلمات حبر إىل وينتهي فرسخ سبعمائة طوله السد فيه الذي الروم جبل  
 حني بذلك كناه والسالم الصالة عليه آدم آلن بذلك مسي قيس أيب جبل

ذلك غري وقيل الناس أيدي بني اليت النار منه اقتبس  
 ويزوره سراج غري من ابلليل يضيء غار فيه مبارك شريف جبل القدس جبل

 الناس
 السنة يف معدودة أايما صخرة من خترج عني برأسه هبمذان أروند جبل

 وترابه كالفحم أسود لونه الشام جبل هبا يستشفى وجه كل من تقصد
 وأدخلتها فتيلة دهنت إذا غار فيه األندلس جبل الثياب به بيضت أبيض

 اليت واملسافة حارة واألخرى ابردة إحدامها عينان به جبل وهبا أوقدت فيه
والزجنفر والزئبق الكربيت معدن به وجبل شرب مقدار بينهما  
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 من حيرق الشتاء ويف جليدا يصري الصيف يف ماء منه يقطر مسرقند جبل

 حرارته
 قائمني اآلدميني كصور منه فيخرج حجره يكسر بكرمان الصور جبل

 األرجان جبل كذلك يرى املاء يف وطرح سحق وإذا ومضطجعني وقاعدين
 زهرم جبل مثمنا أو مسدسا حجرا تصري قطرة كل ماء منه يقطر بطربستان

إنسان صاح فإن وهدة إىل ماء منه ينزل  
 يف الطري عنده جيتمع الصعيد إبقليم الطري جبل جرى ثىن فإن وقف صيحة

 البقية وتطري واحدة على الكوة فتمسك هناك كوة يف ويدخل مرة سنة كل
 أراد ومن ذلك على ولنقتصر النسنة تلك يف اخلصب عالمة ذلك ويكون

الزمان مرآه يخبتار  فعليه مجيعها على الوقوف  
وعجائبها وغرائبها العظيمة املباين ذكر يف الثالث الفصل  

 الصرح األرض وجه على بين بناء أول أن األخبار ونقلة التواريخ أهل قال
 والسالم الصالة عليه نوح بن حام بن كوش بن األكرب منرود بناه الذي



 جبال نهكأ البناء ذلك أثر عصران إىل وبه اببل أرض من بكوثى وبقعته
 والرصاص ابحلجارة بناه ذراع آالف مخسة طوله كان قالوا شاهقات
 ذلك تعاىل هللا فأخرب اثن طوفان من وقومه هو ليمتنع واللبان والشمع
اببل أرض فسميت الناس ألسنة هبا فتبللت بصيحة واحدة ليلة يف الصرح  

البالد يف مثلها خيلق مل اليت العماد ذات إرم  
مجيع ملك عاد بن شداد أن امللوك سري ابكت يف الشعيب حكى  
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 حىت وقوة األجسام يف بسطه هللا زادهم األوىل عاد قوم قومه وكان الدنيا
 شدأ هو خلقهم الذي هللا أن يروا أومل)  تعاىل هللا قال قوة منا أشد من قالوا
 والسالم الصالة عليه نبيا هودا اليهم بعث تعاىل هللا وأن(  قوة منهم

 قال ؟ عنده يل فماذا إبهلك آمنت إن شداد له فقال تعاىل هللا إىل فدعاهم
 اجلواهر أنواع ومجيع ولؤلؤ ويواقيت ذهب من مبنية جنة اآلخرة يف يعطيك

 فأمر قال به دينتع ما إىل أحتاج وال اجلنة هذه مثل أبين أان شداد قال
 كثرية واسعة أرضا ويطلبوا خيرجوا أن عاد قوم جبابرة من أمري ألف شداد



 فخرج قال ذهب من مدينة فيها ليبين اجلبال من بعيدة اهلواء طيبة املاء
 يف فساروا وحشمه خدمه من رجل ألف أمري كل ومع األمراء أولئك
 اهلواء طيبة ةواسع أرضا هناك فرأوا عدن جبل إىل وصلوا حىت األرض

 مربعة مدينة فخطوا والبنائني املهندسني فأمروا األرض تلك فأعجبتهم
 األساس فحفروا فراسخ عشرة جهة كل من فرسخا أربعون دورها اجلوانب

 مث األرض وجه على ظهر حىت اليماين اجلزع حبجارة اجلدران وبنوا املاء إىل
 املموهة الفضة حبصفائ وغشوه ذراع مخسمائة ارتفاعه سور به أحاطوا

 بعث قد شداد وكان الشمس أشرقت إذا البصر يدركه يكاد فال ابلذهب
 أحد يف يرتك ومل لبنا واختذه الذهب منها فاستخرج الدنيا معادن مجيع إىل
 الكنوز واستخرج غضبه إال الذهب من شيئا الدنيا مجيع يف الناس من

 قصر كل مملكته ؤساءر  بعدد قصر ألف مائة املدينة داخل بىن مث املدفونة
 عمود كل طول ابلذهب معقودة واليواقيت الزبرجد أنواع من عمد على
 القصور لتلك جداول منها وعمل أهنارا وسطها يف وأجرى ذراع مائة

 قصورها وحلى واليواقيت واجلواهر الذهب من حصاها وجعل واملنازل
 األشجار أنواع األهنار حافات على وجعل والفضة الذهب بصفائح
 والآللئ واليواقيت الزبرجد أنواع من ومثرها وأوراقها الذهب من جذوعها

 أشجارها وجعل له مزخرفة جنة فيها وجعل والعنرب ابملسك حيطاهنا وطلى
 املسموعة الطيور أنواع عليها ونصب املعادن أنواع وسائر واليواقيت الزمرد

ذلك وغري واملغرد الصادح  
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 فلما املدينة حيرسون الذين احلراس برسم منارة ألف مائة املدينة حول بىن مث

 بسطا البالد يف يتخذوا أن ومغارهبا األرض مشارق يف أمر بناؤها كمل
 أواين ابختاذ وأمر والغرف القصور لتلك احلرير أنواع من وفرشا وستورا

 خرج مجيعه ذلك من فرغوا فلما به أمر ما مجيع فاختذوا والفضة بالذه
 فلما العماد ذات إرم مدينة وقصد مملكته أهل يف حضرموت من شداد
 املوت بعد به يعدين هود كان ما إىل وصلت قد قال ورآها عليها أشرف

 هبم فصاح ملكا تعاىل هللا أمر دخوهلا أراد فلما الدنيا يف عليه حصلت وقد
 على فخروا عني طرفة يف أرواحهم املوت ملك وقبض الغضب ةصيح

 هالك قبل وذلك(  األوىل عادا أهلك وإنه)  تعاىل هللا قال صرعى وجوههم
 فكانوا الناس أعني عن املدينة تلك تعاىل هللا وأخفى العقيم ابلريح عاد

 تواليواقي والفضة الذهب معادن فيها بنيت اليت الربية تلك يف ابلليل يرون
شيئا هناك جيدوا مل إليها وصلوا فإذا كاملصابيح تضيء  

 قالبة بن هللا عبد له يقال هللا رسول أصحاب من رجال أن نقل وقد



دخل األنصاري  
 دهش رآها فلما إليها فوصل طلبها يف فخرج إبل له ضلت أنه وذلك إهليا

 هبا هللا وعد اليت اجلنة تشبه هذه نفسه يف وقال وحريه أذهله ما ورآى وهبت
 راحلته أانخ إليه وصل فلما أبواهبا من اباب فقصد اآلخرة يف املتقني عباده
 أحدا املدينة يف ير ومل واألشجار واألهنار القصور تلك فرأى املدينة ودخل
 من شيئا معه محل مث فيها وما املدينة هبذه وأخربه معاوية إىل ارجع فقال
 املدينة على وعلم راحلته على وجعله وعاء يف واليواقيت اجلواهر تلك

 انصرف مث كذا الفالنية اجلهة ومن كذا عدن جبل من قرهبا وقال عالمة
 بدمشق عنه تعاىل هللا رضي معاوية على دخل مث إببله ظفر بعدما عنها

 بل قال ؟ املنام يف أم رأيتها اليقظة يف معاوية له فقال رآه ما جبميع وأخربه
 اجلواهر من محله مما شيئا له وأخرج حصبائها من محلت وقد اليقظة يف

هللا رضي األحبار كعب إىل أرسل مث ذلك من معاوية فتعجب واليواقيت  
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 الدنيا يف أن بلغك هل إسحاق أاب اي معاوية له قال عليه دخل فلما عنه



 يف وجل عز هللا ذكرها وقد املؤمنني أمري اي نعم قال ؟ ذهب من مدينة
 ذات إرم بعاد ربك فعل كيف تر أمل)  قائل من عز بقوله لنبيه القرآن
 الناس أعني عن تعاىل هللا أخفاها وقد(  البالد يف مثلها خيلق مل اليت العماد

 مث األنصاري قالبة بن هللا عبد له يقال األمة هذه من رجل وسيدخلها
 يف وامسه وصفه املؤمنني أمري اي هاهو فقال قالبة بن هللا عبد فرأى تقتال

 خالفة يف كان ذلك إن وقيل القيامة يوم إىل بعده أحد يدخلها وال التوراة
 ذلك حكى دخلها الذي الرجل وأن عنه تعاىل هللا رضي اخلطاب بن عمر
 قال النيب إن قال بل حاضرا كان من وال ينكره فلم اخلطاب بن لعمر

أعلم وتعاىل سبحانه وهللا أميت بعض يدخلها  
 وهو القيس امرئ بن النعمان بناه الذي اخلورنق العجيبة املباين ومن

 لغريه يبىن أن فخشي أعجبه انتهى فلما سنة عشرين يف بناه األكرب النعمان
 فصارت سنمار ابنيه واسم فتقطع فألقوه أعاله من ابنيه يلقى أن فأمر مثله

الشاعر قال سنمار جزاء جزاه يقولون املثل به ربتض العرب  
 ومن(  سنمار جيزى كما فعل وحسن ... كرب عن الغيالن أاب بنوه جازى) 

 أهنا لذلك بنائها وسبب القبطية دلوك وامسها العجور حائط العجيبة املباين
 الغالم شب فلما التمساح من عليه هلا فقيل الرصد له فأخذت ولدا ولدت
 مصر لكورة شامال إسوان إىل العريش من وجعلته احلائط فبنت عليه خافت

 أن فرعون غرق بعد وأهلها مصر على خوفا بنته وقيل الشرقي اجلانب من
 حىت التمساح من ولدها ختوف أن أرادت إهنا قيل وقد فيها امللوك يطمع



 وأخذه فأذهله مهوال شكال فرآه التمساح صورة له فصورت البحر ينزل ال
تعاىل هللا قضاء من مفر ال مات أن إىل وانسل فضعف اهلمو  الفزع  
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 هذا زماننا يف مشاهدة مصر من الغريب ابجلانب وهي األهرام العجيبة املباين
 ذراع مخسمائة ةجه كل من ذراع ألفا الثالثة من األكرب اهلرم دور أن قيل

 ما على شاهدها حىت مصر إىل املأمون ذهب وقد ذراع مخسمائة وعلوه
 من حجر كل إن قيل وصفتها بنياهنا من وتعجب هرما منها وفتح ذكر

 وحنته إلصاقه أحكم وقد أذرع عشرة عرض يف ذراعا ثالثون حجارهتا
 لىع صغريا صندوقا خشب من يتخذ أن الصانع النجار يقدر وال وتسويته
بعضهم قال الدنيا عجائب من وهي إحكامه  

( املصرع ما يومه ما قومه ما ... بنيانه من اهلرمان الذي أين)   
 أن قوم وزعم(  فتصرع الفناء ويدركها حينا ... سكاهنا عن اآلاثر تتخلف) 

 الناس عن هبا يتميزوا أن أرادوا عظام مللوك قبور مبصر املوجودة األهرام
 على بسببها ذكرهم يبقى أن ورجوا حياهتم يف عنهم يزوامت كما مماهتم بعد



 فنقب بنقبها أمر مصر إىل املأمون وصل وملا العصور وتراخي الدهور تطاول
 يهول ومهاوي مزاليق داخله فوجد طويل وعناء شديد جهد بعد أحدها
 رخام من حوض وسطه ويف بيت أعاله يف ووجد فيها السلوك ويعسر أمرها
 املأمون أمر ذلك فعند ابلية رمة إال فيه يوجد مل غطاؤه كشف فلما مطبق

 سرايق بن سهراق بن سوريد امسه بناها الذي إن ويقال سواه عما ابلكف
 ستة يف بناها إنه فقالوا الطوفان وهي السماء من تنزل آفة وهي رآها لرؤاي
 من أيسر واهلدم سنة ستمائة يف يهدمها بعدان أييت ملن قل وقال أشهر
 الديباج من أهون واحلصر حصرا فليكسها امللون الديباج وكسوانها انالبني

أعلم وتعاىل سبحانه وهللا جدا عجيب فيها واألمر  
 كانت إهنا قيل القرنني ذو بناها اليت االسكندرية منار العجيبة املباين ومن
 تصعد بيت ثالمثائة من حنو فيها الرصاص يف مغموسة منهدمة حبجارة مبنية
 إن ويقال البحر على تطل طاقات وللبيوت بيت كل إىل ملهاحب الدابة
 أشار قد رجل متاثل منها حناس من متاثيل أعالها ويف ذراع ألف كان طوهلا
منه ليلة حنو على العدو صار فإذا البحر إىل بيده  
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 كلما متثال ومنها له فيستعدون العدو جميء املدينة أهل به يعلم تصويت له

 من مرآة أبعالها كان إنه ويقال مطراب تصويتا صوت ساعة الليل من مضى
 قربص جبزيرة املراكب فيها يرون كانوا أذرع سبعة عرضها الصيين احلديد
 واكان فإن الروم بالد مجيع من البحر من خيرج من فيها يرون كانوا وقيل
 أرادوا للغروب الشمس مالت فإذا املدينة من يقربوا حىت تركوهم أعداء
 الشمس بضوء شعاعها فيقع السفن هبا واستقبلوا الشمس مقابلة املرآة
 تؤدي الروم وكانت فيها من كل ويهلك البحر يف فتحرق السفن على

 بن الوليد زمن إىل كذلك تزل ومل السفن إحراق من بذلك ليأمنوا اخلراج
امللك عبد  
 يريد أنه وأظهر الوليد على حتيل الروم من ملكا إن قيل املسعودي قال

 أن عنده كانوا حكماء بواسطة له وأظهر وهدااي حتفا إليه وأرسل االسالم
 قيل أمواال معهم وأرسل خواصه من قسيسني بذلك له وأرسل دفائن ببالده

 املنارة حتت إن للوليد وقالوا األموال تلك ودفنوا املنارة بقرب حفروا إهنم
 ما ابستخراج فأمرهم دينار ألف وكذا كذا هبا خبية وابزائها تنفذ ال كنوزا

 هدمها بعد املنارة حتت ما استخرجوا حقا ذلك كان فإن املنارة من ابلقرب
 املنارة هبدم الوليد أمر ذلك فعند أبيديهم دفنوه ما واستخرجوا فحفروا

 القسيسون أولئك وهرب شيئا حتتها جيدوا مفل فهدموها حتتها ما واستخراج
 ببنائها أمر مث الندم غاية ذلك على فندم عليه مكيدة أهنا الوليد فعلم



 عليها نصبوا أمتوها فلما احلجارة تلك إليها يرفعوا أن يقدروا ومل ابآلجر
 وبطل أوال يرون كانوا ما مثل شيئا فيها يروا ومل فصدئت كانت كما املرآة

 وال عظيم نفع وطمعهم جهلهم من وفاهتم مافعلوا على موافند إحراقها
العظيم العلي ابهلل إال قوة وال حول  
 يف والسالم الصالة عليهما داود بن لسليمان اجلن علمت ذوقد

 نظر إذا كاملرآة املصقول اليماين اجلزع من أعمدة على جملسا اإلسكندرية
 عمود اجمللس ذلك طوس ويف لصفائها خلفه ميشي من يرى إليها االنسان

 واحد عمود األعمدة تلك ويف ذراعا عشر وأحد مائة طولة الرخام من
 يتحرك
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سببه ما يعلمون وال ذلك الناس يشاهد وغروهبا الشمس بطلوع وغراب شرقا  
 عجائب من فيها العليا املسكونة املدينة تحت أخرى مدينة محص مدينة ويف

 يعلمه ال ما طرقها من طريق كل يف اجلاري واملاء والغرف والبيوت البنيان
 ما البنيان من فيها اللجأة هلا يقال عظيمة مدينة حوران وعند تعاىل هللا إال



 املنحوت الصخر من مبنية منها دار كل العقالء ألسنة وصفه عن يعجز
 الصخر من وبيوهتا وسقوفها وغرفها أبواهبا بل واحدة خشبة رالدا يف ليس

 بئر دار كل ويف اخلشب من يعمله أن أحد يستطيع ال الذي املنحوت
 احلصينة كالقلعة دار ولك أخرى دار يالصقها ال مفردة دار وكل وطاحون

 إنسان كل فينزل املدينة تلك إىل دخلوا العدو من النواحي تلك خاف إذا
 الباب خلف وجيعل اببه ويغلق وبقره وغنمه وخيله عياله ميعجب دار يف

 أكثر املدينة هذه ويف إلحكامه الباب ذلك فتح على أحد يقدر فال حصاة
 اللجأة العرب ومستها بناها من أحد يعلم وال يقال فيما دار ألف مائيت من

اخلوف عند إليها يلجأون ألهنم  
 يف األكتاف ذو سابور بناه انشرو  أنو كسرى إيوان العجيبة املباين ومن
 واجلص ابآلجر بناه مخسني عرض يف ذراع مائة وطوله سنة وعشرين نيف

 املسلمون ملك وملا ذراعا عشر مخسة شراريفه من شرافة كل طول وجعل
ذهبا دينار ألف منه فأخرجوا اإليوان هذا أحرقوا املدائن  

 يف آلته جيعل وأن هدمه على عزم بغداد بناء أراد ملا املنصور أن ووحكي
 شرافة وهدم يسمع فلم العمارة بقدر يتكلف نقضه إن له فقيل بنائه

 قال مملكته رؤساء بعض إن وقيل كذلك األمر فوجد عليه أنفق ما وحسب
هتدمه فال االسالم آية هو هدمه أراد ملا له  

 بزان امرأته الرجل اهتم إذا مرآة هبا كنيسة قيسارية مبدينة كان أنه وحكي
 فعمد غرميه قتل الناس بعض أن فاتفق الزاين صورة فريى املرآة تلك يف نظر



 على ذلك من اقتصرت وقد أعلم وتعاىل سبحانه وهللا فكسروها اليها أهله
 وعلى دمحم سيدان على هللا وصلى الوكيل ونعم هللا وحسبنا اليسري القدر هذا
وسلم وصحبه آله  
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وخواصها واألحجار املعادن ذكر يف والستون السابع الباب  

 وهي يعرفونه ال ما ومنها الناس يعرفه ما منها لكن حتصى تكاد ال املعادن
 من الناس بني اشتهر والذي يذوب ال ما وإىل يذوب ال ما إىل مقسومة
 واألسرب والقصدير واحلديد والنحاس والفضة الذهب وهي سبعة املعادن

 لشدة لطيف حار طبعة فقيل(  الذهب)  بذكر أوال ولنبدأ واخلارصيين
 فال أجزائه تفريق على تقدر ال النار إن قيل ابلرتابية املائية أجزائه اختالط

 فالصفرة اللون أصفر الطعم حلو براق لني وهو يصدأ وال يبلى وال حيرتق
مائه صفاء من والرباقة دهنيته من والليونة انريته من  

 ويقوي واخلفقان الفزع ومينع تعليقا الصرع ويدفع القلب يقوي خواصه
 مل األذن به ثقبت وإذا نظرها وحيسن ميال كان إذا وجيلوها كحال العني



البخر يزيل الفم يف وإمساكه سريعا يربأ ينفط مل به كوى وإذا تلتحم  
 رائحة أصاهبا وإذا ابلرتاب وتبلى وحترتق وتصدأ منه قريبة(  الفضة) 

 أهنا خواصها ومن أسودت الكربيت رائحة أو تكسرت والزئبق الرصاص
 البدن هبا وطلي الزئبق مع أذيبت وإذا فيه وضعت إذا الفم من البخر تزيل
البول وعسر واجلرب احلكة من ذلك نفع  
الطبع يف وأغلظ أيبس لكنه منها قريب(  النحاس)   

 يولد آنيته يف واألكل صدؤه زال ابحلامض وطلي دئص إذا خواصه ومن
هلا دواء ال أمراضا  

مدخل فيها وله إال صنعة من ما إذ الفائدة كثري(  احلديد)   
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 ويزيل لقلبا يقوي ومحله عليه علق إذا النائم غطيط مينع أنه خواصه ومن

 العني أمراض ينفع وصدؤه النفس ويسر الرديئة واألحالم واألفكار اخلوف
 من آفات عليه دخل الفضة من صنف(  القصدير)  حتمال والبواسري كحال
 هو(  األسرب)  فيها ما ينضج مل قدر يف ألقي إذا أنه خواصه ومن األرض



 يف الدخول املاس خواص ومن املاس يكسر أنه(  خواصه ومن)  الرصاص
)  أبرأهتا والغدد اخلنازير على قطعة الرصاص من شد وإذا شيء كل

 منه عمل إذا خواصه ومن محرة يعطي لونه أسود لونه حجر(  اخلارصيين
 مل منه مبلقاط الشعر نتف وإذا للقوة نفعت الظلمات يف فيها ونظر مرآة
 حيواان أن قيل ما على الدر وهو اجلوهر أصل اجلوهرية األحجار ينبت
 املطر هبا يلتقط أذنه ويفتح املطر وقت ساحله على البحر من يصعد

 فيها ما على أذانه طابقا يزال وال قراره إىل فينزل البحر إىل ويرجع ويضمها
 كانت فإن درا ويصري فيها ما ينضج حىت البحر أبجزاء خيتلط أن خوفا

 يف كان إنف فكبرية كبرية كانت وإن صغرية الدرة كانت صغرية القطرة
 كانت يكن مل وإن كدرة الدرة كانت املر املاء من شيء احليوان هذا بطن

 إىل الواحدة تصل إنه قيل وصغري كبري نوعان والدر ذلك غري وقيل صافية
 مثقال

 القلب دم ويصفي الوجه وحيسن النفس ويبسط القلب يفرح أنه خواصه
العني عصب شد الكحل مع خلط وإذا  

 واألزرق واألصفر األمحر أربعه الوانه وأصول ألحجارا سيد(  الياقوت) 
 الشبيه الرماين اخلالص األمحر وأعدهلا كثرية ألوان منها ويتولد واإلمساجنوين

 مث اخلمري مث الوري مث ببياض املشرب األمحر ودونه األمحر الرمان حبب
األبيض قيمة وأقله السوسن زهر يشبه لونه الذي األزرق وأردؤه العصفري  

النار تدنسه وال املاس حجر وال الفوالذ فيه يعمل ال أنه واصهخ  
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 الفم يف الريق ويدر احلوائج قضاء ويسهل ووقارا مهابة البسه ويورث
 تعليقا للمصروع ينفع ومجيعه القلب ويقوي السم ويدفع العطش ويقطع

 على مثقاال ثالثون وزنه ما األصفر من ويوجد النفس يبسط منه واألبيض
قيل ما  
 خواصه ومن الشرف يف ودونه القيمة يف الياقوت مقارب هو(  البلخش) 
وأصفر وأخضر أمحر ألوان وهو واحلزن اخللق وسوء النفس قبض يورث أنه  
 وأسود مرةاحل قوي وأمحر صاف اللون مفتوح أمحر أصناف(  البنقش) 

 حجر(  اهلر عني)  اللون مفتوح أصفر مث خفيفة بزرقة مطوسة محرة يعلوه
 مفرط ابشراق الناصع البياض عليه والغالب الياقوت معدن من يتكون
 وابلعكس يسارا حتركت ميينا حرك إذا سر مائيته ويف شفافة رقيقة ومائيته

)  قليل ما ىعل اجلدري من عليها أمن العني على علق إذا خواصه ومن
 يريد من فيأيت ابحليات مشحون إنه يقال ابهلند بواد يوجد(  املاس

 احليات فتأيت كبرية مرآة الوادي يف فيضع الوادي ذلك من استخراجه



 رزق فيه له ما فيأخذ فينزل اجلانب ذلك من فتفر املرآة يف خياهلا إىل فتنظر
 املاس فيلتصق يالواد ذلك يف حلمها ويلقون اجلزر ينحرون إهنم وقيل
 فتأكل اجلبال إىل به وتصعد اللحم فتختطف الطري فتأيت ابللحم وغريه
 ستة مشىت هلا احليات إن وقيل اللحم صاحب فيأخذه احلجر وترتك اللحم
 مشتاها إىل ذهبت فإذا آخر مكان يف أشهر ستة ومصيف مكان يف أشهر

 أمره عجيب ومن ذلك بصحة أعلم وهللا غيبتها يف احلجر أخذ ومصيفها
 جعل إذا وكذا يتفتت فإنه وضرب قصب أنبوبة يف جعل كسره أريد إذا أنه
ذاب النار من وقرب تيس مشع عليه جعل وإذا قار أو مع يف  

 القاتلة السموم من وهو لشرفه عندهم يتخذونه امللوك أن خواصه ومن
 خرقت السمسمة بقدر ولو اجلوف يف حصلت إذا منه الصغرية القطعة
 األمعاء

املسموم الطعام أو السم وجود عند يعرق أنه اجلليلة خواصه ومن  
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 ويكون وصابوين وزجناري أخضر ألوان وهو الزبرجد ويسمى(  الزمرد) 



 القلب رحويف العني يدفع أنه خواصه ومن وأقل مثاقيل مخسة منه احلجر
 إسحاقي نوعان(  الفريوزج)  النفس وينشط الذهن ويصفي البصر ويقوي

 البصر جيلو فيه النظر خواصه الصايف األزرق االسحاقي وأجوده وخلنجي
 وقال غرق أو قتل من آفة به املتختم يصيب وال النفس وينشط ويقويه
 إذاو  بفريوزج ختتمت يد افتقرت ما عنه تعاىل هللا رضي الصادق جعفر
 كذلك يزال وال لونه نقض سنة عشرون معدنه من خروجه بعد له مضى
 عليه ويوجد ألوان وهو ابليمن صنعاء أبرض معدن(  العقيق)  ينطفئ حىت

 ولكن ابهلند يوجد وقيل ويكسر يربد مث االبل ببعر عليه وحيمى غشاوة
أجود اليمن  

 النفس ويسر الرأي وتصويب واألانة احللم يورث ومحله به التختم خواصه
 رسول قال اخلصومة عند اجلدة ويسكن خلق وحسن وقارا حامله ويكسب

( بركه يف يزل مل ابلعقيق ختتم من)  هللا  
 والناس كثرية وألوانه والصني اليمن من به يؤتى أيضا حجر هو(  اجلزع) 

 احلوائج قضاء وتعسر اخللق وسوء الرديئة واألحالم اهلم يورث ألنه يكرهونه
 وإذا ماؤه وشرب سحق إذا اللسان ويثقل لعابه وسيالن الصيب كاءب ويكثر
 الوالدة يسهل لكنه العداوة بينهم حصلت به هلم علم ال قوم بني وضع
 جبلني كيسان ببالد أن حيكى الزجاج من صنف هو(  البلور)  تعليقا

 يف ألنه الليل يف قطع املوضع ذلك يف البلور قطع أريد وإذا بلور أحدمها
 النفس ويبسط القلب يشرح فيه النظر خواصه عظيم شعاع له يكون رالنها



 ألنه واملعدن النبات بني واسطة هو(  املرجان)  الضرس وجع ويسكن
 فإذا معدنه يف لينا يزال وال املعدن يشبه وبتحجره النبات يشبه بتشجره

ويبس حتجر فارقه  
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 ويذهب القلب ويفرح النفس ويبسط الصدر يشرح فيه النظر خواصه
 قلح جتلو ابخلل املخلوطة وسحاقته الرمد ويسكن العني يف احملتبس ابلداء

 وأزرق أمحر كثرية وأنواعه االنتفاخ من منعه اجلرح على وضع وإذا األسنان
 حجر)  حيوانه من إنه وقيل تينب شجر إنه قيل البحر من وأصله وأبيض

 ال فيه يكون الذي والبيت احلديد فيه يعمل ال هندي حجر هو(  املاطليس
)  عسكره يف جيعله االسكندر كان ذلك وألجل اجلن وال السحر يدخله
 أبيض ولونه والغم واحلزن واهلم الروع من أمن به ختتم من(  املاهاين احلجر
 اجلنوب بناحية يوجد(  رادم حجر)  خراسان أبرض ويوجد وأصفر

 إذا أنه خاصيته(  الدهنج)  أراد ما له وتعمل حامله تتبع اجلن إن وخاصيته
 نفعه منه السم شارب سقي وإذا السم فعل يفعل حمكه من إنسان سقي



 طلي وإذا القلب خفقان من وينفع سكن اللدغ موضع به مسح وإذا
 السبج)  الباه عليه لبغ إنسان على علق وإن أزاله الربص بياض حبكاكته

 ينفع ولبسه املاء نزول أو الكرب من الضعيف النظر يقوي أنه خواصه( 
 علق وإذا البصر جتلو وسحاقته البصر حيد فيه النظر وإدمان البول عسر
 ال وهناك اهلند حبر يف يوجد(  املغناطيس)  عنه زال صداع به من على
 كان ما أنواعه وأجود ضاأي األندلس ببالد ويوجد حديد السفن يف يتخذ
 املكتحل بني ألفة يورث بسحاقته االكتحال خواصه محرة إىل يضرب أسود
 مقضية حاجته كانت به ختتم ومن تعليقا الوالدة ويسهل حيبه من وبني

 سم به من سحاقته من وشرب سحق وإذا الذهن يف يزيد العنق يف وتعليقه
 إىل عاد ابخلل غسل وإذا هخاصيت بطلت الثوم رائحة أصابته وإذا مسه بطل

(  اخلطاف حجر)  احلديد من مثقال نصف جذب ما وأجوده حالته
 إذا فاألمحر أبيض واآلخر أمحر أحدمها حجران عشه يف يوجد اخلطاف

 صرع به من على علق إذا واألبيض فزعه زال نومه يف يفزع من على علق
 والذابب الفأر منه هرب بسحافته البيت دخن إذا(  الزاج حجر)  عنه زال
واستحال الزئبق من أصله(  الزجنفر حجر)   
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 أنواع هو(  امللح حجر)  اللحم وينبت اجلراحات يدمل أنه وخاصيته
 قواما هللا جعله وقد لوط حبر من ابلقرب سدوم أبرض يوجد ما وأجوده
 للدنيا
 علي اي قال أنه النيب وعن صفرنه يف ويزيد الذهب حيسن أنه خاصيته ومن
 قال(  النطرون حجر)  داء سبعني من شفاء فيه فإن به واختم ابمللح ابدأ

 يف ألقي وإذا ويقويها ينشفها الرطوبة عليها غلبت اليت األرحام ينفع أرسطو
(  الالزورد حجر)  وأمحر أبيض نوعان وهو ونشفه وبيضه طيبه العجني
 هلل وا السهر من وينفع الناس أعني يف عظم به ختتم من أرسطو قال مشهور

 ذكران قد ولكن له املوضوعة ابلكتب فعليه ذلك يف التعمق أراد ومن أعلم
 وعلى دمحم سيدان على هللا وصلى حال كل على هلل واحلمد معروف هو ما

وسلم وصحبه آله  
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 الناس واختالف الغناء وذكر واألحلان األصوات يف والستون الثامن الباب
 يكون أن كرهت ألين إال ذل ذكرت وما استحسنه ومن كرهه ومن فيه

 عاطال واألمثال والنوادر والتحف األدب فنون على اشتماله بعد هذا كتايب
 وجمال القلب وربيع النفس ومرتع السمع مراد هي اليت صناعةال هذه من

 الصوت موقع لعظم الراكب وزاد الوحيد وأنس الكئيب ومسالة اهلوى
النفس مبجامع وأخذه القلب من احلسن  
احلسن الصوت يف فصل  
 هو(  يشاء ما اخللق يف يزيد)  تعاىل قوله يف التفسري أهل بعض قال

 أببينا ال قالوا ؟ احلداء كان مىت أتدرون قال أنه النيب وعن احلسن الصوت
 فوجد له مال طلب يف خرج مضر أابكم إن قال هللا رسول اي وأمنا أنت

 وهو الوادي يف الغالم فعدا ابلعصا يده على فضربه إبله تفرقت قد غالما
 من اشتق لو مضر فقال عليه فعطفت صوته اإلبل فسمعت وايداه ح يصي

 النيب وقال احلداء فاشتق اإلبل عليه جتتمع كالما لكان هذا مثل الكالم
 مزمارا رأيت لقد صوته حسن أعجبه ملا عنه هللا رضي األشعري موسى أليب
خيرج كان والسالم الصالة عليه داود إن وقيل داود آل مزامري من  
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 الزبور فيقرأ اخللق عليه وجتتمع األسبوع يف يوما املقدس بيت صحراء إىل

 فكانتا والشدة ابلقوة موصوفتان جاريتان له وكان الرخيمة القراءة بتلك
 ينتحب كان مما أوصاله تنخلع أن خيفة شديدا ضبطا جسده تضبطان
 هللا رمحه دينار بن مالك قال قراءته الستماع جتتمع والطري الوحوش وكانت
 عند القيامة يوم والسالم الصالة عليه داود يقيم تعاىل هللا أن بلغنا تعاىل
 وقال الرخيم احلسن الصوت بذلك اليوم جمدين داود اي فيقول العرش ساق
 أبن املؤمنني أمري اي مر حبدائه املثل يضرب وكان للمنصور احلادي سالم

 وترتك رؤوسها فعفرت  احلداء يف آخذ فإين املاء يورودها مث إبال يظمأوا
 يف الدم جمرى اجلسم يف جيري احلسن الصوت أن الطب أهل وزعم الشرب
 اجلوارح له وهتتز القلب له ويراتح النفس له وتنمو الدم له فيصفو العروق
 يرقص حىت البكاء أثر على ينام أن للطفل كرهوا وهلذا احلركات له وختف

 اللسان يقدر مل لنطقا من بقي فصل النغم أن الفالسفة وزعمت ويطرب
 التقطيع على ال الرتجيع على ابألحلان الطبيعة فاستخرجته استخراجه على
 الصناعات أهل إىل ترى أال الروح إليه وحينت النفس عشقته ظهر فلما
 إليها واسرتاحت ابألحلان ترمنوا أبداهنم على والفتور املاللة خافوا إذا كلها

 نفسه صوت من يطرب وهو إال كان من كائنا أحد من وليس أنفسهم



 يف ليس أنه إال احلسن الصوت فضل من يكن مل ولو رأسه طنني ويعجبه
 وفيها إال صيد وال ملبس وال مشرب وال مأكل من تكتسب لذة األرض
 فيه معاانة ال فإنه السماع خال ما اجلوارح على وتعب البدن على معاانة
 خريي إىل احلسان ألحلاناب يتوصل وقد اجلوارح على تعب وال البدن على

 اصطناع من األخالق مكارم على تبعث أهنا ذلك فمن واآلخرة الدنيا
 وقد الذنوب عن والتجاوز األعراض عن والذب األرحام وصلة املعروف

 وألهل ضمريه يف وميثله امللكوت نعيم ويتذكر خطيئته على هبا الرجل يبكي
 خطاايهم على ويبكون هبا ىلتعا هللا ميجدون شجية وأحلان نغمات الرهبانية

 وفيه الرشيد جملس حيضر القاضي يوسف أبو وكان اآلخرة نعيم ويتذكرون
حتن وقد اآلخرة نعيم يتذكر كأنه بكاء به السرور مكان فيجعل الغناء  
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 الفالحات صاحب وكان والبهائم الطري حىت الصوت حسن إىل القلوب

الشاعر قال الغناء على كله احليوان أطرب النحل إن يقول  
 يف أن وزعموا(  الصوت حنني إىل إصغاؤه ... للموت يسوقه قد والطري) 



 السامعني أيخذ مستلذة وحلوان مطربة أصواات زمرت رمبا دواب البحر
 فلم أغانيهم هبا شبهوا أبن األحلان وضعة هبا فاعتىن حالوهتا من الغشي
 الدماغ إىل وصوله للطافة احلسن الصوت سامع على يغشى ورمبا يبلغوا

 على بسمعه فيقبل ولدها تناغي كيف األم إىل ترى أال القلب وممازجته
 آذاهنا فرتفع ابحلداء وقوهتا نشاطها تزداد واإلبل البكاء عن ويتلهى مناغاهتا
 العراق بنواحي السماكني أن وزعموا مشيتها يف وتتبخرت ويسرة مينة وتلتفت

 فتجتمع شجية أبصوات عندها يضربون مث حفائر املاء جوف يف يبنون
 البحار ذكر ابب يف ذلك على نبهت وقد فيصيدونه احلفائر يف السمك

 الغنم تلقته يراعته يف ونفخ صوته رفع إذا والراعي العجائب من فيها وما
 يف ابلغت الصفري مسعت فإذا املاء تعاف ابةوالد رعيها يف وجدت آبذاهنا

 من أفالطون قال السماع من مؤنة أخف به يستلذ مما شيء وليس الشرب
 فإذا انرها مخدت حزنت إذا النفس فإن احلسنة األصوات فليسمع حزن

 تلهي فارس ملوك زالت وما مخدت ما منها اشتعل ويسرها يطرهبا ما مسعت
 العرب أخذت ومنهم التفكري عن وتشغله ريضامل به وتعلل ابلسماع احملزون

الشيباين غيلة ابن قال حىت  
 البعلبكي أن وحكي(  العجم تناوم ننام حىت ... يعللنا مسمعة ومساع) 

 املنصور يد على املاء تصب وجارية ليلة أذانه يف رجع املنصور مؤذن
 فهي اجلارية هذه خذ املنصور له فقال يدها من اإلبريق وقع حىت فارتعدت

 عمارة أيب بن هللا عبد به الرمحن عبد وقال الرتجيع هذا ترجع تعد وال لك



قينة يف  
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( تصنع كيف صوهتا يف رجعت إذا ... دارها هللا أبعد ال ترها أمل)   
 فهل وبعد(  يرتجع صوهتا من صلصل إىل ... ترده مث القول نظام تدير) 

 ال احلسن الصوت من للعقول اختالسا وأشد ابلقلوب أوقع شيئا هللا خلق
الشاعر قال كما حسن وجه من كان إذا سيما  

( حسن من مسعته ... حسن مساع رب)   
( حزن من مبعد ... فرح من مقرب)   
 جبان من األرض على وهل(  بدن من صحة يف ... أبدا فارقاين ال) 

جرير بقول يغين الفؤاد مستطار  
 إال(  انجي املنية شرك من أنت هل ... سرجه أتخر إذا للجبان قل) 

 انقبضت قد خبيل من األرض على هل أم قلبه وقوي نفسه شجعت شاجن
الطائي حامت بقول يغين يوما أطرافه  

 إال(  سبال ماله يف يرى اجلواد إن ... واحدة املال سبيل البخيل يرى) 



 أهل عامة فأجازه الغناء يف الناس واختلف أطرافه ورشحت أانمله انبسطت
 قال النيب أن روي ما أجازه من حجة فمن العراق أهل عامة وكرهه احلجاز
 من أشد عليهم لشعرك فوهللا مناف عبد بين على الغطاريف شن)  حلسان

 بقول واستحسانه الغناء أابحة يف واحتجوا(  الظالم غلس يف السهام وقع
 قال نعم قالت ؟ بعلها إىل الفتاة أهديتم)  عنها تعاىل هللا رضي لعائشة النيب

 قوم األنصار أن علمت ما أو قال نفعل مل قالت ؟ يغين من معها فبعثتم
يقول من معها بعثتم أال القول يعجبهم  

( حنييكم فحيوان ... أتيناكم أتيناكم)   
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 فيه يكن مل إذا ابلغناء أبس وال(  بواديكم حنلل مل ... السمراء احلبة ولوال) 

 فيه فإن وغريها والعقيقة والوليمه العرس عند السماع يكره وال حمرم أمر
 النساء إنشاد من روي ما عليه ويدل مندوب أو مباح سرور لزايدة حتريكا
قلن حيث النيب قدوم عند واألحلان ابلدف  

( الوداع ثنيات من ... علينا البدر طلع)   



( داع هلل دعا ما ... علينا الشكر وجب)   
 عن روي ما عليه ويدل(  املطاع ابألمر جئت ... فينا املبعوث أيها) 

 أنظر وأان بردائه يسرتين النيب رأيت قالت إهنا عنها تعاىل هللا رضي عائشة
 عليه ويدل أسامه اليت أان أكون حىت احلرام املسجد يف يلعبون ةاحلبش إىل

 عن عروة عن الزهري عن عقيل حديث من الصحيحني يف روي ما أيضا
 أايم يف جاريتان وعندها عليها دخل بكر أاب أن عنها تعاىل هللا رشي عائشة

 النيب فكشف بكر أبو فانتهرها بثوبه متغش والنيب ويضرابن يدففان مىن
 عبد بن خالد بن قرة وعن عيد أايم فإهنا بكر أاب اي دعهما وقال وجهه عن
 أمسعين اجلعدي للنابغة عنه تعاىل هللا رضي اخلطاب بن عمر قال حيىي بن هللا

 لقائلها وإنك له فقال كلمة فأمسعه هناتك من عنه لك هللا عفا ما بعض
 عوف بن هللا عبد وعن اخلطاب مجال خلف هبا غنيت طاملا قال نعم قال
 ابلركابية يغين فسمعته عنه تعاىل هللا رضي اخلطاب بن عمر ابب أتيت قال

 يقول
 وكان(  معمر بن مجيل منها وطرا قضى ... بعدما ابملدينة ثوائي فكيف) 

 ما أمسعت يل قال عليه استأذنت فلما قال عمر أخصاء من معمر بن مجيل
 حتسني أجازوا وقد بيوهتم يف الناس يقول ما خلوان إذا قال نعم قلت ؟ قلت

 واألذان فالقراءة مكروهة األحلان كانت فإن واألذان القراءة يف الصوت
غري كانت وإن عنها ابلتنزيه أحق  
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 موزوان شعرال العرب جعلت وما الوزن إلقامة إليها أحوج فالشعر مكروهة

 املنشور كاخلرب املنظوم الشعر لكان ذلك ولوال والدندنة الصوت ملد إال
 ويبعث العقول ويستفز القلوب ينفر أنه قال أنه الغناء كره من حجة ومن
 قوله ذلك يف وأتولوا أصله يف ابطل وهذا الطرب على وحيض اللهو على
 علم بغري هللا لسبي عن ليضل احلديث هلو يشرتي من الناس ومن)  تعاىل

 قوم يف اآلية هذه نزلت إمنا التأويل هذا أول من وأخطأ(  هزوا ويتخذها
 هبا ويضاهون القدمية واألحاديث السري أخبار من الكتب يشرتون كانوا

 هزوا هللا آايت يتخذ الغناء مسع من وليس منه أفضل إهنا ويقولون القرآن
 نعم فقال ؟ سعيد أاب اي الغناء يف تقول ما البصري للحسن رجل وقال
 قال صديقه به ويواسي رمحه به الرجل يصل تعاىل هللا طاعة على العون
 وكيف قال الرجل يغين أن قال ؟ سألتين وعم قال أسألك هذا عن ليس
 ابن اي وهللا احلسن فقال منخريه ويفتح شدقيه يلوي الرجل فجعل ؟ يغين
 إال عليه احلسن ينكر مفل أبدا هذا بنفسه يفعل عاقال أن ظننت ما أخي



البيت هذا يغين سكران املبارك ابن ومسع فمه وتعويج وجهه تشويه  
 فأخرج قال(  سبيل أهوى الذي إىل وليس ... الذليل فأان اهلوى أذلين) 

 رجل من مسعته شعر بيت أتكتب له فقيل البيت وكتب وقرطاسا دواة
 من جار حنيفة أليب وكان مزبلة يف جوهرة رب املثل مسعتم أما فقال سكران
العرجي يقول شرابه على يغين وكان ابلشراب مغرم الكيالني  

 فأخذه قال(  ثغر وسداد كريهة ليوم ... أضاعوا فىت وأي اضاعوين) 
 ما ألهله فقال له واستوحش صوته حنيفة أبو ففقد وحبسه ليلة العسس

وهو العسس أخذه قالوا ؟ الكيال جاران فعل  
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 عليه فاستأذن موسى بن عيسى إىل توجه حنيفة أبو أصبح فلما احلبس يف

 عيسى عليه فأقبل امللوك أبواب أييت ما قليال حنيفة أبو وكان إذنه فأسرع
 من جارا يل إن األمري هللا أصلح فقال بسببه جاء عما وسأله موسى بن

 بن عيسى فأمر حبسه يف فوقع كذا ليلة األمري عسس أخذه الكيالني
 أيب على الكيال فأقبل حنيفة أليب إكراما احلبس يف من كل إبطالق موسى



 له يعرض فىت اي أضعناك هل له قال حنيفة أبو رآه فلما له يتشكر حنيفة
 بن عروة وكان وحفظت بررت ولكنك وهللا ال قال ؟ ينشده الذي بشعره

 غزال لبقا جميدا شاعرا وكان أنس بن مالك عنه روي احلديث يف ثقة ديةأ
 عليه وقفت إنه قيل للمغنني وينحلها شعره على الغناء أحلان يصوغ وكان
 الصاحل الرجل فيك يقال الذي أنت له فقالت التالميذ وحوله يوما إمرأة
تقول وأنت  

( أبرتد قومال سقاء حنو عمدت ... كبدي يف احلب أوار وجدت إذا)   
 عبد وكان(  تتقد األحشاء على لنار فمن ... ظاهره املاء بربد بردت هيب) 

 قيل العبادة يف رابح أيب بن عطاء مبنزلة مكة أهل عند ابلقس امللقب امللك
 هل له فقال موالها فرآه غناءها يسمع فاقام تغين وهي بسالمة يوما مر إنه
 يزل ومل فأعجبته فغنته دخل حىت به يزل فلم فأىب وتسمع تدخل أن لك

غنته إايها بلحظه شعرت فلما هبا شغف حىت النظر ويالحظ يسمعها  
( نربحا أن قبل من رسالة ... بلغا لنا رسولني رب)   
 عليه فأغمي قال(  صرحا وما حاجا فقضيا ... بعثنامها للطرف الطرف) 

 أن وأحب تقال أحبك وهللا وأان قال أحبك وهللا إين له فقالت يهلك وكاد
 ؟ ذلك من مينعك فما قالت كذلك وهللا وأان قال فمك على فمي أضع
 مسعت أما القيامة يوم عداوة وبينك بيين ما صداقة تكون أن أخشى قال
تعاىل قوله  
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 طريقته إىل وعاد هنض مث(  املتقني الإ عدو لبعض بعضهم يومئذ األخالء) 

يقول وأنشأ عليها كان اليت  
( األايم به أتيت ملا فاعجب ... أهلها السفاهة يف أعذل كنت قد)   
 عبد وقدم(  أقسام واهلدى الضاللة سبل ... إمنا وأعلم أعذرهم فاليوم) 
 ما هإكرام من وأظهر عياهل دار يف فأنزله ابلشام معاوية على جعفر بن هللا

 غناء ليلة ذات فسمعت معاوية زوج قرظة بنت فاختة ذلك فغاظ يستحقه
 منزلك يف ما فامسع هلم فقالت معاوية إىل فجاءت حعفر بن هللا عبد عند

 شيئا فسمع معاوية فجاء حرمك بني وأنزلته ودمك حلمك من جعلته الذي
 انصرف مث له ختر أن اجلبال تكاد شيئا ألمسع إين وهللا فقال وأطربه حركه
 قائم وهو جعفر بن هللا عبد قراءة معاوية مسع الليل آخر يف كان فلما

 ملوك قومي هؤالء أمسعتين ما مكان امسعي هلا وقال فاختة فنبه يصلي
 فانظر اذهب خلادمه فقال ليلة ذات أرق معاوية إن مث ابلليل رهبان ابلنهار

 عبد فأقام وأخربه فذهب عليه قادم إين وأخربه جعفر بن هللا عبد عند من



 فقال هللا عبد غري اجمللس يف ير مل معاوية جاء فلما عنده كان من كل هللا
 معاوية فقال املؤمنني أمري اي فالن جملس هذا هللا عبد قال ؟ هذا من جملس

 هذا من جملس قال واحد رجل جملس إال يبق مل حىت جملسه إىل فلريجع مره
 فمره عليلة أذين إن قال املؤمنني مريأ اي اآلذان يداوي رجل جملس قال ؟

 فرجع جعفر بن هللا عبد فأمره املغين بديح جملس وكان جملسه إىل يرجع أن
وقال وغىن العود فتناول علتها من أذين داو معاوية له فقال موضعه إىل  
 قال(  الرجل أيها وداعا تطيق وهل ... مرحتل الركب فإن سعاد ودع) 

 جعفر ابن اي رأسك حركت مل معاوية له فقال أسهر  جعفر بن هللا عبد فحرك
لقيت لو املؤمنني أمري اي أجدها أرحيية قال ؟  
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 جعفر ابن فقال قال خضب قد معاوية وكان ألعطيت سئلت ولو ألبليت
 تتوىل وكانت عليه جواريه أعز جارية اويةمع عند وكان هذا غري هات لبديح

وقال بديح فغىن خضابه  
( كاحلمم الرأس قادمات من ابيض ما ... جعلت لليت شكر عندك أليس)   



 والقدم الدهر وطول الزمان صرف ... أخلقه كان قد ما منك وجددت) 
 أمري اي جعفر ابن له فقال رجله حيرك وجعل شديدا طراب معاوية فطرب( 

 عن أسألك وأان وأخربتك فأجبتك رأسي حتريك عن سألتين إنك املؤمنني
 حىت منكم أحد يربح ال وقال قام مث طروب كرمي كل فقال رجلك حتريك

 ثوب ومائة دينار آالف بعشرة جعفر ابن إىل فبعث ذهب مث إذين له أييت
 وحدث أثواب وعشرة دينار أبلف منهم رجل كل وإال كسوته خاصة من
 أزقة بعض يف جعفر بن هللا عبد بينما قاال عدي بن يثمواهل الكليب ابن

وتقول تغين لقينة رقيق صوت فإذا إليه فاصغى غناء مسع إذ املدينة  
 هللا عبد فنزل(  حرج الفىت على التصايب يف ما ... يلجوا ببابنا للكرام قل) 

 ورفعوا له إجالال قاموا رأوه فلما إذن بال القوم على ودخل دابته عن
 أتدخل هللا رسول عم ابن اي وقال اجمللس صاحب عليه فأقبل هجملس

 إبذن إال أدخل مل هللا عبد فقال ؟ شأنك من هذا وليس إذن بال جملسنا
 فوجلنا يلجوا ببابنا للكرام قل تقول مسعتها هذه قينتك قال ؟ لك ومن قال
 صاحب فقبل مذمومني خرجنا لئاما كنا وإن لنا أذن فقد كراما كنا فإن
 عبد فبعث الناس أكرم من إال أنت ما وهللا فداك جعلت وقال يده نزلامل
 وطيبهم القوم فكسا وطيب بثياب ودعا فحضرت جواريه من جارية إىل هللا

 ومسع جاريتك من ابلغناء أحذق هذه وقال املنزل لصاحب اجلارية ووهب
فقال عسكره يف مغنيا امللك عبد بن سليمان  
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 سليمان وكان وأحفل فغىن به غنيت ما علي أعد فقال به فجاؤا اطلبوه

 أظن وما الشوك يف الفحل جرجرة وهللا كأهنا ألصحابه فقال الناس أغري
فخصي به أمر مث إليه صبت إال هذا تسمع أنثى  
 النصب أوجه ثالثة على الغناء هشام راملنذ أبو قال ومعدنه الغناء أصل

 فالثقيل السناد وأما والركبان الفتيان فغناء النصب فأما واهلزج والسناد
 القلوب يستفز الذي وهو كله فاخلفيف اهلزج وأما النغمات الكثري الرتجيع
 ظاهرا فاشيا القرى أمهات يف ومعدنه الغناء أصل كان وقيل احلليم ويهيج
 واليمامة اجلندل ودومة القرى ووادي وفدك وخيرب ئفوالطا املدينة وهي
 ابن المك العود صنع من أول إن ويقال العرب أسواق جمامع القرى وهذه
 صاحب بطليموس صانعه إن ويقال ولده على به وبكى آدم بن قاين

 ذلك حبقيقة أعلم وتعاىل سبحانه وهللا الثمانية اللحون كتاب وهو املوسيقى
 وصحبه آله وعلى دمحم سيدان على هللا وصلى الوكيل ونعم هللا وحسبنا

 وسلم
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 اجللساء ونوادر وأخبارهم واملطربني املغنني ذكر يف والستون التاسع الباب

 هلما يقال مانللنع قينتان العرب يف غىن من أول إن قيل الرؤساء جمالس يف
غنائهما ومن اجلراداتن  

 حني هذا غنتا وإمنا(  غماما يسقينا هللا لعل ... فهينم قم وحيك قني اي أال) 
 طويس الرقيق الغناء اإلسالم يف غىن من أول وقيل املطر عنهم هللا حبس
 النعيم عبد أاب يكىن وكان الضحى نوبة والدالل سريج ابن علم الذي وهو
البيت هذا اإلسالم يف به غىن صوت أول وهو غنائه ومن  

 طويس بعد جنم مث(  أذوب وجدي من كدت ... حىت الشوق براين قد) 
غنائه ومن غناء وأخفهم الناس أهزج وكان اليمن من وأصله طنبور ابن  
( هدور بباطية هلم دلفت ... مجيعا شرب على وفتيان)   
 حكم ومنهم(  صفريابل تشرب اخليل رأيت ... فإين طرب بال تشرب فال) 

غنائه ومن الوادي  
( لعطش اي قتلوان قوما واهج ... أعملها ومن الكأس إمدح)   

 



 
------------------------------------- 

 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
 الرشيد هلارون وكان(  انتعش املرء وافت ما فإذا ... ابكر ربيع الراح إمنا) 

 وكان وغريمها السهمي جامع وابن املوصلي إبراهيم منهم املغنني من مجاعة
 جامع وابن الغناء يف تصرفا أشدهم إبراهيم وكان برصوما له يقال زامر له

 اي قال ؟ جامع ابن يف تقول ما لربصوما يوما الرشيد فقال نغمة أحالهم
 قال طيب فهو ذقته ما حيثما من الذي العسل يف أقول وما املؤمنني أمري
 حمرز ابن وكان والرايحني األزهار مجيع فيه بستان قال ؟ املوصلي راهيمفإب

 رجل وغىن إنسان كل قلب من خلق كأنه يشتهيه مبا إنسان كل يغين
األبيات هبذه الرشيد حبضرة  

( تصدعا أن خشية من كبدي على ... أنثين مث احلمى أايم وأذكر)   
( تدمعا عينيك خل ولكن عليك ... برواجع احلمى عشيات فليست)   
(  معا أسبلتا احللم بعد اجلهل عن ... هنيتهما فلما اليسرى عيين بكت) 

درهم ألف مبائة له فأمر الطرب الرشيد فاستخف قال  
 غناء الناس أحسن من عائشة ابن كان قال أبيه عن الكليب ابن وحدث



 غن يقال ملثلي قال غن له قيل إذا خلقا الناس أضيق من وكان فيه وأنبههم
 وادي سال األايم بعض يف كان فلما هذا يومي غنيت إن رقبة عتق علي

 خرج إال كهل وال شاب وال خمدرة وال خمبأة املدينة يف يبق فلم العقيق
 فنظر ردائه بفضل معتجر وهو املغين عائشة ابن خرج فيمن وكان يبصره

 وكان عنهم تعاىل هللا رضي طالب أيب بن علي بن احلسن بن احلسن إليه
 ساريتان كأهنما أسودان عبدان يديه وبني العقيق إىل خرج فيمن احلسن
 ألنكلن به أمركما ما تفعال مل إن ابهلل أقسم هلما فقال دابته أمام ميشيان
 قال فعلنا النار نقتحم ان امرتنا فلو به أمرتنا ما قل موالان اي فقاال بكما

 آمره ما يفعل مل فإن فأمسكاه ردائه بفضل املعتجر الرجل ذلك إىل فاذهبا
 ابن يشعر فلم يقفومها واحلسن فمضيا قال العقيق يف به فاقذفا وإال به

فقال مبنكبيه آخذان ومها إال عائشة  

 

 
------------------------------------- 

 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
 أنت أبيب وسعديك لبيك فقال عائشة ابن اي هذا أان احلسن له فقال ؟ هذا

 وقد أيديهما يف مأسور أنك واعلم لك أقول ما مين امسع قال وأمي



 عائشة ابن فصاح قال العقيق يف ليطرحانك صوت مائة تغن مل إن أقسمت
 ينفعنا فيما وخذ صياحك من دعنا احلسن له فقال مصيبتاه واعظم واوياله

 عليه بلواواق العقيق الناس فرتك يغين أقبل مث حيصي من وأقم اقرتح قال
 أقطار هلا ارجتت تكبرية واحد بلسان الناس كرب مائة أصواته متت فلما

 من ألحد اجتمع فما وميتا حيا جدك على هللا صلى للحسن وقالوا األرض
 هذا فعلت ما احلسن له فقال البيت أهل بكم إال قط سرور املدينة أهل
 يب مرت ما وهللا عائشة ابن فقال الشرسة ألخالقك إال عائشة ابن اي بك

 ذلك بعد عائشة ابن فكان أعضائي أطراف بلغت لقد هذه من أعظم شدة
العقيق يوم يقول ؟ عليك مر يوم أشد ما له قيل إذا  

 عن بغداد كاتب دمحم بن هللا عبد حدثين قال البغدادي جعفر أبو وحدث
 عيسى أيب بباب فمررت اجلامع املسجد إىل يوما خرجت قال عكرمة أيب
 فقال ابلغناء تعاىل هللا خلق أحذق وهو املشدود اببه على فإذا كلاملتو  بن
 اكتبها حكمة أستفيد لعلي اجلامع املسجد قلت ؟ عكرمة أاب اي تريد أين

 يدخل وجاللته قدره يف عيسى أيب أمثل قلت عيسى أيب إىل بنا أدخل فقال
 فما عكرمة أيب مبكان املؤمنني أمري أعلم للحاجب فقال ؟ إذن بال عليه
 ما دار إىل فدخلت محال فحملوين إيل الغلمان خرج حىت ساعة إال لبث
 قال عيسى أيب إىل نظرت فلما هيئة منها أظرف وال بناء منها أحسن رأيت

 أتينا انقضى فمال كثري بطعام فأتينا فجلست اجلس حيتشم من يعيش ما يل
 دري بكوك كأهنا زجاجة يف كالشعاع شرااب تسقينا جارية وقامت بشراب



 أبو فدعا قال وهبه ما سلبه وال نعمه عليه وأمت األمري هللا أصلح فقلت
 أحذق الزمان ذلك يف يكن ومل ورقيق ودبيس املشدود وهم ابملغنيني عيسى

يقول وغىن املشدود فابتدأ ابلغناء الثالثة هؤالء من  
( شاربه الدر بياض فوق واخضر ... جتاذبه ابرداف استقل ملا)   
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( حقائبه وارجتت أعاله واهتز ... وجنته نسرين من الورد وأشرق)   
 سكت مث(  حاجبه قال ما رده من فكان ... انطقة غري جبفون كلمته) 

دبيس وغىن  
( ذائبه القلب صب احلب وصاحب ... عواقبه أمرته حلو احلب)   
( ساكبه العني ودمع الفراق يوم ... ودعين ابلطرف من هللا استودع)   
(  مطالبه عزت قد بقلبك إرفق ... يب يهتف الشوق وداعي انصرفت مث) 
رقيق وغىن سكت مث  
( شاربه واخضر عارضه الح قد ... كواكبه حفته اإلنس من بدر)   
( كاذبه فهو مايو  القول ينطق أو ... خملفه فهو يوما الوعد يوعد إن)   



 مث(  جوانبه مالت وقد يشدو فقام ... صافية األوداج كدم عاطيته) 
يقول املشدود وابتدأ سكت  

(  ابلصاحي لست فإين عنك يصح من ... االكرياح ذات من حنة دير اي) 
دبيس وغىن سكت مث  
( االكرياح شيخ إىل هديت واعدل ... وتفاح آس من البساتني دع)   
( أشباح نضو إال العبادة من ... حلومهم ذابت ةفتي إىل واعدل)   
 سكت مث(  سياح جفن يف دمعة كأهنا ... حقبا دهنا يف عتقت ومخرة) 

رقيق وغىن  
( الراح مشمولة من الورد على واشرب ... الالحي الالئم بقول حتلفن ال)   
( مصباح كل عن ألالؤها أغناه ... شارهبا حلق يف احندرت إذا كأسا)   
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( امساح ثوب يف ملتحف والليل ... ألثمه مث ندميي أسقي زلت ما)   
 مث(  األكرياح ذات من حنة دير اي ... سوالفه مالت وقد يشدو فقام) 

فغناه شعري يل غن له وقال املشدود على عيسى أبو أقبل  



( ممنوع العني جفون من للكرى أم ... مرجوع للغمض هل الدمع جلة اي)   
( ملسوع موالي من الصدغ بعقرب ... دنف هائم وفؤادي حيليت ما)   
( مصدوع األحزان فرق من فالقلب ... بفرقته نفسي تلفت والذي ال)   
 قال(  خملوع خديه على اجلمال ثوب ... مبتدع حب إال العني أرق ما) 
 تعاىل هللا إال عدده حيصى ال ما اجملالس من حضرت لقد فوهللا عكرمة أبو
 انقطعوا ما قطعهم عيسى أاب أن ولوال اجمللس ذلك مثل حضرت فما

 ؟ الندماء من ابلباب من الربيع ابن للفضل يوما قال أنه الرشيد عن وحكي
 يشتهي املؤمنني وأمري أمية بين موىل سليمان بن هاشم فيهم مجاعة قال

 مجيل شعر من فغناه هشام اي هات فقال فدخل وحده له فأذن قال مساعه
يقول حيث  

( ابحلكل بثينة عيين من الدمع جرى ... بيننا كان الذي تراجعنا ما إذا)   
 به أصبت ما عقلي ويح واي ... هبا الذي نفسي حسب نفسي ويح فيا) 

( أهلي  
 قال(  بليق قاتله حب من بكي قتيال ... رأيتما هل عشتما فيما خليلي) 

 فلما نفيسا عقدا قلده أبوك هلل أحسنت وقال شديدا طراب الرشيد فطرب
 ؟ هاشم اي يبكيك ما الرشيد له فقال ابلدموع عيناه ترقرقت هاشم رأه

 املؤمنني أمري يل أذن إن عجيبا حديثا العقد هلذا إن املؤمنني أمري اي فقال
 الوليد على يوما قدمت املؤمنني أمري اي قال لك أذنت قد فقال به حدثته

 وقعت فلما وحسنا مجاال مثلهما ير مل قينتان ومعه طربية حبرية على وهو



هذا قال علي عينه  
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 ومل إليه فسرت فدعاين به لنسخر به أدعو البوادي من ظهر قد إعرايب
 هلا فقلت اجلارية فأخطأته يل هو بصوت اجلاريتني إحدى نتفغ يعرفين

 هذا يقول ما تسمع أمل املؤمنني أمري اي قالت مث فضحكت جارية اي أخطأت
 أان املؤمنني أمري اي فقلت كاملنكر إىل فنظر ؟ غناءان علينا يعيب األعرايب

 هامن مسع ما شيئا وغنت ففعلت كذا ووتر كذا وتر فلتصلح اخلطأ لك أبني
 ورب هاشم أستاذي وقالت علي مكبة اجلارية فقامت اليوم هذا يف إال

 املؤمنني أمري اي نعم قلت ؟ أنت سليمان ابن أهاشم الوليد فقال الكعبة
 درهم ألف بثالثني يل فأمر يومنا بقية معه وأقمت وجهي عن وكشفت
 ذلك يدالول فقال ؟ أستاذي بر يف يل أأتذن املؤمنني أمري اي اجلارية فقالت
 وقالت عنقي يف ووضعته عنقها من العقد هذا املؤمنني أمري اي فحلت إليك

 وطلعت السفينة يف فركب موضعه إىل لريجع السفينة إليه قربوا مث لك هو
 وتطلع رجلها ترفع أن فأردات صاحبيت وأبتعتها اجلاريتني إحدى معه



 فاشتد هاعلي يقدر فلم وطلبت لوقتها فغرقت املاء يف فسقطت السفينة
 شديدا بكاء أيضا عليها أان وبكيت شديدا بكاء وبكى عليها الوليد جزع
 هذا يكون أن حنب ولكن لك وهبناه مما عليك نرجع ما هاشم اي يل فقال
 فلما درهم ألف ثالثني عنه فعوضين إايه فبعين به نذكرها عندان العقد

 فقال ائيبك سبب وهذا قضيته تذكرت املؤمنني أمري اي العقد وهبتين
 بن علي وقال أمواهلم ورثنا مكاهنم ورثنا كما هللا فإن تعجب ال الرشيد
فأنشده يوما الرشيد عند األشقر دمحان غىن النوفلي سليمان  

( هاداي برؤايك ملطاايان كفى ... أمامنا وأنت أدجلنا حنن إذا)   
( الرتاقيا بلغن حىت اهلوى بنات ... فأشرفت يوما ابلديزين ذكرتك)   
 قال(  وشانيا القاضيات املنااي فشأن ... مالك أم اي الدهر طواك ما إذا) 

له قال مث مرات منه واستعاده شديدا طراب الرشيد فطرب  
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 كل يف دينار فأل أربعون غلتهما ضيعتان ومها واملرئ اهلىنء أمتىن قال علي
 جاللتهما من الضيعتني هاتني إن املؤمنني أمري اي له فقيل هبما له فأر سنة



 أعطيت ما اسرتداد إىل سبيل ال الرشيد فقا مبثلهما يسمح ال أن جيب
 ألفه مائة على معه وقفوا حىت فيهما فساوموه منه شرائهما يف احتالوا ولكن
 يف املؤمنني أمري اي فقاوال له إدفعوها الرشيد فقال بذلك فرضي دينار

 يوصل فكان له نقطعها ولكن طعن املال بيت من دينار ألف مائة إخراج
 إسحاق حكى ما ذلك ومن استوفاها حىت آالف وثالثة آالف خبمسة

 األحلان يضع وكان ابلغناء الناس أعلم املعتصم بن الواثق كان قال املوصلي
 أهل فقت لقد دمحم أاب اي يوما له فقال غريه وشعر شعره هبا فغنيين العجيبة
 قال هذا يومي عليه وأطرب إليه أراتح شعرا فغين شيء كل يف العصر

األبيات هذه فغنيته اسحاق  
 ابلسفن جيء قد أبن تنادوا حىت ... حرق من البني يف ما أعلم كنت ما) 
) 

( تنب ومل قالت ما بعض فهمهمت ... يغلبها والدمع تودعين قالت)   
( ابلغصن الريح نسيم مييل كما ... لرتشفين وضمتين ىلإ مالت)   
 قال(  تكن مل إايك معرفيت ليت اي ... ابكية وهي قالت مث وأعرضت) 

يوما وغنيته وقال درهم ألف مبائة يل وأمر عليه كانت خلعة علي فخلع  
( رحيل سعاد اي منا حان فقد ... بنظرة سعاد اي ودعينا قفي)   
( سبيل إليك هل نفسي سؤال واي ... املىن غاية واي الدنيا جنة فيا)   
( أقول فكيف عاليت فافنيت ... لعلة جئت جئت ما إذا وكنت)   
 فقال(  وصول إليك يل يوم كل وال ... حاجة أبرضك يل يوم كل فما) 



 أمر ما بصلة يل وأمر ثيابه من خلعة علي وألقى غريه يومي مسعت ال وهللا
مبثلها قبلها يل  
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222 حذف حذف  

 

 
 املهدي بن إبراهيم عن حكي ما أخالقهم ومكارم اخللفاء حكاايت ومن
 يف املؤمنني أمري استأذنت قد إين ندمائه لبعض يوما حيىي بن جعفر قال قال

 مبساعدتك أسعد أان ءكفدا جعلت فقلت ؟ مساعدة من فهل غدا اخللوة
 فوجدت الفجر عند فأتيته قال الغراب بكور بكر فقال مبشاهدتك وأسر

 أطيب يف زلنا فما امليعاد يف ينتظرين وهو يديه بني أوقدت قد الشموع
 الطعام أفخر من عليها األطعمة موائد إلينا فقدمت الضحى وقت إىل عيش

 وضمخنا املنادمة يابث علينا خلعت مث أيدينا وغسلنا فأكلنا وأطيبه
 فظللنا القينات وغنت الستائر ومدت الطرب جملس إىل وانتقلنا ابخللوق

 يطلبنا أحد أتى إذا له وقال ابحلاجب فدعا الطرب داخله إنه مث يوم أبنعم



 عم إن املقدر ابألمر فاتفق بنفسه صاحل بن امللك عبد كان ولو له فأذن
 جاللة صاحب وكان الوقت ذلك يف علينا قدم صاحل بن امللك عبد الرشيد
 الرشيد وكان عليه مزيد ال ما والعبادة والزهد الورع من وعنده ورفعة وهيبة

 به دخل قدم فلما ورعه لشدة ذلك على يطلعه ال هلو جملس جلس إذا
 وقد يده نقبل له إجالال وقمنا أيدينا يف ما رمينا رأيناه فلما علينا احلاجب

 أنتم ما على كونوا عليكم أبس ال فقال احلياء بنا وزاد وخجلنا لذلك ارتعنا
 صنعتم ما بنا اصنعوا وقال علينا أقبل مث ثيابه له فدفع بغالم صاح مث عليه

 وقدمت معلم خز ثياب عليه طرحت أن من أبسرع كان فما قال أبنفسكم
 خففوا قال مث لساعته الشراب وشرب فطعم والشراب الطعام موائد إليه
 عبد إىل التفت مث جعفر وجه فتهلل قال قط وهللا فعلته ام شيء فإنه عين

 حاجة من فهل وتفضلت علينا علوت قد فداءك جعلت له فقال امللك
 صنعت ما على لك مكافأة لك فاقضيها نعميت هبا وحتيط مقدريت تبلغها

 فقال عين الرضا فتسأله علي تغري بعض املؤمنني أمري قلب يف إن بلى قال
 فقال دينار آالف عشرة وعلي قال املؤمنني أمري عنك رضي قد جعفر
 أريد قال مثلها املؤمنني أمري مال من ولك مايل من لك حاضرة هي جعفر

 أمري زوجه قد قال املؤمنني أمري من مبصاهرة إبراهيم ابين ظهر أشد أن
 وقد قال رأسه على األلوية ختفق أن أن وأحب قال الغالية اببنته املؤمنني

 واله

 



 
-------------------------------------  

 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
 إقدام من متعجبا وبقيت صاحل بن امللك عبد فانصرف مصر املؤمنني أمري

 ما إىل املؤمنني أمري جييبه أن عسى وقلت استئذان غري من ذلك على جعفر
 بكرت الغد من كان فلما قال املصاهرة إال والرضا واملال الوالية من سأله
 دعي أن يلبث فلم جعفر فدخل أمرهم من يكون ما ألنظر الرشيد ابب إىل
 وقد إبراهيم فخرج صاحل بن امللك عبد بن إببراهيم مث القاضي يوسف أبيب
 ختفق واأللوية الراايت مصر على له وعقد الرشيد بنت ابلغالية نكاحه عقد
 قال صاحل بن امللك عبد تبي إىل معه القصر يف من كل وخرج رأسه على

 عبد حبديث تعلقت قلوبكم أن أظن وقال جعفر إلينا خرج ذلك بعد مث
 دخلت ملا قال ظننت كما هو قلنا ذلك مساع وأحببتم صاحل بن امللك
 ابألمس جعفر اي يومك كان كيف قال يديه بني ومثلت املؤمنني أمري على

 فكان صاحل بن كاملل عبد دخول إىل بلغت حىت القصة عليه فقصصت ؟
 اي عنه رضاك سأنل قلت ؟ سألك ما أبوك هلل وقال جالسا فاستوى متكئا
 قد قال املؤمنني أمري عنك رضي قد قلت أجبته مب قال املؤمنني أمري



 أجبته فبم قال دينار آالف عشرة عليه ان وذكر قلت ماذا مث عنه رضيت
 قلت ماذا مث هعن قضيتها وقد قال املؤمنني أمري عنك قضاها قد قلت ؟

 أجبته فبم قال منه مبصاهرة إبراهيم ولده ظهر املؤمنني أمري يشد أن ورغب
 ماذا مث ذلك إىل أجبته قد قال الغالية اببنته املؤمنني أمري زوجه قد قلت ؟

 قد قلت ؟ أجبته فبم قال رأسه على األلوية ختفق أن وأحب قال ؟ قلت
 ساعته من ذلك مجيع له جنز مث هاإاي وليته قد قال مصر املؤمنني أمري واله
 ما فعال وأعجب أكرم الثالثة أي أدري ما فوهللا املهدي بن إبراهيم قال

 إقدام أم قط ذلك فعل يكن ومل املنادمة من صاحل بن امللك عبد ابتدأه
 تكون فهكذا جعفر به حكم ما مجيع الرشيد إمضاء أم الرشيد على جعفر
 مكة من أقبلت قال الرازي عمر عن العباس أبو وحكى األخالق مكارم

 مثله أمسع مل غناء فسمعت األرض من مجد يف أسري فجعلت املدينة أريد
 مسعت ما علي أعد له فقلت أسود عبد هو فإذا إليه ألتوصلن وهللا فقلت
قراك أجعله ولكين لفعلت أقريكه قري عندي كان لو وهللا فقال  
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 كسالن وأان غنيته ورمبا فأشبع جائع وأان الصوت هبذا غنيت رمبا وهللا فإين
ويقول يغين اندفع مث فأروى عطشان أو فأنشط  

 بعيدها ويدنو يل تطوى األرض أرى ... أزورها سعدى جئت ما إذا وكنت) 
) 

(  تعيدها لو أحدوثة انقضت ما إذا ... جليسها ود البيض اخلفرات من) 
 هي فإذا إىل وصفها اليت احلاالت على به تغنيت مث منه فحفظته عمر قال
 آله وعلى دمحم سيدان على هللا وصلى أعلم وتعاىل سبحانه وهللا ذكر كما

وسلم وصحبه  
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واألغاين القينات ذكر يف السبعون بالبا  

 أهدى املتوكل املؤمنني أمري إىل اخلالفة أفضت ملا قال اجلهم بن علي حكى
 نشأت قد كانت حمبوبة هلا يقال جارية خراسان من طاهر بن هللا عبد إليه

 الغناء وحذاقة الشعر قول وأجادت واألدب اجلمال يف فربعت ابلطائف
 واحدة ساعة جملسه تفارق ال كانت حىت ملتوكلا املؤمنني أمري هبا فشغف



 فبينما اجلهم بن علي قال فهجرها جفاء ذلك بعد عليها منه حصل أنه مث
 املؤمنني أمري اي لبيك قلت علي اي فقال أيقظين إذ ليلة ذات عنده انئم أان

 فقلت وصاحلتها حمبوبة على رضيت كأين منامي يف الليلة رأيت قد قال
 واجلفاء والرضا جاريتك هي إمنا عينك هللا أقر املؤمنني ريأم اي رأيت خريا
 مسعت املرمنني أمري اي فقالت وصيفة جاءت إذ حديثها لفي إان فوهللا بيدك

 فنهضنا تصنع ما ننظر علي اي بنا قم فقال حمبوبة حجرة من عود صوت
وتقول ابلعود تضرب هي فإذا حجرهتا أيتنا حىت  

( يكلتمين وال إليه أشكو ... اأحد أرى ال القصر يف أدور)   
( ختلصين توبة هلا ليس ... معصية أتيت قد كأنين)   
( وصاحلين الكرى يف زارين قد ... ملك إىل لنا شفيع فهل)   
 فصاح قال(  وصارمين هجره إىل عاد ... لنا الح الصباح ما إذا حىت) 

 ؟ هذا ما فقال تقبلهما رجليه على وأكبت تلقته مسعته فلما املؤمنني أمري
الليلة هذه منامي يف رأيت موالي اي قلت  
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 مث ذلك مثل رأيت وهللا وأان قال مسعت ما فأنشدت عين رضيت قد كأنك
 إىل ومضى بيدها أخذ مث االتفاق هذا من أعجب رأيت هل علي اي قال

كان ما أمرمها من وكان احجرهت  
 فيه شرب الذي موضعه يف رقد شرب إذا الواثق املؤمنني أمري وكان قيل
 كان من وخرج يوما فشرب خيرج ومل رقد وشرب ندمائه من معه كان ومن
 اخلليفة حظااي من مغنية وكانت فرتك الرتاقد أظهر واحدا مغنيا إال عنده
فيها فإذا إليها هبا ورمى رقعة املغين كتب اجمللس خال فلما انئمة  

( البارد فيك ريق من مسرتشفا ... ضجيعيت املنام يف رأيتك إين)   
( واحد حلاف يف مجيعا بتنا ... وكأننا يدي يف كفك وكأن)   
( ساعدي خدك وحتد راحيت يف ... كالمها ومنكباك انتبهت مث)   
 إليه بتفكت(  براقد ولست نومي يف ألرك ... مرتاقدا كله يومي فقطعت) 

تقول ظهرها على  
( احلاسد برغم مين ستناله ... أملته ما وكل رأيت خريا)   
( ونواهدي مراشفي بني وحتل ... ودماجلي خالخلي بني وتبيت)   
 فلما(  راصد خمافة بال احلديث ملح ... تعاطيا عاشقني أنعم ونكون) 

 ما وقال يدها من فأخذها رأسه الواثق رفع ابلرقعة إليه لرتمي يدها مدت
 إال رسول وال كتاب وال كالم ذلك قبل بينهما جير مل أنه له فحلفا ؟ هذا
 وال خذها وقلت به وزوجها وقتها من فاعتقها قال خامرمها قد العشق أن

 وكانت كاعب هلا يقال جارية املهدي بنت ألمساء وكان اليوم بعد تقربنا



 فتمنعت نواس وأب عليها فتالعب قال سنة عشرة ثالث بنت انهدا بكرا
 أمسكها كلما نواس أبو فجعل أيضا هي وأحبته وقع ما منها قلبه يف فوقع

انحية يف الليايل من ليلة هبا فظفر متنعت  
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 أبو فقال ذلك دون املوت سيدي اي له وقالت فبكت فأمسكها القصر من

 الدجا ترقرق وقد القصر من يوما خرج أنه فاتفق االبكار جزع هذا نواس
 سراويلها وحل منها فتقرب تفيق ال سكرى وهي سدلة يف انئمة فوجدها

 فلم دم أاتها يكون أن وظن فاراتع البكارة من خالية هي فإذا عليها ووقع
يقوله وأنشد منه كان ما على وندم عنها فقام جيد  
( الشعر ليلية اخلدين مرقوقة ... القصر خدم من لثدينيا وانهدة)   
 من الكواعب حب وما طويال ... وجهها حسن على دهرا هبا كلفت) 

( أمري  
( السحر خدع من والشعر وروضتها ... خدعتها حىت ابألشعار زلت فما)   
( جتري ودمعتها هذا وال أموت ... بعربة فقالت شيئا أطالبها)   



( البحر جلج يف قوم اي هبا غرقت ... جلة وسطتت تعارضنا فلما)   
 الصدر إىل وصرت رجلي زلقت وقد ... فجاءين غالم اي أغثين فصحت) 
) 

( القعر إىل صرت ابحلبل تداركين ... وإنه ابلغالم صياحي ولوال)   
 ظهر على إال الدهر طول سرت وال ... سفينة ركبت ال عمري فأقسمت) 
 أبو وكان قينة ابلعراق رجل عند كان قال الشيباين حدث ما ذلك ومن( 

 إليها دخل كلما وكان غريه حتب ال أهنا له تظهر وكانت إليها خيتلف نواس
األبيات هذه فيها فقال وحيادثها جيالسها شااب عندها وجد  

( والسالم ابلتحية وتلقي ... ودا هللا خللق ومظهرة)   
( الزحام نم إليه أخلص فلم ... إليها أشكو لباهبا أتيت)   
( عام كل خليل ألفا وال ... خليل يكفيها ليس من فيا)   
 سويد أبو وقال(  طعام على يصربون ال فهم ... موسى قوم من بقية أراك) 

 وهو امللك عبد ابن سليمان على دخلت قال األسدي زيد أبو حدثين
 وسط يف األخضر ابلديباج مفروش األمحر ابلرخام مبلط إيوان يف جالس
كل وصائف رأسه وعلى وأينع أمثر قد ملتف نبستا  
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 األطيار وغنت الشمس غابت وقد صاحبتها من أحسن منهن واحدة

 عليك السالم فقلت فتمايلت األشجار على الرايح وصفقت فتجاوبت
 مثل يف زيد أاب وقال رأسه فرفع مطرقا وكان بركاتهو  هللا ورمحة األمري أيها
 على نعم قال ؟ القيامة قامت أو األمري هللا أصلح فقلت تصاحبنا حني هذا
 ؟ هذا يومنا يف يطيب ما زيد أاب وقال رأسه ورفع مليا أطرق مث احملبة أهل
 هيفاء غادة تناوهلا بيضاء زجاجة يف محراء قهوة األمري هللا أصلح قلت

 ال مليا سليمان فأطرق خبدها فمي وأمسح كفها من أشرهبا الفاء مةمضمو 
 ذلك الوصائف رأت فلما شهيق بال عربات عينيه من تنحدر جااب يرد

 أجلك انقضاء فيه يوم يف حضرت زيد أاب فقال رأسه رفع مث عنه تنحني
 هذه أاثر ما لتخربين أو عنقك ألضربن وهللا عمرك وتصرم مدتك ومنتهى
 أخيك دار عند جالسا كنت األمري هللا أصلح نعم قلت قلبك من الصفة
 غزال كأهنا القصر ابب من خرجت قد جبارية أان فإذا امللك عبد بن سعيد
 بياض منه يبني اسكندراين سكب قميص عليها صياد شبكة من انفلت
 بياض أشرق قد صراران نعالن رجليها ويف تكتها ونقش سرهتا وتدوير بدهنا

 كأهنما صدغان هلا حقويها إىل تضرابن بذؤابتني نعليها محرة على قدميها
 وأنف سحرا مملوءاتن وعينان عينيها حماجر على قوسا قد وحاجبان نوانن



 بدواء يل من هللا عباد تقول وهي دما يقطر جرح كأنه وفم بلور قصبة كأنه
 والقلب اجلواب وأبطأ احلجاب طال يسمى ال ما وعالج يشتكى ال ما

 هللا رمحة حمتبس والنوم خمتلس والفؤاد واهلة والنفس عازب لعقلوا طائر
 ترك إىل أو حيلة الصرب إىل كان ولو كمدا وماتوا جتلدا عاشوا قوم على

 أيتها هلا فقلت رأسها ورفعت طويال أطرقت مث مجيال أمرا لكان سبيل الغرام
 كاءذ  أعجبين فقد ؟ أرضية أم أنت مساوية جنية أم أنت إنسية اجلارية
 قالت مث ترين مل كأهنا بكمها وجهها فسرتت منطقك حسن واذهلين عقلك
 مث معاند لصب واملقاساة مساعد بال الساعد أوحش فما املتكلم أيها أعذر

 رأيت وال لذكرها به غصصت إال طيبا طعاما أكلت ما فوهللا انصرفت
 فزينيست اجلهل كاد زيد أاب سليمان فقال حلسنها عيين يف مسج إال حسنا

يعزب واحللم يعاودين والصبا  
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 اليت الذلفاء هي رأيتها اليت تلك أن زيد أاب اي اعلم مسعت ما لشجو عين
فيها قيل  



 أخي على شراؤها(  دهقان كيس من أخرجت ... ايقوتة الذلفاء إمنا) 
 وال حببها إال ميوت ما مات إن وهللا ابعها ملن عاشقة وهي درهم فأل ألف

 يف زيد أاب قم هنيه املوت توقع ويف سلوة الصرب ويف بغصتها إال القرب يدخل
 فلما قال وانصرفت فأخذهتا ببدرة نفله غالم اي قال مث تعاىل هللا دعة

 دهناء على فأخرج بفسطاط فأمر إليه الذلفاء صارت إليه اخلالفة أفضت
 أنواع حتتها هبجة حدائق ذات زهراء مونقة خضراء روضة يف وضرب الغوطة
 مغن لسليمان وكان انصع وأبيض ساطع وأمحر فاقع أصفر بني ما الزهر
 منه ابلقرب فسطاطه يضرب أن فأمره يسكن وإليه أينس به سنان له يقال

 يومه انسن يزل فلم املتنزه ذلك إىل سليمان مع خرجت قد الذلفاء وكانت
 إىل الليل من انصرف أن إىل حبور وأمت سرور أكمل يف سليمان عند ذلك

 وما قال هللا أصلحك قرا نريد له فقالوا إخوانه من مجاعة به فنزل فسطاطه
 لكم فمباحان والشرب األكل أما قال ومساع وشرب أكل قالوا ؟ قراكم
 يف كان ما إال هعن وهنيه املؤمنني أمري غرية شدة عرفتم فقد السماع وأما

 صوات فاختاروا قال تسمعنا مل إن وشرابك بطعامك لنا حاجة ال قالوا جملسه
األبيات هبذه يغين صوته فرفع كذا صوت غننا قالوا أغنيكموه واحدا  

( السحر نبه ملا الليل آخر من ... فأرقها صويت مسعت حمجوبة)   
( القمر أم ىأهب عنده أوجهها ... مضاجعها يدري ما البدر ليلة يف)   
( منحدر الصوت لطروق فدمعها ... غلق وال احراس الصوت حيجب مل)   
(  تنفطر املشي يف لينها من تكاد ... قدم على حنوي ملشت مكنت لو) 



الفسطاط صحن إىل فخرجت سنان صوت الذلفاء فسمعت قال  
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 ذلك رأت إال قد ولطافة خلق حسن من شيئا تسمع ال فجعلت تسمع

 وعال عيناها فهملت قلبها من ساكنا ذلك فحرك وهيئتها نفسها يف كله
 على فرآها الفسطاط صحن إىل فخرج معه جيدها فلم سليمان فانتبه حنيبها
فقالت ؟ ذلفاء اي هذا ما فقال احلال تلك  

( واجلد األب واضع احمليا قبيح ... مشوه من رائع صوت رب أال)   
 سليمان فقال(  عبد وإىل معا يعزى أمة إىل ... ولعله صوته منه يروعك) 

 علي غالم اي قال مث خامر ما منه قلبك خامر لقد فوهللا هذا من دعيين
 املؤمنني أمري رسول سبقت إن له فقالت هلا خادما الذلفاء فدعت بسنان

 فخرج تعاىل هللا لوجه حر وأنت درهم آالف عشرة فلك فحذرته سنان إىل
 أمل سنان اي قال به أتى فلما سليمان املؤمنني أمري رسول فسبق الرسوالن

 عبد وأان حلمك ذلك على محلين املؤمنني أمري اي قال ؟ هذا مثل عن أهنك
 فليفعل عبده عن يعفو أن املؤمنني أمري رأى فإن نعمته وغرس املؤمنني أمري



 له ودقت صهل إذا الفرس أن علمت أما ولكن عنك عفوت قد قال
 له أصغت تغىن إذا الرجل وأن الناقة له ضبعت هدر إذا الفحل وأن احلجرة

غمك فيطول منك كان ما إىل والعود إايك إايك املرأة  
 شراب فيه قدحا حظاايه بعض إليه فأرسلت يوما فصد الرشيد أن وحكي

 مكتوب مبنديل وغطته احمليا بديعة لطلعةا مجيلة الوجه حسنة هلا وصيفة مع
األبيات هذه عليه  

( العافية به هللا ألبسك ... صحة تبتغي عرقا فصدت)   
( اجلارية ذي كف من به واهنأ ... سيدي اي الكأس هبذا فاشرب)   
 الرشيد فنظر قال(  اآلتية الليلة يف هبا حتظى ... خلوة أنفذه ملن واجعل) 
فاستحسنها ابلقدح جاءت اليت الوصيفة إىل  
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 هذه فيها تقول رقعة إليه فكتبت بذلك موالهتا فعلمت أرسلها مث فافتضها
 األبيات

( مجيال فصربا مين الرغم على ... قليال فأبطأ الرسول بعثت)   



( اخلليال وصار الرسول فصرت ... الرسول وكان اخلليل وكنت)   
 فاستحسن قال(  مجيال رسوال جيب من إىل ... حاجة يف يوجه من كذا) 

 املهليب روح بن داود وأهدى الليلة عندك أان إليها وأرسل منها ذلك الرشيد
 احليض فمنعها ليلة عنده املبيت فواعدته عنده فحظيت جارية املهدي إىل

يقول إليها فكتب  
 فأرسلت(  تكدير العيش لصفو منه وكان ... موعده خان بيباح ألهجرن) 

جتيبه إليه  
( أتخري فيه وعدا تذمن وال ... موعده خان حبيبا هتجرن ال)   
(  تفسري ابلقول له يستطاع ال ... أذى حدوث من إال حبسي كان ما) 

له جارية يصف مروان بن دمحم وقال  
 وكان(  البائع عليها أسفا بكى درا ... بوزهنا تباع ولو تباع أمست) 

 عنده فحظت اندرة كل إىل وأسبقهم الناس أحسن من جويرية للمأمون
 حسين حسيب خامتها على فنقشت هلا حسب ال وقلن اجلواري فحسدها

 جزعا املأمون عليها فجزع فماتت اجلواري فمستها عجبا املأمون هبا فازداد
وقال شديدا  

( األبد آخر عليها أبكي ... يدي من رحيانيت اختلست)   
( واألبعد األقرب من نفسي ... استوحشت إذا األنس هي كانت)   
( موردي هبا كان ومنهال ... مرتعي هبا كان وروضة)   
( يدي من يدي الدهر فاختلس ... قويت هبا كان يدي كانت)   
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قينة يف وللمتوكل  

( مجيل حسن فعاهلا فكل ... ترضى مث فتغضب أمازحها)   
(  عديل هلا فليس رضيت وان ... دالل ذي فاحسن غضبت فان) 

 اهليثم عن إبراهيم بن إسحاق حدثين قال الرب عبد بن هللا عبد أبو وحدث
 يقال قينتان له وكان هاشم بين من رجل املدينة يف كان قال عدي بن

 يغيب يكاد ال مضحك رجل ابملدينة وكان جؤذر ولألخرى رشا مهاألحدا
 أاته فلما به ليسخر يوم ذات إليه اهلامشي فأرسل املستطرفني جملس عن
 قال ؟ لذتك وما قال يل لذة وال لذتك لفي إنك هللا أصلحك له قال

 وأمر نبيذ ابحضار اهلامشي فأمر به إال عيش يل يطيب ال فإنه نبيذا يل حتضر
 فتناوم بطنه عليه حترك املضحك شربه فلما العشر سكر فيه يطرح أن

 يف قال التربز إىل واضطر األمر عليه ضاق فلما عليه جاريتيه وغمز اهلامشي
 الكنف يسمون اليمن وأهل ميانيتني إال املغنيتني هاتني أظن ما نفسه

 تهالصاحب إحدامها فقالت ؟ املرحاض أين حبيبيت اي هلما فقال ابملراحيض



غنياين يقول قالت سيدان يقول ما  
 فاندفعتا(  وادي كل يف احلب من أهيم ... فخليتين فؤادي رحضت) 

 مكيتني إال أظنهما وما عين فهمتا أظنهما ما وهللا نفسه يف فقال تغنيانه
 إحدامها فقالت ؟ املخرج أين حبيبيت اي فقال املخارج يسموهنا مكة وأهل

غنياين يقول قالت ؟ سيدان يقول ما لصاحبتها  
(  فأعتما ابلعشي املنادي أقام ... بعدما مكة بطن من هلا خرجت) 

 وأهل شاميتني إال أظنهما وما عين يفهما مل نفسه يف فقال يغنيانه فاندفعتا
 إحدامها فقالت ؟ املذاهب أين حبيبيت اي فقال املذاهب يسموهنا الشام

غنياين يقول قالو ؟ حبيبنا يقول ما لصاحبتها  
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(  التجنب هذا كل حقا يك ومل ... مذهب كل يف اهلجران من ذهبت) 

 عين يفهما مل العظيم العلي ابهلل إال قوة وال حول ال فقال الصوت فغنتاه
 اي فقال اخلالء ابيتيسموهن املدينة وأهل مدنيتني إال القحبتني أظن وما

 قالت ؟ سيدان يقول ما لصاحبتها إحدامها فقالت ؟ اخلالء بيت أين حبيبيت



غنياين يقول  
(  احلزن واسرتاعائي مكة بظن من ... ظنوا إذا األرض بقاع علي خال) 

 بصريتني إال الفاسقتني أظن ما راجعون إليه وإان هلل إان فقال فغنتاه قال
 فقالت ؟ احلشوش أين حبيبيت اي فقال حلشوشا يسموهنا البصرة وأهل

غنياين يقول قالت ؟ سيدان يقول ما لصاحبتها إحدامها  
 فاندفعتا قال(  فعايل يكون وما احتيايل ما ... فيهم صربي وعز أوحشوين) 

 هلما فقال الكنف يسموهنا الكوفة وأهل كوفيتني إال أرامها ما فقال تغنيانه
 رأيت ما سيدان يعيش لصاحبتها إحدامها لتفقا ؟ الكنيف أين حبيبيت اي

له تغين أن يسأل قالت يقول ما قالت الرجل هذا من اقرتاحا أكثر  
( اكتهال وما فشيبين ... طفال اهلوى تكنفين)   

 اي هلما فقال ضحكا يتقطع واهلامشي هذا مصيبتاه وأعظم واوياله فقال
 وعلى عليهما وسلح ثيابه رفع مث اعلمكما أان به تعلماين مل إن زانيتان
 ما ويلك وقال الضحك شدة من عليه غشي وقد اهلامشي فانتبه الفراش

 وطائك من علي أعز نفسي حياة الرجل فقال ؟ وطائي على تسلح هذا
األبيات هذه املضحك قال ؟ هذا ما ويلك له قيل ملا إنه وقيل  

( الزواين بنيات يب ما على ... واضجروين املالح تكنفين)   
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 قال(  الغواين وجه على به قذفت ... اصطباري ذاك عن قل فلما) 

سبيله إىل ومضى ماال إليه ودفع اهلامشي فانبسط  
لقينة قلت اجلهم بن علي قال  
 قالت(  قصاينأ احلب فإن إليك تدين ... منزلة احلب وراء تعلمني هل) 

وأنشدت الذهب ابب من أتيت  
 وكان(  ابلداين ليس من مدنيا يزل فلم ... تقدمه منقوشا شفيعك إجعل) 

 أراد فلما الغناء يطارحها يوما عندها فجلس ابملدينة قينة خيتلف أشعب
 أن وأخاف ذهب من إنه قالت به أذكرك خامتك انوليين هلا قال اخلروج
 وكان األرض من عودا وانولته تعود أن فلعلك العود هذا خذ ولكن تذهب
 حاهلا فتغري علة أصابتها مث جبانب واحلسن اجلمال من القينات بعض

تنشد فكانت  
( قروح بذات ليست كبدا هبا ... يبيعين من مقروحة كبد ويل)   
 وكان(  بصحيح علة ذا يشرتي ومن ... يشرتوهنا ال الناس علي أابها) 

 يف فذكرها وتركها مصر إىل خرج أنه فاتفق ظاايهح من قينة حيب املعتصم
 قد وحيك وقال له مغنيا فدعا الوجد فغلبه إليها فاشتاق الطريق بعض



 شيئا تغنيين أن فعسى إليها الشوق فأقلقين فالنة بنت فالنة جارييت ذكرت
غناه مث مليا فأطرق لك ذكرته ما معىن يف  
( فأطري طائر يجناح اعار ... أنين املربح الشوق من وددت)   
( سرور فيه ليس لسرور وما ... بشاشة فيه ليس لنعيم فما)   
(  لصبور غريها أبخرى ونصف ... قلبه نصف بلد يف امرأ وإن) 

 جملدات إىل الحتجت بسطها أردت ولو كثرية ذلك معىن يف واحلكاايت
 أن املسؤول وهللا كفاية ذكرته وفيما ميل كثري من خري وجل قل ما ولكن

 سيدان على هللا وصلى واهلداية التوفيق ونسأله والعناية ابللطف منه ينميد
وسلم وصحبه آله وعلى دمحم  
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 ابلعفاف واإلفتخار به بلي ومن العشق ذكر يف والسبعون احلادي الباب
فصول وفيه ذلك معىن يف وما ابلعشق مات من وأخبار  
العشق وصف يف األول الفصل  

 جاوز ملا اسم السرف أن كما احملبة عن فضل ملا اسم العشق اجلاحظ قال



 ككمون كامن فهو خيفى أن وجلى يرى أن خفي العشق أعرايب وقال اجلود
 النظر العشق أول وقيل توارى تركته وإن أورى قدحته إن احلجر يف النار
 حبيبته برقع الرجل يشق مضى فيما العشاق وكان الشرر احلريق وأول
 البغض عرض ذلك يفعال مل إذا إهنما ويقوالن حبيبها رداء تشق واملرأة
احلسحاس بين عبد وقال بينهما  

( عانس غري طفلة عن برقع ومن ... حمرب رداء من شققنا قد وكم)   
 وقيل(  البس غري كلنا حىت احلب من ... برقع ابلربد شق برد شق إذا) 

 عقبة وبينها وبيين ألذكرها إين قال ؟ لفالنه حبك من بلغ ما العرايب
 مجيال بثينة أخو شبيب رأى وقيل املسك رائحة ذكرها من فأجد الطائف
 جلميل فقيل فيها ومجيل مكة أتى شبيبا إن مث وآذاه عليه فوثب عندها
فقال منه بثأرك فخذ شبيبا دونك  
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 وأنشد(  احلبيب أخو احلبيب أتى فقلت ... أخوها أتى مجيل اي وقالوا) 

يقول احلداد األخفش  



 الفكر حشوه قلب سندان يطرقن ... أثر احلشى يف منها الشوق مطارق) 
) 

 ويف(  يذر وال يبقى ال احلب ومربد ... موقدة اجلسم يف اهلوى كور وانر) 
 بن حيىي املأمون املؤمنني أمري سأل قال الشامي العالية أليب األنيس اجلليس

 قلبه هبا فيهيم للمرء تسنح سوانح هو فقال ؟ هو ما العشق عن أكثم
 ملك وصاحب مؤنس وأليف ممتع جليس العشق مثامة وقال نفسه وتؤثرها
 وأرواحها األبدان لكم جائرة وأحكامه غامضة ومذاهبه ضيقة مسالكه
 طاعتها عنان وأعطى وآراءها والعقول ونواظرها والعيون وخواطرها والقلوب

 وكان مسلكه القلوب يف وخفي مدخله األبصار عن توارى تصريفها وقوة
 ومن عمرو بن لسليمان قال ابألمور معرفة وحسن أدب له خبراسان شيخ
 ؟ عاشق فيكم فهل غمون حداء ولكم احلكمة مسعتم وقد أدابء أنتم معه
 والبخيل البليد جبلة ويفتح اللسان يطلق العشق فان اعشقوا قال ال قال

 احلركة إىل ويدعو املطعم وتطييب اللباس وحتسني التلطف على ويبعث
اجملنون وقال اهلمة وتشريف والذكاء  

( ابجملانني مما أعظم احلب ... هلا فقلت ذكرى على جننت قالت)   
 قال(  احلني يف اجملنون يصرع وإمنا ... صاحبه الدهر يفيق ليس احلب) 

 فنشأ بعده من لألمر رشحه قد وكان ابن له كان جور هبرام إن ذالرايستني
مسيء النفس خامل املروءة ساقط اهلمة انقص الفىت  
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 يالزمه من واحلكماء واملنجمني املؤدبني من به فوكل كذل فغمه األدب
 إىل أدبه وقلة فهمه سوء من يغمه ما له فيحكون عنه يسأهلم وكان ويعلمه

 فحدث أدبه سوء خناف كنا قد املؤدب له فقال يوما مؤدبيه بعض سأل أن
 قال ؟ حدث الذي ذاك وما قال فالحه يف الرجاء إىل يران ص ما أمره من
 يتشاغل وال هبا إال يهدأ ال فهو عليه فغلبت فعشقها املرزابن فالن ابنة رأى
 مسر إين له فقال اجلارية أبيب دعا مث فالحه رجوت اآلن هبرام فقال هبا إال

 وأنه ابنته عشق قد ابنه ان فاعلمه سرته له فضمن يعدوك فال سرا إليك
 غري من سلتهومرا نفسها يف ابطماعه أيمرها أن وأمره إايه ينكحها أن يريد
 فإن وهتجره جتتنبه فيها طمعه استحكم فإذا عليها عينه وتقع يراها أن

 وال وخربه خربها لتعلمين مث مللك إال تصلح ال أهنا علمته استعملها
 واملوكل للمؤدب قال مث منه ذلك أبوها فقبل إليك أسره ما على تطلعهما

 أمرها كما املرأة وفعلت ذلك ففعل املرأة مراسلة على وشجعه حضه أبدبه
 ألجله كرهته الذي السبب الفىت وعلم عليه التجين إىل انتهت فلما أبوها



 الصوجلان وضرب والرماية والفروسية والعلم احلكمة وطلب األدب يف أخذ
 واملطاعم واآلالت الدواب إىل حمتاج أنه أبيه إىل رفع مث ذلك يف مهر حىت

 مث طلب مبا له وأمر بذلك لكامل فسر ذلك أشبه وما والندماء واملالبس
 املرأة هذه خرب من نفسه ابين به وضع الذي املوضع إن له فقال مؤدبه دعا
 إايها أزوجه أن ويسألين إيل أمرها يرفع أن وأمره إليه فتقدم به يدري ال

 وأمر إايها وزوجه أببيها فدعا ألبيه ذلك الفىت فرفع ذلك املؤدب ففعل
 أصري حىت شيئا حتدث فال وهي أنت معتاجت إذا وقال إليه بتعجيلها

 مراسلتها عندك قدرها يضعن ال بين اي فقال إليه صار اجتمعا فلما إليك
 مبا عليك منة الناس أعظم وهي بذلك أمرهتا فإين خبائك يف وليست إايك

 احلد بلغت حىت امللوك أبخالق والتخلق احلكمة طلب من إليه دعتك
 ما بقدر واإلكرام التشريف من دهافز  بعدي من للملك معه تصلح الذي

 به مسرورا أبوه وعاش ابجلارية مسرورا وعاش الفىت ففعل منك تستحق
 المتثال املؤدب جائزة وأحسن سره لصيانه منزلته ورفع أبيها ثواب وأحسن

به أمر ما  
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 حيدثها فأقام يوما فزارته جارية يهوى الرحياين عبيدة بن هللا بدع وكان

 أاب اي الصالة إنسان فناداه الظهر وقت فحان الفراق أمل إليها ويشكو
 وقالت اجلارية تقوم حىت أي الشمس تزول حىت رويدك له فقال احلسن

قيسها يف العامرية ليلى  
( كاان كما كنت وقد إال ... حالة يف اجملنون يكن مل)   
 عثمان بن أمحد وقال(  كتماان ذبت قد وإنين ... اهلوى بسر ابح لكنه) 

 الكاتب
 الفتح وقال(  والزجر ابلشتيمة منها وأقنع ... بباهبا املمر لريضيين وإين) 
املتوكل صاحب خاقان بن  
( مغفورة اهلوى أخي فخطااي ... صربا املعذب العاشق أيها)   
 أيب بن عمر وقال(  مربورة وحجة غزاة من ... لذنب احط اهلوى يف زفرة) 

 هذه بعضة شعرت فما تعضين وهذه تساررين هذه امرأتني بني كنت ربيعة
يقول العذري شيبان وأنشد هذه لذة من  
(  رأسي حنوها سريعا يهوي لطار ... حمبتها يف رأسي ابلسيف حز لو) 

 ما اخللق بني العذاب أقسم أن هللا أمرين لو الرازي معاذ بن حيىي وقال
عذااب للعاشقني قسمت  
ابلعفاف واالفتخار وعف عشق فيمن الباب هذا من الثاين الفصل  

 عشق من هللا رسول قال قال عنهما تعاىل هللا رضي عباس ابن عن روي



 امراة رأيت بعضهم وقال نساؤكم تعف عفوا وقال شهيد فهو فمات فعف
والنحافة الضعف غاية يف البيت مستقبلة  
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 يف تنادي أن حاجيت فقالت ؟ حاجة من هل هلا فقلت تدعو يديها رافعة

بقويل املوقف  
 فناديت(  نفسي على والسالم زاد ومايل ... يقيهم زادا الناس كل تزود) 

 به فمضيت الزاد أان فقال إيل أقبل قد اجلسم حنيل بفىت وإذا أمرتين كما
 ما فقلت بسالم انصرف له قالت مث والبكاء النظر على زاد فما إليها

 أن علمت أما هذا اي أمسك فقالت هذا على يقتصر لقاءكما ان علمت
املهليب دمحم بن إبراهيم قال ؟ شديد النار ودخول العار ركوب  

( واحلذر هللا وفوخ احلياء منه ... فيمنعين أهوى مبن ظفرت قد كم)   
( والتأنيس الفكاهة منه ... فيقنعين أهوى مبن خلوت وكم)   
( وطر منهم حرام يف يل وليس ... أجالسهم أن وأهوى املالح أهوى)   
 وقال(  سقر بعدها من لذة يف خري ال ... معصية إتيان ال احلب كذلك) 



كلب بين بعض  
 ذلك وحنو(  عفيف ادالفؤ  ميلك والذي ... فإين اللحاظ طامح أكن إن) 

القائل قول  
( الطيالس شبة الليل لون كان إذا ... أتيتنا إال هللا حبق فقالت)   
( وحارس واش كل عنها انم وقد ... غريها يقظان القوم يف وما فجئت)   
 رجل ونزل(  المس كف هلا أقلب ومل مجيعا ... نستلذه طيب بليل فبتنا) 

 وسافر فيه وتركه منزله يف فأنزله له عدو من خائفا مسترتا له صديق على
 شهر بعد عاد فلما خريا هذا بضيفي أوصيك المرأته وقال حوائجه لبعض

 قد الضيف وكان شيء كل عن ابلعمى أشغله ما قالت ضيفنا كيف هلا قال
 سفره من عاد أن إىل منزله إىل وال صاحبه امرأة إىل ينظر فلم عينيه أطبق
ربيعة أيب بن عمر وكان  
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 مروان بن امللك عبد على بثينة ودخلت يرد وال وحيرم ويعف يصف عفيفا
 أمري اي فقالت مجيل يقوله كان مما شيئا فيك أرى ما بثينة اي هلا فقال



 عشقه يف رأيتيه فكيف قال رأسك يف ليستا بعينني إيل يرنو كان إنه املؤمنني
الشاعر قال كما كان قالت ؟  
( خرب ذيلها حتت مبا مايل ... له اجلباه تسجد والذي ال)   
 قدمت وقد(  والنظر احلديث إال كان ما ... هبا مهمت وال بفيها وال) 

 أيب وعن الرمز سبيل على الكتابة يف جاء فيما األول اجلزء يف البيتني هذين
 أاب اي يل فقال املوت آاثر وبوجهه مجيل على لتدخ قال الساعدي سهل
 فاحشة أيت ومل مخرا يشرب ومل دما يسفك ومل هللا يلقى رجال إن سهل

 ذلك أكون أن ألرجو إين قال ؟ هو فمن وهللا أي قلت ؟ اجلنة له أفرتجو
 ال اآلخرة من يوم وأول الدنيا من يوم آخر لفي إين فقال بثينة له فذكرت

 عبد بن هللا عبد وعن قط بريبة نفسي حدثت كنت إن دمحم شفاعة انلتين
 تتكهن وكانت ماال له وبذلت نفسها إىل بغي دعته أنه النيب أيب املطلب
 أن رجاء هللا عبد ختدع أن فأرادت مجيلة وكانت هللا رسول ابتيان وتسمع
وقال فأىب عينيه بني رأته الذي للنور منها النيب يكون  

( ونستدينه أتىب ال واحلل ... دونه فاحلمام احلرام أما)   
آخر وقال(  ودينه عرضه الكرمي حيمي ... تبغينه الذي ابألمر فكيف)   
( وجها دعا ما إىل أعرف فلم دعاين ... حمجب البنان خمضوب وأحور)   
(  كرها وال طوعا ذاك مريدا ولست ... يشينها مقام عن بنفسي خبلت) 

وقالت فامشأزت نفسها عن األخيلية ليلى شاب وراود  
( سبيل حييت ما إليها فليس ... هبا تبح ال له قلنا حاجة وذي)   



( وخليل صاحب ألخرى وأنت ... خنونه أن ينبغي ال صاحب لنا)   
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ميادة ابن  
( أوانس احلديث يف واند وهن ... خردل حبة يعطني ال موانع)   
 اللجام صوت كرهت كما ... ريبة اللهو يف يسمعن أن ويكرهن) 

آخر وقال(  الشوامس  
( حرام صيدهن مكة كظباء ... بريبة مهمن ما حرائر حور)   
 وكان(  اإلسالم اخلىن عن ويصدهن ... فواسقا الكالم لني من حيسنب) 

األحنف بن العباس بييت يستحسن األصمعي  
( والبصر السمع شهوات فعندكم ... زايرتكم يف لصب ذنونأأت)   
 النظر فاسق ولكن الضمري عف ... به اجللوس طال إن الشوق يظهر ال) 
 أيب بنت زينب عمته عند املأمون من هربه يف املهدي بن إبراهيم واختفى( 

 احلسن يف زماهنا واحدة وكانت ملك امسها هلا جارية خبدمته فوكلت جعفر
 يراودها أن وكره إبراهيم فهويها درهم ألف خبمسمائة منها طلبت واألدب



رأسه على قائمة وهي يوما فغىن نفسها عن  
( مقلتيه من شافع ... إليه يل غزاال اي)   
 أراد ما اجلارية ففهمت(  إليه إحسان ... املضيف وجزاء ضيف أان) 

 إليه عادتف له وهبتك أين فاعلميه إليه إذهيب فقالت ملوالهتا ذلك فحكت
 قد فقالت خبائن فلست كفى هلا فقال عليه فاكبت البيتني أعاد رآها فلما

املربد وأنشد فنعم اآلن أما فقال الرسول وأان مواليت لك وهبتين  
( والكرم احلياء هناين إال ... لفاحشة اهلوى دعاين إن ما)   
( قدم لزلة يب مشت وال ... يدي مددت فاحش إىل فال)   
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آخر وقال  

( انظر بد ال عينني ذي كل بلى ... بلية فذاك تنظر ال يقولون)   
 وكان(  السرائر بينهن فيما عف إذا ... ريبة ابلعني العني ابكتحال وهل) 

 شعر بيت نشدأ ومىت شعرا ينشد ال أن نفسه على نذر قد اخللفاء بعض
 يتحدث شاب إىل نظر إذ يوما الطواف يف هو فبينما قال رقبة عتق فعليه



 اي فقال ؟ املكان هذا مثل أيف هللا اتق هذا اي له فقال الوجه مجيلة شابة مع
 أابها وإن علي الناس وأعز عمي ابنة ولكنها خلين ذاك ما وهللا املؤمنني أمري

 من أوقية ومائة انقة مائة مين وطلب وفاقيت لفقري تزوجها من منعين
 اشرتطه ما إليه ودفع أابها اخلليفة فطلب قال ذلك من أقدر ومل الذهب

 بيته إىل اخلليفة دخل مث عليها له عقد حىت مقامه من يقم ومل أخيه ابن على
 موالي اي اليوم أراك حظاايه من جارية له فقالت الشعر من ببيت يرتمن وهو

 األبيات هذه فأنشد هويت قد نراك أم نذرت ما أفنسيت الشعر تنشد
 يقول

( حينا أسليت قد وكنت طربت ... رأتين ملا وليديت تقول)   
( دفينا داء اهلوى وأورثك ... عهدا أحدثت قد اليوم أراك)   
( جبينا هلا رأيت أو فشاقك ... حديثا هلا مسعت هل حبقك)   
( اتعلمين إذ زماننا كمثل ... حمب أخ إيل شكا فقلت)   
 عد مث(  العاشقينا يلقى حني حمب ... تعزى وإن القدمي الشجو وذو) 

 مخسة من درك هلل قال مث رقاب مخس فاعتق أبيات مخسة هي فإذا األبيات
 قال الضحاك عثمان عن وروي احلالل يف رأسني بني ومجعت مخسة أعتقت
 اخليمة ابب على جالسة جبارية فإذا ابالبواء خبيمة فنزلت احلج أريد خرجت

نصيب بقول فتمثلت حسنها فأعجبين  
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(  القلب ملك فما متلينا ال وقل ... الركب يرحل أن قبل أملم بزينب) 

 فقالت نصيب هو بلى قلت ؟ البيت هذا قائل أتعرف هذا اي فقالت
 وهللا أما قالت وحباك هللا حياك قلت زينبه أان قالت ال تقل ؟ زينبه أتعرف

 ال أن فلعلك اليوم هذا يف ابالجتماع األول العام وعدين موعده اليوم إن
 ذلك ترى قالت براكب أان إذا تكلمين هي فبينما قال تراه حىت تربح

 فنزل نصيب هو فإذا فأقبل إايه ألحسبه إين قالت نعم قلت ؟ الراكب
 ينشدها أن فسألته منها قريبا جلس مث فسلم أقبل مث اخليمة من قريبا

 يكون أن بد فال بينهما التنائي طال قد حمبان نفسي يف فقلب فأنشدها
 رسلك على فقال عليه ألشد بعريي إىل فقمت حاجة صاحبه إىل ألحدمها

 يف أقلت يل فقال وتسامران فسران معي هنض حىت فجلست معك إين
 صاحبه إىل ألحدمها يكون أن بد فال تناء طول بعد التقيا حمبان نفسك
 جلست ما أحببتها منذ البيت ورب قال ذلك كان قد نعم قلت حاجة
 هي هذه وهللا وقلت لذلك فتعجبت هذا جملسي من أقرب هو جملسا منها
احملبة يف العفة  



 إذا الرجل كان يقول املدنيني بعض مسعت قال املدين حيىي بن دمحم وعن
 منها ظفر فان يراها من يرى أن يفرح حوال دارها حول يطوف ةالفتا أحب

 ويعدها إليه وتشري إليها يشري هو واليوم األشعار وتناشدا تشاكيا مبجلس
 بني وجيلس إليها يقوم بل شعرا يتناشدا ومل حبا يتشاكيا مل التقيا فإن وتعده

 رابيةألع قلت األصمعي وقال هريرة أاب نكاحها على أشهد كأنه شعستيها
تقول أنشأت مث والقبلة والغمزة الضمة قالت ؟ فيكم لعشق2ا تعدون ما  
( وعضد كف وغمز ... قبلة إال احلب ما)   
 أنتم تعدون كيف قالت مث(  فسد احلب نكح إن ... هكذا إال احلب ما) 

 أنت بعاشق لست قالت رجليها بني ونفرق بقرنيها منسك قلت ؟ العشق
تقول أنشأت مث ولد طالب  
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( مستعجال يعشق من وصار ... اهلوى وهان العشق فسد قد)   
 وقد لرجل وقيل(  ينحال أو يشهد أن قبل من ... أحبابه ينكح أن يريد) 

 والذي عمن قال ؟ الليلة هبا تظفر أن أيسرك هلا عم ابن على عشيقته زفت



 احلب أطيع كنت قال هبا صانعا كنت فما قيل بطلبها وأشقاين حببها أمتعين
 يبقى مبا سنة عشرين عشق أفسد وال إمثها يف الشيطان وأعصي لثمها يف

كرمي يلدين مل للئيم إذن إين أخباره قبيح وينشر عاره ذميم  
 فسمع املدينة سكك بعض يف ليلة يف عنه تعاىل هللا رضي عمر سيدان ومر
تقول امرأة  

( األعبة خليل جنيب إىل وليس ... جانبه وازور الليل هذا طال أال)   
( جوانبه السرير هذا من حلرك ... عواقبه ختشى هللا لوال فوهللا)   
 عمر فسأل قال(  مراتبه تنال أن بعلي وإكرام ... يعفين واحلياء ريب خمافة) 

 أشهر مثانية الغزاة يف وله فالن أةامر  إهنا له فقيل عنها عنه تعاىل هللا رضي
 أربعة من أكثر امرأته عن الرجل يغيب ال أن عنه تعاىل هللا رضي عمر فأمر

 أشهر
 بن دمحم عن األثر فهوم تلقيح كتاب يف اجلوزي ابن ذكره ما ذلك ومن

 اخلطاب بن عمر بينما قال جده عن أبيه عن السلمي خيثمة أيب بن عثمان
تقول امرأة مسع إذ املدينة سكك يف ليلة ذات طوفي عنه تعاىل هللا رضي  

( حجاج بن نصر إىل سبيل من أم ... فأشرهبا مخر إىل سبيل من هل)   
( ملجاج غري كرمي احمليا سهل ... مقتبل األعراق ماجد فىت إىل)   
( فراج املكروب عن وفاء أخي ... تنسبه حني صدق أعراق تنميه)   
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 يف العواتق به هتتف رجال ابملدينة معي أرى ال عنه تعاىل هللا رضي عمر

 هو فإذا حجاج ين بنصر أتين أصبح فلما حجاج بن بنصر علي خدورهن
 املؤمنني أمري من عزمية عمر فقال شعرا وأحسنهم وجها الناس أحسن من

 شقتا كأهنما وجنتان وله عنده من فخرج شعره من فأخذ شعرك من لنأخذن
 تساكنين ال وهللا عمر له فقال بعينيه الناس فافتنت فاعتم اعتم له فقال قمر
 مث لك أقول ما هو قال ؟ ذنيب ما املؤمنني أمري اي فقال فيها أان بلدة يف

 من يبدر أن مسع ما عمر منها مسع اليت املرأة وخشيت البصرة إىل سريه
وهي أبياات املرأة إليه فدست شيء إليها عمر  

( حجاج بن نصر أو وللخمر مايل ... بوادره ختشى الذي لإلمام قل)   
( الراجي اخلائف سبيل السبيل إن ... تبينه أن حقا الظن جتعل ال)   
 فبكى قال(  وإسراج إبجلام يقر حىت ... فتحبسه ابلتقوى زم اهلوى إن) 

 وطال قال ابلتقوى اهلوى زم الذي هلل احلمد وقال عنه تعاىل هللا رضي عمر
 واإلقامة األذان بني يوما أمه فخرجت ابلبصرة حجاج بن نصر مكث

 أمري اي له فقالت الدرة وبيده ورداء إزار يف خرج قد هو فإذا لعمر متعرضة



 عبد أيبينت هللا وليحاسبك تعاىل هللا يدي بني وأنت أان ألقفن وهللا املؤمنني
 مل ابين إن هلا فقال واألودية الفيايف ابين وبني وبيين جنبيك إىل عاصمو  هللا

 بن عتبة إىل بريدا البصرة إىل عمر أرسل مث خدورهن يف العواتق هبما هتتف
 فليكتب املؤمنني أمري إىل يكتب أن أراد من عتبة اندى مث أايما فأقام غزوان

 سالم الرحيم نالرمح هللا بسم حجاج بن نصر فكتب خارج الربيد فإن
األبيات هذه مين فامسع بعد أما املؤمنني أمري اي عليك  

( حرام عليك عرضي من نلت وما ... حرمتين أو سريتين لئن لعمري)   
( مقام ابملكتني يل كان وقد ... ريبة غري على منفيا فأصبحت)   
( غرام النساء أماين وبعض ... مبنية يوما الذلفاء غنت لئن)   
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( فأالم جرمة ومايل بقاء ... بعده ليس الذي الظن يب ظننت)   
( كرام سالفون صدق وآابء ... تكرمي تقول مما فيمنعين)   
( وصيام قومها يف هلا وحال ... صالهتا تقول مما ومينعها)   
 قال(  وسنام كاهل مين جب فقد ... راجعي أنت فهل حاالان فهااتن) 



 فال السلطان ويل أما قال األبيات هذه عنه تعاىل هللا رضي عمر قرأ فلما
 حنو وتوجه راحلته ركب عمر مات فلما سوقها يف ابلبصرة دارا وأقطعه
أعلم وتعاىل سبحانه وهللا املدينة  
( والعشق ابحلب مات من ذكر يف الباب هذا من الثالث الفصل  
 كنت قال أيب حدثين قال املأمون هللا عبد بن إمساعيل بن القاسم أبو حدث
 قرأت قد أداب وأكثرهم عقال وأكملهم وجها الناس أحسن من قينة ابملدينة
 امللك عبد بن يزيد عند فوقعت العربية وتعلمت األشعار وروت القرآن

 حتبني أحد أو قرابة لك أما وحيك يوم ذات هلا فقال قلبه مبجامع فأخذت
 ولكن فال قرابة أما املؤمنني أمري اي قالت ؟ معروفا إليه وأسدي أضيفه أن

 إليه صرت مما خري يناهلم أن وأحب ملوالي أصدقاء كانوا نفر ثالثة ابملدينة
 منهم واحد كل إىل يدفع وأن إليه إحضارهم يف ابملدينة عامله إىل فكتب
 عليه الدخول يف هلم استؤذن يزيد ابب إىل وصلوا فلما درهم آالف عشرة
 فذكرا منهم اثنان فأما حوائجهم عن وسأهلم اإلكرام غاية وأكرمهم هلم فأذن

 ما املؤمنني أمري اي فقال حاجته عن فسأله الثالث وأما فقضاها حوائجهما
 أمري اي بلى قال ؟ حوائجك على أقدر أولست وحيك قال حاجة يل

 ال فإنك فاسألين وحيك فقال تقضيها أظنك ما حاجيت ولكن املؤمنني
 ؟ املؤمنني أمري اي األمان فلي بلى قال قضيتها إال عليها أقد حاجة تسألين

املؤمنني أمري اي رأيت إن نعم قال  
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 عليها أشرب أصوات الثةث تغين بسببها أكرمتنا اليت فالنة جاريتك أتمر أن

 على فدخل جملسه من قام مث يزيد وجه فتغري قال فافعل أرطال ثالثة
 وأمر فأحضر ابلفىت فأمر املؤمنني أمري اي عليك وما فقالت فأعلمها اجلارية
 على واجلارية أحدها على يزيد فقعد فنصبت ذهب من كراسي بثالثة
 أمر مث فوضعت والطيب حنيالراي بصنوف دعا مث الثالث على والفىت اآلخر
 املؤمنني أمري اي أتمرها قال حاجتك سل الفىت قال مث فملئت أرطال بثالثة

الشعر هبذا تغين أن  
( صنعا الذي فوق يب احلب يصنع أو ... مودهتا عن سلوا أستطيع ال)   
(  نزعا صادق هذا قلت إذا حىت ... فيسعدين قليب هجرها إىل ادعو) 

 ابألرطال أمر مث اجلارية وشربت الفىت وشرب يديز  وشرب فغنت فأمرها
 هبذا تغين أن املؤمنني أمري اي مرها فقال حاجتك سل للفىت وقال فملئت
 الشعر

( هندا يبلغه من ولكن هلند ... أراكه عود نعمان من ختريت)   



 فأمرها(  قصدا ألرضكما هند تكن مل وإن ... فيكما هللا ابرك عرجايب أال) 
 فملئت ابألرطال أمر مث اجلارية وشربت الفىت وشرب ديزي وشرب فغنت
الشهر هبذا تغين أن املؤمنني أمري اي مرها فقال حاجتك سل للفىت وقال  

( الدهر بيننا يفرق حىت ... اهلجر ومنكم الوصال ين - م2  
 فلم قال فغنت فأمرها(  فجر وبدا بدرا الح ما ... أبدا أسلوكمو ال وهللا) 

 ما انظري قومي للجارية يزيد فقال عليه مغشيا الفىت خر حىت األبيات تتم
 أبكيه ال فقالت ابكيه يزيد هلا فقال ميت هو فإذا فحركته إليه فقامت حاله

 بك إال انصرف ما عاش لو فوهللا ابكيه هلا فقال حي وأنت املؤمنني أمري اي
أمري وبكى اجلارية فبكت  
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وماتت قالئل أايما إال بعده متكث فلم اجلارية وأما ودفن فجهز ابلفىت وأمر  

 قدم أنه عنه تعاىل هللا رضي طالب أيب بن جعفر بن هللا عبد عن وحكي
يسامره ليلة ذات فجلس مروان بن امللك عبد على  

 حدثين هللا لعبد امللك عبد فقال والعشق املغنيات واجلواري الغناء فتذاكر



 أمري اي نعم قال ؟ اجلواري من رأيت وما األغاين هذه يف لك مر ما أبمر
 مطبوعة حاذقة وكانت درهم آالف بعشرة مولدة جارية اشرتيت املؤمنني

 مين خترج ال وهللا إليه فكتبت شأهنا يف إيل فكتب معاوية بن ليزيد فوصفت
 إال فيها أزداد ال احلالة تلك على عندي نتفكا عين فأمسك هبة وال ببيع
 بعض أن يل فذكرت عجائزان من عجوز أتتين إذ ليلة ذات أان فبينما حبا

 فيقف متنكرا ليلة كل جييء وإنه وتراه ويراها وحتبه حيبها املدينة أعراب
 قالت الذي الوقت ذلك فراعيت وحبا شغفا ويبكي غناءها فيسمع ابلباب

 يف هبا أدع فلم مستخفيا وقعد رأسه مقنعا أقبل قد هب فإذا العجوز عليه
 أر ومل ويكلمها تكلمه هبا فإذا وموضعه موضعها أأتمل وجعلت الليلة تلك

 لقيمة وقلت هبا فدعوت الصبح ابيض حىت كذلك يزاال ومل عتبا إال بينهما
 قبضت هبا جاءت فلما وزينتها فأصلحتها ميكنك مبا فالنة أصلحي اجلواري

 مذعورا فانتبه فحركته الفىت إىل فجئت وخرجت الباب وفتحت هايدي على
 جيبين ومل الفىت فدهش إليك مين هبة هي خوف وال عليك أبس ال فقلت

 إىل هبا وانصرف فقم ببغيتك تعاىل هللا أظفرك قد وقلت أذنه إىل فدنوت
 أعجب كان قط شيئا أر فلم ميت هو فإذا فحركته جوااب يرد فلم منزلك

 ماتت قلت اجلارية صنعت فما بعجب حدثين لقد امللك عبد قال أمره من
 الغالم على ووجدا كمدا وماتت وتعليل عظيم حنول بعد أبايم بعده وهللا
 زوجها ثوب يف عشيقته كف أثر رأى اهلندي عجالن بن هللا عبد ان وقيل

 فمات



 جاحلجا  إىل كتااب بعث مروان بن امللك عبد أن اهلييت واسع بن دمحم وذكر
 بن امللك عبد عند من الرحيم الرمحن هللا بسم فيه يقول الثقفي يوسف بن

عليك ورد إذا بعد أما يوسف بن احلجاج إىل مروان  
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 نتهيامل إليهن يكون أبكارا مولدات جوار ثالث يل فسري وقرأته هذا كتايب

 ورد فلما املال من مثنها ومبلغ منهن جارية كل بصفة يل وأكتب اجلمال يف
 املؤمنني أمري به أمره مبا وأمرهم ابلنخاسني دعا احلجاج على الكتاب
 املال وأعطاهم ابلغرض يقعوا حىت البالد أقصى إىل يسريوا أن وأمرهم
 فلم املؤمنني أمري أراد ما يطلبون فساروا اجلهات كل إىل كتبا هلم وكتب
 إىل ورجعوا ابلغرض وقعوا حىت إقليم إىل إقليم ومن بلد إىل بلد من يزالوا

 فصيحا احلجاج وكان قال مثيل هلن ليس مولدات جوار بثالث احلجاج
 بقيمة هلن يقام ال فوجدهن مثنها ومبلغ منهن واحدة كل إىل ينظر فجعل

 يقول مروان بن امللك عبد إىل كتااب كتب مث منهن واحدة مثن مثنهن وأن
 مثن مثنهن وأن بقيمة هلن يقام ال فوجدهن مثنها ومبلغ اجلميل الثناء بعد فيه



 فيه يذكر ببقائه تعاىل هللا أمتعين املؤمنني أمري كتاب وصلين منهن واحدة
 واحدة كل صفة له أكتب وأن أبكارا مولدات جوار ثالث له أشرتي أين

 جارية فإهنا املؤمنني أمري بقاء تعاىل هللا أطال األوىل اجلارية فأما ومثنها منهن
 أهندت قد الوجنتني محراء العينني كحالء الروادف عظيمة السوالف عيطاء
قيل كما وهي بفضة شيب ذهب كأهنا ها فخذا والتفت هنداها  

 اي ومثنها(  ذهب شاهبا قد فضة كأهنا ... دعج استقبلتها إذا فيها بيضاء) 
 اجلمال يف فائقة جارية فإهنا الثانية وأما درهم ألف نثالثو  املؤمنني أمري

 املؤمنني أمري اي ومثنها الرخيم بكالمها السقيم تشفي والكمال القدر معتدلة
 عميمة الكف لطيفة الطرف فاترة جارية فإهنا الثالثة وأما درهم ألف ستون

 الغزال خشف كأهنا اجلمال بديعة للخليل مساعدة للقليل شاكرة الردف
 على والثناء الشكر يف أطنب مث درهم ألف مثانون املؤمنني أمري اي مثنهاو 

 للسفر جتهزوا هلم فقال النخاسني ودعا وختمه الكتاب وطوى املؤمنني أمري
 رجل إين األمري هللا أيد النخاسني أحد فقال املؤمنني أمري إىل اجلواري هبؤالء
 نعم قال ؟ ذلك يف يل افتأذن عين ينوب ولد ويل السفر عن ضعيف كبري

يوما نزلوا مسريهم بعض ففي وخرجوا فتجهزوا  
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 بطن فانكشف الريح فهبت اجلواري فنامت األماكن بعض يف ليسرتحيوا
 ابن يهاإل فنظر مكتوم امسها وكان ساطع نور فبان الكوفية وهي إحداهن
 أصحابه من غفلة على فأاتها لساعته هبا ففنت مجيال شااب وكان النخاس
يقول وجعل  

( يرتشق األسى ابسهام وقليب ... البكا من متل ال عيين أمكتوم)   
(  أتعشق ال كيف رهني وقليب ... اهلوى قتل عاشق من كم أمكتوم) 

تقول فأجابته  
 فلما قال(  احلسد عيون هجعت اإذ ليال ... لزرتنا تقول ما حقا كان لو) 

 قائمة فوجدها اجلارية حنو وأتى سيفه النخاس ابن الفىت انتضى الليل جن
 وكتفوه فأخذوه أصحابه به ففطن يهرب وأرادأن فأخذها قدومه تنتظر

 بن امللك عبد على قدموا أن إىل معهم مأسورا يزل ومل ابحلديد وأوثقوه
 الصفة فوجد وقرأه ففتحه الكتاب أخذ هيدي بني ابجلواري مثلوا فلما مروان

 وهي صفرة وجهها يف ورأى الثالثة توافق ومل اجلواري من اثنتني وافقت
 اليت حليتها توافق مل اجلارية هذه ابل ما للنخاسني فقال الكوفية اجلارية
 اي فقالوا واالنتحال هبا الذي االصفرار هذا وما كتابه يف احلجاج ذكرها

 النخاسني أحد فخرج هلكتم كذبتم وان قال األمان ولنا لنقو  املؤمنني أمري



 بكى املؤمنني أمري يدي بني قدموه فلما ابحلديد مصفد وهو ابلفىت وأتى
يقول أنشأ مث ابلعذاب وأيقن شديدا بكاء  

( يداي عنقي إىل شدت وقد ... رغما أتيت املؤمنني أمري)   
( براي به رميت مبا ولست ... فعلي وسوء ابلقبيح مقرا)   
 عبد فقال(  عليا جود فمن تعفو وان ... ذنيب القتل ففوق تقتل فان) 

 قال اجلارية هوى أم بنا استخفاف صنعت ما على محلك ما فىت اي امللك
 هي فقال اجلارية هوى إال هو ما قدرك وعظم املؤمنني أمري اي رأسك وحق
 احللي من ؤمننيامل أمري هلا أعده ما بكل الغالم فأخذها هلا أعددته مبا لك

 نزال الطريق ببعض كاان إذ حىت أهله حنو إىل مسرورا فرحا هبا وسار واحللل
الصباح أصبح فلما وانما فتعانقا ليال مبرحلة  
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 ابلطريق ودفنومها ليهماع فبكوا ميتني فوجدومها نبهومها السري الناس وأراد

ذلك من وتعجب عليهما فبكى امللك عبد إىل خربمها ووصل  
 هللا رضي املخزومي الوليد ين خالد أخرج أنه النيب عن روي ما ذلك ومن



 عشرة يف هللا رسول إليهم فأخرجين خالد قال خزاعة مشركي إىل عنه تعاىل
 فسبق إليهم املسري بنا فجد قال والبأس النجدة أهل من فارس آالف
 وطار النهار تعاىل حىت شديدا قتاال فقاتلناهم إلينا فخرجوا اخلرب إليهم

 بنصره أيدان تعاىل هللا فلوال األقران وتالمحت الفرسان وهاجت الشرار
 فهزمناهم منه برمحة هللا تداركنا ولكن علينا تكون أن الدائرة لكادت

 فنهبنا البيوت طلبنا مث لناهقت إال فارسا هلم ندع ومل ذريعا قتال وقتلناهم
 هبن لنقدم السبااي جبمع أصحايب أمرت والنهب القتال هدأ فلما وسبينا

 ومل احللم يراهق مل غالم منهم خرج وأحصيناهم أخرجنا فلما هللا رسول على
 النساء عن انعزل غالم اي له فقلنا مجيلة بشابة ماسك وهو القلم عليه جير

 مائة هناران بقية يف منا قتل لقد فوهللا اعلين وهجم مزعجة صيحة فصاح
 منهم فملك عنه وأتخروا قالته كرهوا قد أصحايب فرأين خالد قال رجل

 أن بعد بنفسي إليه فربزت قال خالد الربازاي واندى ظهره على وعال جوادا
 حىت فتطاعنا علي محل بل شعري أمت حىت ميهلين مل فوهللا شعرا أنشدت
 األهوال اقتحمت لقد فوهللا تفللت حىت ابلسيوف وتضاربنا القنا تكسرت
 فبينما هجماته من أسرع وال محالته من أشد رأيت فما األبطال ومارست

 على وعلوت عليه فوثبت قوائمه بني فصار فرسه به كبا إذ نعرتك خنن
 رسول دمحما وأن هللا إال إله ال أن أشهد بقول نفسك افد له وقلت صدره

 من أجد حىت اتركين أنصفتين ما خالد اي قال جئت يثح من أردك وأان هللا
 وصفدته واثقا شددته مث يسلم أن لعله وقلت فرتكته خالد قال القوة نفسي



 علم فلما يل بعري على أوثقته مث شبابه حسن على إشفاقا أبكي وأان ابحلديد
 عمي ابنة شددت ما إال إهلك حبق سألتك خالد اي قال له خالص ال أن

 أخرى انقة على وشددهتا فأخذهتا خالد قال ؟ جانيب إىل أخرى انقة على
 فلما وسران والرماح ابلقواضب القوم أشد من مجاعة هبما ووكلت جانبه إىل

 آخر إىل ويبكيان األشعار يتناشدان واجلارية الغالم جعل مطاايمها استقامت
قصيدة يذكر فسمعته الليل  
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 وضربته السيف فأخذت أبدا يسلم ال أن ويذكر اإلسالم فيها يسب

 فأبركنا ميتة فوجدهتا فحركتها صارخة وأكبت اجلارية فصاحت رأسه فرميت
 ما بعجيب حندثه أقبلنا هللا رسول على قدمنا فلما ودفنامها وحفران األابعر

 اي به أعلمك من فقلنا به أحدثكم أان شيئا حتدثوين ال فقال الغالم مع رأينا
 من هللا رسول وتعجب السالم عليه جربيل أخربين قال ؟ هللا رسول

وموافقة موافقتهما  
 شيخا رأيت وما األسود بن جبلة حدثين قال الثوري حكاه ما ذلك ومن



 يف زلت فما ضلت يل ابل طلب يف خرجت قال منه أوضح وال أصبح
 اجلادة وأطلب أطوف فسرت الطريق وخفيت الظالم أظلم أن إىل طلبها

 شديدا وبكاء بعيدا حسنا صوات مسعت إذ كذلك أان فبينما أجدها فال
 تلفت ولو الصوت ألطلنب فقلت فرسي عن أسقط كدت حىت فشجاين

 له غنما ضم قد راع فإذا واداي هبطت أن إىل إليه أقرب زلت فما نفسي
منويرت  ينشد وهو شجرة إىل  
 بعيدها ويدنو يل تطوي األرض أرى ... أزورها سعدى جئت ما إذا وكنت) 
) 

(  تعيدها لو أحدوثة انقضت ما إذا ... جليسها ود البيض اخلفرات من) 
 منقطع فقلت ؟ الرجل من وقال السالم فرد عليه وسلمت منه فدنوت قال
 الرحب ىعل أنزل وأهال مرحبا قال ويستعينك بك يستجري أاتك املمالك به

 حتيت وبسطها مشلته فنزع فنزلت بطئ غري وطعام وطئ وطاء فعندي والسعة
 إن وهللا فقلت الوقت هذا يف اعذرين قال مث وخبز ولنب وزبد بتمر أاتين مث

 توضأت أكلت فلما وعلفه وسقاه فربطه فرسي إىل فمال كثري خلري هذا
 جبارية وإذا يءش حس مسعت إذ واليقظان النائم لبني فإين واتكأت وصليت

 وما إليها قائما فوثب حسنا الشمس فضحت الوادي كبد من أقبلت قد
 عريب رجل هذا فقلت يتحاداثن وجعل إليها وصل حىت األرض يقبل زال

 مع ولذة حديث أحسن يف زاال فما نوم يب وما فتناومت له حرمة ولعلها
 الفجر عطل فلما بقبيح لصاحبه أحدمها يهم ال أهنما إال وزفرات شكوى



 ال ابهلل سألتك العم ابنة اي هلا قال مث وبكت وبكى الصعداء وتنفسا عانقها
ابن اي قالت الليلة أبطأت كما عين تبطئي  
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 وكل رتوسا ودعته مث يناموا حىت والرقباء الواشني أنتظر أين علمت أما

 نفسي يف وقلت هلما رمحة فبكيت ويبكي اآلخر حنو يلتفت منهما واحد
 فلما أمرمها من يكون ما وأنظر الليلة استضيفه حىت أنصرف ال وهللا

 تعب أمس انلين وقد خبواتيمها األعمال فداءك هللا جعلين له قلت أصبحنا
 أقمت لو والسعة الرحب على فقال اليوم عندك الراحة فأحب شديد
 إىل وقام فذحبها شاة إىل عمد مث حتب كما إال وجدتين ما عمرك بقية عندي

 ال من أكل أكل أنه إال معي وأكل فأكلت إيل وقدمها وشواها فأججها انر
 ألني وال غنمه على منه أشفق أر ومل ذلك هناري معه أزل فلم األكل يريد

 أقبل فلما رأيت امم بشيء أعلمه ومل كالوهلان أنه إال كالما أحلى وال جانبا
 التعب من يب مر ملا اهلجوع أريد أين وأعلمته فصليت وطائي وطأت الليل

 من هنيهة إىل ينتظرها فأقام أمن ومل النوم فأظهرت هنيئا من يل فقال ابألمس



 األمر عليه وزاد شديدا قلقا قلق جميئها وقت حان فلما عليه فأبطأت الليل
 رأيت هل أخي اي فقال انئما كنت إين فأومهته فحركين حنوي جاء مث فبكى
 ابنة فتلك قال رأيتها قد قلت البارحة وجاءتين تتعهدين كانت اليت اجلارية
 من أكثر يل حمبة أيضا وهي عاشق وهلا حمب هلا وإين علي الناس وأعز عمي
 راعيا فصرت علي وفاقيت لفقري يل تزوجيها من أبوها منعين وقد هلا حمبيت

 واشتغل فيه أتيت الذي وقتها حان وقد ليلة كل يف رينتزو  فكانت بسببها
 ال مية ابل ما ... يقول أنشأ مث افرتسها قد األسد أن نفسي وحتدثين قليب
( شغل صدها أم طرب أعاقها ... كعادهتا أتيت  
(  تنفصل األعضاء حره من تكاد ... سقما يب أهللت قد فداؤك نفسي) 

 هي فإذا يدي بني فطرحه شيءب وأتى فغاب ساعة عين انطلق مث قال
 السيف أخذ مث خلقتها وشوه أعضاءها وأكل األسد قتلها قد اجلارية
يقول أنشأ مث فطرحه األسد رأس ومعه وأتى هنيهة فأبطأ وانطلق  

( الشرا لك حقا جريت لقد هلكت ... بنفسه املدل الليث أيها أال)   
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 مث(  غربا بعدها من األايم عادت وقد ... آنسا كنت وقد فردا وخلفتين) 
 حضرت قد املنية أن اعلم فإين لك أقول ما قبلت ما إال أخي اي ابهلل قال
 الذي اجلسد هذا وضم فيها فكفين هذه عباءيت فخذ مت أان فإذا حمالة ال

 إليها يشري وجعل هذه شويهايت وخذ واحد قرب يف وادفناين معي منها بقي
 وشويهايت وثيايب هذه عصاي فاعطها والديت هي عجوز امرأة أتتيك فسوف

 جانب إىل فادفنها ذلك عند متوت فإهنا ابحلب كمدا ولدك مات هلا وقل
 ووضع صاح حىت قليل إال كان ما فوهللا قال السالم مين الدنيا وعلى قربان
 فغسلته به أوصاين ما له ألصنعن وهللا فقلت لساعته ومات صدره على يده

 وبت جانبه إىل جسدها ابقي ودفنت ودفنته عليه وصليت عباءته يف وكفنته
 كالوهلانة وهي عجوز امرأة أقبلت الصباح كان فلما حزينا ابكيا الليلة تلك

 مث هبا أتلطف وجعلت نعم هلا فقلت غنما يرعى شااب رأيت هل يل فقالت
 أن إىل أالطفها وأان وتبكي تصيح فأخذت خربه من كان وما ديثهحب حدثتها

 فقصدت برهة الليل من مضى أن إىل حبرقة تبكي زالت وما الليل أقبل
 تتحرك جارحة وال يصعد نفس هلا وليس وجهها على مكبة هي فإذا حنوها

 قرب جانب إىل ودفنتها عليها وصليت فغسلتها ميتة هي فإذا فحركتها
 ومجعت فرسي فشددت قمت الفجر كان فلما الرابعة الليلة وبت ولدها
يقول هاتف بصوت أان فإذا وسقتها الغنم  

( والوطن والدار جمتمع والشمل ... جيمعنا والدهر ظهرها على كنا)   
 قال(  الكفن بطنها يف جيمعنا وصار ... ألفتنا ابلتفريق الدهر فمزق) 



 هلم وذكرت الغنم عطيتهمفأ عمهم لبين احلي إىل ومضيت الغنم فأخذت
 وأان أهلي إىل مضيت مث شديدا بكاء احلي أهل عليهم فبكي القصة

طريقي يف رأيت مما متعجب  
 فقال اخلرب كثري فسمع هبا حيج أن أراد عزة زوج أن حكي ما ذلك ومن
يف الناس فبينما قال بنظرة عزة من أفوز لعلي حجن ال وهللا  
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 عينيه بني ومسحت فحيته مجله إىل مضت وقد لعزة كثري نظر إذ الطواف
اجلمل على فوقف ففاتته ليلحقها فبادر مجل اي له وقالت  

( مجل اي حياك من وحيك فحي ... وانصرفت احلج بعد عزة حيتك)   
 والعمل دالج ال مسك وال نديع ... سرف ذا كنت ما حييتها كنت لو) 
 كثري أان قال هللا يرمحك تكون من له وقال فتبسم الفرزدق فسمعه قال( 

 أنت قال التميمي غالب بن الفرزدق أان قال ؟ هللا يرمحك أنت فمن عزة
 القائل

( خمبوال هائما فؤادي تركت ... أسيلة بكل مجاهلم رحلت)   



( املتبوال قليب أودع حىت ... يرحلوا مل إذا أملكهم كنت لو)   
 فقال(  وعويال زفرة يعاجل جسمي ... وغادروا احلدوج يف بقليب ساروا) 

 أفزع صيحة ألصيحن احلرام ابلبيت إين لوال وهللا كثري فقال نعم الفرزدق
 هشاما بذلك العرفن وهللا الفرزدق فقال ملكه سرير وهو امللك عبد هاشم

 عبد بن هشام إىل دخل دمشق إىل الفرزذق وصل فلما وافرتقا توادعا مث
 لنطلق عندان ابحلضور إليه اكتب له فقال كثري مع له اتفق مبا فعرفه امللك

 دمشق يريد كثري فخرج بذلك إليه فكتب إايها ونزوجه زوجها من عزة
 وريشه نفسه يفلي وهو ابنة على غرااب رأى قليال وسار حيه من خرج فلما

 ليسقي مال إنه مث السري يف وجد لكذ من واراتع لونه فأصفر يتساقط
 اي فقال احلي من شيخ به فبصر الطري زجرة وهم فهد بين حي من راحلته

 ابنة عل غرااب رأيت نعم قال ؟ فراعك شيئا طريقك يف أرأيت أخي ابن
 بني والبانة اغرتاب فانه الغراب أما الشيخ له فقال ريشه وينتف يتفلى

 الكالم هذا الشيخ من مسع ملا حزنه على حزان كثري فازداد فرقة والتفلي
 الناس فرأى أبواهبا أحد من ودخل دمشق إىل صل أن إىل السري يف وجد

قضيت فلما معهم وصلى فنزل جنازة على يصلون  
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 هذا ما فقال اليوم هذا عن كثري اي أغفلك ما هللا إال إله ال صائح صاح
 مغشيا فخر جنازهتا وهذه ماتت قد عزة هذه إن فقال ؟ سيدي اي اليوم
يقول أنشأ أفاق فلما عليه  

( انصره عز ال للطري وأزجره ... دردره ال الفهدي أعرف فما)   
( ويطايره ريشه أعلى ينتف ... ابنة فوق عال قد غرااب رأيت)   
 مث(  تعاشره حبيب من بني وابنة ... النوى نم واغرتاب غراب فقال) 

 يوم يف عزة مع ودفن ساعته من ومات الدنيا روحه فارقت شهقة شهق
 واحد

 مكتوب حبجر مررت إذ البادية يف أسري أان بينما قال األصمعي وحكى
البيت هذا عليه  

(  يصنع كيف ابلفىت عشق حل إذا ... خربوا ابهلل العشاق معشر أاي) 
هحتت فكتبت  

 يف عدت مث(  وخيضع األمور كل يف وخيشع ... سره يكتم مث هواه يداري) 
حتته مكتواب فوجدت الثاين اليوم  

 فكتبت(  يتقطع قلبه يوم كل ويف ... الفىت قاتل واهلوى يداري فكيف) 
 حتته



سره لكتمان صربا جيد مل إذا)   
 شااب فوجدت الثالث اليوم يف عدت مث(  أنفع املوت سوى شيء له فليس
 وقد العظيم العلي ابهلل إال قوة وال حول ال ميتا احلجر ذلك حتت ملقى
موته قبل كتب  

( مينع للوصل كان من على سالمي ... فبلغوا متنا مث أطعنا مسعنا)   
أان بينما قال أنه تعاىل هللا رمحه األصمعي عن أيضا وحكي  
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وتقول تندب قرب على جارية رأيت إذ البصرة مقابر بعض يف  
 قال(  احلب على صربا احلب يف وأقواهم ... كلها الربية أوىف فىت بروحي) 

 إنه هذا اي فقالت ؟ أقواها كان ومب الربية أوىف كان مب جارية اي هلا فقلت
 بييت فانشد الموه كتم وإن هعنفو  أابح إن فكان فهويته هويين عمي ابن

 إىل قرب يف مثله أصري حىت ألندبنه وهللا مات أن إىل يكررمها زال وما شعر
قالت ؟ البيتان فما جارية اي هلا فقلت جانبه  

( تصربا قالوا ابحلب أبح مل وإن ... اهلوى غرك قد حبت إن يل يقولون)   



 إهنا مث(  فيعذرا وتمي أن إال احلب من ... أمره ويكتم يهوى المرئ فما) 
 ذلك يف واحلكاايت عليها تعاىل هللا رمحه الدنيا روحها فارقت شهقة شهقت

 هذا يف جلمعنا املاللة من واخلوف اإلطالة ولوال مشهورة الكتب ويف كثرية
 سبحانه وهللا اليسرية النبذة هذه على اقتصران ولكن كثرية أشياء املعىن
وسلم وصحبه آله وعلى دمحم سيدان على هللا وصلى أعلم وتعاىل  
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 وكان وان والدوبيت واملواليا الشعر رقائق ذكر يف والسبعون الثاين الباب

 وما والصفات األمساء ومدح واأللغاز والقومة واحلماق والزجل واملوشحات
 الشعر الناس قسم قد الشعر يف األول الفصل صولف وفيه ذلك أشبه

األندلس سلطان وزير طلحة جعفر أيب كقول مرقص أقسام مخسة  
(  الشقيق كؤوس من إال الروض يف ... الندى مخر تشرب ال والشمس) 

زهري كقول ومطرب  
 ومقبول(  سائله أنت الذي تعطيه كأنك ... متهلال جئته ما إذا تراه) 

بدالع بن طرفة كقول  



(  تزود مل من ابألخبار وأيتيك ... جاهال كنت ما األايم لك ستبدي) 
املعتز ابن كقول الطبع ميجه أن دون الوزن به يقام مما ومسموع  

(  املطر من هطال عبدون ودير ... والشجر الظل ذات املطرية سقى) 
الشاعر كقول والطبع السمع على كال كان وهو ومرتوك  

( قالقل كلهن هم قالقل ... احلشى لقلق الذي ابهلم تقلقلت)   
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 يف متام أبو بوب احلماسة أبواب عشرة إىل الشعر فنون الناس قسم

 الشعر فنون أن يل وقع الذي األصبع أيب بن العزيز عبد وقال احلماسية
 واعتذار وعتاب وهجاء ومدح وفخر ووصف غزل هيو  فنا عشر مثانية

 وملح وحتريض وحتذير ووعيد وهتاين وبشارة ومراث ومخرايت وزهد وأدب
 تيسر ما ذلك من تعاىل هللا شاء إن ولنذكر واجلواب للسؤال مفرد وابب
( نباتة ابن)  املذكر الغزل بذكر ذلك من ولنبدأ االختصار سبيل على  

( الغالئل تضم ما مت وأقمار ... مشائل أم رأى ما ابن أأغصان)   
( قواتل قدود أم دقاق ومسر ... فواتر جفون أم رقاق وبيض)   



( واملقاتل احلشى مين هدف هلا ... رواشق حلاظ أم نبال وتلك)   
( شاغل الوجد من شغل ويب غدوت ... ألفته قد شادان أفدي بروحي)   
( عادل وهو دهق علينا جيور ... جنوده واملالح مجال أمري)   
( عامل القلب يف الفتان انظره ... الكرى حجب مقليت عن حاجب له)   
( سائل اخلد يف فهو جيري فوقع ... شاكيا الدمع قصة إليه رفعت)   
( عازل وهو حبه بقليب وجد ... صغى فما وقلت ألوي فما شكوت)   
( كامل احلسن وافر التجين مديد ... متواتر دله التواين طويل)   
( دالئل فيه ولألعراب فيبدو ... تعلال يوما ابلنحو أطارحه )  

 فاعل وهو عامدا هجري وينصب ... اهلوى يف مفعول وهو وصلي ويرفع) 
) 

( جيادل اخلالف أبحكام خبريا ... غدا ما مثل له عشقي يف تفقهت)   
 فاعل أنت كما يب فافعل بوصلك ... شافعي كنت لو ضر ما مالكي فيا) 
) 

( قائل قال وإن أصغي ال بعشقك ... متحنبل اهلوى نيفيح فإين)   
النبيه بن الدين كمال  

( عجب من الرتكي ذا ملة حتت كم ... العرب يف احلسن كل أكرب هللا)   
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( واللهب املاء بني جيمع واخلد ... منعقد شعر ال بليل اجلبني صبح)   
( حبب عن الشهدي مبسمه وافرت ... ريقته الراح عبري عن تنفست)   
( الشنب ريقه أو فمه جىن يف بل ... غزيل ابرق يف وال العذيب يف ال)   
( ابلشهب األفق هالل عن رمى بدر ... حنيته عن يزمي حني كأنه)   
( مقرتب غري منها الصب واهلائم ... لوجنته تقريبا القوس جاذب اي)   
( اخلشب من سهم ويلثمها فمي ... حيرمها األايم نكد من أليس)   
 غضب بال عين معرض رضا عن ال ... مبتسم القلب قاسي أبغيد يل من) 
) 

 سبب من العذر قيام يف يل وليس ... سبب من الذنب وجود يف له فكم) 
) 

( لعذباب اخلط رماح متيل كما ... بطرته تيها أعطافه متيل)   
( خمتضب الكأس بشعاع مبعصم ... معتكر الليل وجنح حنوي أشار)   
(  العنب قشرة يف أو لدن حجر يف ... جليت ما قبل أبوها جالها بكر) 

زهري البها  
( أحنث مث كلمته ال وأحلف ... ينكث مث خانين ال يعاهدين)   



( حتدثوا عنا العشاق معشر فيا ... ودأبه يزال ال دأيب وذلك)   
( ويعبث يب هازائ جفنا ويكسر ... غدا نعم يقول صلين له أقول)   
( نتحدث ساعة خلوان وكنا ... زارين كان لو الناس بعض ضر وما)   
( وأمكث الغرام يف أبقى وحتام ... معذب هواك يف إين أموالي)   
( وأبعث النهار يف مرارا أموت ... أرى وال ترحىن روحي مرة فخذ)   
( حيدث هللا من لطفا ومنتظر ... حلامل منك يمالض هلذا فإين)   
( وأدمث أرق احلسىن خالئقك ... بدا الذي اجلفاء هذا من أعيذك)   
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( وخيبث يطيب ما فيها أحاديث ... فأكثروا يف الناس ظن تردد)   
(  ويبحث أراد من عين ويسأل ... مشائل مين احلب يف كرمت وقد) 

 النابلسي
( تعشق كالنواظر املسامع إن ... تصدق والضمائر أعلم كنت ما)   
( تعلق احملبة أسباب وكذاك ... فهويتكم بذكرهم مسعت حىت)   
( تطرق الدوام يل يكن مل إن ... بساعة اللقاء من قنعت ولقد)   



( ويشرق الكثري ابملاء ويغص ... ريقه بلة العطشان ينعش قد)   
 أبو(  ينطق فيه احلسن يكاد وجها ... سيدي لك ترى أن عيوين فعسى) 

اجلزار احلسني  
( تشويش الصدع ذاك لتشويش ويب ... ختميش اللثم بقااي من خده يف)   
( الرتاكيش النبل من حوته عما ... لواحظه أغنته الرتك من ظيب)   
( مدهوش البدر فطرف تبدى وإن ... كسرمن الغصن فقلب تثىن إذا)   
( أطروش قلت عما فإين أعمى ... صورته حسن عن تكن إن عاذيل اي)   
( ترقيش الغيم بثياب له روض ... على املدام يسقيين ابت ليلة كم)   
( جاويش والرعد رايته والربق ... له الوجود يرتج كاجليش والغيث)   
 سيدي(  مفروش الزهر ببديع نهأل ... طراب أرجاؤه ضحكت جملس يف) 
الوفاء أيب بن الفضل أبو  
( مرتبط الشعر حببال قلبه من ... ينتشط اللحظ فتور من مىت ترى)   
 الوسط األنسب األمور خري فقلت ... فناسبين املضىن خصره يل رق قد) 
) 

 الشطط هو ضعفي على هذا فقلت ... تثاقله من عين الردف خفى وقد) 
) 

( منبسط اآلمال منبعث والقلب ... سحرا عانقته قد الرحب وصدره)   
( فرط أمره قليب فيه رماهنا ... ترى املشتهاة النهود تلك وفيه)   
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(  غلط اهلنا فأوقات الفوات قبل ... فقم السرور لتعجيل الصواب إن) 
مكانس بن الدين جمد اضيالق  
( سعده يف بدا قمر من أفديه ... بوعده وجاد حتيته أهدى)   
( خده يف فضالته وترددت ... بثغره احلياء ماء جرى بدر)   
( ووجده عليه أحشائي نريان ... خده فأوقد قليب أسكنته)   
( قده مثقف عن العوايل روت ... أهيف الشمائل حلو به يل من)   
( جعده مسبل الردف فوق عيناك ... أبصرت لو حبه يف عاذيل اي)   
( رشده يف ضالله أن وعلمت ... حبه يف متيم كل لعذرت)   
( وبرده الشهي مبسمه وحياة ... صبابة هواه يف مويت فوحق)   
( وبرعده بربقه القلوب خلع ... هوى عن إال الدمع غيث جاد ما)   
( وبعده احلبيب جور من ألقاه ... ما العشاق وابلغ رسول اي قم)   
 عز(  وأبده الغرام فعل فصف خربي ... اهلوى يف تؤدي أن سألتك وإذا) 

ديوانه يف ألهنا نباتة البن األبيات هذه أن والصحيح املوصلي الدين  



( قتلت قد هللا وقاك ذنب أبي ... غفلت وما أغفت ما احلب عن نفس)   
 عملت وما قليب أسى نم قدمت ما ... لقيت لقد اجلاري ومدمعها دعها) 
) 

( كسلت أهنا يف يوهم والسحر ... تلفي يف األجفان انشط من أفديك)   
 الظلماء دجا وصل األفق يف ... ذوائبه شاءت لو احلسن وأوضح) 

( التصلت  
( حلت القلوب كل إىل تراها أما ... لواحظه يف بنعاس معسل)   
( غزلت وكم اكتح ضىن ثياب وكم ... كسال يدعي ظيب أبحلاظ يل من)   
( ذبلت وذي تزهو حماسنها هذي ... ومرشفه خديه فوق ومحرة)   
( كحلت ابللمى منه املراشف حىت ... أسى اجلفون تكحيل كفاين أما)   

 

 
------------------------------------- 

 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
( قلت الوصال جتديد رمت وكلما ... كبدي شوت أعطافا هللا أستودع)   
 غريه(  قبلت ما وهللا وال املالم إىل ... مبسمعها ألقت كم يل ومهجة) 

 للفاضل



( قضيته بكم كلف يف والعمر ... أفنيته حببكم الشباب شرخ)   
( لبيته حبفريت وكنت داع ... حنوكم من يب مر لو الذي وأان)   
( تهشري الشباب أبايم حب ... وحبكم للسلو التعرض كيف)   
( دوايته كلما نكسا يزداد ... أجنه الفؤاد يف داء هلل)   
( فديته قلت العشاق على قاس ... مسرف التجين يف حبيبك قالوا)   
( بيته مكة بطحاء والذي ال ... ختلصا عليه كلفي من أأروم)   
 وللشيخ(  مسيته به الذكرى لذة من ... الورى يف إسم بكل استطعت ولو) 

اميينالدم الدين بدر  
( قتيال رحت جاله تصدى مذ ... صقيال اجلفون من سيفا سل)   
( عليال قدمي من زال ما وهو ... فتور حديث جفنه عن صح)   
( ثقيال اخلفيف مع فأراان ... ردفا اخلصر من لنا أبدى مر)   
( مييال لن وصلنا حنو ابهلوى ... لكن الغصن كأنه قوام ذو)   
( طويال مديدا عاذيل اي فيه ... وجدي ظل وافر احلسن كامل)   
( قليال إال العاشقني أتلف ... كثري مجال ذو اجلفن فاتك)   
( وأصيال بكرة اللحظ فاتر ... وملاه طرفه الح إذ قلت)   
( سبيال سل يل فقال سبيل من ... إليه لصب وهل حايل كيف)   

 

 
------------------------------------- 



 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
آخر وقال  

( أأتمل اجلوى أمل من بت ما ... ويرحم يرق يل قلبك أن لو)   
( أسهم فؤادي ويف انظريك من ... يل سهم ال أنين العجائب ومن)   
( تضرم انر عليه يرق ماء ... وجناته يف الضدين جامع اي)   
( تتكلم عندما يكسر فعالم ... يزل مل ماض وهو لطرفك عجيب)   
 وقال(  نوم واحلوادث مسح والدهر ... مدنفا تواصل إن املروءة ومن )

 آخر
( راحل فهو نظرة فؤادي وزود ... سائل دمعي إن بوعد تصدق)   
( املماثل لديه معدوم وحسنك ... دائما الترب به موجود فخدك)   
( واألصائل الدجا عذاريه وظل ... وجهه طلعة مشس من قمرا أاي)   
( منازل املنري للبدر وهاتيك ... واهلوى القلب مع طرف من تنقلت)   
(  فاعل واهلجر اهلجر رفعت فهال ... خلاطري نصبا للتمييز جعلتك) 

صابر ابن وقال  
( املياس بعطفه ومال خجال ... جيده فألفت وجنته قبلت)   
( اآلس فوق الطل حياكي عرق ... عذاره فوق خديه من فاهنل)   



 وقال(  أنفاسي من الزفرات بتصاعد ... دودهخ ورد استقطرت فكأنين) 
 آخر

( ظلمه ببدر أو هبالل ... شبهه من كل وغزال)   
آخر وقال(  فمه وأسرفت تعديت قد ... فمه ومها قبلت إذ قال)   
( وكالمه بسالمه يل جاد مذ ... غالمه غري لست غالم أبيب)   
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 وقال(  كالمه رأيت ما وصدغ أبدا ... كنونه رأيت إن ما حاجب ذو) 

مطروح بن الدين مجال  
 استوى قد الغرام عرش على صب ... ارعوى قد وكان فصبا احلمى ذكر) 
) 

( اللوى مع العقيق ذكر جرى مهما ... قلبه وخيفق مدامعه جتري)   
( انطوى ما هواه من ينشر فهناك ... ابرق من ابرق أتلق وإذا)   
( غوى وما الغرام شرع يف ضل ما ... صادق عن اهلوى أحاديث فخذوا)   
( حوى قد ما حوى وقد املالم فيه ... عذيل أطالت رشأ ومبهجيت)   



( سوى مويت وهل عينيه وفتور ... قده رشاقة سوى أفيه قالوا)   
( التوى إال النقا غصن وال خجال ... واكتست إال الشمس أبصرته ما)   
 وقال(  روى وما األراك نقل ما طيب اي ... ثغره عن حماسنا األراك يروي) 

 آخر
( فتوردا خبده احلياء وسرى ... فتأودا بقده النسيم عبث)   
( متفردا جبماله غدا ملا ... ابهلوى قليب فيه تفرد رشأ)   
( واعتدى بهاملش ظلم قد اتهلل ... جهالة الرطيب ابلغصن قاسوه)   
(  جمردا يكون ما أحسن وتراه ... أوراقها اكتست إذا الغصون حسن) 

غريه وقال  
( متعبة اهلوى يف قلوب إىل ... حتسن مل مالك حسنا اي)   
( مذهبة ابلسنا خد صفحة ... وابلسوسن ابلورد رقمت)   
( عقربه ألسعين وقد منه ... أجتين أن خدك أىب وقد)   
( أعذبه ما اللفظ لذاك واي ... أحسين ما قال إذ حسنه اي)   
( مستعذبه ألفاظك وكل ... سنا عندي كلك له قلت)   
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( أعجبه ميتا رآين ومذ ... خيطين ومل السهم ففوق)   
( هأتعب قد إايي وحبه ... حبين عاشق من كم وقال)   
آخر وقال(  أوجبه ما أدر مل له قتلي ... أنين على هللا يرمحه)   
( شروقه عند التم بدر وخيجل ... اهتزازه عند الغصن يغار مليح)   
 وقال(  ريقه غري ابرد شيء فيه وما ... خصره غري انقص معىن فيه فما) 

أكثم بن حيىي  
( دال عطفه ثىن ذيل رأى فلما ... الكحال مبقلته حنوي هاجري دان)   
( عقال وأعدمين صربا وأفقدين ... أسى وأحنلين شوقا فتيمين)   
( سال احلشى فسل مزورا وأعرض ... لوى وما ووىل ألوى فما شكوت)   
(  كال عطفه من العجب فرط يناديه ... لزورة سقمي فرط دعاه ما إذا) 

أيضا وقال  
( رقاب شطي وبني العذيب بني ... مقليت غازلته غزاال أبيب)   
( صادق بوعد عنها فأجابين ... اجلوى تشفي زورة منه وسألت)   
( سرادق حتت الزهر النجوم ومن ... خيمة يف الدجا من وحنن بتنا)   
( لناشق الذكي كاملسك صهباء ... ذيله يسحب والليل عاطيته)   
( عاتقي يف محائل وذؤابتاه ... لسيفه الكمي ضم وضممته)   
( معانقي وكان عين زحزحته ... الكرى ةسن به مالت إذا حىت)   
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( خافق فراش على ينام ال كي ... تشتاقه أضلع عن أبعدته)   
( ومفارق له ملم يف شاب قد ... عمره آخر الليل رأيت ملا)   
 وقال(  مفارقي أراك أبن علي صعب ... أتسفا وقلت أهوى من ودعت) 

نباتة ابن  
( والغزاال الغزالة أهبى فما ... دالال لواحظه ورنت بدا)   
( الضالال به وجدت قد ولكن ... منري قمر سنا عن واسفر)   
( خاال فخال فيه العني سواد ... رآه من أبصر اخلد صقيل)   
( الال األلفاظ من له وجدت ... تبدى إذا الوصال وممنوع)   
( الزالال سكن وقد درا لنا ... أبدى البسام لثغره عجبت)   
( مناال سوالفه على رأيت ... ألين ريقته بشهد شهدت)   
( الوابال قليب إىل أهدى وقد ... حواه قد حلسن عجبا فيا)   
 القاضي(  اجلماال صنائعه من وأشكو ... حيايت بقيت ما احلسن سأشكو) 

مكانس بن الدين فخر  



( مال هواك يف محلتين ... ماال الرايض يف غصنا اي)   
أيضا وله(  تعاىل السما رب حسبك ... سباين أن بعد رائحا اي)   
( وحسد عدا أالقي مما ... يل رثت قد هللا أجارك)   
رفاعة ابن(  وعدد بكى سقما تعد ... ضلوعي رأى مذ وعاذيل)   
( منا هلم قلنا املطلوب ومنامكم ... بزورة احلبيب من هل يقولون)   
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(  غصننا هلم قلنا اهتز ما إذا حياكي ... وما قده على غوصوا لنا فقالوا) 

القرياطي الدين برهان الشيخ  
( رووا حلظه عن السحر علم مشايخ ... لواحظ نرجسي خد ووردي)   
( التووا قد اجللنار فوق املسك من ... عقاراب حكني صدغيه توواو )   
( اكتووا قد العاشقني قلوب عليها ... كجمرة تلوح احلمرا ووجنته)   
( عووا اذ والعواذل حسود لقول ... بسامع ولست ابق له ودي)   
(  انطووا حبه على وأحشائي فكيف ... رمة صرت ولو أسلو ما ووهللا) 

أيضا القرياطي ينالد برهان وللشيخ  



( استحال األانم بني لقتلي من ... بعيين والسنان السيف شبه)   
( وكال حاشى ذاك دون حدان ... وقاال والسنان السيف فأىب)   

أيضا وله  
( قده املثقف األمسر حسد ... لدن املعاطف أهيف أبيب)   
آخر(  حمده سيوفهن كلمتين ... كالما منها رمت مذ جفون ذو)   
( القد أهيف اللمى معسول اهلند من ... هويته قد شادن رقي متلك)   
(  اهلندي صارمه سل قد حذركم خذوا ... بطرفه يرنو حني لصحيب أقول) 

البديري بن الدين مشس للشيخ املؤنث الغزل يف قيل ومما  
( حمتجب غري عياين عن وطيفها ... يغب مل األجفان عن سلمى خيال)   
( منقلب غري عنها زال ما والقلب ... انئية وهي روحي أنس وذكرها)   
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( يب يلعب ابت خلي لواش وال ... يعذلين راح لالح فيها أصغ مل)   
( الضرب من أحلى هجراهنا ومر ... به ألذ عذب اهلوى يف عذاهبا)   
 مل وهو الليايل فيه تشيب ... علمت كما وجدي نتد أو أنت فإن) 



( يشب  
 وقال(  جيب مل احلب يف طاعته وغري ... متبع احملبوب هوى فأمر دعها) 

عنه هللا عفا  
( وجامد مذاب دمعي من وحياه ... معاهد سلمى حلته طلال سقى)   
( جالمد قفار عنها أنت وأرض ... ومربع مصيف سلمى به فربع)   
( املوارد علي منها كدرت ولو ... مورد فأعذب أرضا ثوت وحيث)   
( تساعد بسلمى لياليه وظلت ... صروفه ساملتين دهرا هللا رعى)   
( راقد عين البني طرف ويقظان ... أزل ومل عين الواشون غفل وقد)   
( أمالد خضر ابلوصل وأوقاتنا ... أزاهر بيض ابلقرب وأايمنا)   
( واحد احلقيقة يف كأان وحنن ... وقلوبنا ممزوجة وأرواحنا)   
( طارد البني من فينا يطرد ومل ... صبابة مروج يف مرجنا قد وكم)   
( شواهد للغرام علينا تلوح ... اهلوى قمص يف اللهو ذيول جنر)   
( تعاند فينا األايم حنسب ومل ... خباطر منا التفريق خيطر ومل)   
 ابلقلب حاد أم يل كنت كما ... اهلوى حكم وقد سلمى اي أنت فهل) 

( حائد  
( العوائد منك األايم عادة على ... تغريت وإال ابق ودان وهل)   
( التباعد هذا الود حفظ وأنساك ... حديثنا رسم آاثر حميت وهل)   
( املعاهد اخلؤون عاش ال وقولك ... ابللوى حنن إذ العهد تذكرين وهل)   
( عاقد أان الذي أحللت أنت وهل ... حافظ أان الذي غريت أنت وهل)   



( شاهد منك ابلوفا يقيين وفيك ... ابجلفا املودة منك بدلت وهل)   
( العوائد علمت فيما اختلفت وال ... اهلوى يف عهدك بدلت ما وإين)   
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( مباعد واحلبيب سلوي وكيف ... ليلة وعيشك مسرورا بت وال)   
( واتلد هواك يف طريف فودي ... طرفه صرمت الود حبل كنت فإن)   
( واقد ابحلشاشة وجدي لعمري ... النوى غري احلب إن قلت وإن)   
( وارد هو من األمثال يضرب فيب ... عاشق صبابة يوما أوردوا وإن)   
( وحامد شكور البلوى على صبور ... مدنف بك إين كوين شئت فما)   
( الشدائد علي هانت لقد وفيك ... واجلفا الوصل عندي تساوى ومنك)   
( قائد حبك حنو زمامي لقاد ... أعنيت هواك عن ألوي رمت ولو)   
 منك واهلوى خالصي فكيف ... حشاشيت صدت احلب شراك نصبت) 

( صائد  
 اهذ األشجان ذا يسلي وهل ... اهلوى أخا يسلي البني وقلت بعدت) 

( التباعد  



( كاسد احملبني يف سلوي وسوق ... تعهدينه ما التفريق غري وما)   
 وقال(  املساعد قل املطلوب عظم إذا ... وإمنا منك القرب مناي وجل) 

عنه هللا عفا  
( وصد بتفريق وتوعدين ... وبني بتربيح هتددين)   
( جلدي وتذيب به جلدي هتي ... سقاما لتلبسين يل وحتلف)   
( وتردي وتصميين فتضنيين ... جفون من بنبل ميينوتر )   
( وكبدي كمدا حشاشيت تذيب ... حىت الصد بنار وحترقين)   
( خدي صفحات على دما يفيض ... انسكاب يف ودمعي هلا فقلت)   
 عفا وقال(  بصدي ولو هواك يف واذكر ... وجد قتيل يقال أن يل ومن) 
عنه هللا  
( الركاب مع سار فيك وحيب ... يروى ليس شيء عنك سلوي)   
( عذايب أيسره فيك ووجدي ... ضمريي على سواك ميرر ومل)   
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( حجاب من قليب لسواد وما ... يوما العني سواد عن ومالك)   



 وقال(  التصايب أجنحة إليك هززت ... إال الشوق دواعي اخضرت وما) 
عنه هللا عفا  
( أدكارها البعاد بعد وأحنلنا ... مزارها عنا شط دارا نبك قفا)   
( هنارها املشت ابلنأى فأظلم ... النوى يد حمتها أبطالل وعوجا)   
( احورارها القلوب يصمي مبقلتها ... رنت إن اإلنس من رميا هبا فقدان)   
( ونفارها صدها منها وحيسن ... أنيسة العاشقني قلوب تصيد)   
( مخارها منها الغصن فوق مال إذا ... قوامها لني ابألغصان ويهزأ)   
( وسوارها حجلها إال هو وما ... قدها قامة التم لبدر وليس)   
( دارها القلب ففي مثواها العني عن ... أنى وإن الفؤاد مين منازهلا)   
( افتكارها النفوس يضين ام وأكثر ... لناظري فكري ابلوهيم ميثلها)   
( انرها مين ابلدمع مخدت وما ... صبابيت انر حر دمعي وهيج)   
( قرارها يقر ال شجوا هتاتف ... محائم ليال ابأليك وساعدين)   
 وملؤلفه(  حبارها ابلدموع فاضت وعيين ... مدامع هلن تسفح ومل بكني) 

 عليه الواقف سألي لكنه حاله قدر على ضعيف قول وهو تعاىل هللا رمحه
ذنوبه مبغفر له يدعو وإن عيوبه من يراه ما سرت أفضاله من  
( سائلي صبك حال عن وقل بلطف ... رسائلي سليمى بلغ الصبا نسيم)   
( هوامل دموع من جفون قريح ... معذاب صبا ابألسقام صار فقد)   
( لعاذل يوما يصغ مل الضىن حليف ... وبرده الغرام حر على صبورا)   
( وواصلي فارمحيه غراما يئن ... متقلبا الغضى مجر على يبيت )  



( بالبلي الغرام بتربيح وهاجت ... اهلوى يب أضر قد سليمى اي إال)   
( ومقاتلي واحلشى قليب خيط فلم ... قاتل حلاظك من بسهم رميت)   
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( برسائلي أدمعي فناحت بسر ... أبح ومل هواك يف غرامي كتمت)   
( عاذيل رق له يل عاد فقد ... النوى من يل جرى قد ما سلي سليمى)   
( طلي ما شئت إن الوعد بعد بوعد ... وتسمحي للكئيب جتودي لعل)   
 ومفاصلي وهت أعضائي فبالسقم ... وأشتفي انري ابلوعد تنطفي عسى) 
) 

( مسائلي يراين ال أنيين وعظم ... أتوهي لوال العواد عن يتخف)   
( عواذيل عيون حايل على وفاضت ... لذليت عداي رقت فقد فرقي)   
( بطائل منك األايم يف فزت وما ... ولعلها عسى يف زماين قطعت)   
( قاتلي شك ال فالوجد جسدي ضىن ... وترمحي علي ترضى أن آن فما)   
 هللا رمحه وله(  فاضل كل على فضل له نيب ... مشلنا يف ابملختار توسلت) 

 تعاىل



( مضناكي اهلجر بفرط قتلت حىت ... أوصاكي ابلصد من احلسن ربة اي)   
( أفتاكي ابلقتل ترى اي الورى يف من ... سبت القوام بفتان فتاة واي)   
( حمياكي من خيال طيف النوم يف ... نظري رأى مذ غراما جننت لقد)   
( ابكي يزل مل حزينا عليال أضحى ... وقد املنام طيب جفا رآه ذوم)   
( برؤايكي يوما تسمحي ترى فهل ... يل يعذب وهو ابلتجين عذبتين)   
( نسيناكي ما أان يعلم فاهلل ... فرقتنا بعد تذكرينا مل كنت إن)   
( عيناكي حلظ أسريا فؤادي أضحى ... فقد علي جودا تعطفي أن آن ما)   
 أهواكي قبل نفوس عذاب وال ... ضىن فيه العشق أن حسب أ تكن ما) 
) 

( معناكي حسن يف سوى أسريا أمسى ... فما ابلغرام قليب تولع حىت)   
( جفواكي هللا حبق تطيلي وال ... وذري واعطفي جودا لعبدك رقي)   
( أقساكي هند ما تلفت ومهجة ... أسى فيك ذاب بقلب رفقا هند اي)   
( ملضناكي ترثي ال هند اي وأنت ... ورثى اهلوى يف ايلحل العذول رق)   
( أنساكي لست غراما فنيت ولو ... آملي اي أسالك ما مت لو وهللا)   
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 آخر

( ذليل وهو العيس أمام يسري ... دليل سرت يوم فؤادي كأن)   
 وهو الركب يف سرى فؤادي ... أرى لكي الظاعنني عقيب فصرت) 

( عجول  
( يؤول إليه هذا ما لتعلم ... بعدان حالك كيف يل وقائلة)   
( رحيل جيد أن أوىل ابب فمن ... ترحلي قبل مت قد هلا فقلت)   
( طويل العاشقني ليل زال وما ... فأنشدت مها طال فليلي وقلت)   
( حنيل العاشقني وجسم فقالت ... رتجفام يزل مل وجسمي فقلت)   
( سبيل إليه ما وداع بيوم ... فراقنا أدري كنت لو هلا فقلت)   
 وقال(  ثقيل علي يوما أرى لكيال ... أبصبعي هواك يف لعيين قلعت) 

عنه هللا عفا الدمشقي الوأواء  
( سهادي أطلت قد ومالك مايل ... رقادي لذيذ عين نفت من اي)   
( فؤادي سكنت ولقد أبعدتين ... حالة أبية أم ذنب فبأي)   
( وقيادي واحلشا وقليب روحي ... اهلوى ملك قد حني عين وصددت)   
( فادي من له ما أسريا قليب ... غدا حىت مهجيت حلاظك ملكت)   
( اآلسادي من هبا صرعت فلكم ... مغرما عيونك قتلت إن غرو ال)   
( ابدي يف عاكف منها واحلسن ... الورى يف احملاسن كل حوت من اي)   
( األغماد يف تفر السيوف ودعي ... قلبه عيونك أسرت مبن رفقا)   



( الصادي شفاه مبسمكي فبميم ... بقلبة علي جودا وتعطفي)   
( سهادي وعاش صربي فىن ولقد ... سلويت عمرك هللا أطال ماتت)   
( عوادي من ألراك حبذا اي ... الضىن فيك يل دام لو املىن ومن)   
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( الوقاد املرتقرق خدك من ... انضر يف نواظري منك وأجيل)   
( مرادي حرمت ولو سواك مايل ... منييت اي اصنعي شئت ما وأقول)   
 وقال(  يعاديم يوم هللا سألقى وبه ... عمديت هو املصطفى مديح إال) 

 البهازهري
( املطوق احلمام انح كما أنوح ... بذكركم قليب هام ليلي جن إذا)   
( تتدفق ابجلوى حبار وحتيت ... واألسى اهلم ميطر سحاب وفوقي)   
( موثق وهو دونه األسارى تفك ... أسريها ابت كيف عمرو أم سلو)   
ليلى جمنون(  فيعتق عليه ممنون أان وال ... راحة القتل ففي مقتول أان فال)   
( املراسيا ألقى الليل ما لليلى ... منزل تيماء أن خربوين وقد)   
( املراميا بليلى يرمي للنوى فما ... ستنقضي عنا الصيف شهور فهذي)   



( اللياليا أعد ال دهرا عشت وقد ... ليلة بعد ليلة الليايل أعد)   
( خاليا ابلليل لنفسا عنك أحدث ... لعلين البيوت بني من وأخرج)   
( ميانيا هواان أمسى فقد علينا ... عرجوا اليمانون الركب أيها إال)   
( مشاليا عن اهلوى ينازعين مشاال ... تكن فان ميينا كانت إذا ميينا)   
( مثانيا أم الضحى صليت اثنتني ... ذكرهتا ما إذا أدري فما أصلي)   
( بداليا ليلى أرض من علم إذا ... اهلوى أملك ال وهللا ال خليلي)   
( ليا قضى ما وال ليلى يف هللا قضى ... الذي أملك ال وهللا ال خليلي)   
( ابتالنيا ليلى غري بشيء فهال ... حببها وابتالين لغريي قضاها)   
( ليا اهتدى حضرموت أبعلى وداري ... داره ابليمامة واش أن ولو)   
( حياتيا من عمرها يف هلا يزاد ... أنه لو احلياة حيب على وددت)   
( ليا وال علي ال منه وأخلص ... اهلوى أمحل أبن راض أنين على)   
 كواسيا منك األعضاء أرى فمايل ... كذبتين قالت احلب شكوت ما إذا) 
) 
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(  املناداي جتيب ال حىت وخترس ... حلشىاب اجللد يلصق حىت حب فال) 
آخر وقال  

( تزد وال تنقص وال صفه ابهلل ... م ومضى زارين خيال لطيف قالت)   
( يرد مل املاء ورود عن قف وقلت ... ظمأ من مات لو خلفته فقال)   
 على قالت الذي ذاك برد اي ... شيمته والصدق الوفا عهدت قالت) 

نبيهال بن الدين كمال(  كبدي  
( الشهي اللمس مسكة ومسرة ... النقي مبسمك وبياض أما)   
( الندي الند طوابع عليه ... تعلو الكافور من ورمان)   
( احللي ثقل من عليه خشيت ... تثىن إذا كالقضيب وقد)   
( ريي بعد وصالك وأعطشين ... جسمي ابهلجران أسقمت لقد)   
( اخلفي السر رمبضم يبوح ... ودمعي البلوى أكتم كم إىل)   
 الدين صفي(  اخللي من للشجي فويل ... غرامي الالهية أشكو وكم) 

 احللي
( الظلماء مدارع حتت وأتتك ... الرقباء خمافة الوصال أبت)   
( الداء بعد يكون الدواء وكذا ... مودة الصدود بعد من أصفتك)   
( األحياء على فقضت هبا ضنت ... وطاملا النفوس بزورهتا أحيت)   
( زرقاء خيمة بباطن در ... كأهنا والنجوم بليل أمت)   
( الصهباء عن به غنيت عتب ... وبيننا املدام تعاطيين أمست)   
( الربحاء يد فيه بعدها من ... انتهت ما لتنظر جسدي إىل آبت)   
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( حشائي جراح نظرت وما جزعا ... فراعها الصفاح وقع به تألف)   
( األعداء أسنة أخطأته ما ... حلاظها بنبل منا أمصيبة)   
( األعضاء يف عاينت ما أضعاف ... احلشا ويف رأيت قد مما أعجبت)   
 هللا رمحه وله(  جنالء مقلة من أو جنالء ... طعنة من بسامل ولست أمسي) 

 تعاىل
( نلتقي حني إىل حييا من أان فما ... التفرق وشك قبل اودعين قفي)   
( مبفرقي البياض حل وما وشبت ... مبهجيت احلمام أودى وما قضيت)   
( والشقي املنعم بني تفرقي ومل ... اهلوى مذهب يف ابلذل أان قنعت)   
 ممزق كل الوصل مشل ومزقت ... ابلنوى والقرب ابلسخط الرضا قرنت) 
) 

 غري من اهلجر قول وأحببت ... انصح غري من اهلجر وصااي قبلت) 
( مشفق  

( أينقي للرتحل زمت عشية ... وزرتين ابلصدود زماين قطعت)   



 وقال(  وترفقي أفعاله تذممي وال ... له فاصطربي ابلتفريق الدهر قضى) 
عنه هللا عفا  
( ابألرج األرجاء سائر فعطرت ... املهج من أبقت ما لتنظر جاءت)   
( السرج عن أغنتنا الليل ظلمة يف ... لنا لوجلته حميا علينا تجل)   
( والدعج الغنج نبال من حبارس ... وجنتها ورد حتمي اخلد حورية)   
( احلجج عن يغين غفراهنا فكان ... مبغفرة أفعايل إساءة جزت)   
( حرج من أذنبت إذا علي فما ... هبا املريض أين لعرفاهنا جادت)   
( يهج مل لوالك جوى فذاك كفي ... هلا فقلت يب ما ىلرت  يدي جست)   
( اللهج من أوىل احلب يف والصمت ... يب أمجل الصرب فرأيت جفوتين)   
( الغنج الناظر جور احلب ولذة ... رامحة غري فينا حلاظك جرات)   
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نباتة ابن  
 حذر على تسعى الدجى يف وأقبلت ... ابلسفر السفر هم حني لنا رقت) 
) 



( ابملطر متوز من أخبل وكان ... فجادلنا القاسي قلبها اهلوى راض)   
( تذر ومل قليب من تبق فلم شبت ... وقد الكليم انر النوى غداة رأت)   
( عتذرم سهو إليها ساه والبدر ... سفرت عندما تراها لو رشيقة)   
( مشر ومن ليل من جنحني ظل يف ... قمر ومن وجه من بدرين رأيت)   
( السحر نسمة إليها نبهتين إذ ... مقبلها من احلميا در رشفت)   
 فم من قبلي الراح يرشف من ... نظرت فما حنوي الدجى جنوم رنت) 

( القمر  
(  قمرال غرة يف بل الوصل ليلة يف ... سرائرها يل وابدت العتاب راق) 

الساعايت ابن وقال  
( كوثر يف صبابة انر فوجدت ... ريقها مخرة ورشفت قبلتها)   
 وقال(  املسكر شرب املرجو رضواهنا ... فاابحين وجهها جنة ودخلت) 

 آخر
( الداير لبعد احملب بكاء ... راعها وقد للفراق بكت)   
 مشقيالد الوأواء(  جلنار على طل بقية ... خدها على الدموع كأن) 

 تضمني
( غد فبعد ال أو زعموا غدا إما ... هلا فقلت هذا اي الظعن مىت قالت)   
(  ابلربد العناب على وعضت وردا ... وسقت نرجس من لؤلؤا فامطرت) 

نباتة البن  
( متا البدر مثل غيداء على ... قوال منه أمسع لست عذويل)   
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آخر وقال(  صما الفحشاء عن أذن ويل ... سناها عن ضرير طرف له)   
( الفجر إىل فيها الليل جنوم أراعي ... سهرهتا هواها يف ليال ورب)   
(  الزهر عن السهاد أحاديث رويت ... ألنين السهاد يف عال حديثي) 

الوراق السراج  
( جهال اللوم يف أسرفت ... هواها يف الئمي اي)   
آخر وقال(  إال الصبابة وال ... إال الشوق يعلم ما)   
( ذيال تسحب النهار يف وأتت ... فألوت ليال تزور أن وعدت)   
 الشمس ترى أن صدقت كيف ... قالت الوعد يف صدقت هال قلت) 

املوصلي الدين لعز(  ليال  
( تفنت الاجلم هبا وجه ذات ... خبود الغزال عن سلوان قد)   
آخر وقال(  أحسن هي ابليت ودفعناه ... فيه التهتك عن ورجعنا)   
( األراك على بفيها ساد ... سواكا وانولتها قالت)   
آخر وقال(  سواكي ذاقه هلا قلت ... ريقي طعم ذاق ما سواي)   



( يعذر دعوه حمب قالت ... لفظا تعيد أن سألتها)   
نباتة ابن(  املكرر السكر واحسن ... شهي سكر حديثها)   
( املنهاض جبسمي السقام أثر ... رأت أن ملا احلب يف وملولة)   

 

 
------------------------------------- 

 
[   222 صفحة - 2 جزء]     املستطرف   

 

 
 أبو وقال(  ابإلعراض وأنت ابلسقام أان ... نعم هلا فقلت تغريان قالت) 

املتنيب الطيب  
( جالببا احلرير من الالبسات ... غواراب احناتاجل الشموس أبيب)   
( الناهبا الناهبات وجناهتن ... وقلوبنا الناهياتعيوننا)   
( غرائبا الدالل من امليدايت ... احملييات القاتالت الناعمات)   
( ترائبا فوق أيديهن فوضعن ... مراقبا وخفن تفدييت حاولن)   
( الذائبا فكنت نفاسيأ حر من ... أذيبه خشيت برد عن وبسمن)   
( كاعبا الغزالة به لثمت واد ... وحبذا املتجملون حبذا اي)   
 وله(  خمالبا يف أنشنب أن بعد من ... ختلصا اخلطوب من الرجاء كيف) 

قصيدة مجلة من أيضا  



( وتبسم أبكي ظلت عنا غفوالن ... ورقيبنا والنوى التقينا وملا)   
 الشريف(  يتكلم ميتا قبلي تر ومل ... وجهها قبل ضاحكا بدرا أر فلم) 

 الرضي
( ومصندل وممسك ومعنرب ... ومعصفر مزعفر بني ومتيس)   
( ومتهلي أقعدي روادفها قالت ... اهنضي هلا الشباب قال إن هيفاء)   
 ابن(  تفعلي ال دالهلا وقال جودي ... مجاهلا قال الوصل سألت وإذا) 

 اسرائيل
( مرهف حسام انظرها حوراء ... مسوف والزمان بوصل وعدت)   
( قرقف سالف وريقتها در ... ثغرها منهل خصباء نشوانة)   
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( مهفهف النسيم به مييس غصنا ... والنقا منها البدر بني وختال)   
( يسوف الزمان ولكن توعد ... مثلها شيمة احللف حتسنب ال)   
( يقطف ابللواحظ جنيا وردا ... أغصاهنا أطلعت قد ابنة اي)   
( األوطف احلسام انظرها ويعري ... وجهها الغزالة حيكي وغزالة)   



( تستعطف وال املرضى أجفانك ... به تسطو ملغرم أتمرين ما)   
( مسدف ليل وهو شعرك وسواد ... مشرق صبح وهو بوجهك قسما)   
(  تشوف سواك أحد إىل مايل ... النقا على منك البان غصن زوهب) 

 الشعر ورقائق النظم ملح من نبذة الباب هذا يف تعاىل هللا شاء إن ولنذكر
الريدي بن الدين مشس للشيخ ترتيب وال تبويب غري من  
( أذوب ابلغرام أين وأيقنت ... النوى هبا وشط سلمى أنت وملا)   
( وهليب احلشا يف ضرام ليطفى ... هيامتال غريها أبخرى علقت)   
 يف وله(  حبيب إيل األوىل يف هو ملن ... وصبابيت واهلوى هيامي وكان) 

 املعىن
( زينب هي هذه لقليب وقلت ... بغريها الغرام يف عنها تالهيت)   
( تتلهب احلشا يف انرا فأضرمت ... لصبابيت مربدا فاها وقبلت)   
 وقال(  يتقلب الذي ابملوج متسك ... جةبل غريقا ذا هو كمن فكنت) 

 أيضا
( التفات هلا الفؤاد عند وهل ... لليلى ميلي هل القلب سألت)   
( تقلبات فيه احلب فقلت ... أتنىي لكن ال اآلن فقال)   
( تغريات احملب ويعتاد ... أبس بعد يهجم احلب فإن)   
( الواردات التصايب فتفضحك ... سلوا يوما هلا تظهر فال)   

 


