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  لعلي بن الشاه الفارسي  مقدمة آليلة ودمنة
   
ك                ليم مل ة لدبش دي رأس البراهم دبا الفيلسوف الهن ه عمل بي ذي من أجل ا السبب ال ذآر فيه أما بعد فهذه مقدمة ن

واّم،                 ه من الع ر صيانة لغرضه األقصى في ائم والطي ى ألسن البه ه عل ة وجعل ة ودمن ماه آليل ذي س الهند آتابه ال
ا، إذ هي للفيلسوف مندوحة، ولخاطره      وضّنًا  بما ضمنه عن الّطغام، وتنزيهًا للحكمة وفنونها ومحاسنها وعيونه

ك الفرس          و شروان مل ذ آسرى أن ه أنف مفتوحتة، ولمحبيها تثقيف ولطالبيها تشريف، ونذآر السبب الذي من أجل
ان من   د        برزويه رأس األطباء إلى بالد الهند ألجل آتاب آليلة ودمنة وما آ ى الهن ه إل د دخول ه عن تلطف برزوي

ه               د، ويجيئ اء الهن ا وجد من آتب علم ع م يًال م ك ل ة المل رًا من خزان حتى وقع على الرجل الذي استنسخه له س
ات   . بالكتاب مع الشطرنج التامة التي آانت عشرة في عشرة ى االلتف ونذآر مقدار فضيلته ونخص أهل اقتنائه عل

ا         إلى دراسته والمداومة على فر ذة صرفت إليه ا أفضل من آل ل رى أنه استه وفيما ضّمن من فوائده ومنافعه وي
ه    ة من ى الغاي راءة     . همته والنظر إلى باطن آالمه وأنه إن لم يكن آذلك لم يحصل عل ه وق ذآر حضور برزوي ون

ردٌ   اب مف ماه   الكتاب جهرًا والسبب الذي من أجله وضع بزرجمهر ابن البختكان مقدمة في أصل الكتاب وهو ب س
دين     ي الت باب برزويه المتطبب، ويذآر فيه شأن برزويه من أول أمره وأوان مولده إلى أن بلغ التأديب ورغب ف

  .وأحب الحكمة وتفنن في أنانها وجعله قبل باب األسد والثور الذي هو أول الكتاب
  

  آتاب آليلة ودمنة
   
ه وضع ب    : قال علي بن الشاه الفارسي  ذي من أجل اب        آان السبب ال د آت ك الهن ليم مل دي لدبش دبا الفيلسوف الهن ي

وك      د مل آليلة ودمنة أن اإلسكندر ذا القرنين الرومي لما انتصر على الملوك الذين آانوا بناحية المغرب سار يري
وك الفرس           . المشرق من فرس وغيرهم الم من وادعه من مل ه ويس ع من واقع فلم يزل يحارب من نازعه ويواق

ق،            وهم الطبقة األولى  وا خرائ ق، وتمزق وا طرائ اداه فتفّرق ى من ع اوأه وتغلب عل ر من ن حتى ظهر عليهم وقه
ه   ه وواليت ك      . فتوجه نحو بالد الصين فبدأ بملك الهند ليدعوه إلى طاعته والدخول في ملت ي ذل د ف ى الهن ان عل وآ

وَرك   ه ُف رني    . الزمان ملك ذو سطوة وبأس ومنعة ومراس يقال ل ال ذي الق ه إقب ا بلغ ي التألب     فلم ن نحوه تأهب ف
ّومة،        ل المس ع الخي وب م عليه، وجمع له العدة في أسرع مدة من الفيلة المفرزة للحروب، والسباع المضّراة للوث

  .والرماح المقّومة، والسيوف القواطع، والحراب اللوامع
   
ا قط     ي آأنه ه      فلما قرب ذو القرنين من فورك الهندي وبلغه ما قد أعّد له من الخيل، الت ه بمثل م يلق ا ل ل، مم ع اللي

  .أحد ممن آان يقصده من الملوك الذي آانوا في األقاليم تخّوف من تقصير يقع به إن عّجل المبارزة
   
ق    احتفر  . وآان ذو القرنين رجًال ذا حيل ومكايد مع حسن تدبير وتجربة فرأى بعد إعمال الحيلة التأهب والترف ف

ت   ه الس ك         خندقًا على عسكره وأقام بمكان ذا المل اع به ره وآيف ينبغي اإليق ي أم دبير ف ة والت تدعى  . نباط الحيل فاس
ذلك . بالمنجمين وأمرهم باختيار يوم ووقت تكون له فيه سعادة لمالقاة ملك الهند والنصرة عليه ان  . فاشتغلوا ب وآ

ه أن   فنتجت له همته. ذو القرنين ال يمر بمدينة إال أخذ المشهورين من صناعها بالحذق من آل صنف ودلته فطنت
ه     ٍر تجري ب يتقدم إلى الصناع الذين معه بأن يصنعوا له خيًال من نحاس مجوفة عليها تماثيل من الرجال على بك

ة الحرب   . وإذا ُدفعت مرت سراعا وأمر إذا فرغوا منها أن تحشى أجوافها بالنفط والكبريت وأن يلبس الفارس آل
ى    . قي الجمعان لتضرم فيها النيرانويقدم ذلك أمام الصف في القلب وقت ما يلت ا عل فإن الفيلة إذا ألقت خراطيمه

  .فجدوا في ذلك وعجلوا. وأوعز إلى الّصّناع بالتشمير والفراغ منها. الفرسان وهي حامية جلفت
   
ه واإلذعان         . وقرب أيضا اختيار المنجمين لليوم  ى طاعت دعوه إل د ي ك الهن وَرك مل ى ف فأعاد ذو القرنين رسله إل
  .فأجاب جواب ُمِصّر على مخالفته مقيم على محاربته. ولتهلد
   
ا     فلما رأى ذو القرنين عزيمته سار إليه بُأهبِته وقّدم فورك الفيلة أمامه ودفعت الرجال تلك الخيل النحاس وعليه

ا     ا عليه ا وألقت خراطيمه ان عل      . التماثيل آالفرسان فأقبلت الفيلة نحوه الحرارة ألقت من آ ا أحست ب ا من   فلم يه
ه   د إال وطئت ر بأح يء وال تم ى ش وي عل ة ال تل ة هارب ا ومضت مهرول تهم تحت أرجله ة وداس ة المقاتل . الرجال

ّي      : وصاح اإلسكندر. وتقّطع فورك وجْمعه وتبعهم أصحاب اإلسكندر وأثخنوا فيهم الجراح رز إل د اب ك الهن ا مل ي
ة،   فإنه ليس من. وابق على عدتك وعيالك وال تحملهم على الفناء السياسة أن يرمي الملك عدته في المهالك المتلف

  .فابرز إلّي ودِع الجند فأينا قهر صاحبه فهو األسعد. والمواضع المجحفة، بل يقيهم بماله ويدفع عنهم بنفسه
   
ك فرصة                ه وظن ذل ه فسارع إلي ًا في ه طمع ى مالقات ه نفسه إل الم دعت ذا الك رنين ه . فلما سمع فورك من ذي الق

م            فبرز إلي يس يلقى أحدهما من صاحبه فرصة ول ار ل ه اإلسكندر فتجالدا على ظهَرْي فرسهما ساعات من النه



 

ة ارتّجت     . يزاال يتعارآان فلما أعيا اإلسكندر أمر فورك ولم يجد له فرصة وال حيلة أوقع بعسكره صيحة عظيم
اآر ا األرض والعس ي ع. له دة وقعت ف ا مكي ة وظنه مع الزعف دما س ورك عن رنين فالتفت ف ه ذو الق سكره فعاجل

ى األرض  م          . بضربة أمالته عن سرجه وأتبعها بأخرى فوقع إل ه ملكه ا صار إلي م وم زل به ا ن د م ا رأى الجن فلم
  .حملوا على اإلسكندر فقاتلوه قتاًال شديدًا أحبوا معه الموت

   
يهم ر   . فوعدهم من نفسه باإلحسان ومنحه اهللا أآتافهم  ك عل م ومّل د      فاستولى على بالده ام بالهن ه وأق ًال من ثقات ج

تهم    اق آلم ورهم واتف يهم ومضى          . حتى استوثق له ما يريده من أم ك الرجل عل د وخّلف ذل م انصرف من الهن ث
  .متوجهًا نحو ما قصد له

   
الوا            يهم وق ه عل ذي خلف ه من طاعة الرجل ال انوا علي ا آ : فلما بعد ذو القرنين عن الهند بجيوشه تغير الهنود عم

ه ال  . للسياسة وال ترضى الخاصة وال العامة أن ُيمّلكوا عليهم رجال ليس منهم وال من أهل بيوتهمليس يصلح  فإن
فلهم زال يستس ليم  . ي ه دبش ال ل ًا يق يهم ملك وا عل وآهم فمّلك ن أوالد مل يهم رجال م وا عل ى أن ُيمّلك وا عل م أجمع ث

  .وخلعوا الرجل الذي مّلكه عليهم اإلسكندر
   
ع   . الملك واستوثق له األمر طغى وعتى وتجبر وتكبر وجعل يغزو من حوله من الملوكفلما استقر لهذا   ان م وآ

ة       ه الرعّي وك وخافت ه المل رًا منصورًا فهابت ة          . ذلك مظّف ك والسطوة عبث بالرعي ه من المل ا هو علي ا رأى م فلم
  .ذلك برهة من دهرهواستصغر أمرهم وأساء السيرة فيهم وآان ال يرتقي حاله إال ازداد عتوًا ومكث على 

   
دبا           ه بي ال ل ه يق ي قول ه ف يم يعرف بفضله ويرجع إلي ة فاضل حك ه رجل فيلسوف من البراهم ي زمان ان ف وآ

دل   . الفيلسوف ى الع فلما رأى ما عليه الملك من ظلم الرعية فّكر في وجه الحيلة في صرفه عما هو عليه ورّده إل
و  : واإلنصاف، فجمع لذلك تالمذته وقال الوا     هل تعلم ه؟ ق د أن أشاورآم في ا أري ال . ال: ن م ي أجلت    : ق وا أن اعلم

يرة                 زوم الشرور ورداءة الس دل ول ه من الخروج عن الع ا هو علي ك وم ليم المل ي دبش رة ف الفكرة، وأطلت العب
ر        . وسوء عشيرته مع الرعية ى فعل الخي ُرّدهم إل وك لن وإننا نرّوض أنفسنا لمثل هذه األمور إذا ظهرت من المل

يهم       . وم العدلولز غ إل ال وبل ُم الجّه ا أل ومتى أغفلنا ذلك وأهملناه لزمنا من وقوع المكروه بنا وبلوغ المحذور إلين
  .أننا آنا في أنفسهم أجهل منهم وفي عيونهم أقل منهم

   
ه من رداءة                 ا هو علي ى م ك عل َي المل ة أن نبق ي الحكم يس يسعنا ف واطن ول وليس الرأي عندَي الجالء عن الم

ه          . وال يمكننا مجاهدته بغير أسنتنا. يرة وسوء الطريقةالس ا معاودت أت لن ا تهّي ا لم ه بغيرن تعين علي ا لنس و ذهبن ول
ا           ك بوارن ي ذل ان ف ا لسوء سريرته لك ا وإنكارن ا مخالفتن د تعلمون أن مجاورة الكلب والسبع      . ولو أحس منه وق

رٌ      وطن ونضارة العيش تغري ِب ال ه       والحية والثور للوثوب على ِطي ق أن تكون همت النفس، وأن الفيلسوف لخلي ب
وب     دفع الَمخوف الجتالب المحب د آنت أسمع    . إلى ما يحفظ به نفسه من نوازل المكروه ولواحق المحذور وي وق

ه    ول ل ه يق ِلم من          : أن فيلسوفًا آتب إلى تلميذ ل م آراآب البحر إن َس اورة للرجال السوء والمصاحبة له إن المج
ي ال أنفس      . لخوفالغرق لن يسلم من ا ائم الت ّد من البه فإذا هو أورد نفسه موارد الهلكات ومصادر الَمخوفات ُع

روه  ات   . لها ألن الحيوان البهيمّي يقد خّص في طبائعه بمعرفة ما يكتسب فيه النفع ويجتنب المك ك أن الحيوان وذل
ا               ك له ورٍد مهل ى م ى أشرفت عل ا مت ا وأنه ه مهلكه وردًا في ها م ورد بأنفس م ت ا     ل ي رّآبت فيه ا الت مالت بطبائعه

د          . وتباعدت عنه شّحًا بأنفسها يكم أعتم م أعتضد وعل م أسرتي وموضع سّري وبك ذا األمر ألنك . وقد جمعتكم له
  .فإن الوحيد في نفسه والمنفرد برأيه حيثما آان هو ضائع وال ناصر له

   
ه      . الفيلوالمثل في ذلك أن قنبرة اتخذت أدحية وعششت فيها وباضت على طريق   ردد إلي ل مشرٌب يت ان للفي وآ

ك من     . فمّر ذات يوم على عادته لَيرَد مورده فوطئ عّش القنبرة فهشم بيضها اءها علمت أن ذل فلما نظرت ما س
ة ه باآي ى رأس ى وقعت عل ل فطارت حت ه. الفي ت : وقالت ل ت أفراخي؟ أفعل م هشمت بيضي وقتل ك ل ا المل أيه

ك : ألمري؟ فقال الفيل استضعافًا منك وقّلة لي واحتقارًا ى جماعة     . هو الذي حملني على ذل ه وانصرفت إل فترآت
ل       ا من الفي ا ناله يهن م ن . من الطيور فشكت إل ر ضعاف       : فقل ه ونحن طي غ من ا عسى أن نبل ائق   . وم فقالت للعق

ة أخرى        : والغربان ه بحيل ال علي ك أحت د ذل إني بع ه ف ى   فأجبن. أحب منكن أن تنصرفن معي إليه فتفقأن عيني ا إل ه
ا       ه ومشربه إال م ق مطعم ى طري ذلك ومضين إلى الفيل فلم يزلن ينقرن عينيه حتى ذهبن بهما وبقي ال يهتدي إل

  .يقّمه من موضعه
   
ا                ن له ل فقل ا من الفي ا ناله يهن م رة فشكت إل ه ضفادع آثي ى غدير في ا  : فلما عرفت القنبرة ذلك منه جاءت إل م

ه؟ فقالت  حيلتنا نحن في عظم الفيل وأنى نبلغ  ا          : من نقن وتضججن به ه فتنق رب من ًة تق وافين معي هوّي د أن ت أري
ا      اء فيهوي فيه ي الم نقن         . فإنه إذا سمع أصواتكن لم يشك ف ة ونق ي الهوي تمعن ف ك واج ى ذل ا الضفادع إل فأجابته



 

ا          ارتطم فيه ة ف ي الهوي ع ف ى وق ل حت ده العطش، فأقب ر   . فسمع الفيل نقيقهّن وقد أجه رة ترف ى  وجاءت القنب ف عل
يم          : رأسه فتقول د عظ ي عن ي صغر جثت ي ف يم حيلت أيها الطاغي المغتّر بقّوتك المحتقر ألمري، آيف رأيت عظ

  جثتك وِصَغر هّمتك؟
   
ّدم     : فقالوا بأجمعهم. فلُيشر آل واحد منكم بما يسنح له من الرأي  ادل، أنت المق يم الع أيها الفيلسوف الفاضل الحك

اء   فيمنا والمفّضل علينا، فما ع ي الم سى أن يكون مبلغ رأينا عند رأيك وفهمنا من فهمك ونحن نعلم أن السباحة ف
ي موضعه     ه ف ى         . مع التمساح تغرير والذنب فيه لمن دخل علي ه عل ة فيجّرب اب الحي ذي يستخرج السم من ن وال

م تقّرعه   وهذا الملك لم تؤّدبه . ومن دخل على األسد في غابته لم يأمن وثبته. نفسه فليس الذنب للحية التجارب ول
ه من         ا هو علي ا تحب مم ر م النوائب ولسنا نأمن عليك وعلى أنفسنا من سورته ومبادرته بسطوته متى لقيته بغي

  .همته
   
ه     : فقال بيدبا  ه أو فوق لعمري لقد قلتم فأحسنتم وأجبتم فأبلغتم لكن ذا الرأي الحازم ال بد له أن يشاور من هو دون

ة        والرأي الفر. في المنزلة ي العام ه ف ع ب ي الخاصة وال ينتف ه ف ى ب ك       . د ال ُيكتف اء المل ى لق د صّح عزمي عل وق
ًا وعزمت       . دبشليم، وقد سمعت مقالتكم وبانت ليه نصيحتكم واإلشفاق علّي وعلى أنفسكم  د رأيت رأي ي ق ر أن غي

  .جتمعوا إلّيعزمًا فستعرفون نتيجته عند لقاء الملك ومحاورتي إياه، فإذا اتصل بكم خروجي من عنده ا
   
ك          ى المل دخول عل ًا لل ار يوم ه بالسالمة، واخت ثم إن بيدبا إذن ألصحابه في االنصراف فقاموا بين يديه يدعون ل

ك      . دبشليم اء فسأل عن صاحب إذن المل حتى إذا آان اليوم المختار ألقى عليه مسوحه، وهو لباس البراهمة، وج
ه النصيحة  فُأرشد إليه فأتاه وسّلم عليه وأعلمه أنه ر ك      . جل قصد الملك في أمر له في ى المل ه عل تأذن ل دخل فاس ف
م       . وآان في ذلك اليوم فارغًا غير مشغول ًا وسكت فل م استوى قائم فأذن له فدخل ووقف بين يديه وآّفر وسجد ث

  .يتكّلم بشيء
   
ه     إما : إن هذا الفيلسوف لم يقصدنا إال ألحد أمرين: ففكر الملك دبشليم في سكوته وقال  يئًا يصلح ب ا ش ليلتمس من

ة   حاله أو أمر لحقه فلم يكن له به طاقة وال وجد عليه مستصرخًا فاعتمصم بنا آي يكون له أبلغ نكايًة وأشد عقوب
إن       : ثم قال. على ضده ا ف ي مملكته ا فضل ف وك له وبعد فليس هذه الحالة من شرط الفيلسوف ألنه وإن آانت المل

اء           الحكماء لهم فضل في حكمتهم أعظ وك بأغني يس المل العلم ول وك ب اء عن المل اء أغني وك، ألن الحكم م من المل
ال اء بالم ان . عن الحكم آلفين ال يفترق اء أحق مت ل والحي دت العق د وج ر،  . وق د اآلخ م يوج دهما ل د أح ى ُفِق ومت

فًا ع        ده تأس اء بع م تطب نفس اآلخر بالبق ه آالمتصادقين من الناس وغيرهم إن َعِدم أحدهما صاحبه ل م   . لي ومن ل
ان              ة آ واطن الّرذل ّزههم عن الم ة وين رمهم ويعرف فضلهم ويصرفهم عن مواقف الّذل يستحي من الحكماء ويك

  .ممن حرم عقله وخسر حياته وظلم الحكماء في حقوقهم وعّد من الجّهال
   
ك لع : ثم رفع طرفه إلى بيدبا فقال له  ذي أسكتك    إني أنظرك ساآتًا، ال تعّبر عن حاجتك وال تذآر بغيت ُت أن ال لم

ادة إال  : إنما هو بلّيٌة ساورتك أو حيلة أدرآتك وتبّينُت ذلك في طول وقوفك وقلت لم يكن بيدبا ليطرقنا من غير ع
ا     زاز بن ه االعت ألمري حّرآه، وإنه لمن أفضل زماننا وال سألته عن سبب دخوله إلينا فإنه لو آان شيء يلتمس في

ذ ب  ن أخ ت أول م ه آن يٍم نال ن ض راده  م وغ م ريفه وأواله بل ى تش ارع إل ده وس ن  . ي ًا م ه عرض ت بغيت وإن آان
وإن يكن شيء من أمر الملك ما ال ينبغي للملوك أن يبذلوه من  . عروض الدنيا أمرت بإرضائه من ذلك بما يحب
اب م      . أنفسهم وال ينقادوا إليه نظرت مقدار عقوبته عليه ي ب ى إدخال نفسه ف ألة  على أنه لم يكن ليحضرني عل س

ر  . الملوك وإن آان شيء من أمور الرعية يقصد به صرف عنايتي إليه نظرت ما هو فإن الحكيم ال يخبر إال بخي
  .وإني قد فسخت لك الكالم فقل ما بدا لك. والجاهل يشير بضده

   
ا      م ق ه وسجد ث ين  فلما سمع بيدبا آالم الملك أفرح روعه وسّري عنه ما آان وقع في نفسه من الخوف فكّفر ل م ب

ذا         : يديه وقال امي ه ي مق د جعل ف د، فق ى األم ه عل إن أول ما أقول أن أسأل إله بقاء الملك على األبد، ودوام ملك
ه   ّي بوجه ك عل ل المل اء إذ أقب د الحكم دهور عن ى ال ًا عل رًا باقي اء وذآ ن العلم دي م أتي بع ن ي ى م ي عل رفًا ل ش

ه ّي بكرم دخول إل . وعطف عل ى ال ي عل ذي حملن ر ال اطرة  واألم ه المخ ى التعرض لكالم اني إل ك ودع ى المل
ا يجب    . باإلقدام على نصيحته التي اختصصُتُه بها دون غيره ة فيم وسيعلم من يتصل به ذلك أني لم أقعد عن غاي

ك         . للملوك على الحكماء ي ذل راه ف ا ي ق بم و حقي ي، فه اه عن ا     . فإن فسح في آالمي ورع د بّلغت م اه، فق وإن ألق
  .لّي من لوم يلحقنييجب علّي وخرجت ع

   
  .يا بيدبا تكلم فإني مصغ إليك وسامٌع منك ما تقول، فقل ما عندك ألجازيك عليه بما أنت أهله: فقال الملك 
   



 

اع آل     : فقال بيدبا  ا جم ًة وفيه أيها الملك إني وجدت األمور التي يختص بها اإلنسان من بين سائر الحيوان أربع
ة . ة والعقل والعدلما في العالم، وهي الحكمة والعّف م والصبر   . فالعلم واألدب والروّية داخلة في باب الحكم والحل

ة  . والرفق والوقار داخلة في باب العقل اب العف ة   . والحياء والكرم والصيانة واألنفة داخلة في ب والصدق والمراقب
ي    . فهذه هي المحاسن، وأضدادها هي المساوئ     . واإلحسان وحسن الخلق داخلة في باب العدل فهي إن آملت ف

ِن               م ُيغ ا ل ى م م يتأسف عل اه، ول ى نقص من عقب اه أو إل ي دني ّظ ف واحد لم تخرجه الزيادة في نعمته إلى سوء ح
هُ     روه يفدُح د مك دهش عن ى    . التوفيق ببقائه، ولم يحزنه ما تجري به المقادير في ملكه، ولم ين ز ال يفن ة آن والحكم

دتها    مع اإلنفاق، وذخيرٌة ال يضرب لها باأل ذة ال تتصّرم م ّدتها، ول امي    . مالق، وحلٌة ال تخلق ِج د مق إن آنت عن
ه وإجالل          ة من ي إال لهيب م يكن من ك ل إن ذل ه ف وك ألهل ألن    . بين يدي الملك أمسكت عند ابتدائ ولعمري إن المل
  .ُيهابوا وال سيما من هو في المنزلة التي حّل فيها الملك عن منازل الملوك قبله

   
ة من    . الزم السكوت فإن فيه السالمة، وتجنب الكالم الفارغ فإن عاقبته ندامة: لحكماءوقد قالت ا  وُحكي أن أربع

ألدب      : الحكماء ضّمهم مجلس ملك فقال لهم الم يكون أصال ل نكم بك د م ال األول . ليتكلم آل واح ة   : فق أفضل حلي
ه      أنفع األشياء أن ال يتكلم اإلنسان حتى: وقال الثاني. العلماء السكوت ه من عقل در منزلت ال الثالث  . يعرف ق : وق

  .أروح األمور لإلنسان التسليم للمقادير: وقال الرابع. أنفع األشياء لإلنسان أن ال يتكلم بما ال يعنيه
   
الوا   ا      : واجتمع في بعض الزمان ملوك األقاليم من الصين والهند وفارس والروم وق د من تكلم آل واح ينبغي أن ي

ا قلت      : فقال ملك الصين: لى غابر الدهربكلمة تدّون عنه ع ا رّد م ى م ي عل در من ال  . أنا على رّد ما لم أقل أق وق
ه    : ملك الهند ه أوهنت ه وإن آانت علي ارس   . عجبت ممن يتكلم بالكلمة إن آانت له لم تنفع ك ف ال مل ُت  : وق إذا تكلم

ط    : وقال ملك الروم. بالكلمة ملكتني وإذا لم أتكلم بها ملكتها دم ق م أن ا قلت          ل ى م دمت عل د ن ل، ولق م أق ا ل ى م عل
  .وأفضل ما استظّل به اإلنسان لسانه. والسكوت عند الملوك أحسن من الَهَذِر الذي ال ُيرجع منه إلى نفع. آثيرًا

   
ي هي                ه من األمور الت دأه ب ا أب ه، أول م ه في ي الكالم وأوسع لي ي ف غير أن الملك، أطال اهللا بقاءه، لما أفسح ل

ا هي        غرضي أن تك ه إنم ا أقصد من آالمي ل ون ثمرة ذلك له دوني، وأختّصه بالفائدة قبلي، على أّن العقبى فيم
  .نفعه دوني، وشرفه راجع إليه وأآون أنا قد قضيت فرضَا واجبًا علي

   
م                 ك ودانت له دن قبل أوا الم ذين أنش ابرة ال وك وأجدادك من الجب ازل آبائك من المل ي من فأقول أيها الملك إنك ف
راع       ا الح والك ن الس تكثروا م دة واس م الم ت له دة وطال روا الع وش واستحض ادوا الجي الع وق وا الق ألرض وبن

ا               ام الشكر فيم م عن اغتن ل وال قطعه ك من اآتساب الجمي نعهم ذل م يم وعاشوا الدهور في الغبطة والسرور، فل
  .وسكرة االقتدارُخّولوه، وحسن السيرة فيما تقّلدوه، مع عظم ما آانوا فيه من عزة الملك 

   
دهم       ي آانت عن والهم الت فإنك أيها الملك السعيد جّده، الطالع في الكواآب سعده، قند ورثت أرضهم وديارهم وأم

ت        ك وال أّدي ا يجب علي ّق م ك بح ي ذل م ف م تق ود، فل وال والجن َت األم ك وورث ن المل ك اهللا م ا خّول َت فيم فأقْم
ك إل   يرة          المفترض على الملوك إذا أفضى الُمل ة وأسأت الس ى الرعي وت عل وت وعل ل طغيت وبغيت وعت يهم، ب

ا        . وعظمت منك البلية َو محاسن م ك وتقف وك قبل ار المل ع آث وآان اَألولى واألشبه بك أن تسلك سبيل أسالفك وتتب
ذي يب        ر ال م سنن الخي ّن له ك وتس ي رعيت ى  أبَقوه لك وتقلع عما عاُرُه الزم لك وشيُنُه واقع بك، وتحسن النظر ف ق

تقامة        ى االس ى السالمة وأدوم عل ك أبقى عل ي      . بعدك ذرآه، ويعقبك فخره، ويكن ذل إن الجاهل من استعمل ف ف
داراة والرفق      ك بالم ه، وال       . أموره البطر واألمنّية، والحازم اللبيب من ساس الُمل ُت إلي ا ألقي ك م ا المل انظر أيه ف

فقًا     ييُقلّن عليك، فإني لم أتكلم بهذا ابتغاء غرٍض تجازين ي أتيتك مش ه، ولكن ي به وال التماس معروف تكافئني علي
  .ناصحًا لك

   
ال               ره، وق ه الجواب استصغارًا ألم أغلظ ل ك ف ه، وأنهى مناصحته، ارتعب قلب المل دبا مقالت د  : فلما قضى بي لق

ه، فكي         دمت علي ا أق ى م دم عل ه ويق تقبلني بمثل ع   تكلمت بكالم ما أظن أحدًا من أهل مملكتي يقدر أن يس ف أنت م
ك وعجز قوتك     د أن           . صغر شأنك وضعف منفعت يس ألح ذي ل الم ال ذا الك ل ه ي بمث ى أن تجيبن د احتملت عل وق

ه حّدك          . يخاطبني به ا جاوزت في دامك وتسلطك بلسانك فيم ابي من إق ر إعج ي تأديب      . ولقد آث يئًا ف ا أجد ش وم
ي       ففي ذلك عبرة وموعظة لمن عساه أن يروم. غيرك أبلغ من التنكيل بك م ف ا ُرمت إذا أوسعوا له من الملوك م

  .مجالستهم
   
ى السجن،    . ثم إن الملك أمر أن يقتل ويصلب  ه إل فلما مضوا به فيما أمرهم أمر بإعادته فأحجم عنه ثم أمر بحمل

بالد واعتصموا            . فُحمل مقّيدًا ي ال وا ف ي محبسه فهرب ودعهم ف ه لي ع إلي ان يجتم ثم وّجه في طلب تالمذته ومن آ
اربجزائ  ٌد أن   . ر البح ه، وال يتجاسر أح ه، وال يلتفت إلي ك عن أل المل رة ال يس ًا آثي ي محبسه أيام دبا ف ومكث بي



 

ه                  . يذآره عنده ي تنقل ك بصره ففكر ف ى الفل ّد إل ديدًا وم هدًا ش ك س ا المل ِهد فيه الي َس ة من اللي ى إذا آانت ليل حت
تنباط      ى اس ه إل ه        وحرآات الكواآب فيه، فغرق في الفكر فسلك ب ألة عن ك والمس ور الفل ه من أم . شيء عرض ل

ي نفسه      ال ف ذلك وق ذا الفيلسوف       : فتذآر عند ذلك بيدبا وتفّكر فيما آّلمه به وارعوى ل ا صنعت به د أسأت فيم لق
ل  . وضّيعت واجب حقه وحملني على ذلك سرعة الغضب  ه قي ه       : فإن وك، فإن ي المل ال ينبغي أن يكون الغضب ف

يس أحد            أجدر األشياء مقتًا ألن صا ه ل ده، والكذب فإن ع ذات ي ذور م يس بمع ه ل ًا، والبخل فإن حبه ال يزال ممقوت
أنها      يس من ش فه ل إن الّس ًا          . يجاوزه، وعدم الّرفق في المجاورة ف م يكن ثّالب ي ول ى رجل نصيح ل ي أتيت إل وإن

ل ال  ه    فقابلته بضّد ما آان مستحقًا وآافأته بخالف ما يستوجب، وما آان ذلك جزاءه مني، ب واجب أن أسمع آالم
  .وأنقاد لمشورته

   
يا بيدبا ألست الذي قصدت إلى تقصير همتي وعّجزت  : فلما مثل بين يديه قال له. ثم أنفذ من ساعته من يأتيه به 

دبا     ال بي ا؟ ق ه آنف ه دوام             : رأيي فيما تكلمت ب ك ولرعيتك وفي ه صالح ل ه في ك ب ا أنبأت عيد إن م ك الس ا المل ا أيه ي
  .ملكك

   
ه     : له الملك فقال  دًا إال جئت ب ًا واح ه حرف ك مصغ       . أعد علّي ما قلت وال تدع من ه والمل دبا ينشر آالم فجعل بي

ال   . ثم رفع رأسه إليه وأمره بالجلوس فجلس . وجعل آلما سمع آالمه ينكت األرض بشيء آان في يده. إليه م ق ث
اظ : له ه      يا بيدبا إني قد استعذبت آالمك وحسن موقعه من قلبي وأنا ن ٌل علي ه وعام ذي أشرَت ب ي ال ر   . ر ف م أم ث

  .بقيوده ففّكت، وألقى عليه من لباس الملوك، وتلقاه بالقبول
   
ك        : فقال بيدبا  ة لمثل ه ناحي ك ب ا آّلمت ي دون م ك، إن ف ا المل ك  . أيه ال المل د      : فق يم الفاضل، ولق ا الحك صدقت أيه

ه        أيها ال: فقال له بيدبا. وّليتك في مجلسي هذا جميع مملكتي ر مضطلع بتقويم إني غي ر ف ذا األم ملك اعفني من ه
  .فقبل ذلك منه وأغفاه. إال بك

   
ه        ال ل ترّده وق ه واس رأي فبعث إلي ا عرضته       : فلما انصرف علم أن الذي فعله ليس ب ي إعفائك فيم ي فكرت ف إن

ه    الفني في ى    . عليك فوجدت أنه ال يقوم إال بك وال ينهض به غيرك، وال يستطيع له سواك وال يتخ دبا إل ه بي فأجاب
  .ذلك

   
ة      ل المملك ي أه اج ويرآب ف ه ت ى رأس د عل رًا أن يعق وا وزي ان إذا ألبس ك الزم ي ذل وك ف ادة المل ن ع ان م وآ

ة           . ويطاف به في مدينة الملك ي المدين ى رأسه ورآب ودار ف اج عل ك، فُوضع الت دبا ذل فأمر دبشليم أن ُيفعل ببي
دل     ورجع وجلس في مجلس العدل واإلنصاف وأ الم، ووضع سنن الع وي ورّد الظ والتصل  . خذ للضعيف من الق

الى          ذل، وشكروا اهللا تع ذ والعطاء والب ك من األخ الخبر بتالمذته فأتوه من آل ناحية مستبشرين بما ناله من المل
ه     دون في دًا يعّي وم عي ى   ف. على توفيق بيدبا في إزالة دبشليم عما آان عليه من سوء السيرة، واتخذوا ذلك الي و إل ه

  .يومنا ثابت في بالدهم
   
ل                ق الحي ا من دقي رة فيه ًا آثي ّرغ من السياسة فعمل آتب ليم وتف غاله بدبش ره من أش ومضى  . ثم إن بيدبا خال فك

ادت      ه وانق ي نواحي انوا ف الملك على ما رسم بيدبا من حسن السيرة والعدل في الرعية فرغب إليه الملوك الذين آ
  . فرحت به رعيته وأهل مملكتهله األمور على استوائها و

   
ك   : ثم إن بيدبا جمع تالمذته ووعدهم وعدًا جميًال وقال لهم  ى المل لست أشك أنه وقع في نفوسكم وقت دخولي عل

تم نتيجة    . أن قلتم إن بيدبا قد ضاعت حكمته وبطلت فكرته إذ عزم على الدخول إلى هذا الجّبار الطاغي  د علم فق
ال رأيي وصحة فكري، وإني لم  بان     : آت الملك جهًال به ألني آنت أسمع ما يق ا سكرًة آسكرة الش وك له . إن المل

اء اء وأدب الحكم واعظ العلم وك من سكرتهم إال م ق المل ال يفي نتها . ف وك بألس اء تأديب المل ى الحكم ويجب عل
ا قالت     .وتقويم حكمتها وإظهار الحجة البّينة الالزمة لما هم عليه من االعوجاج والخروج عن العدل      فوجدت م

ي صناعة          ه ف ذي يجب علي َنة سكرتهم، آالطبيب ال العلماء فرضًا واجبًا على الحكماء لملوآهم ليوقظوهم عن ِس
ى     . الطب حفظ األجساد ورّدها إلى الصحة ا يبقى عل يكم وم فكرهت أن يبقى وأموت فيكون ذلك حسرة علّي وعل

  .يم الملك فلم يرّده عما آان عليهاألرض إال من يقول آان بيدبا الفيلسوف في مدة دبلش
   
ه، واالنزعاج عن        : إنه لم يمّكنه آالمه خوفًا على نفسه، قالوا: فإن قال قائل  ى ب ه ومن جواره أول إن الهرب من

اء بعدي عذراً       . الوطن شديد ين الحكم ي وب ا بين ى    . فرأيت أن أجود بحياتي فأآون قد أتيت فيم فحملت نفسي عل
ة إال         . أريد وآان في ذلك ما أنتم معاينوهالتغرير أو الظفر بما  غ أحد مرتب م يبل ه ل ال إن ي بعض األمث فإنه يقال ف



 

ل       . إما بمشقة تناله في نفسه وإما بوضيعة في ماله أو بوَآٍس في دينه: بإحدى ثالث م ين م يرآب األهوال ل ومن ل
  .ويتقدم به ثم إن الملك مكث على حسن السيرة زمنًا طويًال وبيدبا يتولى ذلك. الرغائب

   
اه            د آف اربتهم إذ ق ي األعداء ومح ة والنظر ف ور الرعي ي أم ثم إن دبشليم لما استقّر له الملك وسقط عنه النظر ف

ي               داده، وأحّب أن يكون ف ه وأج د آلبائ ي وضعتها فالسفة الهن ي الكتب الت ى النظر ف بيدبا ذلك، صرف همته إل
د وفيلسوفها   : إال بيدبا فدعاه وخال به وقال له وعلم أن ذلك ال يقوم به. الخزانة آتاب باسمه يا بيدبا إنك حكيم الهن

ذآر       اب ي ه آت د وضع ل وإن فكرت ونظرت في خزائن الحكمة التي آانت الملوك قبلي جميعها فلم أر أحدًا إال وق
ه ه وأهل مملكت ه وعن أدب ئ عن يرته وينب ه وس مه وأيام ه اس ذلك . في ها ول وك ألنفس ا وضعته المل ه م بانت ومن

ه وهو الموت وال         . حكمتها، ومنه ما وبضعته حكماؤها ه في ة لي ا ال حيل ك مم وإني خفت أن يلحقني ما لحق أولئ
د أحببت   . يوجد لي في خزانتي آتاب يذآره الملوك بعدي وأذَآر فيه وأنسب إليه آما ذآر من آان قبلي بكتبهم وق

اهره     ون ظ ك، يك ه عقل تفرغ في ًا تس ًا بليغ ي آتاب نع ل وك     أن تص الق المل ه ألخ ا، وباطن ة وتأديبه ة للعام سياس
وأريد . وسياستها للرعية على طاعة الملك وخدمته فيسقط بذلك عني وعنهم آثير مما يحتاج إليه في معاناة الُملك

  .أن يبقى لي هذا الكتاب ذآرًا على غابر الدهر
   
لك السعيد جّده، عال نجمك وغاب نحسك ودامت  أيها الم: فلما سمع بيدبا آالمه خّر له ساجدًا ثم رفع رأسه وقال 

ي                . أيامك الي األمور الت ه لمع ذلك ويحّرآ ه ل ل ينبه ور العق ك من جودة القريحة ووف ه المل ع علي د ُطب إن الذي ق
ه         ا عزم علي ى م ه عل ك وأعان عادة المل ُسمعت به فتعلو هّمته إلى أشرف المنزلة وأبعدها غاية، فأدام اهللا تعالى س

  .وليأمر الملك بما شاء من ذلك فإني صائٌر إلى غرضه ممّهد فيه الرأي. بلوغ مراده فأعانني على
   
ك   ك                 : قال له المل ك من رت ذل د اختب رهم وق ي أم وك ف ارك بطاعة المل رأي المب د ال ًا بعق دبا معروف ا بي زل ي م ت ل

بيل        ي الس ا تجد إل ة م ه بغاي د    ول . واخترت أن تضع هذا الكتاب وتجهد فيه نفسك وتعمل في ى الج تمًال عل يكن مش
  .والهزل واللهو والحكمة والفلسفة ليفرغ الحكيم ذهنه لما فيه من حكمة، وتشرح المعاني صدره لما فيه من لهو

   
ه أجالً   : فكّفر له بيدبا وسجد وقال  ي وبين ك  . أجبت الملك لما أمرني به من ذلك وجعلت بين ال المل ا    : ق م هو ي وآ

  .وأمر له بجائزة سنّية يستعين بها على عمل الكتاب آما رسم له الملك. لتك يا بيدبالقد أّج: قال. سنٌة: بيدبا؟ قال
   
ى        ى أي وضع يضعه وعل ه وعل ثم إن بيدبا أخذ يتذآر أيامُا في األخذ في ابتداء الكتاب وفي أي صورة يبتدئ ب

د،      إن الملك قد ندبني ألمر فيه فخري وفخرآم : وجمع تالمذته وقال لهم. أي جنس يرسمه ى األب م إل وفخر بالدآ
ة . وقد جمعتكم لهذا األمر م وصف   . إن الملك دبشليم قد بسط لساني في أن أضع له آتابًا فيه من ضروب الحكم ث

يئًا    : وقال لهم. لهم ما أشار إليه الملك من أمر الكتاب والغرض الذي قصده في نظمه وترتيبه فليضع آل واحد ش
  .مقدار عقله وأين بلغ من الحكمة فهمه في أي فّن شاء وليعرضه علّي ألعرف

   
وهو  (أيها الحكيم الفاضل واللبيب العاقل والذي وهب آل ما منحك من الحكمة والعقل والصيانة  : قالوا بأجمعهم 

، ما خطر هذا في قلوبنا ساعة قط وأنت رئيسنا وفاضلنا بك شرفنا وعلى يديك انتعاشنا، ولكن سنجهد   )اهللا تعالى
  .فلم يقع لهم الفكر في ما تقدم به الملك. مرتأنفسنا فيما أ

   
ل          ال العق تفراغ الفكر وإعم تم باس ا ي ر إنم ك أم ال . فلما لم يجد عندم ما يريد فّكر بفضل حكمته، وعلم أن ذل : وق

ذي     دّبرها ال أرى السفينة ال تجري في البحر إال بأمر المالحين ألنهم يعدلونها، وإنما تقطع اللجة وتسلك البحر بم
  .فّرد بإمرتها، ومتى ثقلت بالرّآاب وآثر مالحوها لم يؤمن عليها الغرقت
   
ه     ق بعقل ان يث ه   . ثم لم يزل يفكر في رسم الكتاب حتى وضعه على االنفراد بنفسه مع رجل من تالمذته آ فخال ب

ي مقص    ا ف ا  قعد أن أعد من الورق شيئًا آثيرًا ومن القوت ما يقوم به وبتلميذه مدة سنة، ثم احتبس ورة ورّدا عليهم
ائم بنفسه    . الباب ا ق ة منه ه         . ثم بدأ بيدبا في نظم الكتاب على غاي ا، ليكون في ألة والجواب عنه اب مس وفي آل ب

ر   . هحظ لمن نظر في األبواب، وسماه آتاب آليلة ودمنة وحش والطي وجعل الكالم على ألسن البهائم والسباع وال
ه          ليكون ظاهره لهوًا للعامة وباطنة سياسة ل اه وآخرت ه ودني ه من أمر دين اج اإلنسان إلي ا يحت لخاصة، متضمنا م

ه  رًا ل ه خي ون مجانبت ا تك ة م وك ومجانب ة المل ى حسن طاع ة،  . عل ب الحكم ائر آت ًا آس اهرًا وباطن ه ظ م جعل ث
  .فصارت صور الحيوانات فيه لهوًا وما نطقت به حكما وأدبًا

   



 

ا ذو  ولما ابتدأ بيدبا بذلك جعل أول الكتاب وصف   الصديق، آيف يكون صديقان وآيف يقطع المودة الثابتة بينهم
ه      . الحيلة والنميمة ك شرط علي ان المل ا آ انه م ا      . فأمر تلميذه أن يكتب على لس ى دخله ة مت دبا أن الحكم وذآر بي

  .آالم الغفلة أفسدها واستجهلت حكمتها
   
اب فرسمه، وموضع الجد           ه موضع الهزل من الكت ع ل ه  ثم إن بيدبا وق ائم     . فأثبت ى لسان البه اب عل اء الكت . فج

م واآلداب    ه من الحك م    . وآانت الحكمة ما نطقوا به فترك العقالء الظاهر من ذلك واشتغلوا بما في ال فل ا الجّه وأم
الم أن             ى الك وًا وعجزوا عن معن ين فاتخذوه له اورة بهيمت ًا من مح روا عجب يعلموا السبب فيما ُوضع لهم وأظه

ر عن تواصل           يفهموه، ولم يعل اب األول أن ُيخب ي الب ان غرضه ف م ألن الفيلسوف آ موا الغرض الذي ُوضع له
ابين          ين المتح ة ب داوة والقطيع ع الع عاية والتحّرز عن ُبرُق اإلخوان وآيف تتأآد بينهم المحبة بالتحّفظ من أهل الّس

  .بالكذب ليجّر الساعي بذلك نفعًا إلى نفسه
   
ا  : نفذ الملك دبشليم إلى بيدبا أن قد جاء الوعد فماذا صنعت؟ فأنفذ إليه بيدبافلما تم الكتاب وتم األجل أ  إني على م

  .وعدت الملك فليأمرني ألحمله إليه بعد أن يجمع أهل مملكته لتكون قراءتي لهذا الكتاب بحضرتهم
   
ع أهل مم      ًا يجم ده يوم ه  فلما رجع الرسول إلى الملك دبشليم ُسّر بذلك سرورًا عظيمًا ووع ه في ي    . لكت ادى ف م ن ث

دبا          . أقصى بالد الهند ليحضروا قراءة الكتاب ه سرير ولبي ك أن ُينصب ل اس أمر المل ع الن وم واجتم فلما آان الي
  . سرير

   
وك وهي المسوخ السود        ى المل ا   . وحضروا، وقام بيدبا وعليه ثياب الحكمة التي آان يلبسها إذا دخل عل ا دن فلم

  .فلم يرفع رأسهمن الملك آّفر له وسجد له 
   
وم سرور وشكر     : فقال له الملك  ذا ي ب، ه اب عن       . يا بيدبا رفع رأسك فليس هذا يوم نحي رأ الكت أله حين ق م س ث

ال     ًا وق ه تعّجب معنى آل باب وأّي شيء قصده فيه، فأخبره بغرضه فيه وقصده في آل باب فازداد به سرورًا ومن
م     يا بيدبا ما عدوت ما آان في نفسي، وهذا : له ا شئت وتحّك تمّن م ب، ف ال    . الذي آنت أطل ه بالسعادة وق دعا ل : ف

أيها الملك، أما المال فال حاجة لي فيه، وأما الكسوة فال أختار سوى لباسي هذا، ولست أخلي الملك من حاجة إذا   
ذا   أسأل الملك أن يأمر بتدوين آ: فقال. وما حاجتك اآلن، فكل حاجة لك قبلنا مقضّية: فقال الملك. عرضت ابي ه ت

ارس       ه أهل ف د فيتناول الد الهن آما دّون آباؤه وأجداده آتبهم وان يأمر باالحتياط عليه، فإني أخاف أن يخرج من ب
  .ثم دعا الملك بتالمذته فخلع عليهم وأمر لهم بالجوائز. إذا علموا به فيذهب، واآلن ال يخرج من بيت الحكمة

   
ه    ثم إنه لما ملك آسرى أنو شروان، وآان مست  ّر ل م يق بشرًا بالكتب في العلم واألدب ُرفع إليه خبر هذا الكتاب فل

  .قراٌر حتى بعث برزويه الّطبيب فاحتال وتلّطف حتى أخرجه من بالد الهند فأقّره في خزائن فارس
  

  باب بعثة آسرى لبرزويه إلى بالد الهند
   
ك  ي ذل ر ف ال بزرجمه ه أ: ق ق خلق الى خل ارك وتع إن اهللا تب د ف ا بع اده بفضله أم ى عب ّن عل ه وم وارًا برحمت ط

ذاب   يم الع فأفضل  . ورزقهم ما يقدرون به على إصالح معايشهم في الدنيا وما يدرآون به استنقاذ أرواحهم من أل
ٍة وال إحراز        . ما رزقهم ومّن عليهم به العقل الذي هو قوٌة لجميع األحياء ى إصالح معيش نهم عل د م در أح فما يق

ر    .  به وآذلك طالب اآلخرة المجتهد على استنقاذ روحه من الهلكةمنفعة وال دفع ضر إال فالعقل هو سبب آل خي
ه      ًى عن د غن يس ألح ة ول ة         . ومفتاح آل رغب ي اإلنسان آامن ة ف زة مكنون وهو مكتسب بالتجارب واآلداب وغري

ا          ادح من غيره دحها ق ى يق رى حت ود ال ُت ي الحجر والع دحها ظهرت بضوئه    . آكمون النار ف إذا ق ا ف . ا وحريقه
ى             ابق إل ان هو الس تحكم آ إذا اس ه التجارب، ف ره األدب وتقوي ى يظه آذلك العقل آامن في اإلنسان ال يظهر حت

ل واألدب  . الخير والدافع لكل ضر ى نفسه          . فال شيء أفضل من العق ل وأعان هو عل ه بالعق ه خالق ّن علي فمن م
  .الدنيا واآلخرةبالمثابرة على أدب والحرص عليه سعد جده وأدرك أمله في 

   
ا             ى م ه عل ه وأعان رزق ومن النصيب أجزل ل أفضل ال وقد رزق اهللا ملكنا هذا السعيد الجد أنو شروان من العق

ر   رزق من ذلك بحسن األدب والبحث عن العلم وطلب التفسير لجميع علوم الفلسفة واالستنباط عما غاب، والتخي
  .قط ممن آان قبله من الملوك للصواب مما ظهر، فبلغ في ذلك ما لم يبلغه ملك

   



 

يس مخزون               ائهم نف وآهم وعلم د مل د عن ًا من آتب الهن ه أن آتاب ه بلغ ه أن وآان فيما يطلب من العلم ويبحث عن
ا        ن هوله اة م ل للنج رة والعم ب اآلخ اح طل ة ومفت ل منفع ى آ دليل عل م وال ل عل ل أدب ورأس آ و أصل آ وه

  .كهم ويصلحون به معايشهم وهو آتاب آليلة ودمنةوالمقوي لما يحتاج إليه الملوك لتدبير مل
   
ى          م يسكن حرصًا عل اًال ول ئن ب م يطم فلما تيقن ما بلغه عن ذلك الكتاب وما فيه من منافع تقرية العقل واألدب ل

ه    ه وفي عجائب اً    . استفادته والنظر في اقًال أديب ًال ع ان رج ًا        . وآ اقًال أديب ًال ع اروا رج ه أن يخت فسأهل أهل مملكت
ى النظر والتفسير لكتب      عالمًا ماهرًا بالفارسية والهندية حريصًا على العلم مجتهدًا في استكمال األدب مثابرًا عل

ل واألدب، صناعته    . الفلسفة فيؤتى به فطلب الرجل حتى ظفروا به فأتي برجل شاب جميل ذي حسب آامل العق
  .برزويهالتي يعرف بها الطب وآان ماهرًا بالفارسية والهندية يسمى 

   
ك       ه المل ال ل رًا فق ام مكّف ك           : فلما دخل عليه سجد له ثم ق ي عن فضلك وعقل ا بلغن ك لم د اخترت ي ق ه إن ا برزوي ي

ان    م حيث آ د مخزون بخزائنهم       . وحسن أدبك وحرصك على طلب العل اب للهن ي عن آت د بلغن ه   . وق ّص علي وق
ه وحسن     قصته وأخبره بما بلغه عنه وعظيم رغبته فيه وأمره بالجهاز لل ه ورفق خروج في طلبه وأن يتلطف بعقل

أدبه الستخراج ذلك الكتاب من خزائنهم ومن قبل علمائهم إما مكتوبًا بالفارسية فيستنقذه له هو وغيره من الكتب   
  .التي ليست في خزائنه وال في ملكه

   
ا أحب وإن      وأمر أن يحمل معه من المال ما أراد، فإن نفذ قبل أن يصير إلى حاجته آتب إليه لي  ال م ّده من الم م

ي         : وقال. آثر ي خزائن ا ف ع م و أحاط بجمي دة ول ر  . ال تقّصر في طلب آل علم فليست النفقة عوضًا من الفائ وأم
  .فخرج وحمل معه من المال عشرين ألف دينار. المنجمين أن يتخيروا له يومًا يسير فيه وساعة صالحة

   
اء    ولما قدم برزويه على أرض ذلك الملك وتخلل  مجالس األسواق وسأل عن قرابة الملك واألشراف وعن العلم

دم           ه رجل غريب ق رهم أن ك ويخب اب المل ى ب اءلة عل والفالسفة جعل يغشاهم في منازلهم ويتلقاهم بالتحية والمس
ه  ع  . بالدهم في طلب العلم واألدب، وأنه محتاج إلى معونتهم على ما طلب من ذلك ويسألهم إرشاده إلى حاجت وم

ه              شدة اهر في ا هو م وم م تعلم من العل ه وي م ب ا هو أعل أدب بم . آتمانه لما قدم له لم يزل في ذلك زمانًا طويًال يت
اء وأهل آل صناعة واختص        واتخذ لطول إقامته إخوانًا آثيرين من أهل الهند من األشراف والسوقة ومن العلم

ه وصحة       من جماعتهم رجال يسمى أدويْه وجعله صاحب سره ومشورته لما ظهر ه وفضل أدب له من حسن علم
ه      . إخائه ومحض مودته ذي يعني د ال ه األمر الوحي ان يكتم ألوه   . وآان يستشيره في جميع األمور إال أنه آ ان ي وآ

  .باللطف لينظر هل يراه موضعًا إلطالعه على سره
   
ا   فلم يزل يبحث عن ذات نفسه حتى وثق به وعرف أنه لما استودع من السر موضع وفيما طل  ل وبم ب منه مجّم

ه           . سئل مشّفع وفيما استعان به عليه مجتهد، فازداد له إلطافا غ في د بل ون ق ا أن يك ذي رج وم ال ك الي ى ذل ان إل وآ
ى الشراب         ادمتهم عل ام ومن ى الطع تهم عل حاجته قد أعظم النفقة مع طول الغيبة في استلطاف األصدقاء ومجالس

ك    . اه إلى لصديقه الذي ذآرناهفلم يطمئن ألحد ممن آخ. لطلب الثقات منهم ه صديقه ذل وآان ممك حّكم به برزوي
يا أخي ما أريد أن أآتمك من  : والذي رد عليه وآيف فّتش عقله حتى وثق به واطمأن إليه أن قال له وهما خاليان

ي      . أمري شيئًا فوق ما آتمتك ر من راه يظه ا ت ي من الر   . فاعلم أني ألمري ما جئت وهوغير م ل يكتف جل  والعاق
  .بالعالمات من نظره وإشارته بيده لكي يعلم سر نفسه وما يضمر في قلبه

   
ه وأنت    : قال له الهندي  رًا تطلب إني وإن لم أآن بدأتك وأخبرتك بماله جئت وإياه طلبت وإليه قصت وإنك تكتم أم

د ظه     ه ق ه فإن تم،    مظهر غيره، فإنه لم يكن ليخفى عني ولكن لرغبتي في إخائك آرهت أن أواجهك ب ا تك ي م ر ل
ي   ه عن ك سريرة           . وقد استبان لي ما أنت فيه وما تخفي رر ل رك عن نفسك ومظه ا مخب ا إذا فتحت الكالم فأن فأم

ا             . أمرك ومعلمك حالك الذي قدمت له الدك لتسر به ى ب ا إل ذهب به ا النفيسة فت لبنا آنوزن ا لتس دمت بالدن فإنك ق
ك ة ولكن   . ملك ادقتك بالخديع المكر ومص دومك ب ان ق ك     وآ ب حاجت ى طل ك عل برك ومواظبت ن ص ت م ي رأي

وتحفظك أن تسقط في طول مكثك عندنا بكالم يستدل به على سر أمرك فازددت رغبة في عقلك وأحببت إخاءك  
ك، وال                 تم للسر من ى طلب حاجة، وال أآ ًا وال أصبر عل ًال وال أحسن أدب ًال أرصن عق ي رأيت رج م أن فال أعل

رهم        أحسن خلقًا وال سيما في بالد ا يمهم وأم م تكن تعرف ش وم ل د ق ك، وعن م أن  . لغربة ومملكة غير مملكت واعل
ا،      : عقل الرجل يستبين في هذه الثماني الخصال ة أن يعرف الرجل نفسه فيحفظه األولى الرفق والتلطف، والثاني

ه   والثالثة طاعة الملوك وأن يتحّرى ما يرضيهم، والرابعة معرفة الرجل موضع سره آيف ينبغي أن يط      ع علي ل
ره               ق اللسان، والسادسة أن يكون لسره وسر غي ّيًال مل ًا ح وك أديب واب المل ى أب صديقه، والخامسة أن يكون عل
ه إال       ع علي ّدره فال يطل ه وق حافظًا، والسابعة أن يكون على لسانه قادراص فال يفلظ من الكالم إال ما قد ترّوى في

ا         الثقة، والثامنة أن ال يتكلم إذا آان من المحف م يظهر من األمر م تقينه ول م يس ا ل ل عما لم يسأل عنه وال يقول م



 

ربح والمجتنب الشر والخسران       . يندم عليه ر وال ى الخي داعي إل ذه  . فمن اجتمعت فيه هذه الخصال آان هو ال وه
ذه الخصال      . الخصال آلها بينة ظاهرة فيك واضحة لي منك، فاهللا يحفظك ويمتعني بمودتك  ه ه ومن اجتمعت في

ؤله  ال ه ويعطى س ه ويسعف بحاجت ي طلبت فع ف ًال أن يش ان أه اني آ ي  . ثم د أرعبتن ب ق ي تطل ك الت ن حاجت ولك
  .وأدخلت علّي الوحشة والخشية فنسأل اهللا السالمة

   
ة            ه منزل ك من زل ذل ه وأن تًال لطلب حاجت رًا وخ فلما عرف برزويه أن الهندي قد علم أن مصادقته إياه آانت مك

ق     اختالس وسلب فلم يز أن ووث ى اطم جره ولم ينتهره ولكنه رّد ردّا لينا آرد األخ على أخيه باللين واإلشفاق حت
ه    : ثم قال للهندي. بقضاء حاجته عابًا وشّجنت ل إني قد آنت هّيأت آالمًا آثيرًا ووضعت له أصوًال وشّعبت فيه ش

ه فعرفت باليسير ُأبتُ     . شجونًا وأنشأت له أغصانًا وأطرافًا ي         فلما اآتفيت ب ك ف لم اهللا ل ه فس د اختلقت ا آنت ق عم
ي منك          دا ل د ب ا ق ول واإلسعاف بالحاجة آم . العقل واألدب فكفيتني مؤونة الكالم وحزت الجواب باليسير من الق

ات           ًا آثب ًا ثابت ة أمل صاحبه قوي غ غاي افظ ثبت وبل فإن الكالم إذا انتهى إلى العلماء والسر إذا استودع اللبيب الح
  .م أساسه بالصخور، وآالجبل الذي ال تزعزعه الرياح وال تزلزلهالقصر الذي أحك

   
ه            : قال الهندي  ّذخر عن ًال أن يخلطه الرجل بنفسه وال ي ان أه ه آ ودة، فمن خلصت موّدت ال شيء أفضل من الم

ق أن ال يك     . شيئًا مما عنده ه خلي ع أن تم ورأس األدب حفظ السر فإذا آان السر عند األمين الحافظ فهو موضعه م
تطيع صاحبه أن                 ى ال يس اس، حت ي الن ة فشاع ف ى ثالث انان صار إل ه لس م ب وأن ال يكون سرا ألن السر إذا تكل
راه                  ل يصدقه آل من ي ك ب ى ذل ه أحد عل م يكذب يم متقطع، ل ذا غ ال أحد إن ه ًا فق يجحده، آالغيم إذا آان متقطع

تم         . وأما أنا فقد اشتّد سروري وابتهاجي بمودتك ومخالطتك. متقطعا يس بمكت ي سر ل ه من ذي تطلب ذا األمر ال وه
ر    . وال بد أن يفشو في المجالس ال وإن آث داء بم فإذا فشا وعلن هلكت نفسي هالآًا ال أقدر على الخالص منه بالف

  .ألن ملكنها فّظ غليّظ يعاقب على الطفيف فكيف على مثل هذا
   
ك        إن العلماء مدحت الصديق إذا آتم سر صديقه، و: فقال برزويه  ه ول اك اعتمدت ب دمت إي ه ق ذي ل هذا األمر ال

ك      ك وحيلت أفشيته ومنك أرجو الحاجة، وهو أمر جسيم وخطره عندي عظيم وأنا واثق بعقلك ولطفك وحسن تأّتي
ية  ي       . في درآي ما أّملته على يديك وبيمنك وبرآتك وإن مّستك في ذلك مشقة من خش ك آمن من قبل م أن ا أعل وأن

دًا ول   ه أح ك        أن أطلع علي ّيعوا ذل ك أن يش ين بالمل الدك المطيف ي أهل ب ي ظاغن     . كنك تتق وأرجو أن ال يشيع ألن
  .وأنت مقيم وما أقمت فليس بيننا ثالث وإذا رحلت عنك أمنت نفسك أن تفشيه عليك

   
ه أخذ       . وآان الهندي خازن الملك وبيده مفاتيح خزانته فأعطاه حاجته من الكتب   ى مطلوب ه عل ا وقف برزوي فلم

ثم عظمت فيه نفقته ومؤونته وأنصب في بدنه وسهر  . سخ آليلة ودمنة وتفسيره وأقام على ذلك زمانًا طويًالفي ن
ى خوف من نفسه        اره وهو عل ه نه ة ودأب في ه ليل ائر الكتب       . في ا رغب من س اب ومم ك الكت رغ من ذل ا ف فلم

  .من حاجته وأحكممها آتب إلى أنو شروان يعلمه بما لقي من النصب والروع وأنه قد فرغ
   
ة    م تخوف معالج ديدًا ث ًا ش رح فرح ه ف ن حاجت زع م د ف ه ق م أن رأه وعل و شروان وق ى أن اب إل ا انتهى الكت فلم

دوم وأن               أله أن ال يعرج عن الق ه يس ى برزوي اب إل ر بالكت نقض سروره وأم ه فرحه وي نّغص علي المقادير أن ت
ه ومتخذه وزيرًا وأن يبادر األجل ويعزم على الصبر  يبسط أمله بما جدد له من حسن رأي الملك فيه، وأنه مفضل

  .فإن عاقبته إلى خير ونجاة في الدنيا واآلخرة
   
ّر                    ان أس ا آ د فيفشو م ادة حذر أن يوج ر الج ي غي ره أن يسير ف د وأم ع البري ه م ع بعض ثقات اب م ووجه بالكت

  .فيذهب آل ما آان عمل ضالًال
   
و شروان          . تاب إليه سرافلما انتهى الرسول إلى برزويه دفع الك  ى أن دم إل ى ق رأه تجهز للسفر وسار حت ا ق . فلم

ال   . فأخبر بقدومه فأمر بإدخاله عليه ه وق د الصالح     : فلما رأى ما أصابه من التعب والنصب رّق ل ا العب أبشر أيه
ا ونن  ك أفضل   فستأآل حالوة ثمرة نصيحتك فقّر عينًا فقد استوجبت الشكر من جميع الرعية وعظيم المكافأة من زل

  .وأمره أن يريح نفسه وبدنه سبعة أيام ثم يأتيه ذلك. المنازل وأشرفها
   
ر بإحضار الكتب        . فلما آان الثامن دعا به وأمر أن يحضر العظماء واألشراف  ه أم ده برزوي وا وعن ا اجتمع فلم

ر فرحوا   فلما حكوها على ألسن ال. التي قدم بها من الهند ففتحت وقرئ ما فيها على رؤوس األشهاد حيوان والطي
ه واستخراج     . فرحًا شديدًا وشكروا اهللا على ما مّن به عليهم على يد برزويه ي إنصاب بدن وأحسنوا الثناء عليه ف

  .الكتب لهم وإفادتها إياهم
   



 

ك إال دخل              ه المل ذهب والفضة والكسوة وأقسم علي ه خزائن الجوهر وال تح لبرزوي ثم أمر الملك بعد ذلك أن تف
ال . أحب منها وأن ال يقصر فإن ذلك آله ليس بعوض مما أفادهوأخذ ما  رم  : فسجد برزويه للملك ودعا له ثم ق أآ

ع         ك عن جمي اني اهللا بحسن رأي المل د أغن اهللا الملك آرامة يجمع له بها شرف الدنيا واآلخرة وأحسن جزاءه، فق
ى  . كريم الخلق السعيد الجدعروض الدنيا بما وهب اهللا لي على يديك أيها الملك العظيم الخطير ال وال حاجة لي إل

ه   المال ولكن لسروري بموافقة الملك سيدي واتباع مسّرته آخذ من آسوة الملك تختًا من طراز قوهستان أتجمل ب
  .في خدمة الملك وعلى بابه

   
ال       م ق ه وخاصته ث ك  : فأخذه وذهب به إلى منزله ليفاخر َمن بباب الملك من أهل بيت ه  أصلح اهللا المل إن . وأآرم

ل          د استوجبه قب ان ق ك، وإن آ ه أن يشكر ذل اإلنسان إذا آان ذا عقل وأدب فأآرم وأعطي وأحسن إليه وجب علي
ور   . أن يعطاه ع األم ي جمي ك حاجة هي      . فأنا للملك شاآر أسأل اهللا له دوام السرور والغبطة ف ي أعز اهللا المل ول

درًا عن       دي وأشرفها ق ا ل دي وأآمله ك   أعظم الحوائج عن د رضا المل اجتي     . دي بع ك أن يشفعني بح إن رأى المل ف
سل تعط ما أحببت  : قال أنو شروان آسرى. ويعطيني سؤلي فإنها يسيرة على الملك وعظيمة القدر والموقع مني

دنا عظيم       إن جزاءك عن رم، ف ا وتك رّد        . واشفع تشفع واذآر حاجتك تسعف به م ن ك ل ي المل و سألت الشرآة ف ول
  .فقل فإن جميع ما تسأل مبذول لك وحبًا وآرامة. ى ذلكطلبتك فكيف ما سو

   
ائي     : قال برزويه  ك بنصبي وعن ى المل ّن عل ا     . أآرم اهللا الملك وأحسن عني جزاءه فلست أم ي بم ه الفضل عل فل

دة  ده             . عّوضني وشرآني في هذه الفائ ى عب ة عل يعّظم المّن ي فل أني وأحسن إل د آاف ه ق ه وفضل رأي ك بكرم والمل
د نفسه       باستتمام  ه أن يجه زم علي ره ويع ان وزي النعمة إليه وإلى أهل بيته ويشّرفه بأن يأمر بزرجمهر ابن البختك

ذلك          أمر ب أليف، وي ذآر وأحسن الت ن ال الم وأزي في وضعه بابًا يذآر فيه أمري وحالي ويبالغ في ذلك بأحسن الك
ا   اتي،         الباب إذا فرغ منه أن يضعه بين تلك األبواب التي في الكتاب ليحي د وف دنيا وبع ي ال ا حييت ف ه ذآري م ب

  .فإنه إن فعل ذلكبي فقد شّرفني وأهل بيتي إلى آخر األبد ما دام هذا الكتاب منشورًا في الدنيا ُيقرأ
   
دنيا               ي ال دائم ف ا طلب من الشرف ال ه وم ه رأي ما إلي ا س ه ومم . فلما سمع الملك وعظماؤه مقالته عجبوا من عقل

  .ن تشفع بطلبك فما أيسر ما طلبت في جنب ما تستوجب وإن آان عندئذ عظيم الخطرأنت أهل أ: وقال الملك
   
ّرتنا ومرضاتنا   : فأرسل الملك إلى وزيره بزرجمهر من ساعته فقال له  فقد علمت مناصحة برزويه وتحّريه لمس

ه   ة،    ورآوبه الهول والمخاوف في حاجتنا، وإنصابه نفسه وبدنه فيما يسّرنا وما أصبنا على يدي ل والحكم من العق
األمر اليسير        ا ب ل ورضي من م يقب ك، فل ة أحب أن      . وما عرضنا عليه لكي نعوضه من ذل ه وآرام إني جزاء ل ف

اب            . نشفعه في ذلك ك الكت ي ذل ي ف واب الت ك األب ابهًا لتل ًا مش ه وأن ُتكتب باب ويسرني أن نجتهد في قضاء حاجت
ى       وتذآر فيه فضل برزويه وآيف آان بدء أمره وشأنه  اه إل ا إي ى بعثتن ك إل وطّبه وصناعته وأدبه وترّفعه من ذل

ة  ك      . الهند بأفضل ما تجد من المدح في الكالم بما تسّرني به وتسّره وجميع أهل المملك ا ومن ك من ه يستحق ذل فإن
ك   . خاصة لعظيم مجبتك األدب والعلم وأهله ه أحد     . فإن اجتهادك في ذلك وترتيبه راجع فضله إلي ا نظر في وآلم

واب . ن العلماء آنت شريك برزويه في ذلك الذآرم اب       . واجعل ذلك الباب أول األب ك الب إذا أنت فرغت من ذل ف
م من علمك             ر له ى رؤوسهم ليظه رأه عل اء فتق اء واألشراف والعلم ع العظم ووضعته موضعه فأرنيه حتى أجم

  .وأدبك واجتهادك في مسّرتنا ما خفي عليهم
   
ال   فلما سمع برزويه مقالة المل  اجدًا وق ه س رح      : ك وعظيم منزلته عنده خّر ل ك السرور والف ا المل ك أيه أدام اهللا ل

ع         ازل م رة أفضل المن ي اآلخ وقين، وف ع المخل ه جمي وق ب ا تف دنيا م ي ال رف ف ن الش ك م ين، ورزق رة الع وق
  .الصالحين في جنات النعيم

   
اب ووصف أمر بر           ك الب ي وضع ذل ذ ف ك فأخ د المل ي       فخرج بزرجمهر من عن واه ف ه أب ا دفع ه من أول م زوي

ه          ه من أدب برزوي ا عرف ب ه من الوصف وم التعليم إلى أن بعثه الملك إلى الهند، وجاء به بأحسن ما يقدر علي
رك من           م يت ي اآلخرة، ول ه ف ا ورغبت ده فيه دنيا وزه وسيرته من أول ما عرفه، وما ظهر للناس من استحقاره ال

ه     . آره بأحسن ما يقدر عليه بتأليف ونسق محكماخالق برزويه وطبائعه شيئًا إال ذ ه وأن ك بفراغه من ثم أعلم المل
  .قد وضعه في أول الكتاب وهو باب برزويه المتطبب

   
ى            رئ عل ه فق اب بمحضر من برزوي ر والكت ا بزرجمه ه ودع فجمع أنو شروان العظماء واألشراف فدخلوا علي

ي بزرجمه    . رؤوس األشهاد ا أوت ذلك وبم ر من          ففرح الملك ب دح بزرجمه ي م د ف ا اجته م وبم ل والعل ر من العق
دح  ة من      . العقل والعلم وبما اجتهد في مدح برزويه من غير آذب وال ادعاء باطل في الم ائزة عظيم ه بج أمر ل ف

ك خاصة          اب المل ذ إال آسوة آانت من ثي م يأخ اب، فل ده،       . المال والحلي والثي ل رأسه وي ه وقّب ه برزوي وشكر ل



 

ي       : لى الملك يشكره فقالوأقبل برزويه ع ا أآرمتن دنيا واآلخرة بم ي ال ال ف أدام اهللا لك أيها الملك والكرامة والجم
ة   به وأعظمت علّي المّنة به من تشريفي بالجزاء وأفضل وأآمل ما جازى به أحد من خلقه وأعانني اهللا على تأدي

م   شكرك ومبلغ رضاك وطاعتك، وعّمرك أقصى ومنتهى غاية ما عّمر به أحدًا من آبائك في أفضل السرور وأع
رب   رة ورضوان ال ل شرف اآلخ ك بجزي ة، ووصل ذل دير . العافي ك ق ى ذل ه عل ن  . إن ر ب زى اهللا بزرجمه وج

  .البختكان خير الجزاء وأحسن عني مكافأته
   
  .المواهللا ولّي ذلك والقادر عليه والس. فقد عجز لساني عن تأدية شكر الملك وشكره ولو أطنبت بكل ثناء وشكر 
  

  باب برزويه
   
د          ه من آتب الهن اب وترجمت ذا الكت ولى انتساخ ه ان من    : قال برزويه رأس أطباء فارس وهو الذي ت ي آ إن أب

ا،       وّي عليهم د أب رم ول المقاتلة وآانت أمي من عظماء بيوت الزمازمة وآان مما ابتدأني به ربي أني آنت من أآ
ائر إخوتي، وأ    ا لس ا حذقت            وآان لي أشد احتفاًال منهم م، فلم ي العل ى بلغت ف اب حت يم الكّت ي تعل لماني ف ا أس نهم

الكتابة شكرت أبوّي ونظرت في العلم، وآان أول علم رغبت فيه علم الطب فحرضت عليه حتى إذا حّصلت منه 
داواة المرضى          . جانبًا عرفت فضله وازددت عليه حرصًا وله اتباعًا ى م ى أن أدمنت نفسي عل ه إل ا بلغت في فلم

ازلتهم            . بذلك في الناس قوًال وعمالً  هممت ى من ري وتتمن بط غي ى أن تغ ك ونازعت إل ى ذل ا تاقت نفسي إل ولم
ّل           : أبيت لها إال الخصومة وقلت ه أحد إال ق ا ال ينال ي م ين عن تمّن يا نفس أال تعرفين نفعك من ضّرك، أال تنته

  .ه وعظمت التبعة منه عليه بعدهمتاعه وآثر عناؤه فيه وخباله عليه واشتّدت البلية عليه عند فراق
   
أال تستحين من مشارآة العجزة   . يا نفس أال تذآرين ما بعد هذه الدار فينسيك ذلك ما تشرهين إليه من هذه الدار 

ى        ا إل ي ال يألفه ه والت اق مع يس بب الجّهال في حب هذه العاجلة الفانية التي من آان في يده منها شيء فليس له ول
ا استطعت،        . ونالمغتّرون الغافل ر واألجر م ديم الخي ى تق يكن عل فانصرفي عن هذه النسبة وأقبلي بقوتك وما تمل
ة          . وإياك والتسويف افع أربع ا لمن ذرة يجمعه دًة ق ًا فاس وءة أخالط ه ممل ات وأن واذآري أن لهذا الجسد وجودًا وآف

ي      والحياة إلى نفاذ آاللصنم المفّصلة أعضاؤه. أخالٍط متغالبة تغمرهن الحياة ك األعضاء وصّنفت ف إذا رّآبت تل
  .مواضعها جمعها مسماٌر واحد يمسك بعضها على بعض، فإذا أخذ المسمار تساقطت األوصال

   
ا من          ا فيه ى م إن صحبتهم عل يا نفس ال تغتري بصحبة أحبائك وأخالئك وال تحرصي على ذلك آل الحرص ف

ومثله مثل المغرفة التي ال تستعمل في سخونة المرق . اقالسرور آثيرة األذى واألحزان، ثم يختم ذلك بعاقبة الر
ي      . فإذا انكسرت صارت عاقبة أمرها إلى أن تحرق بالنار. في جدتها ة الت ور األربع ا األم فأمرت نفسي وخّيرته

ت  عون فقل ا يس اس وإليه ب الن ا يطل ا أفضل : إياه ب أيه م أن يطل ل العل ي مث ي ف ي لمثل ذات أم : ينبغ ال أم الل الم
  .أم أجر اآلخرة الّصون

   
د أحد من أهل                   ذمومًا عن م أجده م الء، ول د العق ودًا عن ي وجدت الطب محم ك أن ار من ذل ى الخي تدللت عل فاس

ذلك إال أجر اآلخرة       . األديان والملل ه ال يبتغي ب ى طب . ووجدت في آتب الطب أن أفضل األطباء من واظب عل
ة          فرأيت أن أواظب على الطب ابتغاء أجر اآلخرة وال أ اع ياقوت ذي ب اجر الخاسر ال ًا وأآون آالت ذلك ثمن بتغي ب
ذي يبتغي    . آان مصيبا بثمنها غنى الدهر بخرزة ال تساوي شيئا مع أني قد وجدت في آتب األولين أن الطبيب ال

ا يحرث أرضه                   ذي إنم زارع ال ل ال ك مث ي ذل ه ف دنيا وأن مثل ي ال ك من حظه ف بطبه أجر اآلخرة ال ينقصه ذل
  .غاء الزرع ال ابتغاء العشب، ثم هي ال محالة نابت فيها ألوان العشبويعمرها ابت

   
ي            . فأقبلت على مداواة المرضى  ه ف ع ل ي أطم رء إال أن ه الب رء وال آخر ال آرجو ل ه الب فلم أدع مريضا أرجو ل

ى ال   . خفة الوجع واألذى إال بلغت في مداواته جهدي در عل م أق ه   ومن قدرت على القيام قمت عليه ومن ل ام علي قي
أة      ك أجرة وال مكاف ى ذل م أرد عل ي     . وصفت له وأمرته وأعطيته ما يتعالج به من الدواء ول م أغبط من نظرائ ول

  .ومن هو مثلي في العلم وفوقي من المال والجاه أحدًا لغير ذلك ممن له صالح وحسن سيرة
   
ه إرادة ل            ي جمع ين ف ا تهلك ع م ى جمي ك وأقاربك عل ة      يا نفس ال يحملنك أهل إذا أنت آالدخن صلتهم ورضاهم ف

  .الطيبة التي تحرق بالنار ويذهب بعرفها آخرون
   
ى              ا يستعظم حت ك ال يبصر صغير م إن صاحب ذل ا، ف ا أهله يا نفس ال تغتري بالغنى والمنزلة التي ينظر إليه

  .ر منهيفارقه فيكون آشعر الرأس الذي يخدمه صاحبه ما دام على الرأس فإذا فارق رأسه استقذره ونف
   



 

يا نفس داومي على مداواة المرضى وال تقلعي عن ذلك أن تقولي للطب مؤونة شديدة والناس لها ولمنافع الطب   
روح                  . جهال ه من ال ان في ا آ ى م ده إل ود بع ى يع ه حت تنقذه من ه ويس رج عن رجل آرب ري برجل يف ولكن اعتب

ه فكيف الطبيب        فإن آان الذي يفعل. والسعة ما أخلقه لعظم األجر وحسن الثواب ك آل د يرجو ذل هذا برجل واح
دنيا         ين ال نهم وب ة بي قام الحائ د األوجاع واألس الذي يداوي العدة التي ال يعلمها إال اهللا ابتغاء األجر، فيصيرون بع

اهم     ه من حال دني ذا  . ولذتها ونعيمها وطعامها وشرابها وأزواجها وأوالدها إلى أحسن ما آانوا يكونون علي إن ه
  .أن يعظم رجاؤه ويثق بحسن الثواب على عملهلخليق 

   
اجر          ر باليسير آالت ع الكثي ل وبي تعمال القلي ي اس يا نفس ال يبعدن عليك أمر األخرة فتميلي إلى العاجلة فتكوني ف

  .إن بعته موزونا طال علي، فباعه جزافًا بأخس األثمان: الذي زعموا أنه آان له ملء بيت من الصندل فقال
   
زع        فلما خاص  ا آانت تن ّرت ولهت عم ذهبًا فاعترفت وأق مت نفسي بهذا وآخذتها به وبّصرتها إياه لم تجد عنه م

ل أن   . إليه، وقامت على مداواة المرضى ابتغاء أجر اآلخرة وك قب فلم يمنعني ذلك أن أصبت حظا عظيما من المل
ا   آتي الهند، وبعد رجوعي إلى ما نلت من األآفاء واإلخوان فوق الذي آان ط وق م معي فيه وتجمح إليه نفسي وف

  .آنت له آهال
   
ود          ه داءه فال يع ل عن دواء يزي ثم نظرت في الطب فوجدت الطبيب ال يستطيع أن يداوي المريض من مرضه ب

ه . إليه أبدًا وغيره من األدواء لم من األدواء        . والداء ال يؤمن عوده أو أشد من ذي يس ووجدت عمل اآلخرة هو ال
  .تعود إليه بعد ذلك فاستخففت في الطب ورغبت في الدين آلها سالمة فال

   
داها         ى أه دّلني عل م ي ان ول فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي أمر الدين ولم أجد في الطب ذآرًا لشيء من األدي

ا وآخرين          . وأصوبها رهين عليه ائفين مك ائهم وآخرين خ ا عن آب وام ورثوه ووجدت األديان والملل آثيرة من أق
ه    يبتغ الهوى يحتجون وب ون بها الدنيا ومنزلتها ومعيشتها، وآلهم يزعم أنه على صواب وهدى فاستبان لي أنهم ب

ه    . يتكلمون ال بالعدل اب ولقول وقد وجدت آراء الناس مختلفة وأهواءهم متباينة وآًال على آل راد وله عدو ومغت
  .مخالف

   
ل       فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة أحد منهم سبيًال   ه أآن مث ي ب م ل ا ال عل وعلمت أني إن صّدقت منهم أحدا بم

  .المصدق المخدوع
  

  مثل المصّدق المخدوع
   
أحّس           تيقظ صاحب البيت ف ه فاس ه أصحاٌب ل يًال ومع زعموا أنه ذهب سارق حتى عال بيت رجل من األغنياء ل

ه         ه امرأت ب، فنّب اعة إال لري ك الس وت تل ر البي وا ظه م يعل م ل رف أنه م، وع ّس    به ي ألح دًا، إن ا روي ال له وق
يا صاحب البيت أال  : باللصوص قد علوا ظهر بيتنا فإني متناوٌم، فأيقظيني بصوت يسمعه َمن فوق البيت ثم نادي

ك    . فإذا أبيت عليك فألّحي في السؤال . تخبرني عن أموالك هذه الكثيرة وآنوزك من أين جمعتها رأة ذل ففعلت الم
ي          : صوص حديثهما فقال الرجل وسألته آما أمرها واستمع الل ر فكل ى رزق آثي در إل اقك الق د س رأة ق ا الم ا أيته ي

رهين        ره وتك ا أآ ك م ي ذل ون ف رأة  . واسكتي وال تسألي عما لو أخبرتك به لم آمن أن يسمعه سامع فيك : قالت الم
وز  فإني أخبرك أني لم أجمع هذه األ: قال. أخبرني أيها الرجل فلعمري ما يقربنا أحد يسمع آالمنا موال وهذه الكن

اس عدل رضًا ال         : قالت. إال من السرقة ي أعين الن وآيف جمعت هذه األموال وهذه الكنوز من السرقة وأنت ف
  .يتهمك أحد ولم يرتب بك

   
ي          : قال  اب ب ي أحد ويرت ر أوفق وأيسر من أن يتهمن ان األم وآيف  : قالت . ذلك لعلم أصبته في علم السرقة فك

ه وأنتهي    آنت أذهب في: ذلك؟ قال الليلة المقمرة ومعي أصحابي حتى أعلوا ظهر البيت الذي أريد أن أسرق أهل
ه        " شولم شولم "إلى الكّوة التي يدخل منها ضوء القمر فأرقي بهذه الرقية  أنهبط ب ق الضوء ف م أعتن سبع مرات ث

رات فال ي    بع م ال وال     إلى البيت فال يحس بوقعتي أحد، ثم أقوم في أصل الضوء فأعيد الرقية س ي البيت م بقى ف
رات فأصعد         . ِعلٌق إال بدا لي وأمكنني أن أتناوله فآخذ من ذلك ما أحببت  ة سبع م د الرقي ق الضوء وأعي م أعتن ث

  .إلى أصحابي وأحملهم ما معي ثم ننسّل
   
لذي نحن  لقد ظفرنا من هذا البيت بما هو خير لنا من المال ا: فلما سمع اللصوص ذلك فرحوا فرحًا شديدًا وقالوا 

ا من السلطان     ي       . مصيبوه منه، لقد أصبنا علما أذهب اهللا به عنا الخوف وأّمنن تيقنوا ف ى اس الوا المكث حت م أط ث
ك     م قال وة ث ولم  "أنفسهم أن صاحب البيت وامرأته قد ناما، فتقدم رئيسهم إلى مدخل الضوء من الك سبع  " شولم ش



 

م       مرات، ثم اعتنق الضوء لينزل به آما زعم فوقع في ا ه ث ى أثخن راوة فضربه حت لبيت منّكسًا، ووثب الرجل به
  .أنا المصدق المخدوع وهذه ثمرة التصديق: من أنت؟ قال: قال له

   
م          ا، فل دل منه ان والتماس الع فلما تحّرزت من التصديق بما ال آمن أن يوقعني في الهلكة عدت للبحث عن األدي

م    . تدأني به شيئًا يحق علّي في عقلي أن أصدق به فأتبعهأجد عند أحد جوابًا عما سألته عنه وال فيما اب ا ل فقلت لم
ه  م أجد          . أجد ثقة آخذ منه فالرأي أن أتبع دين آبائي الذين وجدتهم علي ك ل ي ذل ذر لنفسي ف تمس الع ا ذهبت أل فلم

ي عذر م     : الثبوت على دين اآلباء لي عذرا وقلت اه ساحرًا ف باهه،  إن آان هذا عذرًا، فالساحر الذي وجد أب ع أش
ال          . وذلك مما ال يحتمله العقل أن ق ذر ب ه فاعت ك علي اب ذل احش األآل ُيع ان ف ًال آ ان يأآل    : وذآرت رج ذا آ هك

  .آبائي وأجدادي
   
ان مشكًال تخوفت         رع للبحث عن األدي فلم أجد على الثبوت على دين اآلباء سبيًال وال في ذلك عذرًا ورأيت التف

رددي     : فقلت قرب األجل وسرعة انقطاع األمل، غلني ت ال فيش أما أنا فلعلي أفارق الدنيا وشيكًا دون صالح األعم
  .عن خير آنت أعمله ويكون أجلي دون بلوغ ما ألتمس به فيصيبني مثل الخادم والرجل

  
  مثل الخادم والرجل

   
ة يغيب صا          ي آل ليل أتي البيت ف ى أن ي ه  زعموا أن رجًال تواطأ مع خادم في بيت ألحد األغنياء عل حبه فيعطي

أخبره           . شيئًا من متاع سيده فيبيعه ويتشاطرا ثمنه ذ ف ده فأنف ادم وح وم أن غاب أهل البيت وبقي الخ اتفق ذات ي ف
ة   . الرجل فأقبل ى بغت م يكن       . وفيما هما يجمعان المال إذ قرع الباب وعاد رب البيت عل اب آخر ل ان للبيت ب وآ

  . أسرع واخرج من الباب الذي عند الجب: لفقال الخادم للرج. يعلمه الرجل وبقربه جّب ماء
   
ه           ال ل ادم وق ى الخ م يجد الجب فرجع إل ه ل م       : فانطلق الرجل ووجد الباب لكن ا الجب فل ه، وأم اب فوجدت ا الب أم

ذآرت الجب      : قال الرجل. ويحك انُج بنفسك وال تكترث للجّب: فقال الخادم. أجده ّي ف د خلطت عل آيف أذهب وق
اك يس هن ا. ول ال الخ اجًال: دمق ّر ع ردد وف ك الحمق والت ذه . دع عن ى دخل رب البيت فأخ ه حت زل ينازع م ي فل

  .وأوجعه ضربًا ثم دفعه إلى السلطان
   
ى آل عمل تشهد األنفس         فلما خفت من التردد والتجوال رأيت أن ال أتعرض لما خفت من ذلك وأن أقتصر عل

ان    ه األدي دي عن الض    . على أنه صحيح وتوافق علي ة وحّصنت      فكففت ي ل والغضب والسرفة والخيان رب والقت
تم     اني عن الش ت لس د، وآفف ى أح ه ضرر عل الم في ل آ ن آ ذب وم ن الك اني م ن الفجور وحفظت لس نفسي م

  .والعضيهة والخنا والبهتان والغيبة والسخري
   
اب     واب والعق ة الث ي    وزا. والتمست من قلبي بأن ال أتمنى ألحد سوءًا وال أآذب بالبعث والقيام يلت األشرار بقلب

دي ار جه ه . ولزمت الصلحاء واألخي ق ل به إذا وّف رين ورأيت مكس ه صاحب وال ق يس آمثل ورأيت الصالح ل
ووجدته يدل على الخير ويشير بالنصح   . وأعان عليه يسيرًا ووجدته أحّن على صاحبه وأبّر من اآلباء واألمهات

نة        فعل الصديق بالصديق، ووجدته ال ينقص إذا أنفق منه  دة حس ذال ج تعمال واالبت ى االس زداد عل ل ي . صاحبه ب
ار أن          ه وال من الن اء أن يغّرق ات، ال من الم ووجدته ال خوف عليه من السلطان أن يسلبه وال من شيء من اآلف

ه        ر أن تمزق باع وجوارح الطي ذي    . تحرقه وال من اللصوص أن تسرقه وال من شيء من الس ووجدت الرجل ال
ه               يزهد في الصالح وعا ه أيام ذ في ا أنف ه فيم ا مثل ه من حالوة العاجل، إنم ا هون في ل م ذلك قلي قبته ويلهيه عن ب

  .ويلهيه على ما ينفعه آمثل التاجر والضارب بالصنج
  

  مثل التاجر والضارب بالصَّنج
   
ك        ه ذل ار ليوم ة دين ه بمئ ه وحمل انط . زعموا أن تاجرًا آان له جوهٌر آثيٌر ثميٌن، فاستأجر رجال لثقب ى   ف ه إل لق ب

اجر لصاحبه     ال الت ال . هل تضرب بالصنج؟   : بيته، فلما قعد إذا هو بصنج موضوع في ناحية البيت فق وق  : ق وف
ى          . فدونك: قال. ذلك د وصوت مصيب حت زل ُيسمعه من صوت جي م ي فتناول الرجل الصنج وآان به ماهرًا فل

اجر فلما أمس. أمسى وترك سفط جوهره مفتوحًا واقبل على الضرب واللهو أجرتي  : ى قال الرجل للت ْر ب ال . ُم : فق
  . ما عملت شيئًا فتأخذ أجرته

   
  .فوفاه مئة دينار وبقي جوهره غير مثقوب. عملت ما أمرتني أن أعمل: قال 
   



 

د           ه والنسك ورأيت النسك يمّه ادة فرأيت أن أعتصم بالتأّل فلم أزدد في الدنيا وشهواتها نظرًا إّال ازددت فيها زه
ة          للمعاد آما  ى الجن وح إل اب المفت ه الب اقي، ورأيت دائم الب ع الشر ال يمّهد للولد أبواه ورأيته آالجنة الحريزة في دف
ا    . دار النعيم دنيا فنج ع ال ووجدت الناسك إذا فّكر تعلوه السكينة، فإذا تواضع وقنع واستغنى ورضي فال يهم إذ خل

ة وسخت   من الشرور ورفض الشهوات فصار طاهرًا وانعزل فُكفي األحز ان وطرح الحسد، فظهرت عليه المحب
لم    ذنب فس م ي ر النسك نظرًا إذا      . نفسه عن آل فاٍن فاستكمل العقل وأبصر العاقبة فأمن الندامة ول ي أم م أزدد ف فل

  .ازددت فيه رغبة حتى هممت أن أآون من أهله
   
دنيا     ثم تخّوفت أال أصبر على عيش النساك وأن تضر بي العادة التي بها ربيت وغذي  ا خلعت ال ت ولم آمن إن أن

دتها، فيكون    وأخذت في النسك أن أضعف عن ذلك وأآون قد رفضت أعماًال آنت أعملها قبل ذلك مما أرجو عائ
ذي             ك ال ذه فأهل أهوى ليأخ اء ف ي الم لع ف ّل الّض رأى ظ ه ضلع ف مثلي في ذلك آمثل الكلب الذي مّر بنهر وفي في

ه    ع في ذي طم ة الصبر وأردت           ف. آان في فيه ولم ينل ال ى نفسي الضجر وقل ة شديدة وخفت عل هبت النسك هيب
  .الثبوت على حالتي التي آنت عليها

   
دنيا     ثم بدا لي أن أقيس بين ما أخاف وما أصبر عليه من األذى والضيق في النسك وبين الذي يصيب صاحب ال

ذاتها شي           دنيا ول يس من شهوات ال ه ل دي أن ا عن ان بّين ا    من البالء فيها، وآ . ء إال هو متحول أذى ومورث حزن
اً  ال        . فالدنيا آالماء المالح الذي ما يزداد صاحبه منه شربًا إال ازداد عطش م ف ح اللح ه ري العظم يصيبه فيجد في وآ

ر بالبضعة من    . يزال يلوآه لطلبه ذلك اللحم فيدمي فاه ثم ال يزداد له طلبًا إال ازداد لفيه إدماء وآالحدأة التي تظف
ي    . تمع عليها الطير فال تزال في تعب وهرب حتى تلفظ ما معها وقد أعيت وتعبتاللحم فيج وآالقّلة من العسل ف

اف وت ذع فلها م ه . أس رح عن تيقظ انقطع الف إذا اس ه ف ي تفرح ائم الت أحالم الن يًال . وآ ذي يضيء قل البرق ال وآ
ًا إال ازدادت من     وآدودة اإلبريسم ال يزداد . ويذهب وشيكًا ويبقى راجيه في الظالم مقيمًا ها لف ى نفس اإلبريسم عل

  .الخروج منه بعدًا
   
م خاصمتني فقلت       ار النسك ث ّر من       : فلما فّكرت في هذه األمور راجعت نفسي في اختي ي أن أف ذا ل ا يجّوز ه م

ال          قة والضيق ف ه من المش ا في ذّآرت م دنيا إذا ت ي ال  الدنيا إلى النسك إذا فّكرت في شرورها، ثم أفر من النسك ف
ى اآلخر       ه عل أزال في تصرف ال أبرم رأيًا وال أعزم على أمر آالقاضي الذي سمع من أول الخصمين فقضى ل

  .ثم سمع اآلخر فقضى له على األول
   
ت  ن أذى النسك وضيقه فقل ولني م دنيا يه ي ال ه: ونظرت ف د وراحت ي جنب روح األب ه ف ذا وأقل ا أصغر ه . م

ه     : الدنيا فقلتفنظرت فيما تشره إليه النفس من لذة  ى الشر وهوان دفع إل آيف  : وقلت . ما أمّر هذا وأوخمه وهو ي
ة         رة دائم رارة آثي ى م ه إل ة تؤدي . ال يستحلي الرجل مرارة قليلة تعقبها حالوة طويلة وآيف ال يستمر حالوة قليل

ا،          : وقلت ه قطع ع في وم إال قّط ك ي ه من ذل أتي علي نة ال ي م    لو أن رجًال عرض عليه أن يعيش مئة س ي، ث م أحي ث
ى األمن      ًا إذا صار إل أعيد عليه مثل ذلك غير أنه شرط له إذا استوفى المئة سنة نجا من آل ألم فليس يكون حقيق

  .والسرور أًال يرى تلك السنين شيئَا
   
ه           ي بطن أم ا ف ان جنين إذا آ ه، ف ام حيات أو ليس اإلنسان يتقلب في عذاب الدنيا من حين مولده إلى أن يستوفي أي
ا  آا وس وأظلمه ا ال            . ن في أضيق الحب م م ذلك من األل د وجد ل ته ي ح أو لمس ى األرض فأصابته ري ع عل وإذا وق

ع               . يجده اإلنسان الذي قد ُسلخ جلده ا يلقى من الرف تغاثة مهم ه اس يس ب ذاب إذا جاع ول وان من الع ي أل م هو ف ث
  .مع أصناف من العذاب ما دام رضيعًاوإذا نّوم على ظهره لم يستطع تقّلبًا . والوضع واللف والحل والدهن

   
أم                  درس وس م وضجر ال ًا من عنف المعل ه ألوان أذيق من ي عذاب األدب ف ذ ف فإذا انقلت من عذاب الرضاع أخ

ة        . ثم له من الدواء والحمية واألوجاع واألسقام أوفى حظ  . الكتابة ال وتربي ع الم م األهل وجم ه ه إذا أدرك لحق ف
ّرة         . ص ومخاطرة الطلب والسعي  الولد ولعب به الشره والحر ة، أي الم داؤه األربع ه أع ذا تتقلب مع وفي آل ه

رد واألمطار        وام وخوف الحر والب باع واله والدمة والبلغم والريح والسم المميت والحّيات الالدغة مع خوف الس
ه     فلوم لم يخف من هذه األمور شيئًا وشرط له . ثم ألوان العذاب من الهرم لمن يبلغه. والرياح ك آل األمن من ذل ب

ك           ه تل ازل ب ا هو ن دنيا وم ا ال ارق فيه فوثق بالسالمة منها فلم يعتبر إال في الساعة التي يحضره فيها الموت ويف
ع    ع الفظي ول المّطل ى ه دنيا واإلشراف عل ن ال ه م ل مضنون ب ارب وآ ة واألق ل واألحب راق األه ن ف اعة م الس

ه،           المعضل بعد الموت، لكان حقيقًا أن يعّد عاجز د حيلت ا جه ل له م يعمل لنفسه ويحت م إن ل تمًال لإلث ًا مح ًا مفّرط
  .ويرفض ما يشغله ويلهيه من شهوات الدنيا وغرورها ال سيما في هذا الزمان الشبيه بالصافي وهو آدر

   



 

رًا ج               غ الفحص، عدال ب ة بلي ع الهم رأي رفي ازم ال ة ح عيدًا ميمون النقيب ه اهللا س وادًا فإنه وإن آان الملك قد جعل
ًا   ًا رحيم ا رؤوف اآنًا بصيرًا حليم ًا س ًا نفاع تمرًا فهم ًا مس وق ومواظب دّا للحق ذراع متفق كورًا، رحب ال صدوقًا ش
ادة،              ان وال خفيف القي ر جب ة، غي ى الظلم ديدًا عل ار، ش اء واألخي م والعلم ًا للعل ور، حب رفيقًا، عالمًا بالناس واألم

ان رفيقًا بالتوسع على الرعية فيما يحبون و . الدفع عنهم لما يكرهون، فإنا على ذلك قد نرى الزمان مدبرًا بكل مك
أن  . فكأن أمر الصدق قد تورعت من الناس فأصبح مفقودا ما آان غزيرًا فقده وموجودًا ما آان ضارًا وجوده  وآ

دل       . الخير أصبح ذابًال وأصبح الشر ناضرًا أن الع ًا، وآ ر الرشد باآي ائرًا   وآأن الغّي أقبل ضاحكا وأدب أصبح غ
رم        رًا وأصبح الك ؤم أصبح أش أن الل وأصبح الجور غالبًا، وآأن الكرم أصبح مدفونًا وأصبح الجهل منشورًا، وآ
وخى      موطوءًا، وآأن الوّد أصبح مقطوعًا والبغضاء والحسد موصوًال، وآأن الكرامة قد سلبت من الصالحين وت

أن       بها األشرار، وآأن الخّب أصبح مستيقظًا والوفاء نا ًا، وآ احًال يابس رًا والصدق ق ئمًا، وآأن الكذب أصبح مثم
وّآال وأصبح                 اء، م م أصبح بالحكم اع الهوى وإضاعة الحك أن اتب ًا، وآ ائرًا وأصبح الباطل مرح ى غ العدل وّل
ه      رب من ا ق ه م المظلوم بالخسف مقرًا والظالم لنفسه مستطيال، وآأن الحرص أصبح فارغًا فاه من آل جهاد يتلقف

ق       وما  دون مطب ار يري بعد وأصبح الرضا مفقودًا مهجوال، وآأن األشرار أضحوا يسامون السماء وأصبح األخي
ة،               ة ممّكن دناءة مكّرم افلين، وأصبحت ال ى أسفل س رٍف إل ى ُش ا من أعل ذوفًا به األرض، وأصبحت المروءة مق

ة م        دنيا جذل نقص، وأصبحت ال ى أهل ال ول    واصبح السلطان منتقًال من أهل الفضل إل ة تق : سرورة مرحة مختال
  .غّيبت الحسنات وأظهرت السيئات

   
ب إال          ه ال يتقّل ى منزل م هو عل ا، ث فلما فّكرت في الدنيا وأمورها وأن هذا اإلنسان هو أشرف الخلق وأفضله فيه

مل  في شر وال يوصف إال به، وعرفت أنه ليس من أحد له أدنى عقل إال وهو يعقل هذا ثم ال يحتاط لنفسه وال يع
م              . لنجاتها ة من الش رة طفيف ذة صغيرة حقي ك إال ل ه من ذل إذا هو ال يمنع فعجبت من ذلك آل العجب ونظرت ف

ذي يشغله    . والطعم واللمس، لعله يصيب منها لطيفًا أو يتمنى منها طفيفًا ال يوصف قله مع سرعة انقطاع ذلك ال ف
  .عن االهتمام بأمر نفسه وطلب النجاة لها

  
  نمثل الرجل والتني

   
فيرها      أعلى ش فالتمست لإلنسان في ذلك مثًال فإذا مثله مثل رجل ألجأه خوف إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصن ب

د أطلعن رؤوسهن من أحجاهن       ع ق ر     . فوقعت رجاله على عمدها فنظر فإذا هي حيات أرب ى أسفل البئ ونظر إل
إذا هي أص       . فإذا هو بتنين فاغر فاه نحوه  ى الغصن ف ع رأسه إل له جرذان أبيض وأسود يقرضان الغصن      ورف

د            . دائبين ال يفتران ٌل ق ه نح إذا قريب من ك، إذ نظر ف ي ذل ة ف اء الحيل فبينما هو في النظر واالجتهاد لنفسه وابتغ
ا نفسه               ة ينجي به ره والتماس حيل ي أم ر ف ه عن التفك يال فشغل قلب ه قل صنعن شيئًا من العسل فأراد أن يأآل من

ى       فنسي أن يذآر الجرذي افًال حت ًا غ زل الهي م ي ين، فل ن الدائبين في قطع الغصن، وأنها إذا قطعاه وقع ف ِفي التن
  .هلك

   
ي هي     . فشبهت البئر بالدنيا المملوءة إفكًا وباليا وشرورا ومخاوف  ة الت األخالط األربع وشبهت الحيات األربع ب

ة األفعى والسم ال       . في بدن اإلنسان ان آحم ا شيء آ اج منه ار    . مميت فمتى ما ه ل والنه . وشبهت الجرذين باللي
الموت  . وشبهت قرضهما للغصن دائبين دور الليل والنهار في إفناء األجل الذي هو حصن الحياة وشبهت التنين ب

غله عن         . الذي ال بد منه م ويسمع ويلمس فتش م ويطع رى اإلنسان ويش وشبهت العسل بهذه الحالوة القليلة التي ي
ره وتلهي     يه أم اة      نفسه وتنس أنه وتصرفه عن سبل النج ا        . ه عن ش ي وإصالح م ا ل ى الرضا بم فصار أمري إل

ى نفسي              لطانًا عل داي وس ى ه ًال عل ه دل ًا أصيب في امي زمان ا أم استطعت إصالحه من عملي لعلي أصادف فيم
ا آث       ا آتب د انتسخت من آتبه الدي وق رة  وأعوانًا على أمري، فأقمت على هذه الحال، وانصرفت من الهند إلى ب ي

  .منها هذا الكتاب
  

  عرض آتاب آليلة ودمنة
   
غ    , ابتداء آليلة ودمنة  ا أبل دخلوا فيه هو مما وضعته علماء الهند من ضرب األمثال واألحاديث التي التمسوا أن ي

نهم     . ما يجدون من القول في النحو الذي أرادوا ل ع ولم تزل العلماء من آل ملة وأهل آل لسان يلتمسون أن يعق
غ               ما بنوا ل وضع بلي ك الحي ان من تل ى آ ل حت دهم من العق ا عن ي إخراج م لذلك بصنوف من الحيل ويبتغون ف

ذلك خالل         م ب اجتمع له ر، ف ائم والطي واه البه ى أف ه عل عابًا      . الكالم ومتقن ول وش ي الق دوا منصرفًا ف ا هو فوج أم
ه وا         اء لحكمت اه الحكم ة فاجتب وًا وحكم اب له ذا الكت ع ه وه  يأخذون فيها، وقد جم ون من    . لسخفاء لله ا المتعلم فأم

ا   . األحداث وغيرهم فنشطوا لعلمه وخّف عليهم حفظه ان مم فإذا خال الحدث واجتمع له الفعل وتدّبر المتدبر ما آ
ذي    صار مقيدًا مريوبًا في صدره، وهو ال يدري ما هو عرف أنه قد ظفر من ذلك بكنوز عظام، فكان آالرجل ال



 

م  . د آنز له آنوزًا من الذهب وعقد له عقدا استغنى به عن استقبال السعي والطلبيدرك حين يدرك فيجد أباه ق ول
ز              دّبر أن يكن ا شيء ت ى ال يستكمل منه ا حت روع آل صنف منه م آثرت ف يكن إذ آنزت صنوف أصول العلم ث

  . العلل التي تجري عليها أقاويل العلماء
   
ه  فمن قرأ هذا الكتاب فليعرف الوجه الذي وضع عليه و  ال يكن همه بلوغ آخره ليعرف إلى أية غاية يجري مؤلف

ا      ي جعله فيه، وأي شيء يخشى منه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غير مفصح وغير ذلك من األوضاع الت
ة نتيجة              . مثاًال وأمثاًال ا وال أي ى منه رة يجتن اني وال أي ثم ك المع د بتل ا أري در م م ي ك ول فإن قارئه متى يفعل ذل

د           تحص م يع ه، ل رأ من ا يق ة م ى آخره دون معرف ه إل تتم قراءت ل له من مقدمات ما يصفه هذا الكتاب، فإنه ولو اس
  .عليه شيء يرجع إليه نفعه

  
  مثل المكتشف الكنز

   
ا              ًا أن ال يصيبه إال آم ان خليق رأه آ ا يق ة فيم ال الروي ر إعم ومن استكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب من غي

ع         أصاب الرجل ال ز ويطلب فوق وز، فجعل يحف ار آن ه آث ذي زعمت العلماء أنه اجتاز ببعض المفاوز فظهرت ل
ه   ي نفس ال ف ين وورق، فق ن ع ر م يء آثي ى ش ي    : عل د قطعن ه ق ان إخراجي ل ال آ ذا الم ل ه ي نق ذت ف إن أخ

ا آخره               ي وأآون أن ى منزل ه إل ًا يحملون تأجر قوم ه، ولكن اس ا أصيب من ذة بم ي  االشتغال بنقله عن الل م وال أبق
د استظهرت    ورائي قومًا يحملونه إلى منزلي وأآون أنا آخرهم وال أبقي ورائي شيئًا أشغل فكري بنقله، وأآون ق

ى     . في إراحة بدني عن الكد بيسير أجرة أعطيها لهم در عل ا يق نهم م ثم جاء بالحمالين فجعل يسّلم إلى آل واحد م
ز            فينطلق ب . اذهب به إلى منزلي: حمله ويقول له ق من الكن م يب ى إذا ل ه، حت در ب زل نفسه فيغ ى من ال إل ه الحّم

ه   شيء انطلق إلى منزله فلم ير فيه من المال شيئًا ووجد آل واحد من الحمالين قد فاز بما حمله لنفسه، ولم يكن ل
  .من ذلك العناء والتعب ألنه لم يفكر في آخر أمره

  
  مثل الجوز الصحيح والصحيفة الصفراء

   
ّدموا            وآذلك من  و ق ا ل ه ونقشه، آم ه من خّط دا ل ا ب ع بم يقرأ هذا الكتاب ولم يعلم غرضه ظاهرًا وباطنًا لم ينتف

ه   ا في ه         . لرجل جوزّا صحيحًا لم ينتفع به إال أن يكسره وينتفع بم م الفصيح فرسم ل ذي طلب عل ان آالرجل ال وآ
ر  بعض أصدقائه صحيفة صفراء فيها فيصيح الكالم وتصاريفه ووجوهه، فان صرف المتعلم إلى منزله وجعل يكث

ة     . قراءتها فال يقف على معانيها وال يعرف ما فيها م واألدب والفطن ثم أنه جلس ذات يوم في محفل من أهل العل
ه   ال ب ا فق أ فيه ة أخط ه آلم اورتهم، فجرت ل ي مح ذ ف ك الصحيفة فأخ ن تل ازه م ا ف ى بم د اآتف ه ق وهو يظن أن

ي  : فقال. ه غير ما تكلمت بهإنك قد أخطأت فيها والوج: عضهم آيف أخطئ وقد قرأت الصحيفة الصفراء وهي ف
  .فكانت مقالته أوجب الحجة عليه وزاده ذلك توهًا من الجهل وبعدًا من األدب. منزلي

  
  مثل الرجل الصابر على اللص

   
ه أن يعمل ب             ه، ينبغي ل ا في م م ه وعل غ نهايت ه وبل اب وتفقه ذا الكت ه      ثم إن العاقل إذا فهم ه ع ب ه لينتف ه من ا علم م

ي        . ويجعله مثاًال ال يحيد عنه ائم ف ه وهو ن ارقًا تسّور علي ال إن س فإذا لم يفعل ذلك آان مثله مثل الرجل الذي يق
راده              : منزله فعلم به فقال غ م إذا بل ه، ف د علمت ب ي ق ه أن ا يصنع وال أذعره وال أعلم ى أنظر م واهللا ألسكتّن حت

ا يجده           . قمت إليه فنّغصت ذلك عليه ع م ي جم ى الرجل ف ردده عل ثم أمسك عنه وجعل السارق يطوف، فطال ت
اع   . فغلبه النعاس فنام، وفرغ اللص مما أراد فأمكنه الذهاب ثم استيقظ الرجل فوجد اللص قد فاز بما أخذ من المت

  .فأقبل على نفسه باللوم حين عرف بأنه لم ينتفع بعلم موضع اللص إذ لم يستعمل في أمره ما يجب
   
ام بالعمل             م القي زم صاحب العل الثمرة، فليل ا آ م آالشجرة، والعمل فيه ويقال أن العلم ال يتم إال بالعمل، وإن العل

ه    . لينتفع به، وإن لم يستعمل ما يعلم فال يسّمى عالمًا م ب ى عل ولو أن رجال آان عالما بطريق مخوف ثم سلكه عل
ه           ولعله يكون قد حاسب نفسه فوجده   . يسمى جاهًال ا هو أعرف بضررها في ه فيم واًء وهجمت ب د رآبت أه ا ق

ه  . وأذاها به من ذلك السالك في الطريق المخوف الذي عرفه ومن رآب هواه ورفض ما ينبغي أن يعمل بما جّرب
ه       ى رديئ ه الشره عل م يحمل أو عّلمه غيره، آان آالمريض العالم برديء الطعام والشراب وجّيده وخفيفه وثقيله ث

  .عمال ما هو أقرب إلى النجاة والتخلص من علتهوترك است
  
  
  



 

  مثل البصير واألعمى
   
ى                زه وعرف فضل بعضه عل ه من أبصره ومّي اب مذموم ال وارتك ود الفع اب محم ي اجتن وأقل الناس عذرًا ف

ا إذا صارا        . بعض ا، آان ا فيه رة فوقع ى حف آما أنه لو آان رجالن أحدهما بصير واآلخر أعمى ساقهما األجل إل
ان    . جميعًا في قعرها بمنزلة واحدة في الهلكة ه عين غير أن البصير أقل عذرًا عند الناس من الضرير، إذ آانت ل

  .وذاك بما صار إليه جاهل غير عارف. يبصر بهما
   
ي يشرب       العين الت وعلى العالم أن يبدأ بنفسه فيؤدبها بعلمه وال تكون غايته اقتناءه العلم لمعاونة غيره، فيكون آ
  . لناس ماءها وليس لها في ذلك شيء من المنفعة، وآدودة القز التي تحكم صنعته وال تنتفع بها
   
دأ بعظة نفسه      م أن يب دنيا أن           . فقد ينبغي لمن طلب العل إن خالًال ينبغي لصالح ال ك أن يقبسه، ف د ذل ه بع م علي ث

وينبغي  . األعمى الذي يعبر األعمى بعماهيقتبسها، منا اتخاذ المعروف وأن ال يعيب أحدًا بشيء هو فيه، فيكون آ
ر       . لمن طلب أمرًا أن يكون له فيه غاية يعمل بها ويقف عندها وال يتمادى في الطلب  ى غي ال من سار إل ه يق فإن

ه،        ه أحد قبل م ينل ا ل ه وم غاية فيوشك أن تنقطع به مطّيته، وأنه آان حقيقًا أن ال يعّني نفسه على طلب ما ال حّد ل
ا         وال يتأسف ع د مفارقته ات قلت حسرته عن ه بالعناي ق قلب ه من ال يعل . ليه وال يكون لدنياه مؤثرًا على آخرته فإن

ك أن  : وقد يقال في أمرين إنهما يجمالن بكل أحد، وهما النسك والمال، وفي أمرين إنهما ال يجمالن بكل أحد المل
هما مثل النار التي تحرق آل حطب يقذف     فالخلتان األوليان مثل. يشارك في ملكه والرجل أن يشارك في زوجته

  .والخّلتان األخريان آالماء والنار اللذين ال يمكن اجتماعهما. فيها
  

  مثل الفقير واللص
  

ك  . فلعّل اهللا يرزقه مثله من حيث ال يدري. وليس ينبغي للعاقل أن يغبط أحدًا إذا ساق اهللا له صنيعًا ومن أمثال ذل
ه             أن رجًال آانت به فاقُة وعري، ود ب د أحدهم فضًال يع م يجد عن ه وأصدقاءه فل ى أن سأل أقارب فألجأه األمر إل

ه  : فبينما هو ذات ليلٍة في منزله إذ أبصر سارقًا يجول في منزله، فقال. عليه . واهللا ما في منزلي شيء أخاف علي
ال  ائي     واهللا: فاجتهد السارق جهده، فبينما هو يجول إذ وقعت يده على خابيٍة فيها حنظة، فق ا أحّب أن يكون عن  م

ر شيء          ٌر من الرجوع بغي ذه الحنطة، فهي خي م  . الليلة باطًال، ولعلي ال أصل إلى موضع آخر، ولكن أحمل ه ث
ي           : بسط رداءه ليصّب عليه الحنطة، فقال الرجل يس ورائ ذه الحنطة ول ذا به ذهب ه ذا صبر، أي ى ه ي عل ليس ل

ا آنت أقت    اه       سواها، فيجتمع علّي العرّي وذهاب م ى أحد إال أهلكت ان عل ان الخلت ع واهللا هات ه، وال تجتم م  . ات ب ث
ا بنفسه، فأخذه          . بالسارق وأخذ هراوة آانت عند رأسهصاح  رك رداءه ونج ه، فت م يكن للسارق إال الهرب من فل

  .الرجل وغدا آاسيًا
  

ه من العمل والسعي لصالح مع        ا يجب علي اشه، وال أن ينظر   وليس ينبغي أن يرآن إلى مثل هذا المثل ويدع م
ه    ر التماس من نهم من أتعب          . إلى من تؤاتيه المقادير وتساعده على غي ور م ل، والجمه اس قلي ي الن إن أولئك ف ف
به وحسن         . نفسه في الكّد والسعي فيما يصلح أمره وينال به ما أراد ا طاب آس ى م ون حرصه عل وينبغي أن يك

ك      نفعه، وال يعّرض نفسه لما يجلب عليه العناء والش ا ذل ذبح وال يمنعه راخ لل ّرخ الف قاء، فيكون آالحمامة التي تف
  .أن تعود فتفرخ في موضعها وتقيم بمكانها وتؤخذ فراخها ثانية فتذبح

  
ه تقصير عن    دها أوشك أن يلحق ياء ح ي األش اوز ف ن تج ببًا، وم يء س ل ش ل لك د جع الى ق ال إن اهللا تع د يق وق

ا . بلوغها ه   ويقال من آان سعيه آلخرته ودني ه وعلي ه ل دنيا         . ه فحيات ى صاحب ال ياء يجب عل ة أش ي ثالث ال ف ويق
د  . منها أمر معيشته، ومنها ما بينه وبين الناس، ومنها ما يكسبه الذآر الجميل بعده: إصالحها فيبذل جهده فيها وق

ّل م       ا التصديق لك رص، ومنه ا تضييع الف ر بشيٍء   قيل في أمور آّن فيه لم يستقم له عمل، منها التواني، ومنه خب
  .عقله وال يعرف استقامته فيصّدقه

  
ى          ره حت ه أم بس علي إ إذا الت ي الخط ادى ف ديثًا ال يتم وينبغي للعاقل أن يكون لهواه متهمًا وال يقبل من آّل أحد ح
زداد      ى الضالل وال ي تمّر عل يتبين له الصواب وتتوضح له الحقيقة، ويكون آالرجل الذي يجوز عن الطريق فيس

ببًا        .  جهدًا وعن القصد إال بعدًافي السير إال ك الحك س ان ذل ا آ ى ربم ا حت وآالرجل الذي تقذى عيناه وال يحّكهم
تمس             . لذهابهما ه لنفسه، وال يل ا يحّب اس م الحزم، ويحب للن ذ ب در ويأخ ل أن ال يصّدق بالقضاء والق وعلى العاق

  .ب التاجر من رفيقهصالح نفسه بفساد غيره، فإنه من فعل ذلك آان خليقًا أن يصبه ما أصا
  
  



 

  مثل الشريك المحتال
  

ى   زل إل دهما قريب المن ان أح ا، وآ ه متاعهم ًا وجعال في تأجرا حانوت ه شريك فاس اجر ول ان رجل ت ه آ ال أن يق
إن أتيت ليًال ال آمن  : وفّكر في الحيلة في ذلك، وقال. الحنانوت فأضمر في نفسه أن يسرق ِعدال من أعدال رفيقه

اطال  أن أحمل عدال من  ي ب ى    . أعدالي أو رزمة من متاعي وال أعرفها فيذهب عنائي وتعب اه عل ذ رداءه وألق واخ
  . الِعدل الذي أضمر أخذه ثم مضى إلى منزله

  
أن ال         : "فجاء شريكه بعد ذلك ليصلح أعداله، فقال رأي ف ا ال يه، وأم د نس به إال ق ذا رداء صاحبي وال أحس واهللا ه

انوت فيجده حيث يحب     أعده ها هنا بل أجعله على أعدال ى الح ى عدل من       . ه فلعله يسبقني إل رداء عل ى ال م ألق ث
  .أعداله وقفل الحانوت وانصرف

  
ى                     ه، فصار إل ى حمل ه جعال عل ه وضمن ل ا عزم علي ى م أه عل د واط ه رجل ق ه ومع اء رفيق ل ج ان اللي فلما آ

. جهد الجهيد حتى أخرجه هو والرجل  الحانوت والتمس الرداء في الظلمة فوجده على أحد األعدال فاحتمله بعد ال
دم        . ولم يزاال يتراوحان على حمله حتى أتيا به منزله ورمى نفسه تعبًا ه فن إذا هو بعض أعدال فلما أصبح نظر ف

ديدًا،     . أشد الندم ًا ش ذلك غّم اغتّم ل ثم انطلق نحو الحانوت فوجد رقيقه قد سبقه وفتح الباب وتفقد الِعدل فلم يجده، ف
ي  واسوأت: وقال اه من رفيقي الصالح الذي ائتمنتني على ماله وخّلفني وانصرف، ماذا يكون حالي عنده وال شك ف

ببه وال    : ثم أتى رفيقه فوجده مغتّمًا فسأله عن حاله فقال له. تهمته إياي م س دالك وال أعل إني قد فقدت ِعدًال من أع
  . أشك تهمتك إياي، وإني قد وّظنت نفسي على غرامته

  
ه اإلنسان     ال: فقال له ا عمل ة شر م ر وصاحبهما       .  تغتّم يا أخي، فإن الخيان ى الخي ان إل ة ال يؤدي والمكر والخديع

ه   . وأنا أحد من مكر وخدع واحتال. مغرور أبدا، وما عاد وبال البغي إال على صاحبه ه رفيق ال ل ان   : فق وآيف آ
ه صديقه     ال ل ك إال    : ذلك؟ فأخبره بأمره وقص عليه قصته، فق ان مثل ا آ اجر    م ل اللص المخدوع والت ال . آمث : ق

  وآيف آان ذلك؟
  

  مثل اللص المخدوع 
  

ال ا : ق وءة ذهب وءة حنطة واألخرى ممل داهما ممل ان، إح ه خابيت ي منزل اجر ف ان ت ه آ وا أن ه بعض . زعم فترقب
ه اللص ودخل        غاله فتغفل ي بعض أش اللصوص زمانًا، حتى إذا آان في بعض األيام تشاغل التاجر عن المنزل ف

ا   . لمنزل وآمن في بعض نواحيها ا الحنطة فاحتمله زل   . فما هّم بأخذ الخابية التي فيها الدنانير أخذ التي فيه م ي ول
  .فلما فتحها وعلم ما فيها ندم. في آد وتعب حتى أتى منزله

  
أمر با     : فقال له الخائن ة ت نفس الردئي ر أن ال ذنبي، غي اء ما بّعدت المثل وال تجاوزت القياس وقد اعترفت ب . لفحش

  .فقبل الرجل معذرته وأضرب عن توبيخه وعن الثقة به، وندم هو عندما عاين سوء فعله وتقدم جهله
  

ى   وقد ينبغي للناظر في آتابنا هذا أن ال يجعل غايته التصفح لتزاويقه، بل ليشرف على ما تضمن من األمثال حت
  .يأتي على آخره ويقف عند آل مثل وآلمة ويعمل فيها رويته

  
  األخ الصغير والُمحسن إلى أخويه مثل

  
فأما االثنان الكبيران فإنهما أسرعا  . ويكون آأحد اإلخوة الثالثة الذي خّلف لهم أبوهم المال الكثير فتنازعوه بينهم

ا        . في إتالفه وإنفاقه في غير وجهه ه أخواه من إسرافهما وخلّوهم ا صار إلي وأما الصغير فإنه عندما نظر إلى م
ال، أق   ال      من الم ه وق ي سر تصرف أخوي اورهما وتفكر ف ى نفسه يش ل عل ه صاحبه     : ب ال يطلب ا الم ا نفس إنم ي

ديهم وصرفه       ي أي ا ف تغنائه عم ويجمعه في آل وجٍه لبقاء حاله وصالح دنياه وشرف منزلته في أعين الناس واس
ال وال    . في وجهه من صلة الرحم واإلنفاق على الولد واإلفضال على اإلخوان  ه م ان ل ذي    فمن آ ان آال ه، آ  ينفق

راً  ه              . يعد فقيرًا وإن آان موس ا تضاف إلي ًا من دني رين جميع دم األم م يع ه، ل ام علي اآه والقي وإن هو أحسن إمس
  .ومتى قصد على حسرة وندامة. وحمٍد يبقى عليه

  
ي وأبيهم     ال أب ى  وليكن الرأي في إمساك هذا المال بأن أعين أخوّي وينفعني اهللا تعالى به، وإنما هو م ا، وإن أول

  .اإلنفاق صلة الرحم وإن بعدت فكيف بأخوي
  



 

ار   وآذلك يجب على قارئ هذا الكتاب أن يديم النظر فيه ويلتمس جواهر معانيه وال يظن أن مغزاه إنما هو اإلخب
ياد        ل الص ه مث ون مثل رض المقصود، ويك ن الغ ذلك ع ور، فينصرف ب بع لث اورة س ين أو مح ة بهيمت ن حيل ع

  .والصدقة
  

  لصياد والصَدفةمثل ا
  

ى   آان صياد في بعض الخلجان يصيد ذات يوم في الماء إذ أبصر َصَدفًة فتوهمها شيئًا، فألقى شبكته فاشتملت عل
ي       . سمكة آانت قريبا منها فخالها وقذف نفسه في الماء ليأخذ الصدفة ا ف ى م دم عل دها فارغة فن فما أخرجها وج

وم . يده وتأسف على ما فاته ًا صغيرًا            ولما آان في الي بكته فأصاب حوت ان ورمى ش ك المك اني تنحى عن ذل الث
ان   . فحاول أخذه ورأى أيضًا صدفة سنّية فلم يلتفت إليها وساء ظنه بها وترآها ذلك المك فاجتاز بعض الصيادين ب

  .فرآها وأخذها فوجد فيها درة تساوي مبلغًا وافرًا
  

ذ        وآذلك الجهال على إغفال أمر التفّكر واالغترار في  ه واألخ ى أسرار معاني رك الوقوف عل اب وت أمر هذا الكت
ه   ذ بباطن اء   . بظاهره دون األخ د قالت العلم ى           : فق ه إل م الفلسفة ويصرف هم ر بعل ذي يظف ذا الرجل ال ل ه إن مث

ا        رب خيره ى إذا ق قاها حت ا وس ة فزرعه ا طيب ا صحيح وتربته ة هواؤه ل أصاب روض زل، آرج واب اله اب
دة وأجمل             وأينعت، تشاغل عن ثمرها  ان أحسن فائ ا آ ك بتشاغله م ا من الزهر وقطع الشوك فأهل بجمع ما فيه

  .عائدة
  

أحدهما ما قصد من وضعه    : وينبغي للناظر في هذا الكتاب ومقتنيه أن يعلم أنه ينقسم إلى أربعة أقسام وأغراض
بان      ذا     على ألسن البهائم غير الناطقة ليتسارع إلى قراءته واقتنائه أهل الهزل من الش وبهم، ألن ه ه قل تميل ب فيس

ًا         . هو الغرض بالنوادر من الحيوانات وان واألصباغ ليكون أنس ات بصنوف األل االت الحيوان ار خي والثاني إظه
ك الصور      ي تل ة ف د للنزه وك        . لقلوب الملوك ويكون حرصهم أش ذه الصفة فيتخذه المل ى ه والثالث أن يكون عل

  .فيخلق على مرور األيام بل ينتفع بذلك المصور والناسخ أبداوالسوقة فيكثر بذلك انتساخه وال يبطل، 
  

اب      اني الكت رار مع ى أس وف عل ي الوق ك يخص الفيلسوف خاصة، أعن و األقصى، وذل ع، وه والغرض الراب
  .الباطنة

  
  باب األسد والثور

  
فة  دبا رأس الفالس د لبي ك الهن ليم مل ال دبش ا  : ق ع بينهم ابين يقط رجلين المتح ل ال ي مث ائن اضرب ل ذوب الخ الك

  .ويحملهما على العداوة
  

  .إذا ابتلَي الرجالن المتحابان بأن يدخل بينهما الكذوب الخائن تقاطعا وتدابرا: قال بيدبا
  

  مثل التاجر وبنيه
  

ون  ة           . آان في أرض دستبا تاجر مكثٌر وآان له بن وا حرف م يحترف يهم ول ال أب ي إتالف م وا أسرعوا ف ا أدرآ فلم
ور   : فالمهم أبوهم ووعظهم فكان من عظته لهم أن قال .يصيبون بها ماًال ة أم يابنيِّ، إن صاحب الدنيا يطلب ثالث

ى اآلخرة      . لن يدرآها إال بأربعة أشياء ة إل اس والبلغ د الن ة عن . أما الثالثة التي تطلب فالسعة في المعيشة والمنزل
ه  وأما األربعة التي ال تصاب الثالثة إال بها فاآتساب المال من معرو ف وجهه، ثم حسن القيام على ما اآتسب من

ي              ه ف ود علي ه األهل واإلخوان، ويع ته ويرضي ب رء معيش ه الم ا يصلح ب والتثمير له بعد اآتسابه، ثم إنفاقه فيم
ه إن       . ثم التوقي لجميع اآلفات جهده, اآلخرة نفعه ا أراده، ألن درك م م ي ع ل فمن أضاع شيئًا من هذه الخالل األرب

ال     لم يكن ذا مال ال م ى ب ذ ويبق ه   . وذا اآتساب، ثم لم يصلح ماله ولم يحسن القيام عليه أوشك أن ينف وإن هو أنفق
ك   ولم يثّمر لم تمنعه قلة اإلنفاق من سرعة النفاد آالكحل الذي إنما يؤخذ منه على الميل مثل الغبار، ثم هو مع ذل

ال      وإن هو اآتسبه وأصلحه وثّمره ثم أمسك عن إنفاقه. سريع النفاذ رًا ال م د فقي في وجوهه ومنافعه آان ممن يع
م    ه ول له، ثم لم يمنع ذلك أن يفارقه ويذهب حيث ال يريد بالمقادير والعلل، آمحبس الماء الذي ال يزال ينصّب إلي

  .يكن له مغيض ومخرج يخرج منه بقدر ما يفضل عنه انبثق بثقًا ال يصلح، فذهب الماء ضياعًا وفسادًا
  

ور         ثم إن بني التا ا مت ال له ى أرض يق ًا إل ي تجارة متوجه رهم ف انطلق آبي ر  . جر اتعظوا وأخذوا بأمر أبيهم ف فم
ة              تربة ولألخر بندب ال ألحدهما ش وران يق ا ث ه يجره ه عجل ديد ومع ه وحل ش ان في فوحل  . على طريقه ذلك بمك



 

اجر وخ    ذهب الت ره     شتربة في ذلك الوحل فعالجه الرجل وأعوانه فلم يقدروا على إخراجه، ف ده رجال وأم ّلف عن
  .أن يقوم عليه أيامًا حتى إذا نشف الوحل أخرجه وأتبعه به

  
ه إن       ال ل ات، وق د م ه ق فلما أن آان الغد من ذلك اليوم ضجر الرجل بمكانه فلحق بالتاجر وترك الثور وأخبره أن

ى نفسه الهالك     التي يخاف  ر اإلنسان إذا انقضت مدته وحانت منيته فهو وإن اجتهد في التوقي من األمو ا عل فيه
  .لم يغِن ذلك عنه شيئًا وربما عاد اجتهاده في توقيه وحذره وباًال عليه

  
  مثل الرجل الهارب من الموت

  
ا     ك األرج وخوفه رًا بوعث تل ا سار   . آالذي قيل إن رجًال سلك مفازة فيها خوف من السباع وآان الرجل خبي فلم

ه ونظر      . هاغير بعيد اعترض له ذئب من أحد الذئاب وأضرا تد وجعل فلما رأى الرجل أن الذئب قاصد نحوه اش
  .يمينًا وشماًال ليجد موضعًا يتحّرز فيه من الذئب فعاين قرية على شاطئ نهر خلف واد فقصدها

ال      ه فق ان يدرآ ذئب آ ه وال ق       : فلما انتهى إلى النهر لم يجد عليه قنطرة ليقطع ذئب والنهر عمي ع من ال آيف أمتن
اء    وأنا ال أحسن ال ي الم ي نفسي ف ة            . سباحة على أني ألق وم من أهل القري رآه ق اد يغرق ف ر آ ي النه زل ف ا ن فلم

ًا      . فأرسلوا إليه من استخرجه وقد أشرف على الهلكة فنجا من الذئب ومن الغرق وادي بيت ى شاطئ ال م رأى عل ث
قطعوا الطريق على رجل من   فلما دخله وجد جماعة من اللصوص قد . منفردًا فقال أدخل هذا البيت فأستريح فيه
فخاف الرجل على نفسه ومضى نحو القرية فأسند ظهره إلى حائط من   . التجار وهم يقتسمون ماله ويريدون قتله

ه   ه فقتل اجر  . حيطانها ليستريح مما حل به من الهول واإلعياء، فسقط الحائط علي ال الت ذا     : ق ي ه د بلغن صدقت وق
  .الحديث

  
ام       ثم إن الثور المدعو شتربة ا اء والكإل فأق ر الم نبعث من مكانه فلم يزل يدب حتى انتهى إلى مرج مخصب آثي

  .فيه، فلم يلبث أن سمن وأمن فجعل يزأر ويخور ويرفع صوته بالخوار
  

باع         ائر الس ات آوى والثعالب وس ذئاب وبن رة من ال باع آثي ان  . وآان قربه أسد هو ملك تلك الناحية، ومعه س وآ
ر آامل   األسد مزهوًا منفردًا ب ه غي ط وال سمع           . رأيه، ورأي ورًا ق م يكن رأى ث ور، ول ا سمع األسد خوار الث فلم

ال ألحدهما    . خواره، رعب وآره أن يفطن لذلك جنده فأقام بمكانه ذلك ال يبرح وجهًا ا آوى يق وآان ممن معه ابن
ًا إلى األشياء، ولم يكن األسد  وآان دمنة شّرهما نفسًا وأشّدهما تطلع. آليلة ولآلخر دمنة، وآالهما ذو أدب ودهاء

ده آل        . فقال دمنة لكليلة. عرفهما ه جن رح وال ينشط فيأتي د ال يب ان واح ما ترى يا أخي شأن هذا األسد مقيمًا بمك
د       : يوم بطعامه؟ فقال آليلة ك واح اب مل ما لك والمسألة عما ليس من شأنك؟ أما حالنا نحن فحال صدق ونحن بب

ورهم        واجدين ما نأآل ولسنا من  ي أم وك وينظرون ف الم المل ا آ اول أهله ي يتن ذا    . أهل الطبقة الت فاسكت عن ه
  . واعلم أنه من تكلف من القول والفعل ما ليس من شأنه أصابه ما أصاب القرد

  
  وآيف آان ذلك؟: قال دمنة

  
  مثل القرد والنجار

  
زع        زعموا أن قردًا رأى نجارًا يشق خشبة بوتدين له راآبًا عليها آاألسوار   دًا ن د وت ا أوت ه آلم رس، وأن ى الف عل

بة     . وتدًا فقدمه أنه، فرآب الخش ثم إن النجار قام لبعض أموره فانطلق القرد يتكلف ما ليس من صنعته وال من ش
ّر    . وجعل ظهره قبل الوتد فتدلى ذنبه في ذلك الشق وعالج الوتد لينزعه ه فخ ى ذنب فلما انتزع انضمت الخشبة عل

ذاب أشد      فلم ي. مغشيًا عليه زل على تلك الحالة حتى جاء النجار فكان ما لقي القرد من صاحبه من الضرب والع
  . من ذلك

  
بطن          : قال دمنة ا ال ه، إنم نهم لبطن دنو م ا ي وك إنم ا من المل قد سمعت مثلك وفهمته ولكن اعلم أنه ليس آل من دن

دو يحشى بكل مكان، ولكن ليلتمس الرفعة والمنزل الذي يسر الصديق ويسوء     اس وضعفاءهم    . الع ى الن وإن أدن
ه         رح ب ًا فيف ًا يابس ذي يصيب عظم ه، آالكلب ال ا أهل   . القليلة مروءتهم هم الذين يرضون بالدون ويفرحون ب فأم

رس   ذي يفت د ال ل، آاألس ه أه م ل ا ه ى م موا إل ى يس دون حت ل وال يرضون بال يهم القلي ال يغن اء ف روءة والوف الم
ب رك ا. األرن ان ت إذا رأى اإلت انف ب األت ب وطل ه  . ألرن ى ل ى تلق رًا حت ه آثي ب يبصبص بذنب رى أن الكل أال ت
ق         . الكسرة ى يمسح ويمّل ه حت م يأآل ه ل ه علف ّدم إلي ه إذا ق ر خامل     . أما الفيل المعترف بفضله وقوت فمن عاش غي

ة خ    . المنزلة ذا فضل على نفسه وأصحابه فهو، وإن قل عمره، طويل العمر دة وضيق وقل ي وح ر  ومن عاش ف ي



 

ر         ره، قصير العم و، وغن طال عم ال   . على نفسه وأصحابه فه ان يق د آ ي ضر      : وق ره ف ائس من طال عم . الب
  .ليعّد من البقر والغنم من لم يكن له هّم إال بطنه: ويقال

  
ه متماسك الحال       . قد عرفت مقالتك فراجع عقلك واعلم أن لكل إنسان منزلة وقدرًا: قال آليلة ي منزلت ان ف إذا آ ف
  .وليست لنا من المنزلة ما نحط به حالنا التي نحن عليها. طبقته آان حقيقًا أن يقنع ويرضى في أهل

  
ذي ال   : قال دمنة ة، وال إن المنازل مشترآة، فذو المروءة ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى المننزلة الرفيع

ة الوضيعة       ى المنزل ة إل ة الرفيع ى أشرفها       واال. مروءة له هو يحط نفسه من المنزل ازل إل اع من صغر المن رتف
ه من األرض    . ومؤونة االنحطاط من الشرف إلى الضعة سهل. شديد ذي رفع وإنما مثل ذلك مثل الحجر الثقيل ال

تمس     . إلى العاتق عسير وطرحه من العاتق إلى األرض يسير ا ونل ازل طاقتن فنحن أخوان نروم ما فوقنا من المن
  .بتنا هذه ونحن نستطيع ذلكذلك بمروءتنا، وال نقيم على مرت

  
  فما الذي أنت فيه اآلن مجمع؟: قال آليلة

  
ة  ال دمن ة  : ق ذه الوهل د ه د عن د أن أتعّرض لألس وده    . أري ى جن ه وعل بس علي د الت رأي، وق د ضعيف ال إن األس ف
  .ولعلي على هذا الحال أدنو من األسد بنصيحة فأصيب عنده منزلة وجاهًا. أمرهم

  
  أنت فيه اآلن مجمع؟فما الذي : قال آليلة

  
ة  ال دمن ة  : ق ذه الوهل د ه د عن د أن أتعّرض لألس وده    . أري ى جن ه وعل بس علي د الت رأي، وق د ضعيف ال إن األس ف
  .ولعلي على هذا الحال أدنو من األسد بنصيحة فأصيب عنده منزلة وجاها. أمرهم

  
  وما يدريك أن األسد قد التبس عليه أمره؟: قال آليلة

  
ا     أعرف ذل: قال دمنة ى ربم ه، حت ك بالرأي والحرص، فإن ذا الرأي ربما عرف باطن أمر صاحبه بما يظهر من

  .عرف ذلك في هيئته وشكله
  

ة ال آليل رتهم     : ق الطين ومعاش ة الس م بخدم ك عل لطان وال ل د ولست صاحب س د األس ة عن و المكان ف ترج آي
  .وآدابهم

  
يئًا وال تضر        إن الرجل القوي الشديد البطش ال يعيبه الحمل ا: قال دمنة ة ش ه الحيل ي عن ل، والضعيف ال تغن لثقي

  .العاقل الغربة، وال يمتنع من المتواضع اللين الجانب أحد
  

ه             : قال آليلة ا من ذلك من دن ؤثر ب ه ي ه أفضل من بحضرته ولكن وخى بكرامت إن السلطان ال يت ل   . ف ال إن مث ويق
ة من األسد    . يتعلق بمن دنا منه السلطان في ذلك مثل الكرم الذي ال يتعلق بأآرم الشجر، إنما فكيف ترجو المنزل

  ولست تدنو منه؟
  

م  . لقد فهمت ما ذآرت وأنت صادق: قال دمنة ولكني أعلم أن الذين هم أقرب إلى السلطان منا قد آانوا وليست له
ال  . نهفأنا ملتمس بلوغ منازلهم ومكانهم جهدي بالدنو م. ثم دنوا منه بعد البعد فبلغوا المنازل. منازلهم وقد آان يق

ى      اس إال وصل إل إنه ال يواظب على باب السلطان أحد فيلقي عنه األنفة ويحتمل األذى ويكظم الغيظ ويرفق بالن
  .أعلى درجة من السلطان

  
  فهبك قد وصلت إلى األسد، فما توفيقك الذي ترجو أن تنال به المنزلة عنده والحظوة لديه؟: قد فهمت: قال آليلة

  
ه          لو: قال دمنة ة الخالف علي ه وقل واه ورفقت بمتابعت ي ه م انحططت ف إذا أراد  . قد دنوت منه عرفت أخالقه ث ف

ه سروراً           زداد ب ى ي ه حت ه وشجعته ل ا في رته م ه وبّص رًا أخاف   . أمرًا هو في نفسي صواب زينته ل وإذا أراد أم
ع و         ه من النف ي ترآ ا ف الرفق     عليه ضرره وَشْيَنه بّصرته ما فيه من الضرر والشين، وم ه ب زين، ودخلت علي ال

ري  . واللين إن الرجل األديب    . فأنا أرجو أن يزداد لي األسد بذلك خيرًا وأن يرى في ذلك مني ما لم ير من غي ف
رى       ي الجدار تصاوير فت الرفيق لو شاء أن يبطل حقًا ويحق باطًال أحيانًا لفعل، آالمصور الماهر الذي يصور ف



 

فإذا أبصر األسد فضلي   . ارجه، وأخرى تراها آأنها داخلة وليست بداخلة فيهآأنها خارجة من الجدار وليست بخ
  .وعرفه وعرف ما عندي آان هو أحرص على آرامتي وتقربي منه

  
يم      : قال آليلة إن صحبته خطر عظ اء   . أما إذا آان هذا رأيك فإني أحذرك صحبة السلطان ف د قالت العلم ي  : وق ف

و   ا إال األه زئ عليه ة ال يجت ور ثالث م     أم رب الس ا ش لطان، ومنه ا صحبة الس ل؛ منه ا إال القلي لم منه ج وال يس
ه   . للتجربة، ومنا ائتمان النساء على األسرار ذي في وإنما شّبهت العلماء السلطان بالجبل الوعر الصعب المسلك ال

  .أخوف آل ثمرة طيبة، وهو معدن النمور واألسد والذئاب وآل سبع مخوف، واالرتقاء إليه شديد والمقام فيه
  

ه         : قال دمنة غ في ه يبل ذي لعل رك ال ب، ومن ت درك الرغائ صدقت فيما وصفت غير أنه من لم يرآب األهوال لم ي
ة        . حاجته هيبة له ومخافة لما لعله يتوقى فليس ببالغ جسيمًا تطيعها أحد إال بمعون ة ال يس ال ثالث ي أعم ل ف وقد قي

اء    . منها تجارة البحر ومنها مناجزة العدومنها صحبة السلطان و: من ارتفاع الهمة وعظم الخطر د قالت العلم وق
ع    ا م في الرجل الفاضل المروءة إنه ال ينبغي أن ُيرى في مكانين وال يليق به غيرهما، إما مع الملوك مكّرما وإم

  .النساك متبّتًال، آالفيل إنما يرغب ببقائه وجماله في مكانين، إما في بريٍة وحشيًا وإما مرآبًا للملوك
  

  .وأما أنا فإني مخالفك برأيك هذا. فخار اهللا لك فيما عزمت عليه: قال آليلة
  

ده    . ثم إن دمنة انطلق حتى دخل على األسد وسّلم عليه ال األسد لمن عن الوا   : فق ذا؟ ق الن    : من ه ن ف الن ب ذا ف . ه
ة  : فأدناه األسد ثم قال له. قد آنت أعرف أباه: فقال األسد ال دمن م أزل : أين آنت؟ فق اء      ل ك رج اب المل ًا بب مرابط

و   . أن يحضر أمٌر أعين الملك فيه اد يخل فقد تكثر عنده األمور التي ربما احتيج فيها إلى من ال يؤبه له، فإنه ال يك
ة وإن صغرت     ده منفع ا      . أحد، وإن آان صغير القدر والمنزلة، أن يكون عن ي األرض ربم ور ف ود المنث إن الع ف

  .فالحيوان العالم بالضر أحرى أن ُينتفع به. فيحكها بهانتفع به المنتفع تأآله أذنه 
  

روءة  : فلما سمع األسد آالم دمنة أعجبه وظّن أن عنده نصيحة ورأيا، فأقبل على قرابته فقال لهم إن الرجل ذا الم
ي    ار الت ن الن علة م ين ويعرف آالش ه أال يتب ه وعقل أبى مروءت م ت ر، ث ة غامض األم ل المنزل ون خام م يك والعل

  .نها صاحبها وتأبى إال ارتفاعًايصو
  

دهم          : فلما عرف دمنة أن األسد قد أعجب به قال ا عن وا م ك إن رعيتك ومن بحضرتك حذروا أن يرفع ا المل أيه
دري           واع ال ي ائر األن ي األرض من الحنطة والشعير وس دفون ف الزرع الم إليك، وال تنزلهم منازلهم إلى بذلك آ

ي    ر   أحد ما أجناسها حتى تكون هي الت در          . تخرج وتظه ى ق ه عل غ آل امرئ مرتبت ى السلطان أن يبّل ٌق عل وح
ال  . نصيحته ورأيه وما يجد عنده من المنفعة واألدب ان يق ا، أن       : فإنه آ ان ملك د، وإن آ رين ال ينبغي ألح ي أم ف

ياقوت ومن ضّبب ال. يضع واحدًا منهما في غير موضعه وال يزيله في منزلته، وهما حلية الرجلين وحلية الرأس
ك             ة ممن فعل ذل د جهال ا تع اقوت ولكنه اللؤلؤ والي ا يصّغر ب ك مم يس ذل ال  . واللؤلؤ بالرصاص فل ذلك يق ال : وآ

د     . يصحبّن الرجل صاحبًا ال يعرف ليمينه من شماله موضعًا د الجن ا عن ا وم وإنما يستخرج ما عند الرجال والته
ا   :وقد قيل. قادتها وما في الدين وتأويله وعلماؤه وفقهاؤه إن أشياء ثالثًة فضل ما بينها متضارب وإن آان يجمعه

وا   . فضل المقاتل على المقاتل، والعالم على العالم، والمتكلم على المتكلم: اسم واحد م يكون وإن آثرة األعوان إذا ل
ل ع  . متحيزين مضّرة في العمل ه  وجاء العمل بصالح األعوان ال بكثرتهم، آالرجل الذي يحمل الياقوت فال يثق لي
ه     . حمله وهو واجد به حاجته الرفق ال يصلحه العنف وإن استظهر ب ق   . وآذلك العمل الذي بلوغه ب والي حقي وال

ة فيستعمل        . أال يحتقر مروءة رجل وإن صغرت منزلته م آالعصب يؤخذ من الميت وإن الصغير ربما عظم فعّظ
وة وال  ًا       في القوس فيصير إلى حد آرامة عند الملك لحاجته إليه في الق ي السروج فيصير مرآب تعمل ف أس، ويس ب

  .للملوك واألشراف
  

اه ولكن                ة األسد إي ل معرف يس من قب ك ل وم أن ذل م الق ك وأن يعل ة من المل ة والكرام وأحب دمنة أن ينال المنزل
ه          : لمروءته في نفسه ورأيه فقط، فقال دهم ولكن ه، وال يباعدهم لبع ائهم من ّرب الرجال لقرب آب إن السلطان ال يق

افع     ي نهم من المن ه           . نزلهم على قدر ما عند آل امرئ م ل علي ى الرجل من جسده فيعت رب إل يس شيء أق ه ل فإن
ًا عودَي   . بعضه فال يدفع عنه تلك العلة إال بدواء يؤتى به من بعد والجرذ في البيت جار مجاور، فلما صار مؤذي

  .لك يحمله على يدهوالبازّي وحشّي فلما صار نافعّا اقتني واتخذ حتى أن الم. ونفَي
  

ائه     ال لجلس اء وق رد والثن والي    : فلما فرغ دمنة من آالمه هذا ازداد به األسد عجبًا وأحسن عليه ال ه ال ينبغي لل إن
ا مضى من               تدرك م والي أن يس ل ينبغي لل ه، ب ة عن منزلت أن يلّح في تضييع حق ذي الحق ووضع ذي المنزل



 

ه  ول ب ّر برضا المفع ك وال يغت ي ذل ذلكتفريطه ف راره ب ك رجالن. وإق ي ذل اس ف إن الن ه : ف رجل أصل طباع
  .الشراسة، فهو آالحية إن وطئها الواطئ فلم تلدغه لم يكن جديرًا أن يغّره ذلك فيعود إلى وطئها فلتدغه

  
  .ورجل أصل طباعه السهولة، فهو آالصندل البارد الذي إذا أفرط في حكه عاد حارًا مؤذيا

  
  إني قد رأيت الملك أقام بمكانه هذا زمنا ال يبرح منه فأنى ذلك؟: ألسد خال به وقال لهثم إن دمنة لما استأنس با

  
  .لم يكن ذلك ليأس: قال األسد وآره أن يعلم دمنة أن ذلك منه جبن

  
ال    ه، فق ي نفس ا ف ة بم ر دمن ى أخب د حت ّيج روح األس ديدًا ه وارًا ش ور خ ار الث اوران إذ خ ا يتح ا هم ذا : فبينم ه

ه    . صمع ال أدري ما هوالصوت الذي أ در جثت ى ق ه عل . غير أني أظن أن جثة صاحبه على قدر صوته، وأن قوت
  .فإن آان ذلك آذلك فليس لنا هنا مكان وال قرار

  
  فهل راب الملك شيء غير هذا الصوت؟ : قال دمنة

  
  .لم يريني شيء غيره: قال األسد

  
ى       : قال دمنة ذا الصوت إل ه ه غ من ق أن يبل ه  فليس الملك بحقي دع مكان ال  . أن ي ه يق ه    : فإن كَر الضعيف آفت إن الس

ة         ديد والجلب ه الصوت الش ة، والقلب الضعيف آفت ا النميم ي  . الماء، وإن العقل آفته الصلف، والمروءة آفته وإن ف
  . بعض األمثال بيانًا من أن ليس آل األصوات ُتهاب

  
  فما هذا المثل؟: قال األسد

  
  مثل الثعلب والطبل

  
ة  ى جانب شجرة           زعم : قال دمن ل ملقى إل ا طب ة فيه ى أجم ى عل ًا أت ًا جائع ريح تحرآت     . وا أن ثعلب إذا هبت ال ف

ى         . أغصان الشجرة وأصابت الطبل فصّوت صوتًا شديدا ى انتهى إل ك الصوت فتوجه نحوه حت فسمع الثعلب ذل
ّقه  فعالجه أشد الع  . إن هذا لخليق بكثرة الشحم واللحم: فلما رآه ضخما قال في نفسه. الطبل ى ش ا رآه  . الج حت فلم

  .لعّل أفشل األشياء أعظمها جثة وأعظمها صوتا: أجوف، قال
  

نا         ي أنفس ا ف دناه أيسر مم ه وج ا إلي و انتهين وإن . وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن هذا الصوت الذي يرّوعنا ل
إذن   فواف. شاء الملك بعثني نحو هذا الصوت وأقام هو مكانه حتى أرجع إليه ببيان خبره ه ف ق األسد دمنة على قول

  .له
  

اله            . فانطلق دمنة نحو المكان الذي فيه الثور ى إرس دم عل ره فن ي أم ر األسد ف د األسد فّك ة من عن فلما فصل دمن
ان  : دمنة حيث أرسله، وقال في نفسه ما أصبت بائتماني دمنة على ما ائتمنته عليه وإطالعه على سري بعد أن آ

ان             فإن ال. مطروحًا على بابي ر جرم، أو آ ه من غي د أطليت جفوت اب السلطان إذا آانت ق ذي يحضر ب رجل ال
ين   متعّنتًا عليه عند سلطانه، أو معروفًا بالحرص والشره، أو آان أصابه ضّر وضيق فلم ينتعش، أو حيل بينه وب

رم    ما آان في يديه من سلطان أو مال، أو آان يلي عمًال ففرق وانتقص منه وشورك بينه وبين آخر، ان اجت أو آ
ي                 ة ف ى جناي ان جن ة، أو آ ى خزاي ان وقف عل ر، أو آ ان شريرًا ال يحب الخي ه، أو آ ة علي جرمًا يخاف العقوب
ي   ه ف ل علي احن ففّض دو مش ه ع ان ل زاء، أو آ ي الج نًا ففضلوا ف الًء حس راؤه ب و ونظ ى ه ان أبل ه، أو آ نظرائ

وى،   دين واله ي ال ه ف وق ب ر موث ان غي اه، أو آ ة والج دو   المنزل و لع ه، أو ه ا ينفع يء مم ي ش و ف ان يرج أو آ
م  . السلطان سلمًا ولسلمه حربًا ان له . فكل هؤالء ليس السلطان حقيقًا أن يعّجل االسترسال إليهم والثقة بهم واالئتم

ي      ى أن يخزنني ويتعبن ه عل . وإن دمنة ذو دهاء وأرب، فقد آان ببابي مطروحًا فلعله قد احتمل بذلك ضغنا يحمل
  .ن صادف صاحب الصوت أقوى مني سلطانًا يرغب فيما عنده فيميل معه علّي ويدّله على عورتيولعله إ

  
ه          ع ل ى رف ق حت ى الطري د وينظر إل فلم يزل األسد يفكر في ذلك حتى استخفه الفكر من مكانه فجعل يمشي ويقع

بالً  ه، إرادة           . دمنة مق ى مكان ه أحد اطمأنت نفسه ورجع إل يس مع ل ول د أقب ا رآه ق يئًا     فلم ة أن ش أن ال يظن دمن
  .استخفه من مكانه

  



 

ذي سمعت    : ما صنع؟ قال: فلما دخل دمنة على األسد قال له ال األسد  . رأيت ثورًا هو صاحب الصوت ال ا  : ق فم
ك  : قال األسد. ال شوآة له، قد دنوت منه وآلمته وحاورته محاورة األآفاء فلم يستطع لي شيئًا: قوته؟ قال ال يغّرن

ه وال ك من ام الشجر   ذل م عظ م الحشيش الضعيف وهي تحط ديدة ال تحط ريح الش إن ال ره، ف دك أم يصغرّن عن
ي نفسه       : قال دمنة. وآذلك الصناديد يقصد بعضها بعضًا. والقصور ره ف رن أم يئًا وال يكب ه ش ك من . ال يهابّن المل

  .فإن الملك إن شاء اهللا أن آتيه به فيكون له عبدًا سامعًا مطيعًا فعلت
  

ك : ألسد بقوله وقالففرح ا ع          . دونك، فقد شئت ذل اب وال متعت ر هّي ه غي ال ل ور فق ى الث ق إل ة انطل م إن دمن إن : ث
ي     ك ف األسد أرسلني إليك آلتيه بك، وأمرني إن أنت عّجلت اإليصال إليه طائعًا أن أؤمنك على ما سلف من ذنوب

  .خبره بذلكتأخرك عنه وترآك لقياه، وإنت أنت تلّكأت أن أسرع إليه الرجعة فأ
  

  ومن هذا األسد الذي أرسلك إلّي وأين هو؟ : قال الثور
  

  .هو ملك السباع ومنزله بمكان آذا وآذا مع جنوده من السباع: قال دمنة
  

ه : فرعب الثور من ذآر األسد والسباع وقال لدمنة اه  . إن أنت جعلت لي األمان على نفسي انطلقت معك إلي فأعط
  .دمنة األمان وما وثق به منه

  
ه     : ثم أقبال جميعًا حتى دخال على األسد فأحسن األسد مقابلة الثور وقال ّص علي دمكما؟ فق ا أق قدمت هذه البالد وم

  .شتربة قصته
ه       . إن مكرمك ومحسن إليك وما صحبتني: فقال األسد ه األسد وأآرم ه وقّرب ام مع ه وأق فدعا له الثورة وأثنى علي

ده إال        والطفه واختبره فوجد منه رأيًا وعقًال ام عن زده طول المق م ي وره، فل فائتمنه على أسراره واستشاره في أم
  .عجبًا به ورغبة فيه وتقريبًا منه حتى صار أخّص أصحابه عند منزلة

  
فلما رأى دمنة أن األسد استخص الثور لنفسه دونه ودون أصحابه، وأنه صاحب خلواته وحديثه ولهوه حسده آل 

ا      : كا ذلك إلى أخيه آليلة وقالالحسد، وبلغ منه آل مبلغ، فش ي وصنيعي بنفسي ونظري فيم أال تعجب لعجز رأي
  .ينفع األسد وإغفالي نفع نفسي وضّرها، حتى جلبت إليه من غلبني على منزلتي

  
  .أصابك ما أصاب الناسك: قال آليلة

  
  وآيف آان ذلك؟: قال دمنة

  
  مثل الناسك واللص والثعلب وامرأة اإلسكاف

  
ة  ي                زع: قال آليل ه لص من اللصوص فرغب ف َر ب اخرة فبُص وك آسوة ف كًا أصاب من بعض المل وا أن ناس م

ك    : الكسوة التي آسيها الناسك، فانطلق إليه قائًال ّبهًا   . إني أريد أن أصحبك وأتعلم منك وآخذ من أدب فصحبه متش
ة فاحتمل تل    . بالنساك ه غفل ا   وآان يرفق بالناسك ويتلطف في خدمته ويوقره حتى أصاب من ذهب به . ك الكسوة ف

دائن     ة من الم . فلما فقد الناسك الرجل والثياب عرف أنه صاحبه، فطلبه في مظاّنه حتى توجه في طلبه نحو مدين
دماء . فمّر في طريقه على وعلين يتناطحان فطال انتطاحهما حتى سالت الدماء منهما . فجاء الثعلب يلغ في تلك ال

  .الوعالن ينطحانه وهو غافل فقتالهفبينما هو مكّب عليها إذ التّف عليه 
  

ياّ  ا         . ومضى الناسك حتى انتهى إلى المدينة فدخلها ممس زل به ة فن رأة أرمل ًا إال بيت ام أوًى وال مبيت م يجد م . ول
ة أضافت             ه ليل ه واحتالت لقتل ا ويضرها فاضطغنت علي ه يخونه ا، فعرفت أن وآان لتلك المرأة عبد يتاجر بماله

ام   فسّقت العبد م. الناسك ى غلب فن ه           . ن الخمر صرفًا حت د هّيأت ّم آانت ق ى س رأة إل ا عمدت الم تثقل نوم ا اس فلم
ل   . فوضعت إحدى طرفي القصبة في أنفه والطرف اآلخر في فيها. فجعلته في قصبة لتنفخه في أنفه فبدره من قب

ك    ة، وذل ين الناسك    أن تنفخ في القصبة عطاس خرج من أنفه فطار ذلك السم في حلق المرأة فوقعت ميت ه بع . آل
ه      ال المرأت ه وأحسني      : ثم أصبح غاديًا في طلب ذلك اللص فأضافه رجل إسكاف وق ذا الناسك فكّرمي انظري ه

  .فاطلق اإلسكاف. القيام عليه فإنه قد دعاني بعض أصحابي إلى دعوة
  

ا أن زو  د أصحابه،    وآان بين المرأة وزوجة رجل حّجام صداقة فأرسلت إليها تدعوها إلى وليمة وتخبره ا عن جه
د    . وأنه ال يرجع إال سكران في منتصف الليل، فلهمي لنقضي بعض ساعات في القصف  اد بع إال أن اإلسكاف ع



 

ام       رأة الحّج تقبال صديقتها ام تعد الس ه لتس م    . قليل وطلب العشاء وآانت امرأته تقاعدت عن تهيئت ه فل ذرت ل فاعت
  .وثقها إلى سارية في البيت وذهب ونام ال يعقليقبل عذرها فأقبل عليها وضربها ضربًا مبرحًا وأ

  
اد  : ثم جاءت امرأة الحجام بعد ساعة لمسامرة صديقتها امرأة اإلسكاف فوجدتها مربوطة، فقالت لها إن زوجي ع

ا وعدتك     ة آم . قبل أوانه وربطني بهذه السارية فإن شئت أن تحسني إلّي وتحلّيني ربطتك مكاني حتى أعد الوليم
رأة         . الحجام ذلكففعلت امرأة  ه ام م تجب رارًا باسمها فل ي الظالم م ا ف فاستيقظ اإلسكاف قبل رجوع امرأته فناداه

ام       . ثم دعاها وسّماها مرارًا. الحجام مخافة أن يعرف صوتها ازداد غضبا، وق ه ف ام ال تجيب رأة الحّج آل ذلك وام
  .يشك في أنها امرأته خذا هذا جزاء عنادك، وهو ال: إليها بالسكين واحتّز أنفها وقال لها

  
ا              ها مكانه ا وأوثقت نفس ك وحلت وثاقه اءها ذل ام فس امرأة الحج ا ب رأت صنع زوجه ثم رجعت امرأة اإلسكاف ف

  .آل ذلك بعين الناسك وسمعه. وأخذت األخرى أنفها وانطلقت إلى بيتها خائبة
  

و    د     : لثم إن امرأة اإلسكاف رفعت صوتها فدعت ربها وتضرعت إليه وجعلت تبتهل وتق ان زوجي ق م إن آ الله
ا   . ظلمني فأعي علّي أنفي صحيحاً  ا زوجه ال له احرة     : فق ا س ذا الكالم ي ا ه ى      : فقالت . م انظر إل الم ف ا الظ م أيه ق

ي صحيحاً       ي أنف اد إل د ع ا ق د        . عملك وتغيير اهللا عليك ورحمته إياي، فه ه فوج ى امرأت ارًا ونظر إل د ن ام وأوق فق
  .به واعتذر إلى امرأته وسألها ان ترضى عنهأنفها صحيحًا فباء بالذنب إلى ر

  
ا وقالت        ي أمره ا حارت ف ى بيته ي جدع         : أما امرأة الحجام فلما انتهت إل اس ف د الن د زوجي وعن ا عذري عن م

ة         د أن أحجم بعض أشراف المدين إني أري اعي ف ي بمت م  . أنفي؟ فلما آان السَّحر استيقظ زوجها فناداها أن ائتين فل
يء  ه بش ن متاع ه م ى تأت ى األرض    . إال بالموس ها إل ت بنفس ة فرم ي الظلم ى ف ا بالموس ام فرماه فغضب الحج

ال     . أنفي.. أنفي: وصرخت وولولت ى القاضي فق ا إل فلم تزل تصيح حتى جاء أهلها وذو قرابتها فانطلقوا بزوجه
  .ما حملك على جدع أنف امرأتك؟ فلم يكن له حجة يحتج بها فأمر القاضي بالحجام أن يعاقب: له
  

ه   ال ل يس هو من          : فلما قّدم للعقوبة قام الناسك فتقدم إلى القاضي وق إن اللص ل ا القاضي، ف تبهّن عليك أيه ال يش
سرقني، وإن الثعلب ليس الوعالن قتاله، وإن األرملة ليس السم قتلها، وإن امرأة الحجام ليس زوجها جدعها، بل 

  .ير ذلك فأخبره، فأمر القاضي بإطالق الحجامفسأله القاضي عن تفس. نحن جميعًا فعلنا ذلك بأنفسنا
  

  .وأنت أيضا فإنما فعلت ذلك بنفسك: قال آليلة لدمنة
  

  ولعمري ما ضرني أحد سوى نفسي، ولكن ما الحيلة اآلن؟. قد سمعت هذا المثل وهو شبيه بأمري: قال دمنة
  

  أخبرني أنت عن رأيك في ذلك؟: قال آليلة
  

ال     . اليوم إال أن أعود إلى منزليأما أنا فلست ألتمس : قال دمنة ا واالحتي النظر فيه ق ب فإن خالًال ثالثُا للعاقل حقي
منها النظر فيما مضى من الضر والنفع فيحترس من الضر الذي أصابه أن يعود إليه ويعمل الطيب اللتماس   : له

اف       . النفع الذي مضى عليه ويحتال الستقباله ه من المن يم علي ا هو مق ك     ومنها النظر فيم ي تل ع والمضار فيعمل ف
ا يرجو من    . المنافع واالستثمار منها لئال تزول عنه، والخروج من تلك المضار جهده ومنها النظر في مستقبل م

ي األمر     . قبل النفع وما يتخوف من قبل الضر ثم التأني لما يرجو من ذلك والتوقي لما يخاف منه ا نظرت ف وإنم
ك   . آنت عليها فلم أجد لذلك إال االحتيال على الثور حتى يفارق الحياةالذي أرجو أن تعود به منزلتي التي  إن ذل ف

ه                  ن رأي د هّج ًا ق ور إفراط ر الث ي أم رط ف د أف ه ق ه، فإن د من رًا لألس ك أن أآون خي ع ذل صالح ألمري، وعسى م
  .فأضغن عليه عامة قرائبه

  
ه بلى إن األسد قد أغرم بالثور إغراما شديدا حتى استخف بغ: قال دمنة ا  . يره من نصحائه وقطع عنهم منافع وإنم

رق : يؤتى السلطان من قبل ستة أشياء ه    . منها الحرمان والفتنة والهوى والفظاظة والزمان والُخ ان فإن ا الحرم فأم
نهم   ذلك م ة   . يحرم صالح األعوان والنصحاء والساسة من أهل الرأي والنجدة واألمانة، ويبعد من هو آ ا الفتن وأم

نهم  فهو يجر الناس  اء والحديث أو بالشراب أو بالصيد        . إلى وقوع الفتن والحرب بي اإلغرام بالنس ا الهوى ف وأم
ر موضعهما             . وما أشبه ذلك ي غي البطش ف د ب تم والي ى يجمح اللسان بالش إفراط الحدة حت ا الفظاظة ف ا  . وأم وأم

ال الشدة   . الزمان فهو ما يصيب الناس من الشر والموتان والغربق ونقص الثمرات وأشباه ذلك وأما الخرق فإعم
ه        . في موضع اللين، واللين في موضع الشدة ك أن ذي ذآرت ل ديدا، وهو ال ًا ش وغن األسد قد أغرم بالثور إغرام

  .خليق أن يشينه ويضره في أمره



 

  
  .وآيف تطيق الثور وهو أشد منك وأآرم على األسد وأآثر أصدقاء: قال آليلة

  
ة ال دمن ى صغري وضعف: ق دة والضعفال تنظرن إل وة والش ى الق ور ليست تجري عل إن األم ن . ي، ف م م وآ

ا يعجز عن األسد       ه م ه ورأي ه        . صغير ضعيف قد بلغ بحيلته ودهائ ى قتل ال ألسود حت ًا احت م يبلغك أن غراب أول
  .برفقه ورأيه

  
  وآيف آان ذلك؟: قال آليلة

  
  مثل الغراب واألسود وابن آوى

  
ة  ه و    : قال دمن ان ل ًا آ وا أن غراب ان أسود          زعم ه حجر ثعب ان قرب ل وآ ي الجب ي شجرة ف ر ف رخ   . آ ان إذا أف وآ

كا   . الغراب في آل سنة ذهب األسود إلى وآره فأآل فراخه غ، ش فلما فعل ذلك به مرات وبلغ من الغراب آل مبل
ه    : أمره إلى صديق له من بني آوى، فقال له ه إن واطأتني علي ال . أردت أن أستأمرك في شيء هممت ب ا  : فق وم

ا من األسود       : قال ابن آوى. أريد أن آتي األسود فأفقأ عينيه: ؟ قالهو ر به ة تظف التمس حيل بئس الحيلة احتلت، ف
  .وإياك أن يكون مثلك مثل المّكاء الذي أراد قتل السرطان فقتل نفسه. في غير إهالك لنفسك وال مخاطرة

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الغراب

  
  مثل المّكاء والسرطان

  
ثم آبر فلم يستطع الصيد   . آان المكاء معششا في أجمة مخصبة آثيرة السمك فعاش هناك ما عاش: ىقال ابن آو

ه       ال ل ه وق دنا من د ف د    : فأصابه جوع شديد وجهد فالتمس الحيل وقعد متحازنًا، فرآه سرطان من بع ي أراك ق ا ل م
وم     وآيف ال أآون آذلك وإنما آانت عيشتي إلى اليوم : علتك الكآبة؟ قال المكاء مما أصيد هاهنا من السمك آل ي

را  نقص السمك آثي ك ال ي ان ذل ذلك، وآ ت أعيش ب مكتين فكن مكة أو س ذا . س ا ه وم صيادين أتي ت الي ي رأي وإن
ا     : فقال صاحبه. أرى في هذه األجمة سمكا آثيرا نصيد لمدة: الموضع فقال أحدهما لصاحبه ي م د عرفت ف إني ق

رغ        أمامنا مكانا فيه السمك أآثر، وانا أ ى نف ه حت يم علي ا فنق ا هاهن ى م حب أن نبدأ به، فإذا فرغنا منه انصرفنا إل
ة سمكة إال صاداها     . منه ذه األجم ي ه ان   . وقد علمت أنهما إذا رجعا مما توجها له انصرفا إلينا فلم يدعا ف إذا آ ف

  .ذلك آذلك فهو موتي
  

ه    فانطلق السرطان إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك فأقبلن إلى المكاء ن ل اك نستشيرك     : يستشرنه فقل د أتين ا ق إن
ه أو ضره        ه نفع ا في ر يشير بم ي األم وأنت ذو  . فأشر علينا، فإن ذا العقل ال يدع مشورة عدوه إذا آان ذا رأي ف

أما قتال الصيادين ومكابرتهما فال طاقة لي بهما، وال : قال المكاء. رأي، ولك في بقائننا صالح ونفع، فأشر علينا
ه قصب     . أعلم حيلة اء، وفي ر الم دير       . إال أني قد علمت موضعا فيه غدير آثي ك الغ ى ذل و استطعتن التحول إل فل

ال  : قلن. آان فيه صالحكن وخصب بكن ه؟ ق ك      : وآيف لنا بالتحول إال أن تجتاز بنا إلي ي ذل أفعل ولكن ف إني س ف
ق بهن      فجعل المكاء يح. إبطاء، ولعل الصيادين ال يحتبسان عني حتى أفرغ من نقلكن وم سمكتين فينطل مل آل ي

ان      : إلى بعض التالل فيأآلهن وال يشعر بذلك بقيتهن حتى آان ذات يوم وقال له السرطان  د أشفقت من مك ي ق إن
ا    . هذا فاحملني إلى ذلك الغدير ان يأآل السمك فيه فنظر  . فحمل المكاء السرطان حتى أتى بعض األماآن التي آ

ال          السرطان فإذا عظام آثيرة من عظام ا صنع بالسمك، فق ل م ه مث د ب ه يري السمك، فعلم أن المكاء صاحبها وأن
ي           : في نفسه ق أال يلق ه حقي ل فإن م يقات ل أو ل ه إن قات ول في ه مقت م أن إن الالقي إذا لقي عدوه في الموطن الذي يعل

ا    فأهوى السرطان بكلبتيه إلى عنق المكاء فعص. بنفسه في التهلكة، ولكن يقاتل آرمًا وحفاظًا ع منه ره عصرة وق
  .إلى األرض ووقع السرطان معه فمات المكاء وخرج السرطان يدب حتى رجع إلى السمك فأخبرهن الخبر

  
ر إن     : قال ابن آوى للغراب ى أم ك عل ي أدل إنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن بعض الحيل مهلكة للمحتال، ولكن

  .أنت قدرت عليه آان فيه هالك األسود وراحتك منه
  
  وما ذلك؟: الغراب قال
  
رح        : قال ال تب ا، ف ه قريب ر ب م تطي ه ث أن تطير فتنظر لعلك أن تظفر بحلي من حلي النساء نفيس عند أهله فتختطف

ده      ه عن إذا انتهى   . واقفا وطائرا حتى ال تفوت العيون وتطلبك النساء وتنتهي بالحلي إلى جحر األسود فترمي ب ف



 

د وضعت     . سودالناس إلى حليهم أخذوه وأراحوك من األ ا ق فانطلق الغراب حتى أشرف على امرأة في حجرة له
ثيابها وحليها وهي تغتسل فاختطف من حليها عقدا، فلم يزل يطر به ويقع حيث يراه الناس حتى انتهى إلى جحر  

  .األسود فرمى به عليه، فهجم الناس على األسود فقتلوه وأخذوا العقد
  

  .ثل لتعلم أن الحيلة تفعل ما ال تفعل القوةإنما ضربت هذا الم: قال دمنة لكليلة
  

  إن الثوة لو لم يكن جمع مع شدته رأيا لكان ذلك، ولكنه مع نجدته ذو رأي وعقل فكيف ذلك به؟: قال آليلة
  

ا صرعت األرنب       . إن الثور شديد في قوته ورأيه ولكنه بي مغتر ولي آمن : قال دمنة ق أن أصرعه آم ا خلي فأن
  .األسد

  
  وآيف آان ذلك؟: قال آليلة

  
  مثل األرنب واألسد

  
ي سعة من          : قال دمنة وحش ف بالد من ال ك ال ا بتل ان م زعموا أن أسدًا آان في أرض آثيرة الماء والخصب، وآ

ه . إال أن ذلك لم يكن ينفعهما من خوف األسد. الماء والمرعى : فائتمرت تلك الوحوش واجتمعت إلى األسد فقلن ل
ك         . في تعب ونصب إنك ال تصيد الدابة منا إال ا ل ا جعلن م تخفن ا فل إن أنت أمنتن وإنا قد رأينا لنا ولك فيه راحة، ف

د غدائك         ا إليك عن ة ترسل به وم داب ه        . آل ي ك ل ررن ذل ه وق ذلك وصالحهن علي ًا    . فرضي األسد ب م غن أرنب ث
ن ما ضرآن إن أنتن رفقتن بي فيما ال يضرآن لعلي أن أريحكن من : أصابتها القرعة فقالت لهن ا  : األسد، فقل وم

ى األسد بعض اإلبطاء          : الذي تأمرين من الرفق بك؟ قالت ي أن أبطئ عل ي لعل ق معي أال يتبعن تأمرن من ينطل
ا            . فلك ذلك: قلن. حتى يتأخر غداؤه ان األسد يأآل فيه ي آ اعة الت ى إذا جاوزت الس ة حت فانطلقت األرنب متأني

أ     . تقدمت إليه تدب رويدا د جاع األسد حين أبط ى إذا رأى          وق ام من مربضه يتمشى حت داؤه فغضب وق ه غ عن
  من أي جئت وأين الوحوش؟: األرنب قال لها

  
ك بأرنب     : قالت ثّن معي ل د بع تقبلني أسد        . آإني رسول الوحوش أرسلتني إليك وق ك اس ا من ا قريب ا آنت ههن فلم

ه . أنا أولى بهذه األرض ووحشها: فأخذها مني وقال ذه غداء المل   : فقتلت ل ال      إن ه ه الوحوش ف ا إلي ك أرسلت به
ق فقالت    . انطلقي معي فأريني هذا األسد: فغضب األسد وقال. تغصبّنه : فانطلقت باألسد إلى جب ذي صاف عمي

ه         ى أريك ه حت ال أخاف ي حضنك ف ي ف ه إال أن تحملن ى     . هذا مكان األسد وأنا أفرق من ه إل فاحتضنها األسد وقدمت
ذه األرنب  هذا األسد و: الماء الصافي فقالت له ي            . ه م يشك ف اء فل ي الم ه وظل األرنب ف رأى ظل فنظر األسد ف

  .قولها، فوضع األرنب ووثب لقتاله فغرق في الجب وأفلتت األرنب وعاد إلى الوحوش فأعلمتهن صنيعها باألسد
  

ه     : قال آليلة ه مضرة فشأنك ب ور ق    . إن أنت قدرت على هالك الثور في شيء ليس على األسد في ان الث إن مك د ف
ذا،      . أضر بك وبي وبغيرنا من جنود الملك ك به ترين ذل وإنت أنت لم تستطع ذلك إال بشيء ينغص األسد فال تش

  .فإنه غدر منك ومنا ولؤم
  

ا        ه متحازن راغ من وة وف ى حال خل اه عل ال األسد  . ثم إن دمنة ترك الدخول على األسد أياما ثم أت ي أراك   : فق ا ل م
ى عليك   : ام؟ قالاليوم خبيث النفس ولم أرك منذ أي ا يخف ال األسد  . م ر : ق ال . خي ر  : ق يكن الخي ال األسد  . ل هل  : ق

ع   : وما ذلك؟ قال دمنة: قال األسد. حدث ما لم يكن األسد يريده وال أنا: حدث شيء؟ قال دمنة يظ فظي هو آالم غل
  .فهذه حال خلوة وفراغ فأخبرني بما عندك: قال األسد. ال يصلح ذآره إال على فراغ

  
ل         . إن آل آالم يكرهه سامعه لم يتشجع عليه قائله: ةقال دمن ق بعق ه جرأة إال أن يث و من قائل ان نصحًا فه فإن آ

ا  . فإذا آان المقول له عاقًال احتمل ذلك واستمع له ألنه ما آان فيه من نفع فهو للسامع. صاحبه المقول له ذلك فأم
ي        وإنك أيه. القائل فإنه ال نفع له إال أداء الحق والنصيحة ا متشجع لثقت ل، فأن رأي والعق ي ال ا الملك ذو الفضيلة ف

ك  . بك على أن أخبرك بما يكرهه الملك ألنك تعرف نصيحتي وإيثاري إياك على نفسي فإنه ليعرض في نفسي أن
دًا من أداء الحق          . غير مصدق ما أنا ذاآر لك د ب م أج ة بنفسك ل باع، معلق ولكن إذا ذآرت أن أنفسنا، معشر الس

ذي يلز يال ال  . من ه يق ي فإن ه من ت أن ال تقبل ألني أو خف م تس ت ل تم  : وإن أن لطان نصيحته أو آ تم الس ن آ إن م
  .األطباء مرضه أو آتم اإلخوان فاقته فقد خان نفسه

  
  ما ذلك األمر؟: قال األسد



 

  
م      : قال دمنة ال له دك فق رؤوس جن تربة خال ب ه وق     : "أخبرني األمين الثقة أن ش وت رأي د عجمت األسد وبل ه  ق وت

أنا    ه ش ي ول افر        ". ومكيدته فاستبان لي أن ذلك آله منه ضعف، وأن ل ّوان آ تربة خ ذا عرفت أن ش ي ه ا بلغن فلم
و          . غدار بك قد أآرمته الكرامة آلها وجعلته نظيرًا لنفسك ك، وأنك ل ل منزلت زل بمث ى أن ين د تطلعت نفسه إل وق

ال  . فهو ال يدع جهدًا إال بلغه فيك. زلت عن مكانك صار ملكنا ان يق اد أن      : فإنه قد آ د آ ًال ق ك رج إذا عرف المل
ا   . فإنه إن لم يفعل ذلك آان هو المصروع . يساويه في المنزلة والرأي والهيئة والمال والمنع فليصرعه وأنت أيه

ه وال تنتظر وقوعه    . الملك أعلم باألمور وأبلغ فيها ل تفاقم إني ال أدري هل   . وإني أرى أن تحتال لهذا األمر قب ف
زل    . حازمان وعاجز: وقد آان يقال إن الرجال ثالثة. در على استدراآه بعد ذلك أم التق فأحد الحازمين من إذا ن

ه شعاعا           ذهب قلب م ي ه ول زل ب ا ن ا المخرج مم . به البالء لم يدهش ولم يعَي بحيلته ورأيه ومكيدته التي يرجو به
ة       وأحزم من هذا المتقدم ذو البعد في الرأي الذي يعرف األمر  ه حيل ال ل ه ويحت ه إعظام مقبًال قبل وقوعه فيعظم

واني    . آأنه رأي عين فيحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع األمر قبل وقوعه ره المت ي أم فأما العاجز فهو المتردد ف
ومثل ذلك مثل السمكات . وهو مفرد مضّيع حتى يهلك. في رأيه المتمني فيما بينه وبين نفسه حتى ينزل به األمر

  .ثالثال
  

  وآيف آان ذلك؟: قال األسد
  

  مثل السمكات الثالث
  

ا أحد         : قال دمنة دير بفجوة من األرض ال يقربه ك الغ ان ذل ام، وآ . زعموا أن غديرًا آان فيه ثالث سمكات عظ
ك السمكات              بكتهما فيصيدا تل ا بش دا أن يرجع دير فتواع اك صيادان فأبصرا الغ از من هن فلما آان ذات يوم اجت

ي ثالث الت ه ال ا. في مكات قولهم معت الس ذ  . فس ت األخ ت وحاول ت وتخّوف ن ارتاب ت أعقله نهن آان مكة م وإن س
ي   . بالحزم فخرجت من مدخل الماء الذي آان يخرج من الغدير إلى النهر فتحّولت إلى مكان غيره ة الت وأما الثاني

ريط   : آانت دونها في العقل فإنها تأخرت في معالجة الحزم حتى جاء الصيادان فقالت ة التف ذه عاقب . قد فّرطت وه
ت   رج فقال ك المخ ّدا ذل د س دتهما ق دان فوج ا يري ت م ا وعرف ال   : فرأتهم ذا الح ى ه ة عل ف الحيل د فّرطت فكي ق

اق  وان الطلب       . للخالص، وقلما تنجح حيلة العجلة واإلره دع أل ى حال وال ن نط عل ة،    . ولكن ال نق ا، للحيل م إنه ث
ظهرها فأخذها الصيادان يحسبان أنها ميتة فوضعاها على شفير النهر الذي تماوتت فطفت على الماء منقلبة على 

  .وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. يصب في الغدير فوثبت في النهر فنجت من الصيادين
  

ل   وأنا أرى أيها الملك معالجة الحزم في الحيلة آأنك تراه رأي العين فتحسم الداء قبل أن ُتبتلى به وت ر قب دفع األم
  .نزوله

  
ده وصنيعي             : قال األسد ي عن د حسن بالئ ل بع ي الغوائ ني وال يبتغي ل ور يغّش ي ال أظن الث قد فهمت مثلك ولكن

  .إليه، وإنه ال يستطيع أن يتذآر مني سيئة أتيتها إليه وال حسنة رددتها عنه
  

اجز    . فسه ما طمع في مرتبتكإنه لم يفسد عقله عليك إال فضل إآرامك إياه حتى بلغ في ن: قال دمنة يم الع إن اللئ ف
ا                ه نفسه وم ا ومنت ا رغب عنه إذا بلغه ل، ف ا بأه يس هو له ي ل ة الت ى المنزل ال يزال مناصحًا نافعًا حتى ُيرفع إل

إذ استغنى وأمن    . وإن اللئيم الكفور ال يخدم السلطان وال ينصح له إال عن فرق أو حاجة. فوقها بالغش والخيانة ف
اً وعاد إلى ج اد    . وهره وأصله آذنب الكلب األعقف الذي ُيربط ليقّوم ال يزال مستقيمًا ما دام مربوط ق ع إذا أطل ف

  .النحنائه وعوجه
  

ان                  ه، وآ د غّب رأي م يحم ه ل ه في ا ينصحون ل ي م ه ف ل علي ا يثق ل من نصحائه م واعلم أيها الملك أن من لم يقب
د لشهوة         اء ويعم ه األطب ا تنعت ل دع م ي        . نفسه آالمريض الذي ي الغ ف ر السلطان اإلب ى وزي وإن من الحق عل

ينه     ا يضره ويش ي       . التحضيض له على ما يشتهيه ويريده والكف عم م مصانعة ف ر اإلخوان واألعوان أقله وخي
ا    . وخير األعمال أجملها عاقبة. النصيحة ة لبعله اء الموافق ر النس ار       . وخي واه األخي ى أف ان عل ا آ اء م ر الثن . وخي

يرا    . من ال يخاصموخير األصدقاء  ال  . وخير األغنياء من ال يكون للحرص أس م ق ات     : ث رًأ توسد الحي و أن ام ل
روح        ه وي ا علي دو به ا نفسه يغ د به . وافترش النار آان أخلق ألن يهنئه النوم منه إذا أحس من صاحبه عداوة يري

اء   ائج       . وأعجز الملوك آخذهم بالهوين ل اله بههم بالفي ي األمور أش رًا ف م نظ إن       وأقله ى شيء، ف ذي ال يلتفت إل ال
  .حدث به أمر تهاون به

  



 

ظ  : قال األسد ول وإن غل يس        . لقد أغلظت في القول، وقول الناصح مقب ول فل ا تق ان عدوا آم تربة وإن آ ولكن ش
ه         . يستطيع لي ضرًا ي من ام ولست أرى عل ي طع ا هو ل وآيف يستطيع ذلك وهو آآل عشب وأنا آآل لحم؟ وإنم

اه              خوفًا وال أجد إلى  ان من إآرامي إي ا آ ة النصيحة وم د حرم ه، وبع ذي جعلت ل ان ال د األم الغدر به سبيال بع
  .فإني إذا فعلت ذلك جّهلت نفسي وغدرت بذمتي. وحسن ثنائي عليه عند جميع جندي

  
ره     ". هو لي طعام"ال تغترّن بقولك : قال دمنة ك بغي ال ل ال   . فإن النور إن لم يستطعك بنفسه احت ان يق د آ  إن: وق

ا أصاب      ّر آم ببه ش أضافك ضيف ساعة وأنت ال تعرف أخالقه فال تأمنه على نفسك أن يصل إليك منه أو في س
  .القملة في ضيافة البرغوت

  
  وما أصاب القملة؟: قال األسد

  
  مثل القملة والبرغوت

  
ائم وت       : قال دمنة ه وهو ن ه  زعموا أن قملة لزمت فراش رجل من األشراف زمانًا وآانت تصيب من دم دب علي

ه  أمر الرجل بفراشه فُنظر     . دبيبًا رفيقًا، وإن برغوتًا ضافها ذات ليلة في فراش ذلك الشريف فلذعه لذعة أيقظت ف
  .فيه فطفر البرغوت فذهب وأخذت القملة ففصعت

  
لم من شره        تعلم أن صاحب السوءات ال يس ل ل ذا المث ك ه ا ضربت ل ك بنفسه جاءت   . وإنم وإن ضعف عن ذل

ه ال يكل    . هالمعاريض بسبب ك، وأن فإن آنت ال تخاف الثور خفت عليك مع أني قد أعرف أن ال بّد له من مناظرت
  .أمره إلى غير نفسه

  
  ماذا تأمرني به؟: فوقع في نفس األسد قول دمنة وقال له

  
ذي غثت              : قال دمنة ام ال ه، والطع ى يفارق م حت ي أذًى وأل ه ف زال صاحبه من أآول ال ي إن الضرس المكسور الم

  .نفس عنه وقلقت منه فالراحة في قذفه، والعدو المخوف داؤه فقدهال
  

م          . قد ترآتني وأنا أآره مجاورة شتربة إياي: قال األسد ره ث ي نفسي من أم ع ف ا وق ه م ذاآٌر ل وإني مرسل إليه ف
  .آمره باالنصراف حيث أحب

  
  .ذبه ولم يخف عليه أمرهفكره دمنة ذلك وعرف أنه إن آلم األسد والثور وسمع منه جوابه وعذره عرف آ

  
ك . أما إرسالك إلى الثور ومذاآرتك إياه ما آان من ذنبه فال أراه حزما: فقال دمنة لألسد . فانظر أيها الملك في ذل

ك أن يعالجك         ه ذل ي أخاف إن آشفت ل ه، ألن فإنه ال يزال لك من أمرك الخيار ما لم تكشف ما وقع في نفسك من
ون  فإن قاتلك قاتلك م. بالمكابرة ستعدًا، وإن فارقك له عليك فصل في الغدر، مع أن أهل الحزم من الملوك ال يعلن

  .فلذنب السر عقوبة السر ولذنب العالنية عقوبة العالنية. عقوبة من لم يعلن ذنبه ولكن لكل ذنب عقوبة
  

ه فنف           : قال األسد تيقان بجرم ر اس ى غي ا وعل ة يظنه ى ظن ه عل دًا أو أهان ك إذا عاقب أح ا    إن المل سه عاقب وإياه
  .أهان

  
ه     : قال دمنة و نظرت إلي أما إذا آان هذا فال يدخلن عليك إال وأنت مستعد، وال يصبن منك غرة فإني ال أحسبك ل

ة  رى أوصاله ترعد           . حين يدخل عليك إال ستعرف أنه قد هم بعظيم رًا وت ه متغي رى لون ك ت ك أن ة ذل ومن عالم
  .د هّيأهما، فعل الذي يهم بالنطحوتراه يلتفت يمينًا وشماًال وترى قرنيه ق

  
  . وإن أنا رأيت منه هذه العالمات التي ذآرت وعلمت أن ليس في امره شك. سأآون منه على حذر: قال األسد

  
أتي     ه، أراد أن ي أ ل فلما فرغ دمنة من األسد وعرف أنه قد أوقع في نفسه ما طلب، وأن األسد سيحذر الثور ويتهّي

ه           ثم. الثور فيعرفه باألسد ره فيتهم ه من غي ئال يبلغ أمر األسد ل ه ب ال لألسد  . أحب أن يكون انطالق ي   : فق هل آت
  .فإذن له األسد في ذلك. الثور فأطلع عليه وأنظر ما حاله وأسمع من آالمه، ولعلي أتسّقط منه شيئًا أعلمك به

  



 

لم أرك منذ أيام فما حبسك؟  : لهفلما رآه الثور رّحب به وقال . فانطلق دمنة حتى دخل على الثور شبيهًا بالمكتئب
  أسالم؟

  
ى     : قال دمنة ه وال ينفك عل ق ب ومتى آمان من أهل السالم من ال يملك نفسه ومن آان أمره بيد غيره ممن ال يوث

  .خوف وخطر فال يأتي عليه ساعة إال وهو خائف على نفسه ودمه
  

  وما الذي حدث؟: قال الثور
  

  لب القدر؟فمن ذا يغا. حدث الذي قّدر: قال دمنة
  

ى        تن؟ ومن ذا طلب إل م يف اء فل ومن ذا بلغ جسيمًا فلم يبصر؟ ومن ذا اتبع الهوى فلم يعطب؟ ومن ذا جاور النس
ال       ذي ق ل ال د أصاب القائ ب؟ ولق : الناس فلم يهن؟ ومن ذا واصل األشرار فسلم؟ ومن ذا صحب السلطان فلم يغت

د         إنما مثل السلطان في قلة وفائه لمن صحبه وسخاء نفس ا ذهب واح دق آلم ل صاحب فن نهم آمث د م ه عن من فق
  .جاء آخر

  
  .أسمع آالمًا وأخاف أن يكون قد أرابك من األسد ريب: قال شتربة

  
قد علمت حقك علي وود ما بيني وبينك وما آنت جعلت لك من  . لقد رابني منه ريب وليس ذلك لنفسي: قال دمنة

  .بدًا من حقك وإطالعك على ما اطلعت عليه مما أخاف عليك وال أجد. نفسي وذمتي أيام أرسلني إليك األسد
  

  .وما ذلك: قال شتربة
  

ي       : أخبرني الصادق المؤتمن أن األسد قال لبعض أصدقائه وأصحابه: قال دمنة يس ب ور ول ي سمن الث د أعجبن لق
ره وسوء   . إليه حاجة وال أراني إال أن آآله وأطعم من لحمه ك     فلما بلغتني مقالته هذه عرفت آف ده وأقبلت إلي عه

  .ألعلمك بذلك فأقضي الذي يجب لك علّي، فتحتال رفقًا ألمرك
  

ر األسد ظن أن           ي أم ر ف اق وفّك د والمث ه من العه فلما سمع شتربة آالم دمنة وتذّآر ما آان من دمنة لما جعل ل
  .دمنة قد صدقه ونصح له

  
ّي        ما آان ينبغي لألسد أن يغدر بي وما أذنبت : فقال شتربة لدمنة ه حمل عل ده ولكن ى أحد من جن إليه ذنبًا وال إل
رهم        . بالكذب وشّبه عليه ه من غي ا بلغ ده م ور تصّدق عن نهم أم ذلك  . فإن األسد قد صحبه قوم سوء وجرت م وآ

إ               ى الخط ك إل ي ذل ة ف دعوه التجرب ى ت ار حت رًا طويًال وسوء ظنٍّ باألخي ّا آثي صحبة األشرار ربما أورثت حزن
رارًا عرفت   . أت في الماء ضوء الكوآب فظنته سمكة فحاولت أن تصيدهاآخطإ البطة التي ر فلما حرمت ذلك م

م       . أنه ليس بشيء ا فل ي قبله ل الت ا مث ثم جازت مسال الغدير في تلك الليلة فرأت في ذلك المكان سمكة فظنت أنه
  .تصدها ولم تطلبها

  
ه  . علّي ما اختبر من غيري فإن آان األسد بلغه عني شيء فصدق به فهّال جّرب واختبر فيجري وإن آان لم يبلغ

ذلك العجب      ة ف ر علي ال إن من العجب أن تطلب رضا صاحبك         . عني شيء فأراد بي سوءًا من غي ان يق د آ وق
م يسخط   . وتشتهي رضاه فال يرضى ة انقطع       . وأعجب من ذلك أن تستتّم رضاه ث ر عل ان السخط من غي وإذا آ

ي    . ي ورودها آان الرضا مأموًال في صدورهاالرجاء ألن العلة إذا آانت موجودة ف ا بين م مم وقد تذآرت فال أعل
ان إال صغيراً   ي آل شيء            . وبين األسد جرمًا إن آ تحفظ ف د أطال صحبة صاحب أن ي ا يستطيع أح فلعمري م

احبه      ا ص رة يكرهه غيرة وال آبي ة ص ه فارط ون من ى ال تك رس حت قط   . ويحت اء إذا س ل وذا الوف ن ذا العق ولك
أ    صاحبه و ك أم خط ان ذل دًا آ ي الصفح    . أذنب نظر في سقطته وذنبه بقدر مبلغ ما آان منه وخطره، أعم وهل ف

فإن آان األسد تعنت   . ثم ال يؤاخذ صاحبه بشيء يجد إلى الصفح عنه سبيًال. عنه أمر يخاف ضرره وشينه أم ال
ني ونصيحة، فعسى أن يكون أنزل ذلك إال أني ربما خالفت عليه في بعض رأيه نظرًا م. علّي ذنبًا فإني ال أعلمه

ول        ه إذ يق ى مخالفت ه وعل ى الجرأة علي أقول  " ال"مني عل م "ف ول  " نع م "أو أن يق أقول  " نع ولست أجدني   ". ال"ف
د خاصته، ولكن آنت        ده وال عن ى رؤوس جن مخصوصًا في هذه المقالة ألني لم أخالفه في شيء من ذلك قط عل

د      . الم القانت لربه الموقن لهأخلو به فألتمس ما أآلمه من ذلك آ رخص من النصحاء عن وعرفت أنه من طلب ال
رأي المريض     ي ال رأي وازداد ف افع ال بهة أخط من ي الش اء ف د المرض، ومن الفقه اء عن المشاورة، ومن األطب

  . وجعل الوزر في الدين



 

إن من سكراته أن يرضى    . فإن لم يكن هذا فعسى ذلك أن يكون من بعض سكرات السلطان عن من استوجب     ف
ه    : وآذلك قالت العلماء. السخط، ويسخط على من استوجب الرضا من غير سبب معلوم د من خاطر من لجج وأش

تعش     ال ين ر ف مخاطرة صاحب السلطان، فإن هو صحبه بالوفاء واالستقامة والموّدة والنصيحة فهو خليق ألن يعث
  .أو يعود وقد أشفى على الهلة إن انتعش

  
إن الشجرة   . وبعض المحاسن آفة لصاحبها . فلعل بعض ما أعطيته من الفضل جعل فيه هالآي وإن لم يكن هذا ف

ا              د، وإن الطاووس ربم ى تكسر وتفس دلت أغصانها فتجذب حت ا إذا ت ي طيب ثمرته ادها ف الحسنة ربما آان فس
ه      اًال علي ه وب نه وجمال ه ش        . صار ذنبه الذي هو حس اة ممن يطلب ة والنج ى الخف ال إل إذا احت ه،    ف ك ذنب غله عن ذل

ك    ى يهل ذا الرجل ذول   . والفرس الجواد القوي ربما أهلكه ذلك فُجهد وأتعب واستعمل لما عنده من الفضل حت وآ
ه من أهل الشر          ده ويبغي علي رة من يحس ه لكث ر من أهل      . الفضل، ربما آان فضله سبب هالآ وأهل الشر أآث

  . يهلكوهفإذا عادوه وآثروا عليه أوشكوا أن . الخير بكل مكان
  

ى      . فإن لم يكن هذا، فهو إذا القدر الذي يسلب األسد شدته وقوته حتى يدخلوه القبر ذي يحمل الضعيف عل وهو ال
اء           . ظهر الفيل ا آيف ش ا فيلعب به زع حمته ة فين ى الحي ّواء عل ذي يسلط الح ذي يعجز األريب     . وهو ال وهو ال

ان ويجبن الشجاع      ويحّزم العاجز ويثّبط الشهم ويشّهم الثبط ويوسع على ا لمقتر ويقتر على الموسر ويشجع الجب
  .عندما تعتريه المقادير من معاريض العلل

  
در           : قال دمنة ه للغ ك، ولكن ر ذل ا ذآرت من إغراء األشرار وال غي إن إرادة األسد لما يريد بك ليست بشيء مم
  .قاتل فإنه جبار غدار أول طعامه حالوة وآخره مرارة، بل أآثره سم مميت. والفجور

  
ه الموت     : قال شتربة ذي في ى ال وال    . صدقت، لعمري لقد طعمت طعامًا فاستلذذته فأراني قد انتهيت إل ان ل ا آ وم

ذه الورطة        . الجبر مقامي مع األسد فهو آآل لحم وأنا آآل عشب ي ه ذفاني ف ا ق ل، فهم ًا لألم فقبحًا للحرص وقبح
ذي ينبغي       واحتبساني عن مذهبي آاحتباس النحل فوق النيلوفر إذا ا ال ه وأغفلت منهاجه وجدت ريحه واستلذت ب
ه فتموت        تلج في وفر ف ل انضمام النيل ه قب ى          . لها أن تطير في دنيا وطمحت نفسه إل اف من ال م يرض بالكف ومن ل

ى                 احين حت يس يرضى بالشجر والري ذي ل ذباب ال ان آال ام آ ا يتخّوف أم ي م م ينظر ف تكثار، ول الفضول واالس
ي   ذي يس ه       يطلب المال ال ه فيقتل ل بأذني ائج فيضربه الفي ل اله اده لمن ال      . ل من أذن الفي ذل نصيحته واجته ومن ب

  .يشكر له هو آمن بذر بذره في السباخ أو أشار على الميت أو ساّر األصم
  

رد      . بأي شيء أحتال لنفسي إن أراد األسد قتلي: قال دمنة م ي و ل ه ل أعرفني بأن فما أعرفني بأخالق األسد ورأيه ف
ك  إال  ى ذل ى       . الخير ثم أراد أصحابه بمكرهم وفجورهم هالآي عنده لقدروا عل ة عل رة الظلم ع المك و اجتم ه ل فإن

ن آوى      راب واب ذئب الغ ك ال ا أهل ًا، آم ان قوي انوا ضعفاء وآ وه، وإن آ اء أن يهلك انوا خلق ريء الصحيح آ الب
  .والجمل حين اجتمعوا عليه بالمكر والِخالبة

  
  ؟وآيف آان ذلك: قال دمنة

  
  مثل الذئب والغراب وابن آوى والجمل

  
ة             : قال الثور ه أصحاب ثالث اس ل ًا من طرق الن اورة طريق ة مج ي أجم ان ف دًا آ وا أن أس ن آوى   : زعم ذئب واب
ى األسد     . وغراب ى انتهى إل وأن أناسًا من التجار مروا في ذلك الطريق فتخلف عنهم جمل لهم فدخل األجمة حت

ك : ما تريد؟ قال: فقال له. ت؟ فأخبره بشأنهمن أين أقبل: فقال له األسد ال . أريد صحبة المل إن أردت صحبتي   : ق ف
  .فاصحبني في األمن والخصب والسعة

  
ديدا       اًال ش ه قت يًال فقاتل ل األسد    . فأقام الجمل مع األسد حتى إذا آان يوم توّجه األسد في طلب الصيد فلقي ف م أقب ث

فلبث الذئب وابن آوى والغراب أيامًا ال يصيبون  . ثخنًا ال يستطيع صيدًاتسيل دماؤه مما جرحه الفيل بنابه فوقع م
ال      نهم، فق ك م دتم  : شيئًا مما آانوا يعيشون به من فضول األسد، وأصابهم جوع وهزال شديد فعرف األسد ذل جه

  .ما يصلحهليس هّمنا أنفسنا ونحن نرى بالملك ما نرى ولسنا نجد للملك بعض : فقالوا. واحتجتم إلى ما تأآلون
  

ه : قال األسد ي  . ما اشك في مودتكم وصحبتكم ولكن إن استطعتم فانتشروا فعسى أن تصيبوا صيدًا فتأتوني ب ولعل
ا  : فخرج الذئب والغراب وابن آوى من عند األسد، فتنحوا ناحية وائتمروا بينهم وقالوا. أآسبكم ونفسي خيرًا ما لن

ه؟        ولهذا الجمل اآلآل العشب الذي ليس شأنه شأ ا من لحم ه ويعطعمن زّينّن لألسد أن يأآل ا؟ أال ن ننا وال رأيه رأين



 

ة        : قال ابن آوى ه ذم ن الجمل وجعل ل د أّم ه ق ال الغراب  . هذا ما ال تستطيعان ذآره لألسد، فإن ا   : ق ا مكانكم اقيم
  .ودعاني واألسد

  
ى األسد    راب إل انطلق الغ ه األسد   . ف ال ل ا رآه ق يئاً  : فلم لتم ش ه ا . هل حّص ال ل اء    : لغراب ق ه ابتغ د من ب ا يج إنم

ق     . أما نحن فقد ذهب منا البصر والنظر لما أصابنا من الجوع. ويبصر من به نظر ر واتف ى أم ا إل ولكن قد نظرن
  .عليه رأينا، فإن وافقتنا عليه فنحن مخصبون

  
  ..هذا الجمل اآلآل العشب المتمرغ بيننا في غير صنعة. ما ذلك األمر؟ قال الغراب: قال األسد

  
ال  د وق ة    : فغضب األس اء والرحم ن الوف دك م ك وأبع ز رأي ك وأعج أ مقالت ا أخط ك م ّا أن  . ويل ت حقيق ا آن وم
ألم تعلم أني أّمنت الجمل وجعلت له ذمة؟ ألم يبلغتك أنه لم يتصدق المتصدق بصدقة أعظم  . تستقبلني بهذه المقالة

ْرت الجمل ول   ه   من أن يجير نفسًا خائفة وأن يحقن دما؟ وقد أَج ادرًا ب ال الغراب  . ست غ ال     : ق ا ق ي ألعرف م إن
ا المصر،                . الملك دى به ة يفت ة، والقبيل م القبيل دى به ت، وأهل البيت يفت ا أهل البي دى به دة ُيفت نفس الواح ولكن ال

ولى غدرًا          . والمصر فدى الملك إذا نزلت به الحاجة ال يتكلف األسد أن يت ًا ف ه مخرج ك من ذمت وإني جاعل للمل
ا وال يأمر ب راب أصحابه    . فسكت األسد  . ه، ولكنا محتالون حيلة فيها وفاء للملك بذمته وظفر لنا بحاجتن أتى الغ ف

أمر        : فقال ه بنفسه أو أن ي َي قتل ي يل ى األسد أن إني قد آّلمت األسد حتى أقّر بكذا وآذا، فكيف الحيلة للجمل إذا أب
  .برفقك ورأيك نرجو ذلك: به؟ قال صاحباه

  
ول   الرأ: قال الغراب د، ونق ان   : ي أن نجتمع واألسد والجمل ونذآر حال األسد وما أصابه من الجوع والجه د آ لق

زل        ى صالحه أن أمره وحرصًا عل ًا ب إلينا محسنا ولنا مكرما فإن لم ير منا اليوم خيرًا وقد نزل به ما نزل اهتمام
ى األسد فن      . ذلك منا على لؤم األخالق وآفر اإلحسان دموا إل وا فتق ا       ولكن هلم ا آن دنا وم ه عن ه حسن بالئ ذآر ل

ه   . نعيش به في جاهه، وأنه قد احتاج إلى شكرنا ووفائنا ك عن ّدخر ذل . وأنا لو آنا نقدر له على فائدة نأتيه بها لم ن
ل       . فإن لم نقدر على ذلك بأنفسنا له مبذولة ا نفسه وليق د من ه آل واح ك وال تمت     : ثم ليعرض علي ا المل ي أيه آلن

ل،     فإذا قال ذ. جوعا لم وتسلمون إال الجم لك قائل أجابه اآلخرون ورّدوا عليه مقالته بشيء يكون له فيه عذر فيس
  .ونكون قد قضينا ذمام األسد

  
ا   : ففعلوا ذلك ودعوا الجمل إلى نادي األسد، ثم تقدموا إليه فبدأ الغراب وقال ك آن أحق أن تطيب أنفسنا لك، فإنا ب

ر         . بنانعيش وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقا اة خي ي الحي ا ف اء وال لن دك بق ا بع يس ألحد من . وإن أنت هلكت ل
ك     . فأنا أحب أن تأآلني، فما أطيب نفسي لك بذلك ي أآل ا ف فأجابه الذئب والجمل وابن آوى أن اسكت فما أنت وم

م    : قال الذئب والجمل والغراب. أنا مشبع الملك: قال ابن آوى. شبع للملك بطن خبيث اللح فنخاف إن  أنت منتن ال
ن آوى والجمل  . لكني لست آذلك فليأآلني الملك: قال الذئب. أآلك الملك أن يقتله خبث لحمك د  : قال الغراب واب ق

اق         : قالت األطباء ه الخن ه يأخذه من ذئب فإن ل نفسه فليأآل لحم ال ك       . من أراد قت ل ذل ال مث ه إذا ق وظن الجمل أن
ك لحمي طيب ومريء      : قال الجمل. رضى األسديلتمسون له مخرجًا آما صنعوا بأنفسهم ويسلم وي ا المل لكن أيه

  .فوثبوا عليه فمزقوه. صدقت وتكرمت وقلت ما نعرف: فقال الذئب وابن آوى. وفيه شبع للملك
  

نهم         ع م م أمتن ى هالآي ل وا عل أنهم إن اجتمع ان   . وإنما ضربت لك هذا المثل عن األسد وأصحابه لعلمي ب و آ ول
ل . عليه لم يكن في نفسه إال الخير رأي األسد فّي غير ما هو ه       : فإنه قد قي به النسر حول ر السلطان من أش إن خي

ور  ا النس به الجيف حوله ن أش ه   . الجيف ال م بس علي م تل ة والحب ل ه إال الرحم ي نفس ن ف م يك د ل و أن األس ول
ول     أال ترى أ. األقاويل إذا إذا آثرت فتذهب برقته ورحمته حتى يستبدلهما بالشرارة والغلظة ين من الق اء أل ن الم

  .وأن الحجر أشد من القلب، وليس يلبث الماء إذا طال تحدره على الحجر الصلد أن يؤثر فيه
  

  فماذا تريد أن تصنع؟: قال دمنة
  

ده : قال شتربة ي صدقته وال          . ما إن أرى إال أن أجاه دهر وال أرى للمتصدق ف ي صالته ال يس للمصلي ف ه ل فإن
ا  ى الحق   للورع في ورعه مثل الجه دوا عل ك            . د إذا جاه ي ذل ان أجره ف ا آ ع عنه د عن نفسه وداف ه من جاه فإن

  .عظيمًا وذآره رفيعًا إن ظفر أو ُظفر به
  

ل     . ال أرى ذلك، فإنه لت ينبغي القتال مع األعداء إال بعد ذهاب الحيل وانقطاعها: قال دمنة ال قب إن معالجة القت ف
ى   ال تحقرّن: وقد قيل. االستعداد بغٌي وخفة عدوًا وإن آان حقيرًا ضعيفًا مهينًا، وال سيما إذا آان ذا حيلة يقدر عل



 

ع                 البحر م ا أصاب المتوآل ب ر ضعيفًا لضعفه أصابه م ه من احتق ه وشدته، فإن ع جرأت د م أعوان، فكيف باألس
  .الطيطوى

  
  وآيف آان ذلك؟: قال شتربة

  
  مثل الموّآل بالبحر مع الطيطوى

  
ه        زعموا أن طائرًا: قال دمنة ع زوجت ى بعض سواحل البحر م ه عل . من طيور البحر يدعى الطيطوى آان وطن

ذآر  ه          : فلما آان أوان إفراخهما قالت األنثى لل ًا حصينًا أبيض في ي مكان التمس ل يض، ف ي أن أب د آن ل ه ق ال  . إن ق
ا نحب،        : الذآر امع لكل م ذا ج ا ه ب، ومكانن ا   ليكن ذلك في مكاننا هذا فإن الماء والعشب منا قري . وهو أرفق بن

ذآر   . فإن البحر لو قدم لذهب بفراخنا. ليحسن نظرك فيما تقول، فإنا على غرر في مكاننا هذا: قالت األنثى ال ال ق
  .ال أظن أن البحر يحمل علينا لما يخاف من الموّآل بالبحر ووآيل البحر ال يجترئ علي

  
ن تهددك للموآل بالبحر وعنادك إياي وأنت تعرف  أما تستحي نفسك م! ما أشد بغيك في هذه المقالة: قالت األنثى

ل         . وحق ما يقال إنه ليس شيء أقل معرفة لنفسه من اإلنسان. نفسك ان قب ذا المك ا من ه ل بن فاسمع آالمي وانتق
إن من ال يسمع من   : فلما آثرت عليه ولم يسمع منها قالت. فأبى الذآر أن يطاوعها. وقوع ما ال نحب وقوعه بنا

  وآيف آان ذلك؟: قال الذآر. ائه يصيبه ما أصاب السلحفاة التي لم تقبل قول أصحابهاأصحابه وأصدق
  

  مثل البطتين والسلحفاة
  

ك   : قالت األنثى اء تل زعموا أن عينًا آان فيها بطتان وسلحفاة وآان بينهم للجوار ألفة، فنقص في بعض األزمنة م
ًا انًا فاحش ين نقص اء . الع ان نقصان الم ا رأت البطت افلم ا  : قالت ا فوّدعت ول منه ين والتح ذه الع رك ه ا ت ي لن ينبغ

ي ال  : قالت السلحفاة. السالم عليك فإنا ذاهبتان: السلحفاة وقالتا إنما اشتد نقصان هذا الماء على مثل هذه الشقية الت
ا . تقدر أن تعيش إال بالماء ا قال. فأما أنتما فإنكما تعيشان حيث توجهتما فاحتاال لي واذهبا بي معكم در    : ت ن نق ا ل إن

يهم     ذآروك أال تيجب اس ف واء ورآك الن ك   . على أن نذهب بك معنا إال أن تشترطي لنا إذا جعلناك في اله ففعلت ذل
ي : ثم قالت. واشترطت أال تجيب أحدًا ا . وآيف السبيل لكما إلى حمل ه       : قالت ذ بطرفي ي وسط عود ونأخ تعضين ف

الوا    . تعلتا بهافرضيت بذلك وحملتاها واس. ونعلو بك في الهواء ادوا وق اس تن ا الن ى العجب،    : فلما رآه انظروا إل
ا قالت  . سلحفاة بين بطتين في الهواء ا      : فلما سمعت السلحفاة مقالتهم وتعّجبهم منه ا فتحت فاه نكم، فلم أ اهللا أعي فق

  .بالنطق وقعت إلى األرض فماتت
  

ال الطيطوى ر : ق افي البح ال تخ ك ف معت مقالت د س ى . ق افأفرخت األنث وول . مكانه البحر ق ل ب مع الموّآ ا س فلم
بهم       ع عشه فغّي ذهب بفراخه م ذآر      . الطيطوى ذآر مّد البحر ف ا لل دت فراخه ا فق ى لم د آنت    : فقالت األنث ي ق إنن

  .أعرف في بدء أمرنا أن هذا آائن وأنه سيرجع علينا قلة عرفانك لنفسك، فانظر إلى ما أصابنا من الضرر
  

ي آخره  أوما ق: قال الطيطوى الذآر ي       : د قلت في أول أمري وأنا أقول ف ا البحر فسيرى صنيعي ف إن جعل علين
ال     . ذلك ا أصابه، وق البحر وم ي    : واجترأ فذهب إلى أصحابه فشكى إليهم ما لقي من الموآل ب م إخواني وأهل إنك

وم، فق             ي الي زل ب ا ن دًا م م غ زل بك ه عسى أن ين ي، فإن الوا ل ه وثقتي في طلب ظالمتي فأعينوني واحت ا  : الوا ل إن
  .أعوانك على ذلك ما استعنتنا، ولكن ما عسى أن نقدر عليه من الموآل بالبحر

  
تقم  : قال الطيطوى يا معشر الطيور سيدتنا العقاب العنقاء فال نزال نتضرع ونناديها بأعلى أصواتنا حتى ترانا فتن

البحر   ل ب اء        . لنا من الموّآ ى العنق ول الطيطوى وصرخوا إل ى ق ابوا إل م وقالت   فأج م    : فظهرت له م ول ا جمعك م
الوا        . دعوتّنني البحر وق وا من الموآل ب ا لق ا م وى من الموآل         : فشكوا إليهم دك أق ذي يقتع ك ال يدتنا والمل ك س إن

  .فلما عرف الموآل بالبحر ضعفه عند قوة ذلك الملك الذي يقتعد العنقاء عّجل فرّد الفراخ. بالبحر ليقاتله
  

ل          وإنما حدثتك بهذه األحدوثة ل قي إن قت د أضاع   : لتعلم أنه ال ينبغي ألحد أن يخاطر بنفسه وهو ال يستطيع، ف ق
ق              . القضاء: نفسه، وإن ظفر قيل ا استطاع من رف ك بم ل ذل دم قب ال ويتق ؤخر القت ل وي ل يعاجل الحي ولكن العاق

  .وتمّحل
  

ى       فما أنا بمقاتل األسد، وال نصب له العداوة سرا وال عالنية، وال أت: قال الثور ه حت ا آنت علي غير عن أحسن م
  .يبدو لي منه ما أخاف به على نفسي



 

  
ه : قال دمنة وقد آريه قوله ات        . ال أتغير لألسد عن أحسن ما آنت علي ور العالم َر من الث م ي وظن أن األسد إن ل

  .إنك لو قد نظرت إلى األسد استبان لك منه ما يريد: التي ذآرها له فإنه متهمه، فقال للثور
  

  وآيف أعرف ذلك؟: ثورقال ال
  

اه       : قال دمنة اغرًا ف ه ف إن رأيت األسد حين ينظر إليك منتصبًا مقعيًا رافعًا صدره مشّددًا نحوك نظره صارًا أذني
  .يضرب بذنبه األرض فاعلم أنه يريد قتلك

  
  .إن رأيت منه هذه العالمات فما هي في أمره من شك: قال الثور

  
ه   . سد على شتربة ومن تحميل شتربة على األسد توجه نحو آليلةثم إن دمنة لما فرغ من تحميل األ فلما انتهى إلي

  إلى أين انتهى عملك؟: قال له آليلة
  

ين األخوين تثبت إذا       : قال دمنة ودة ب ك وال تظنن أن الم قد قارب الفراغ على الذي أحب وتحب فال تشّكّن في ذل
  .احتال لقطع ما بينهما ذو الحيلة الرفيق

  
ه  . لة ودمنة انطلقا ليحضروا قتال األسد فوافقا شتربة داخًال عليهثم إن آلي فلما رآه األسد انتصب مقعيًا وصّر أذني

ه       : فلم يشّك الثور أنه واثب عليه فقال في نفسه . وفغر فاه وضرب األرض بذنبه ة ثقت ي قل ا صاحب السلطان ف م
ة        به وما يتخوف من بوادره وتغير ما في نفسه له عندما يؤتى إليه من البغي والطعن والكذب إال آصاحب الحي

ذي          اء ال ي الم ابح ف ه، أو آالس ي عرين اورة األسد ف إذا جاورها في مبيته ومقيله فال يدري ما يهيج منها، أو آمج
  .ففكر الثور في هذا وهو يتأهب لقتال األسد إن هو أراده. فيه التمساح فال يدري متى هو مساوره

  
م يشك       فلما نظر األسد عند دغره  ة فل ه دمن ا ل ي ذآره منه وما داخله من سوء الظن رأى فيه بعض العالمات الت

ال      ا القت ه األسد ونشب بينهم ا         . إال أنه إنما جاءت لقتاله، فواثب دماء منهم الت ال ى طال وس ور حت ال الث تد قت واش
  .جميعا حتى هلك الثور

  
ا       : دمنةفلما رأى آليلة األسد قد بلغ منه ما بلغ وسالت الدماء قال ل ا وأسوأ عاقبته ا أنكره ك م ى حيلت د  . انظر إل ق

ه الرفق        ذي ادعيت في تبان من خرقك ال م أن   . هلك الثور وتفّرقت آلمة الجند ووقعت مالمتهم مع ما اس ا تعل أوم
ة              ا مخاف ال فيترآه ي القت ا أمكنت الرجل فرصته ف ي؟ وربم ه غن ال وهو عن أخرق الخرق من آلف صاحبه القت

ال   التعرض للمخاطرة  ر قت ة      . والنكبة، ورجاء أن يقدر على صاحبه بغي أمر بالمحارب ر السلطان ي ان وزي وإذا آ
انه  ة       . فيما يقدر عليه بالمالينة والظفر بالحاجة فهو أشد له عداوة من لس ة عن نهك ه الزمان ا أن اللسان تدرآ وآم

رأي  . الفؤاد إ ال رأي إذا    . آذلك النجدة تدرآها الزمانة عن خط دة وال إن النج م يكن لآلخر       ف د أحدهما صاحبه ل فق
أس وال يجزئ         . عنه غنى عند المحاربة، وللرأي على النجدة فضل   رأي دون الب ا ال رة يجزئ به ورًا آثي إن أم ف

ان  . ومن أراد المكر ولم يعرف وجه األمر الذي يأتيه منه آان عمله آعملك. البأس شيئًا يستغنى به عن الرأي وآ
ى نفسك           و. لي علم ببغيك وتعجبك برأيك ّي وعل ا عل ّرة تجنيه وقى مع ذ رأيت وسمعت آالمك أت م أزل م إن  . ل ف

ا خاف أال    . العاقل يبدأ بالنظر في األمور واألعمال قبل مالمستها ه وم فما رجا منها أن يتم على ما يريد أقدم علي
م      إال. ولم يمنعني من الئمتك في أول أمرك وتوقيفك على عيوبك. يتم انصرف عنه ولم يتلّبس به رًا ل ان أم ه آ أن

  .أستطع إظهاره وابتغاء الشهود عليك واألعوان وعرفت أن قولي ال يزيدك خيرًا وال يردك عن سوء
  

ى           أخبرك عن نفسك وأوقفك عل ة أمرك ف فأما اآلن حين استبان لي عجز رأيك وخرق عملك ورأيت سوء عاقب
ل  . من ذلك أنك تحسن القول وتسيء العمل. عيوبك د قي ول فال يحسن        ال شيء أ : وق ك من صاحب يحسن الق هل
ل، وال  . وإنما غّر األسد منك أنك تحسن الكالم فأهلكته ألنك ال تحسن الفعل. العمل وال خير في القول إال مع الفع

ورع،   في النظر إال مع الخبرة، وال في المال إال مع الجود، وال في الصديق إال مع الوفاء، وال في العفة إال مع ال
د  ي الص ن          وال ف حة واألم ع الص اة إال م ي الحي ة، وال ف ن الني ع حس دقة إال م ي الص اء، وال ف ع الوف يق إال م

وقد شرطت أمرًا ال يداريه إال العاقل الرفيق آالمريض الذي تجتمع عليه وجوه مختلفة من األمراض   . والسرور
  .واألدوية فال يستطيع دواءه إال الطبيب الرفيق

  
ى آل ذي بصر بصرًا،             واعلم أن األدب يذهب عن العا د عل ار يزي ا أن النه كرًا آم د األحمق س ل السكر ويزي ق
ه بصرها    زل وإن          . والخفافيش يسوء ب ذي ال يتزل ل ال ه آالجب ة أصابها وال شرف بلغ ل ال تبطره منزل وذو العق



 

ريح   . اشتدت الريح يم ال ه نس رًا سمعته     . والسخيف تبطره أدنى منزلة آالحشيش الذي يحرآ د اّذآرت أم ذآر  وق ي
ع         د أن ينتف م يستطع أح اس فل ره من الن من أمر السلطان أنه إذا آان صالحًا وآان وزراؤه وزراء سوء امتنع خي

ه     . منه بمنفعة وال صحة اح، ال يستطيع أحد أن يدخل وإنما مثله في ذلك مثل الماء الصافي الطيب الذي في التمس
ة ال  . وإن آان سابحًا وآان إلى دخوله محتاجا ا حيل روا وصلحوا     وإنم رابتهم إذا آث تهم وق وك وزين ك أردت  . مل إن

اء،  . أال يدبر أمر األسد غيرك، وإنما السلطان بأصحابه آالبحر بأمواجه والخرق التماس الرجل اإلخوان بغير وف
ذه     . واألخذ بالرياء ومودة النساء بالغلظة، ونفع الناس بضّر نفسه، والعلم والفضل بالدعة والحفظ ع ه ا نف ولكن م

ال الرجل لطائر      ا ا ق ك آم ي ذل تقيم وال     : لمقالة وما حد هذه العظة، وأنا أعلم أن األمر ف ا ال يس ويم م ال تطلب تق
  .تأديب ما ال يرعوي

  
  وآيف آان ذلك؟: قال دمنة

  
  مثل القرود والطائر والرجل

  
ة يراعة         : قال آليلة ال فأبصروا ذات ليل ل من الجب ي جب انوا ف رود آ ا     زعموا أن جماعة من الق وا أنه ر فظن تطي

ذي  : وآان قريبًا منهم شجرة فيها طائر فجعل يناديهم. شرارة فجمعوا حطبًا فوضعوه عليها ثم أقبلوا ينفخون إن ال
ا ال    : فمر عليه رجل فقال. فأبوا أن يسمعوا منه فنزل إليهم ليعلمهم. رأيتم ليس بنار ويم م تمس تق أيها الطائر ال تل

دم   يستطيع وال تأديب ما ال يتأد تقيم بالمعالجة ن ذي ال ينقطع ال تجّرب      . ب، فإنه من عالج ما ال يس إن الحجر ال ف
دم     . والعود الذي ال ينحني ال يعالج انحناؤه. عليه السيوف تقيم ن ا ال يس الج م ك الطائر أن يسمع     . ومن ع أبى ذل ف

ا        ر اليراعة أنه يفهمهم أم ردة ل ار  من ذلك الرجل وينتفع بشيء من قوله حتى دنا من الق ه بعض   . ليست بن فتناول
  .القرود فقطع رأسه

  
د غلب عليك الخب والعجز     . فهذا مثلك في قلة انتفاعك باألدب والموعظة ا    . وأنك يا دمنة ق والخّب والعجز خلت

  .والخب أشدهما عاقبة، فأشبههما أمرًا بالخب شريك المغفل. سوء
  

  وآيف آان ذلك؟: قال دمنة
  

  مثل العلجوم والحية
  

ى عشه فأآلت فراخه             : خبقال أبو ال ة إل رخ العلجوم ذهبت الحي ان إذا أف ة وآ ه حي ًا جاورت وا أن علجوم . زعم
ة  أله      . وآان العلجوم قد وافقه مكانه فلم يتسطع ترآه وحزن لما لقي من الحي ه فس ا من ذلك سرطان دن ا  : ففطن ل م

ي ا لق أخبره م ك؟ ف رطان. يحزن ه الس ال ل ن ا : فق ه م تفي ب ر تس ى أم ك عل ال أدل ةأف ال. لحي أ : ق ك؟ فأوم ا ذل وم
ات  : السرطان إلى جحر قبالته فقال راص    . أترى ذلك الجحر؟ فإن فيه ابن عرس وهو عدو للحي مكًا آثي اجمع س ف

ن عرس     ى جحر اب ى         . ثم ضع شيئًا منه عند جحر الحية إل األول حت ن عرس يأآل من السمكات األول ف إن اب ف
ا       ففعل العلجوم . ينتهي إلى جحر الحية فيقتلها ة فقتله ى الحي ن عرس إل ك وانتهى اب ك      . ذل ى ذل م جعل يرجع إل ث

  .المكان للعيادة يلتمس طعاما حتى وقع على عش العلجوم لقرب جواره من جحر الحية فأآل العلجوم وفراخه
  

ره    ال لغي ا يحت ال الخب  . وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن من لم يتثبت في حيلته ويدبرها أوقعته في أشد م : ق
دا      . د سمعت هذا المثل فال تهابنه ألنه أيسر أمرًا مما تظنق ا، وغ دخل فيه ى الشجرة ف فتابع الشيخ ابنه وانطلق إل

م،  : القاضي والخب والمغفل إلى الشجرة وسألها القاضي هل عندك شهادة؟ فأجابه الشيخ من جوف الشجرة أن نع
تفطن، هل طاف بالشجرة أحد      فاشتد عجب القاضي واستنكره وجعل ين . المغفل صاحب الدنانير وبصر  . ظر وي

ين              ه الع ه في ذي تنال ان ال ع عن المك ان ارتف د آ يئًا ألن الرجل ق ر ش م ي أمر القاضي   . بذلك الجوف فنظر فيه فل ف
ادى       د فصاح ون ه الجه زل ب م ن اعة ث ر س و الخب ك الجوف وتصّبر أب ي ذل دّخن ف ار ف ا الن ع، ودع بالحطب فجم

ًا      . عد ما أشفى على الموتفأمر القاضي فأخرج ب. واستغاث ره ميت ى ظه ه عل فعوقب الخب ثم غّرم ثم انقلب بأبي
  .وانطلق المغفل بالدنانير

  
ون   امع للخب      . وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن صاحب المكر والخديعة ربما آان هو المغب ة ج ا دمن وأنت ي

اج من     ة والخديعة والعجز من ثمرة مكرك هذا الذي ترى، مع أنك لست بن ر من      . العقوب ة أم ون عاقب ذلك تك وآ
م        . آان مثلك، فإنك ذو وجهين ولسانين ا ل ى البحور، وصالح أهل البيت م وإنما عذوبة ماء األنهار ما لم تنته إل

انين     نهم ذو لس دخل بي م ي ه       . يفسد بينهم مفسد، وبقاء اإلخاء بين األخوان ما ل به من يس شيء أش انين ل إن ذا اللس ف
ّمها    بالحية ألن الحية ذ نهم آس فقًا أن        . ات لسانين، ويجري من لسانك بي ًا مش م من لسانك خائف ذلك الس م أزل ل ول



 

ة وصحبة ومواصلة    ا       . يعّرني بشيء آارهًا لقربك، ذاآرًا لموعزة قراب ة يربيه اجر من األصحاب آالحي إن الف ف
ر : وآان يقال. صاحبها ويمسحها ثم ال يكون له منها إال اللسع ه،     الزم ذا العقل والك اك وفراق ه وإي م واسترسل إلي

ة      ود الخلق ر محم ان غي ه         . وال بأس عليك أن تصحبه وإن آ ه وانفع ع بكرم ه وانتف ولكن احترس من شين أخالق
اء   . وإني بالفرار منك واالجتناب لك لجدير. بعقلك، وفّر الفرار آله من اللئيم األحمق رك وف وآيف يرجو أحد غي
ل    . وشّرفك ما صنعت وآرمًا وقد صنعت لملكك الذي أآرمك اجر القائ ل الت ك مث إن أرضًا يأآل   : بل مثلك في ذل

  .جرذها مئة مّن حديدًا غير مستنكر فيها أن تختطف بزاتها الفيلة
  

  وآيف آان ذلك؟: قال دمنة
  

  مثل الخّب والمغفل
  

ي ت    : قال آليلة ا شريكين ف ار، وآان ا أن   . جارة زعموا أن خبًا ومغفًال أصابا في طريق بدرة فيها ألف دين دا لهم فب
ا ى منازلهم ا إل دنانير . يرجع ام ال دا القتس دينتهما قع ن م وا م ا دن ل للخب. فلم ال المغف ي : فق ذ نصفها واعطن خ

ى    : فقال. وآان الخب قد وّطن نفسه على أن يذهب بها آلها. النصف رب إل اوض أق ال نقتسمها، فإن الشرآة والتف
ا      ولكن خذ منها نفقة وآخ. المخالصة والصفاء ة جئن ى النفق ا إل إذا احتجن ذ أنا مثلها وندفن البقية في مكان حريز، ف
  .جميعًا فأخذنا حاجتنا

  
دوح        . نعم: قال المغفل ة من شجر ال ي أصل شجرة عظيم ة ف م إن  . فأخذا من الدنانير شيئا يسيراص ودفنا البقي ث

ل   . الخّب خالفه إلى الدنانير وأخذها وسّوى األرض على موضعها  ال المغف ك بأشهر للخب    فق د ذل ا   : بع د احتجن ق
ه         . إلى نفقة فانطلق بنا إلى الدنانير نأخذ منها نفقة ذي آانت في ان ال احتفرا المك ا الشجرة ف ى أتي فانطلقا جميعا حت

ال     ثقّن أحد بأحد    : الدنانير فلم يجدا فيه شيئًا، فأقبل الخب على شعره وينتفه وعلى صدره يضربه وصاح وق ال ي
ى شدة     . خالفت إلى الدنانير فأخذتها.  صاحبوال يغتّرن بأخ وال زداد الخب إل فجعل المغفل يتنّصل ويلعن، وال ي

  من أخذها غيرك؟ هل شعر بنا أحد سوانا؟: عليه فيقول له
  

دنانير    ذي أخذ ال ال  . ثم إن الخب أخذ المغفل فانطلق به إلى القاضي فاقتص عليه قصته وزعم أن المغفل هو ال فق
ي أصلها        هل لك : له القاضي دنانير ف ي آانت ال ي الشجرة الت فعجب القاضي من    . بّينة؟ قال الخب؟ نعم تشهد ل

ا ادعى من    : وقال للكفيل. ادعائه شهادة الشجرة وأنكر ما قال فأمر به أن يكفل نفسه وافني به غدا ليطلعنا على م
  .شهادة الشجرة

  
ا        يا أبت إن: فانصرف الخّب إلى بيته فقّص على أبيه القصة وقال ا وإنم ا آنت رأيت فيه ي لم أستشهد الشجرة لم

و الخب  . فإن شئت ققد أحرزنا الدنانير وآسبنا مثلها من قبل المغفل. اتكلت عليك فيما ادعيت به ك   . قال أب ا ذل وم
رى         : قال الخب: الذي تأمرني به دخل ال ُي ا م اء فيه دوح جوف ة من شجر ال إني قد توخيت بالدنانير شجرة عظيم

ك       . صلها في خالفت إليها فأخذتها وادعيت على المغفل زورًافدفنتها في أ ي ذل دخل ف ة فت ذهب الليل فأنا أحب أن ت
ا  : قال أبو الخب . المغفل أخذ الدنانير: المكان، فإذا جاء القاضي فسأل الشجرة شهادتها تكلمت من جوفها وقالت ي

بيه     ك ش اك أن يكون تمحل ال الخب  . ًا بتمحل العلجوم  بني إنه ُرّب متحيل أوقعته حيلته في شر فإي ان   : ق وآيف آ
  ذلك يا أبت؟

  
  مثل التاجر المستودع حديدًا

  
رزق    : قال آليلة اء ال ه   . زعموا أنه آان بأرض آذا وآذا تاجر مقّل فأراد التوجه في وجه من الوجوه ابتغ ان ل وآ

ده . مئة مّن من حديد فاستودعها رجال من معارفه ثم انطلق د باعه     فلما رجع بعد حين طلب حدي ان الرجل ق ، وآ
اجر . آنت وضعت حديدك في ناحية من البيت فأآله الجرذان: واستنفق ثمنه، فقال له ي     : قال الت ان يبلغن د آ ه ق إن

ففرح الرجل لما سمع من   . أن ليس شيء أقطع للحديد من أسنانها وما أهون هذه الرزّية فاحمد اهللا على صالحك
ه   فو. اشرب اليوم عندي: التاجر وقال له ده أن يرجع إلي ه          . ع ه صغيرًا فحمل ًا ل ي ابن ده فلق اجر من عن فخرج الت

  .وذهب به إلى بيته فخّبأه ثم انصرف إلى الرجل وقد افتقد الغالم وهو يبكي ويصرخ
  

فصاح . لقد رأيت حين دنوت منكم بازيًا اختطف غالمًا فعسى أن يكون هو: قال له: هل رأيت ابني: فسأل التاجر
ان     يا: الرجل وقال زاة تختطف الغلم اجر  . عجبًا، من رأى أو سمع أن الب ال الت تنكر أن أرضًا يأآل     : ق يس بمس ل

أآلت الحديد وسمًّا أآلت فاردد ابني وخذ  : قال الردل. جرذها مئة مّن حديد قد تختطف بزاتها الفيلة، فكيف غالمًا
  .حديدك



 

  
واه       وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنك إذ غدرت بملكك ذي البالء درك بمن س ال أشك بغ دك ف ال  . الحسن عن ف

نح       . وقد علمت أنه ليس للمروءة عندك موضع . طمع لذي عقل في وفائك ألحد ودة تم ه ال شيء أضيع من م فإن
ّر               ه، أو س تمع ل ه من ال يس ؤّدب ب ه، أو أدب صالح ي د من ال شكر ل لمن ال وفاء له، أو بالء حسن يصطنع عن

و طلبت بالعسل             ولس. يستودعه من ال حصافة له ّرة ل ي أعرف أن الشجرة الُم ر طباعك ألن ي شك من تغي ت ف
راً   ي      . والسمن لم تثمر إال م ي وأخالق ى رأي د خفت صحبتك عل ر وصحبة       . وق ورث الخي ار ت إّن صحبة األخي ف

اً   ت طيب ى الطيب احتمل ّرت عل ًا وإذا م ت نتن تن احتمل ى الن ّرت عل الريح إذا م ّر آ ل ش رار تحدث آ د . األش وق
م            عر اء وذوو العوج ُيضّر وعجه اء تعيب الكرم اء واللؤم زل السخفاء تستخف العلم م ت فت ثقل آالمي عليك فل

  .باستقامة من خالطهم
  

فلما قتله راجع رأيه وفّكر فيما صنع بعد سكون غيظه وضاق . فانتهى آالم آليلة إلى هذا وقد فرغ اٍألد من الثور
ور ذ  : به ذرعًا وقال في نفسه ان الث د فجعت نفسي           لقد آ ه، وق ًا علي ًا مبغي ان بريئ ه آ ق وال أدري لعل ل وخل ا عق

ه      . بفجيعة ما أصبت منها عوضًا ال ل ه فق دم إلي ة وتق : فحزن وندم وعرف دمنة ذلك من األسد فترك محاورة آليل
  .ما يحزنك أيها الملك وقد أظفر اهللا يدك وأهلك عدوك

  
  .رت صحبته وحرمته فداخلني له رأفةحزنت على عقل الثور وآرم خلقه وذآ: فقال األسد

  
ك   : قال دنة ا المل ه أيه ه      . ال ترحمّن رحم من يخاف غائلت ل ال ي إن العاق ا أبغض الرجل      . ف ازم ربم ك الح وإن المل

دواء البشع     ى ال وآرهه ثم يقبل عليه فيقّربه ويوّليه األمور لما يعرف عنده من الغناء والعقل، آما يقبل الرجل عل
ة إصبعه    . تهالكريه رجاء منفع وربما أحب الرجل وعز عليه فأقصاه وابعده مخافة ضّره آفعل الرجل تلسع الحي

  . فيقطعها ويرمي بها مخافة أن ينتشر سّمها في جسده آله فيقتله
  

تبان األسد آذب             . فأقّر األسد بقوله ه فاس ه علي ة وبغي ول دمن ان من ق ا آ ور وعم ر الث ثم إن األسد فحص عن أم
  .فهذا حديث األخوين المتحابين يقطع بينهما الخؤون الكذوب. وخيانته له فقتله شّر قتلدمنة وسوء عمله 

  
  باب الفحص عن أمر دمنة

  
ك للفيلسوف ال المل ودة : ق ى أزال الم بهة حت ين بالش د اليق ال آيف أفس دو المحت ال الع ي مح ديثك ف د سمعت ح ق

ه عن        وأدخل العداوة، فحدثني إن رأيت آيف اطلع األسد على ذنب دم اذيره ومدفع ه وآيف آانت مع ى قتل نة حت
  .نفسه

  
دبا الفيلسوف ال بي ذآر   : ق ل وت ه بالقت ى معالجت دم عل تربة ن ل ش ا قت د لم ة أن األس ر دمن ي آتب خب دنا ف ا وج إن

وة     . حرمته ه خل ة، وأطولهم ب وآان من جنود األسد وقرابته نمر آان من أآرم أصحابه عليه، وأخّصم عنده منزل
ه من             . ربالليل والنها د داخل ا ق ديثهم بعض م ه بح امرة أصحابه ليقطع عن ل مس تربة يطي وآان األسد بعد قتله ش

ل          . الكآبة والحزن بقتله الثور دأٌة من اللي ى مضت ه ة حت ي سمره ذات ليل ر لبث ف ده     . وإن النم م خرج من عن ث
ًا يستضيء    وقد آان منزل آليلة ودمنة قرب منزل األسد فدنا النمر من من. منصرفا إلى منزله زلهما ليصيب قبس
  .به وآانا مترافقين

  
ه     ه رأي ّبح ل فسمع النمر محاورتهما ونصت لهما حتى سمع آالمهما آله، ووجد آليلة قد أقبل على دمنة يعذله ويق

داوة        : وآان فيما أنبه به أن قال. وفعله ويعّظم له جرمه ويوّبخه بغدره ور من الع ين األسد والث ذي هيجت ب إن ال
د الم ه،  بع ع طلع رك ومطل ر أم ك لمظه ة وفائ ك وقل خافة عقل د السالمة بس حناء بع ة والش د األلف ة بع ودة والفرق

د  . والزمك من بغيه ما تستوبل عاقبته وتستمر مذاقته فإن الغدر وإن الن عاجُله واستحليت فروعه مّر العاقبة بعي
ك     داء ب ك واالقت ك        المهواة وخيم المزلقة، وإني باجتنابك وترك مقارنت ى نفسي من معّرت آمن عل ق، فلست ب لحقي

اء. وشرهك وغدرك د قالت العلم ًا: وق ون مريب ئال تك ة ل ك . اجتنب أهل الريب د من ك ومتباع ارك مقارنت إني ت ف
زل بتشبيهك                 م ت أمون، فل ره الناصح الم ك ووزي ين المل داوة ب ا أنشبت الع ي به ك لسوء أخالقك الت ومغترب عن

  .القسوة وأورطته الورطة فقتله مظلومًا بريئًا وتمويهك بالباطل حتى حملته على
ي التغييب عن            : قال دمنة إني سأعمل ف ى نفسك ف ّي وعل دع تضييق األمور عل قد وقع من األمر ما ال مرّد له ف

  .والحسد والحرص حمالني على ما صنعت. فقد آرهت ما مضى مني. موقع األمر في نفس األسد
  



 

ا انص    دّا أال           فلما سمع النمر ذلك من آالمهم ا عه وءة أم األسد فأخذ عليه ى اللب ى دخل عل ًا مسرعًا حت رف خفّي
  .فعاهدته على ذلك فأخبرها بالقصة على وجهها من قول آليلة وإقرار دمنة. تفشي سّره إلى األسد وال إلى غيره

  
ر راّد   إ: فلما أصبحت أم األسد أقبلت حتى دخلت على األسد فوجدته مكتئبًا حزينًا لقتله شتربة فقالت  ن حزنك غي

عليك مدبرًا وال سائق إليك نفعًا، وأنت غنّي عن أن تجعله للبالء عونًا عليك فتضعف به فؤادك وتنهك به جسمك  
ا   إن علمت أن   . وتحمل به المضرة على نفسك، وأنت بحمد اهللا بتحصيل األمور رفيق بصير بصادرها ووارده ف

ه           .لك في الحزن فرجًا فحّملنا منه مثلما أنت فيه ا أنت في ه مثلم ا من ًا فحّملن ي الحزن فرج ك ف . وإنت علمت أن ل
ار  . وإنت علمت أنك ال ُترجع به مدبرًا وال تسوق به إليك نفعًا فارغب عنه وانظر فيما يعود عليك نفعه وإن اعتب

  .ما بلغك عن شتربة حتى يصّح لك حقيق ذلك من باطله ليسير
  

  فكيف لي بذلك؟: فقال األسد
  

ك من نفسه    : دقال أم األس ر ذل . إن العلماء قد قالوا من أراد أن يعرف محبه من مبغضه وعدوه من صديقه فليعتب
ك  . فإن الناس على مثل ذلك له آما هو عليه لهم وإن أقنع ما شهد على امرئ نفسه فلنا من قولك دليل على أن قلب

ور  . الخطأ وذلك فاعلم أنه رأس. يشهد عليك بأنك عملت ما عملت بغير علم وال يقين ولو آنت حين بلغك عن الث
ى         يًال عل ك بحسن النظر الآتفيت بقلبك دل ما بلغك آففت نفسك وملكت غيظك ثم عرضت ما بلغك عنه على قلب

ا           ّرها وعالنيته ي س ى بعضها من بعض ف ا يتالق أ فيم وب تتكاف ر    . تكذيب ما أتاك عنه، ألن القل فقس أمرك وأم
  .ته وموقعه اليوم بعد موتهالثور بموقع أمر آان في نفسك جناي

  
ا      : فقال األسد ان فيم ي ذنب واحد آ لقد أآثرت الفكر وحرصت على التجني على الثور بعد قتلي إياه لعلي آخذه ف

ه         . بيني وبينه أقّوي به تهمتي فما يزداد ظني به إال حسنًا وله ودًا ول هي حملت ق أق ه شرارة خل ذّآر من ولست أت
اه   على أن ابتدأني بالحسد وال  ه دع نقص رأي أتهمه به على طلب مغالبتي، وال أتذآر مني إليه أمرًا سيئًا أرى أن

رط  . إلى عداوتي فإني أحب أن أفحص عن أمره وأبالغ في البحث عنه وإن آنت أعرف أن ذلك غير مصلح ما ف
سمعت من   فأخبريني هل . ولكني أحب أن أعرف موقعي الذي أنا عليه فيما صنعت من الخطأ أو الصواب. مني

  .أمره شيئًا تذآرينه لي
  

ات   . نع قد بلغني أمر استكتمنيه بعض أهلك: قالت أم األسد ولوال ما قالت العلماء في إذاعة السر والتضييع لألمان
  .وأنت تترك ما ال نفع فيه وما منجى ألخبرتك بما علمت

  
ان  إن العلماء ألقاويلهم وجوه آثيرة ومعان مختلفة وأحوال متصر: قال األسد فة، وليس في آل الوجوه أمر بالكتم

ر موضعه ضر وأفسد            . ولكل أمر موضع وخبر ي غي ان ف ع، وإن آ ه ونف ي موضعه صلح العمل ب . فإذا آان ف
ه   . فمما تعظم مضّرته وال يرضى استقالته آتمان ما ينبغي له أن يعلن عذرًا في إسراره وال سعة في السكوت عن

ه الوجل          فإني أرى أن مطلعك عليه قد ألقى عل اره، وحمل ة بإظه ّره وأنت حقيق ره وش ك خي ى نفسك وزره وحّمل
  .على نفسه من آتمانه، فألقي ما استودعت منه عنك بإفشائه إلّي وإظهاره

  
الم لعلمي       : قالت أم األسد ر من الك ى آثي ن يعل قد عرفت الذي قلت وإنه آما قلت وإن آان في ما ذآرت ما يحمل

ال            فال. بموقع هذا األمر في نفسك ي نك ة ف زم والمبالغ رأي أن يمنعك من الع ا أرى من ال ى م  أراك إن آنت عل
  .فحدثني إن آان في نفسك مني حرج. أهل الجريمة والغدر في اعتقاد األلفة والثقة والتصديق

  
ما في نفسي حرج وال أنِت عندي نّمامة وال أنا في نصحك مرتاب وال أرى عليك في ذلك من ضرر   : قال األسد

  .شاء ذلك األمر إلّيفي إف
  

ودة    : بل ضرر منه علّي في خالل ثالث: قالت أم األسد أما واحدة فانقطاع ما بين وبين صاحب هذا السر من الم
ل     ي قب إلباحتي بسره، وأما األخرى فخيانتي لما اسُتحفظت من األمانة، وأما الثالثة فوجل من آانوا يسترسلون إل

  .اليوم مني وقطعهم أسرارهم عني
  
أخبرني     : ل األسدقا اب بنصحك، ف األمر على ما قلت وما أنا عّما آرهت بالمفتش، وما يختلج في صدري االرتي

  .بجملة األمر إن آرهت أن تخبريني باسم صاحب السر ما أسّر إليك منه
  



 

ا ره له ن ذآ ّم م م تس ك الحديث ول ة ذل ه بجمل ا قالت أن قالت. فأخبرت ان فيم والة والرؤ: وآ ه ال ينبغي لل اء إن س
اس  . استبقاء الخونة الفجرة أهل الغدر والنميمة والمحال واإلفساد بين الناس بفساد صالحهم وأول من نفى عن الن

ورهم       ون ألم ادة المتوّل يهم من يصلحهم الق ال        . من يفسدهم وساق إل ان يق د آ ه ق ق، فإن ة حقي ل دمن إن : وأنت بقت
تربة       . ان أهل الغدرإذاعة السر وائتم: إفساد أجّل األشياء من قبل خصلتين ين ش ك وب داوة بين ذي أنشب الع وإن ال

ي       . أنصح الوزراء وخير اإلخوان حتى قتلته غدر دمنة وجهالته ومكره وخيانته دا ل ه وب ى مكنون د اطلعت عل وق
وم   ل الي ا       . ما آان ُيخفي عليك وعلمته نحو ما آان يذآر من حديثه إياك قب ه م ر من دك وإن ظه ك ولجن فالراحة ل

ّره   آان يكتم يس   . وعلن منه ما آان يبطن بقتله، فاقتله عقوبة لجريمته وإبقاًء على جندك فيما ُيستقبل من ش ه ل فإن
ة   . على مثلها إن انتعش بمأمون إن  . ولعلك أيها الملك أن تْرآن إلى ما ُأمر به الملوك من العفو عن أهل الجريم ف

ه       رأيت ذلك فاعلم أنه ليس في من بلغ جرمه جرم دمنة ألنه ال رًا بخالبت ة وس ة عالني ى دمن ذنب له أآثر مما جن
ه         ده وقتل ى حس ه عل ى انطوى من ه، حت ومكره وتحميل الملك على البريء من وزرائه السليم صدره الناصح جيب

  .على شبهة
  

ا هو       . إني لست أجهل قول العلماء لتعظيم الفضل في العفو عن أهل الجرائم  : ثم قالت ك إنم ي ذل ولكن الفضل ف
ا      دون ال تعد به يئة واس الهم الس نفوس أو جناية العامة التي يقع فيها الشين وتحتج بها السفهاء عندما يكون من أعم

  .الملك باألمر الذي يضل خطره فيه إن آان إلى العامة
  

ه وجوههم   ه فحضرت     . فأمر األسد أمه باالنصراف عنه وبعث حين أصبح إلى جنوده فُأدخل علي ى أم فأرسل إل
ه         . بدمنة فُأتي به المجلس ثم دعا ل ب ده بالتميث ه قلب األسد ي ين يدي ام ب ا أق ة      . فلم ن بالهلك ك أيق ة ذل ا رأى دمن فلم

ه          : فالتفت إلى بعض من يليه فقال له بصوت خفّي م ل ان شيء جمعك ك أو هل آ هل حدث من حديث أحزن المل
  آما أرى؟

  
ّد     . مورما أرى األول ترك لألخير مقاًال في شيء من معاريض األ: قال دمنة ال أّن أش ا يق وقد جرى في بعض م

ل السوء    وده المث ا     . الناس اجتهادًا في توقي الشر أآثرهم فيه وقوعًا، وال يكون للملك وجن ك إنم د علمت أن ذل وق
ا            . قيل في صحبة األشرار ه إياه ه من شرورهم توقي م ينّج م ل م عمله ه من صحبهم وهو يعل ذلك انقطعت   . إن ول
يس أحد    النساك بأنفسها واختارت الوحدة في الجبال على مخالطة الناس وآثرت العمل هللا على العمل لخلقه ألنه ل

أ      . يجزي بالخير خيرًا إلى اهللا ا الخط ي أآثره ك ف ع ذل . فأما من دونه فقد تجري أمورهم على فنون شتى يكون م
ه وما أحد بأحق بإصابة الصواب من الملك الموّفق الذيا ال يصانع أحدًا لحاجة به إلي وإن . ه وال لعاقبة يتخّوفها من

الء   . آان أحق من ذلك من عظمت فيه رغبة الملوك من محاسن الصواب فمكافأة أهل البالء الحسن عندهم ا ب وم
ه     . أبين حسنًا من نصيحة ر أضطغين علي ور أم ولقد علم وعلمت وعلم جميع من حضر أنه لم يكن بيني وبين الث

ه       . آان بذلك من ضّر وال نفعفيه حقدًا وال أبغي له غائلة، وما  ا اطلعت علي ه م ه وأعلمت ك في ولكني نصحت المل
اً  د تخّوف      . من أمره حتى أبصر مصداق ما ذآرت له وآان فيه أفضل رأيًا وأشد حزمًا وعزم ه ق د أعرف أن ولق

ى طلب هالآي      وا عل ا آنت أتخّوف أن   . مثلها مني غير واحد من أهل الغش والعداوة فنصبوا نصبي وأجمع  وم
  .يكون جزائي على النصيحة وحسن البالء أن يحزن الملك على ترآه إياي حّيًا

  
م     : فلما سمع األسد قول دمنة قال إني لست أحّب أن أحك أخرجوه عني وادفعوه إلى القضاء، فليفتشوا عن أمره، ف

  .على محسن وال مسيء إال بظهور وجه الحق والعدل
  

ال     م ق ة لألسد ث ه   : فسجد دمن ك إن ا المل تخراجًا لغامضات          أيه يس أآشف للعمى وال أوضح للشبهة وال أشد اس ل
ك        ه ذل ا يصاب ب ادرة فيم اد والمب ي الشجر          . األشياء من االجته تكّنة ف ار تكون مس ك أن الن ا المل د علمت أيه وق

ا       . والحجارة فال تخرج وال تصاب منفعتها إال بالعمل والطلب ًا لتخّوفت التكّشف عن جرمي آم ولو آنت مجرم
ه أو     . أصبحت لعلمي ببراءتي، أرجو أن يخرج الفحص والتكشف صحة أمري قد وآذلك آل شيء طابت رائحت

ا   . نتنت فاليوم يزيده فووحًا وظهورًا ذهبًا ولم ولو آنت أعرف مع ذلك لنفسي ذنبًا أو جرمًا لوجدت في األرض م
ص عن أمري أن يرفع إليه في آل  ولكني أحب أن يأمر الملك من يلي الفح. لزمت باب الملك أنتظر ثواب عملي

بهات           ي أمري بش بعض وال يعمل ف ه ويعارض بعض أمري ب يوم ما يكشف من عذري وبراءتي ليرى فّي رأي
ه من           ور لجدير أن يمنع تبان من عداوة الث د اس ا ق أهل البغي والعداوة، فإن الذي رأى الملك من تشبيههم عليه م

ي نفسي    اإلقدام على قتلي بعد الذي علم من نصيحتي وحوطتي عليه ومن رأيه الذي قد علمه الملك من منزلتي ف
ه    . من خساسة الحال وصغر الخطر ا يطمع في وإني لست أستطيع أن أدفع نفسي عن نسبة العبودية وال أطمع فيم

د   . من فوقي اتي وبع فإني وإن آنت عبد الملك فإن لي من عدله نصيبًا أعرف أن الملك معطينيه من نفسي في حي
ه وال         . يموت ى عدل إني أرغب إل ي ف ي براءت فإن آان الملك أجمع على دفعي إلى من يبحث عن أمري وينظر ف

اع     . يغفل أمري وأن يأمر برفع معاذيري إليه يومًا بيوم ة استطاعتي المتن ّي وقل فإن آان الملك للبالء المقدور عل



 

ى    من القدر غير مترّو في أمري وال متبّحث عن شأني وال صارف العقوب ة عني لقول أهل الشرارة والمحال عل
ا  : وقد قالت العلماء. غير ذنب سلف مني، فلم يبق لي ناصٌر ألجأ إليه إال اهللا فإنه آاشف الكرب إنه من صّدق فيم

دها         ا لعب ذلت بماله ي ب رأة الت ا أصاب الم يشّبه عليه بما ينبغي الشك فيه وآّذب بما ينبغي أن يصّدق فيه أصابه م
  .ابتشبيهه عليه

  
  وآيف آان ذلك؟: قال األسد

  
  مثل المرأة والمصّور والعبد

  
ة          : قال دمنة رأة ذات حيل ه ام بًال وآانت ل دعى ح اجر ي دعى آشمير ت زعموا أنه آان بمدينة باثرون في أرض ت

ى اختالس           . ودهاء تختلس من ماله فتبيعه لشؤونها ا عل اهر بالتصاوير يواطئه ا مصّور م ى جانب بيته ان إل وآ
ا   .المال ا فيه ى       : فقال المرأة للرجل في بعض أحيانه التي آان يأتيه ا عل ع به ال بصناعة اّطل إن استطعت أن تحت

ي وبك            ك ب ق ذل ون رف ه يك اب ب داء وال رمي وال شيء يرت ر ن ال المصور  . مجيئك إذا جئتني بالليل من غي : فق
ل الصور، وجه    الءة بتهاوي اليقق األبيض      عندي في ذلك من الحيل ما يسّرك، وهو أن عندي م بيه ب ا الواحد ش ه

راً   ية منظ ة الحندس بيه بالظلم واد ش ك الس ر حال ه اآلخ ر، والوج بيه بضوء القم ة . الش ي الليل دعوك ف فبياضها ي
ال   رة، فق ال دون       : الظلماء بضوئه وسوادها يبدو لك في الليلة المقم أتيني بالم ي صاحبك فت اعلمني أن ا ف إذا رأيته

ال المختلس           فدخل عبد للتاجر وهما. نداء يئَا من الم أراد أن يصيب ش ا، ف ك فسمع قولهم ي ذل ا  . يتفاوضان ف فلم
ا       ى رده ه ويسرع إل ا صاحبًا ل . آان بعد ذلك وآان العبد صديقًا ألمة المصور طلب إليها أن تعيره المالءة ليريه

ه   فلما رأته لم ترتب. فأعطته المالءة فلبسها ولقي المرأة على نحو ما آان يأتيها المصور بشيء من شأنه فبذلت ل
ي موضعها       ة فوضعتها ف ى األم المالءة إل اً     . حصة من المال ثم رجع العبد ب ه غائب ان المصور عن بيت ا  . وآ فلم

رأة   ا الم ه فقالت     . مضت هدأة من الليل رجع المصور إلى بيته ولبس المالءة وأتى به الءة دنت من ا رأت الم : فلم
ل ما شأنك أسرعت راجعًا وقد أخذت المال  ا خبت نفسه وانصرف نحو         . في أول اللي ا سمع المصور آالمه فلم

ى صنعه     دم عل منزله، ثم دعا جاريته فتوّعدها بالضرب فأخبرته باألمر على وجهه، فأحرق المصور المالءة ون
  .إياها

  
بهة آذب وأن الكذب يعيب صاحبه       تعلم أن الش ًا ب   . وإنما ضربت لك هذا المثل أيها الملك ل ل  ولست أنت حقيق قت

ان  . البريء ذي الصحبة لوشي الوشاة وتحامل الخونة عليه ولست أقول أيها الملك هذا آراهة للموت فإنه، وإن آ
ه بهن     . آريهًا، فال منجى منه، وآل حي ميت ولو آانت لي مائة نفس وأعلم أن رضا الملك في إتالفهن لطلبت ل

لم نفسه     : ن العلماء قد قالوافإن ظننت أيها الملك أن لك بقتلي روحًا وفرجًا فإ. نفسًا ًا فأس ة أو ذنب من اقترف خطيئ
ي اآلخرة           ّر ف ا من الش ه ونج ا اهللا عن ه عف رًا عن إئم ك من        . للقتل تكفي د باعد المل م أن اهللا ق إني وإن آنت أعل ف

أمر دون        ل ب ب أن ال يعّج إني أح ار، ف ل الفّج رار وتحمي ي األش ة بوش نفس البريئ الك ال داء وإه ور واالعت الج
  .فحص والترويهال
  

ال   ك فق ا      : فبينما دمنة يقول معذرته إذ اعترض له أحد الحضور من بعض جلساء المل يس م ة ل ك إن دمن ا المل أيه
  .يقول تعظيمًا لحق الملك وال توفيرًا لفضله، ولكنه يريد أن يدفع عن نفسه ما قد نزل به من سوء عمله

  
تمس        وهل، وليك، على امرئ في العذر لنفسه عي: قال دمنة م يل ى اإلنسان من نفسه؟ إذا ل رب إل ب؟ وهل أحد أق

اء    د قالت العلم إن : لها العذر فمن يلتمسه لها؟ وقد أحق بنصيحتي من نفسي، أو من أحق أن أنصح عنه منها؟ وق
ه من    . المستهين لنفسه المبغض لها هو لغيرها أقطع وأبغض ولمن سواها أغش وأرفض تدل ب وقولك هذا مما يس

د والبغضاء،        . عقلك لما قلت ولجهالتك لما يدخل عليك فيه حضر على قلة ه من الحس ا ال تملك ك م ر من ولقد ظه
ائم      . وعرف من سمع قولك أنك ال تحب أحدا، وأنك عدو نفسك فمن سواها  ع البه ون إال م ك ال يصلح أن يك فمثل

  .فضًال من أن تحضر مجلس الملك أو تكون ببابه
  

  .من دمنة سكت فلم يحْر جوابًا وخرج مستحيًا فلما سمع المقول له هذه المقالة
  

  .إن من العجب انطالقك بالقول مجيبًا لمن تكّلم وقد آان منك ما آان: فقال أم األسد لدمنة
  

ر            : قال دمنة ر وتغي د تنّك ذا آل شيء ق قاوة جدي؟ آ أذن واحدة لش يس  . عالم تنظرين بعين واحدة وتسمعين ب فل
ه وال ي   الهوى ينطق أحد بحق وال يقوم ب ه ال          . تكلم إال ب ه علي ه وتعطف أنينتهم إلي ه وطم تهم ب ك لثق اب المل ومن بب

  .يّتقون أن يتكّلموا بأهوائهم فيما رافق الحق أو خالفه وهو ال يغير عليهم وال ينهاهم



 

  
  .انظر إلى هذا الفاسق الفاجر الذي رآب األمر العظيم آم يأخذ بأعين الناس ويبّرئ نفسه: قالت أم األسد

  
إن الفاسق الفاجر من يذيع ولم يدفنه، والرجل الذي يلبس لباس المرأة والمرأة التي تلبس لباس الرجل،  : ل دمنةقا

  .والضيف الذي يزعم أنه رب البيت، ومن ينطق في مجتمع عند الملك بما ال يسأل عنه
  

  .يا شقي، أما تعلم من نفسك سوء عملك ومكرك وفجورك: قالت أم األسد
  

  .الشقي الذي يرتكب المنكر وال يريد ألحد خيرًا وال يدفع عن نفسه المكروه: قال لها دمنة
  

  .عجبًا للملك أن يترآك حيًا. أيها الخائن الفاجر، إنك لتجترئ على مثل هذا القول: قالت أم األسد
  

ه، ولكن   إن الخائن الفاجر الذي يؤتى بالنصيحة ويمّكن من عدوه ثم ال يشكر ذلك وال يعرفه لمن : قال دمنة أتاه ب
  .يريد قتله على غير ذنب

  
ذي سلف من خالبتك ومكرك             : قالت أم األسد دي من ال ال لمن آّلمك أعجب عن لسمع موعظتك وضربك األمث

  .وحسدك
  

  .هذا موضع العظة إن قبلت وموضع األمثال إن نفعت: قال دمنة
  

  .من ضرب األمثال أيها الغادر الفاجر إن في سوء عملك لشاغًال لو عقلت: قالت أم األسد
  

  .إنما الغادر من أخاف من عمل في أمنه وعادى من آشف له عداوة أعدائه: قال دمنة
  

  .آأنك ترجو أيها الكاذب أن تنجو بتسطير المقال مما اجترمت: قالت أم األسد
  

ا وعدت ووفيت   وأما أنا فقد أنجزت م . إن الكاذب من آافى باإلحسان إساءة بالخير شرًا وباألمن خوفًا: قال دمنة
  .العهد

  
  ما وعد الذي أنجزت وعهدك الذي وفيت؟: قالت أم األسد

  
  .سيدى يعلم أني لو آنت آاذبًا لم أجترىء على الكالم عنده بالباطل وانتحال الكذب: قال دمنة

  
ول   فلما رأت أم األسد أن آالم دمنة ال يزيد األسد إال لينا ارتابت وداخلها الخوف شفقًا على أن يرى بعض   ا يق م

ول  : دمنة في براءته وعذره فقالت لألسد ا يق ك   . إن الصمت على حجج الخصم لشبيه باإلقرار بحقيقة م ومن هنال
  .ثم قامت وهي غضبانة تريد الخروج. أقّر صامت: قالت العلماء

  
  .فأمر األسد بدمنة فجعلت الجامعة في عنقه وحبس وأمر بالفحص عنه

  
اذير       إني لم أزل : فقالت أم األسد له ه المع ه وافتعال ا سمعت من إفك أسمع بمكر دمنة منذ زمان، ثم حقق عندي م

ة  . وآثرة مخارجه بغير صدق وال براءة الحجج الكاذب ك    . فإنك إن أمكنته من الكالم دافعك عن نفسه ب ه ل ي قتل وف
إن الصغير وال  . ولجنودك راحة عظيمة، فاجل قتله دك    وال تأخذك فيه هوادة وال توقفك عنه شبهة؛ ف ر من جن كبي

تربة      وزراء ش ر ال ريء الناصح وخي تعاد الكذب    . عرفوا بنميمة دمنة وعلموا بفضائحه خاصة في أمر الب د اس فق
  .والراحة لك ولجندك ترك المناظرة والقتل له بذنبه. وهو منه خلٌق راسٌخ وطبيعة الزمة

  
ى    إن من شأن بطانة الملوك وقرابتهم التنافس في المنازل بين: قال األسد هم ودخول البغي والحسد من بعضهم عل

نهم لخاصته     ة م رأي والنبال ر واحد من           . بعض وال سيما على ذي ال ى غي ل عل د ثق ة ق ان دمن د علمت أن مك وق
ك    بعض ذل ه ل ة    . جنودي وأهلي، فلست أدري لعّل الذي أرى وأسمع من جماعتهم وإجماعهم علي ره العجل ا أآ وأن

ته    . في أمره ق الصالح ال يس إن العل تهلكه       ف ه لمن اس در في ع الق ه وموق ي حق اع    . لك إال ف ذورًا باتب وال أجدني مع
  .ولكن آوني بخير واسلمي فإني قد بدا لي من الرأي ما ينبغي. نفسي والمعاجلة له دون الفحص والثبات



 

  
  .فانصرفت أم األسد بسكون جأشها وطيب نفسها وأخذ األسد مضجعه

  
ه          ولما أدخل دمنة السجن وغلظ عليه الوث ه في ة وأدرآت ه رق ه ل ى السجن فداخلت ة دق رّد إل ة أن دمن اق أخبر آليل

ة   . فانطلق له مستصفيًا حتى لقيه في السجن . رحمة لطول الصحبة والممالحة واإلخاء الذي آان بينهما فبكى آليل
ه     ال ل م ق بالء، ث ك من عظ     : لما نظر إليه وإلى ما هو فيه من الغم والضيق وال ه لكافي ا أنت في ي، ولكن ال   إن م ت

ي    . فإن لكل مقال موضعًا. يمنع ذلك إنذارك والنصيحة لك ك من ى ذل ولو آنت قّصرت في عظتك حين احتجت إل
ى              دخًال قهر رأيك وغلب عل ك م ذنب، ولكن اإلعجاب بنفسك دخل ب ي ال في حال العاقبة لكنت اليوم شريكك ف

ال يموت  : "وقد آنت أضرب لك مثًال قول العلماء. عقلك ه   إن المحت ل أجل ولهم   "قب يس ق ه   "، ول ل أجل ، "يموت قب
  .انقطاع الحياة، ولكنهم أرادوا دخول األشياء التي تفسد الحياة آنحو ما أنت فيه مما الموت أروح منه

  
ى               : قال دمنة نفس والحرص عل دة ال ّن ش ي وتنصحني ولك د آنت تعظن دك وق ول الحق بجه ذ آنت تق لم تزل من

ط مرضه ويضّر           طلب المنزلة فّيال رأيي وسّفها  ه يغّل ذي عرف أن ام ال ع بالطع المريض المول دي، آ نصحك عن
ه    . بجسمه فيدع معرفته وينقاد لشهوته ه وزمان وقد عرفت أني زرعت لنفسي هذا البالء، والزرع إنما ينبت ألوان

ي أمري       . وهذا أوان حصاد ما زرعت لنفسي. وإن تقدم في زرعه تهم ف بالء لخوفي أن ت ّي ال تد عل ا   وإنما يش لم
ه من أمري             ا آنت اّطلعت علي ة أن تعترف بم ك العقوب ك إن بسطت علي ع ذل ا  . آان بيني وبينك، وأخاف م وأم

  .األخرى فإنك ممن ال يتهم في صدق مقالته على البعيد فكيف على من منزلته مثل منزلتي
  

ة  ع ع         : قال آليل ذاب وال تمتن ول الع ى حل اد ال تصبر عل اء إن األجس ت، وقالت العلم ا      عرف ول بكل م ده من الق ن
ة       . تستطيع أن تدفعه اءتك فتخرج نفسك من تبع وإني ألرى إذ نزلت بك هذه النازلة أن تبوء بذنبك وتعترف بإس

ك      ة هال ك ال محال ا صنعت، فإن ى نفسك هالك العاجل واآلجل       . اآلخرة بالتوبة مم ع عل ك أن   . فال تجم ر ل ولخي
  .مع اإلثمتعّذب في الدنيا بجرمك من أن تعّذب في جهّنم 

  
  .ولكن العمل فيه شاق مهول وعقاب األسد شديد أليم. صدقت ونصحت وأنا مفكر فيما ذآرت: فقال دمنة

ل أن   . فانصرف آليلة إلى منزله مغمومًا تحدس نفسه بكل بالء وشر ات قب فلم يزل آذلك حتى هاج عليه بطنه فم
ا   وآان في السجن فهد محبوس آان نائمًا قريبًا من دمنة و. يصبح تيقظ بكالمهم آليلة حتى اجتمعا في السجن، فاس

  .فسمع آل ما دار بينهما من معاتبة آليلة لدمنة على سوء فعله وإقرار دمنة بإثمه فحفظ ذلك وآتمه فلم يذآره
  

تبقى   : فأصبحت أم األسد فذآرت لألسد أمر دمنة وعذره وقالت إن استبقاء الفجار بمثابة قتل األبرار، وإن من اس
  .ارآه في فجوره أو بّرا شارآه في بّرهفاجرًا ش

  
اس، وأن            ة الن ي عام ه ف ألة عن ة والمس ر دمن ي أم ل النظر ف فلما سمع األسد آالم أمه أمر القاضي والنمر بتعجي

  .يرفعا إليه ما يلحق بدمنة من ذنب أو سبيل، وما ادعى دمنة من عذر ومخرج
  

ه    فخرج النمر والقاضي نظران في ذلك من أمره وبعثا إلى أتي ب ل مجلسهم       . دمنة من ي ه توسط محف وا ب ا أت فلم
تربة    : فانتصب قائمًا فهجر النر بصوته وقال ل ش ي قت إنكم قد علمتم معشر الجند ما دخل على الملك من الحزن ف

ه         ي السعاية ب ة بالكذب ف ه دمن ّبه علي ره وش ي     . شفقًا من أن يكون أحد أنهى إليه باطًال في أم د نصبا للنظر ف وق
اً         ذلك، و ه جرم وا علي ّذخروه نصحًا وال تخف رًا وال ت وه س ون أال تكتم تم محق م       . أن ا يعل نكم بم ل آل امرئ م فليق

ر    ن غي ره م ه أو لغي وًى ل د له ة أح ده بعقوب رط ب ه ال يجب أن تف هاد، فإن ع واألش ى رؤوس الجم ه عل تكلم ب ولي
  .استحقاق المعاقب للعقوبة بجنايته

  
ل ل    : قال القاضي ذي قي د سمعتم ال م من خصال ثالث            ق ا عل ان شيء مم نكم آتم ال ينبغي ألحد م م ف إحداهن  : ك

يم من الحق صغيراً        وا العظ ه وأال تجعل يم أعظم من ستر ذنب من أورط        . الصدق فيما استشهدتم علي أي عظ ف
اً  ه وال بعي        . األخيار واستزلهم وأهلك بعضهم ببعض بسعايته آذبًا ومين ًا من ضّر جنايت يس بريئ ه ل اتم علي دًا فالك

ة       . من أن يكون شريكًا له في عمله ك والرعي ة، مصلحة للمل ة ألهل الريب ذنب مقمع ة  . والثانية معاقبتنا الم والثالث
اً    ل آل   . أن األشرار إذا نفوا من األرض زاد ذلك الرعية تواصًال والصالحين سرورًا وأهل التناصح اغتباط فليق

  .لحق ال على الهوى والظنامرئ منكم ما علم لكيما يكون القضاء في ذلك على ا
  

ًا واضحًا يتكلمون       ره علم فلما قّص قائلهم قوله سكت من حضر فلم ينطق منهم أحد بكلمة ألنهم لم يعلموا من أم
ال    . به، وآرهوا القول بالظنون خوفًا من أن يدخل قولهم حكمًا أن يوقع قتًال م فق ة سكوتهم تكل ي  : فلما رأى دمن إن



 

ال            لو آنت مجرمًا لسررت بسكوت ًا ف ه جرم م ل م يعل ًا ألن آل من ل ي جرم وا ل م تعلم كم عن القول في أمري إذ ل
ة     . سبيل عليه، فهو البريء المعذور ة أو آجل ة عاجل ول عاقب ك ق ي        . ول ال ف م أو ق ر عل فمن عّرضني لعطب بغي

  .أمري بالشبهة والظن أصابه من عاقبة قوله ما أصاب المتطبب الذي انتجب علم ما لما علم له به
  

  وآيف آان ذلك؟: قال القاضي
  

  مثل المتطبب الكاذب
  

ه من              : قال دمنة ى يدي ا يجري عل ر الحظوة فيم م، آثي ق وعل ند متطبب ذو وف دائن الس بعض م زعموا أنه آان ب
ه        . أسباب العافية فيما يعالج به الناس من طّبه وأدويته ي آتب ا ف اس بم ع الن ك المتطبب وانتف ات ذل ًال  . فم وإن رج

اس      سفيهًا ادع ي الن ك ف ة وأشاع ذل م األدوي ك يطلب           . ى عل ل فبعث المل ا داء ثقي ة له ة ابن ك المدين ك تل ان لمل وآ
ه         م الطب فبعث إلي ى رأس فراسخ يوصف بعل د ذهب       . األطباء فذآر له متطبب عل ده ق اءه الرسول وج ا ج فلم

ران بصره من الكبر، فذآروا له علة الجارية وما تجد، فوصف لها دواء له اسم معروف يق ه  . ال له زمه الوا ل : فق
دواء ذا ال ا ه ط لن ال. اخل ي: ق ى معرفت ه عل ع أخالط م الطب . لست أبصر ألجم دعي عل فيه الم ك الس اهم ذل فأت

ة     ردة والمرّآب ة المف ائع األدوي ك   . فأعلمهم أنه عارف بذلك الدواء، عالم باألخالط والعقاقير، بصير بطب أمر المل ف
ة  بإخراج آتب المتطبب الميت إليه وإ ه     . دخاله الخزانة ليأخذ مما فيها من أخالط األدوي ا دخل وعرضت علي فلم

ى الظن  ة إال عل م وال معرف ر عل ياء بغي ا أش ذ منه ا، أخ ه به ة ل ا هي وال معرف دري م و ال ي ة وه أخالط األدوي
ى ماتت        م تلبث إال ساعة حت ة، فل فأخذه   .والشبهة فوقع في سم قاتل، فأخذه وخلطه بأخالطه تلك ثم سقى الجاري

  .الملك فسقاه من دوائه الذي خلطه فمات لوقته
  

م         : قال دمنة بهة من اإلث ة والعامل بالش ل بالجهال ى القات دخل عل ا ي م   . إنما ضربت لكم هذا المثل لتعرفوا م م تكل ث
ره      : سيد الخنازير صاحب مائدة الملك إتباعًا لهوى أم األسد، فقال م يشكل أم ة ول ه العام  إن أحق من لم يسأل عن

  .على الخاصة لهذا الشقي الذي قد ظهرت فيه عالمات الشر وسمات الفجور وقد عرف العلماء ما الحكم فيها
  

ازير   . وما تلك العالمات والسمات؟ فأطلعنا على ما ترى في صورة هذا الشقي: قال رأس القضاة يد الخن فجهر س
ى   إن من صغرت عينه اليسرى وهي ال: إن العلماء قد قالوا: بصوته وقال ل إل  تزال تختلج، ومال أنفه بعض المي

ر          ان أآث شّقه األيمن وبعد ما بين حاجبيه، وآانت منابت شعر جسده ثالث شعرات ثالث شعرات، وإذا مشى آ
ى الصالحين          ام والبغي عل اع اآلث در وطب ك مستجمع للغ إن ذل ذه  . نظره إلى األرض ويلتفت تارة بعد تارة، ف وه

  .العالمات آلها في دمنة
  
أ    : ا قضى قوله أآثر دمنة التعجب من آالمه وقالفلم م اهللا صواب ال خط إن األمور يحكم بعضها بعضًا وإن حك

ه وال عدوان     ه وال جور في دل والمعرف            . في ا عن الع اب به باهها ين ا وأش ي ذآرته ات الت ذه العالم و آانت ه ول
م  . فجور إلى على هذه العالماتبالحق، لم يتكلف الناس الحجج ولم آان جزاء أهل اإلحسان وجزاء أهل ال وهذا ل

ر  . يوجب علّي شيئًا ألن هذه العالمات تخلق مع صاحبها حين يخلق وتولد معه حين يولد وإن آنت تزعم أن الخي
َا إال      ذا أيض ي ه دني ف يء، وال أج ى المس ن وال ذّم عل د للمحس ذلك إذًا ال حم ات فك ان بالعالم ا يكون ر إنم والش

ذا آرجل      معذورًا، وال أراك تنطق ي ه إال بعذري وتذآر براءتي وأنت ال تدري وال تفكر فيما تقول وإنما أنت ف
  .أبصري عيبك يا سفيهة ثم عيبي غيرك: قال المرأته

  
  فُسِئل دمنة آيف آان ذلك؟

  
  مثل الرجل والمرأتين

  
ا عال   : قال دمنة ان فيه اءهم    زعموا أن مدينة آانت تدعى بورخشت دخلها األعداء مرة فقتلوا ممن آ بوا نس ًا وس م

بي موا الس رأتين   . واقتس ع ام ًا م ًال حّراث دو رج ن الع دي م وة   . فأصاب جن ن الكس ّريهم م ل يع ك الرج ان ذل فك
رب  م والمش ن المطع دت     . ويصومهم ع وا فوج رأتين ليحتطب ل والم ع الرج ام م ن األي ًا م ّراث يوم انطلق الح ف

ا . ظر إلى هذه آيف تمشي بخرقتهاأال تن: إحداهما خرقة فاستترت بها فقالت األخرى لبعلها ك أال  : فقال زوجه ويل
  .تبصرين نفسك فتستري مثلها ثم تكلمي

  
ك                   ام المل ى طع دنو إل ك من ال ى ذل ك عل ذارة جسمك ونجاستك وجرأت د عرفت من ق ا ق فأمرك أنت أعجب فيم

ون أهل العقل من أهل  والقيام عليه وبين يديه آالبريء من العيب والنقّي من الدنس، ولست بالمطلع على عيبك د



 

ي وبينك    . المجلس ا بين دأتني      . ولم يمنعني من إبداء عيبك قبل اليوم إال مودة آانت م ّي وابت د طعنت عل ا إذ ق فأم
ك   بالظلم لما انطويت عليه من عداوتي وقذفتني على غير علم بالباطل بمحضر الجند، فإني قائل بما أعلم من عيب

ك    . يكن معه داع أن تخدم الملك وال أن تخدم الذي تحتهمبدي الذي أخفيت من دنسك الذي لم  ى من عرف فحّق عل
  .حق المعرفة أن يمنع الملك من استعمالك ويدفعه إلى عزلك عن طعامه

  
ي   فلما سمع سيد الخنازير ذلك من دمنة آّف وتلجلج لسانه واستحيا وآّف جميع من حضر من الجمع عن القول ف

  .شيء من أمره
  

ا              وآان بين الحضور ع م ظ جمي ره أن يحف ه وأم ي خدمت ذه ف ة وصدقًا فاتخ ه أمان شعهر قد جّربه األسد فوجد في
فلما سمع . فدخل على األسد وأعلمه بحديثهم من أّوله إلى آخره دون أن يكتم عنه شيئًا. يجري بينهم ويطلعه عليه

ه     ة وجه ه ورؤي دخول علي ى      األسد ذلك أمر بعزل سيد الخنازير عن عمله ومنعه من ال رّد إل ة أن ي م أمر بدمن ، ث
  .وآتب ما جرى في محاآمته وختم عليه النمر. السجن

  
ودة     ة إخاء وم ين آليل ه      . وآان لكليلة في حاشية األسد صديق يدعى روزبة بينه وب ًا وعلي د األسد وجيه ان عن وآ

ه   آريمًا، فانطلق إلى دمنة وأخبره بموت آليلة الذي قضى إشفاقًا من أن يتلّطخ بشيء من أم   ه وحذرًا علي . ر أخي
يم : فبكى دمنة وحزن وقال ل إن اإلنسان     . ما أصنع بالدنيا بعد مفارقة األخ الرحيم والصديق الحم د صدق القائ لق

ائالً . إذا ابتلي ببلّية أتاه الشر من آل جانب واآتنفه الهم والحزن من آل مكان د   : ثم التفت إلى روزبة ق ولكن أحم
ي        . حتى أبقى لي أخًا مثلكاهللا تعالى إذ لم يمت آليلة  ا رأيت من اهتمامك ب ه فيم انه إلي قد وثقت بنعمة اهللا وإحس

ه       . ومراعاتك إياي ا في ا أن ي فيم ذا         . وقد علمت أنك رجائي ورآن ذا وآ ان آ ى مك ق إل د من فضلك أن تنطل فأري
  .فتنظر ما جمعته أنا وأخي آليلة بحيلتنا وسعينا ومشيئة اهللا تعالى فائتنا به

  
ل رو ه ففع ين يدي ر وضعه ب ال آثي ى بم ة وأت ره دمن ا أم ة بم ال. زب ره وق ة أآث اه دمن دخول : فأعط ى ال ك عل إن

د األسد    والخروج على األسد إذا شئت أقدر من غيرك فتفّرغ لشأني واصرف اهتمامك إلّي واسمع ما أذآر به عن
ا                ي، وم دو من أم األسد من حق ا يب ين الخصوم، وم ي وب ا جرى بين ه م ع إلي ا     إذا رف ة األسد له رى من موافق ت

  .ومخالفته إياها في أمري، واحفظ ذلك آله وأعلمني به
  

  .فأخذ روزبة ما أعطاه دمنة وانصرف إلى منزله
  

دخل القاضي      م ف أذن له فلما أصبح األسد من الغد جلس حتى إذا مضى من النهار ساعات استأذن علي أصحابه ف
ا ق    اب م ه آت ين يدي عوا ب وه ووض ن الوج ة م اذيره وطائف ي مع ة ف رهم   . ال دمن اب وأم ك الكت د ذل بض األس فق

  .باالنصراف عنه
  

أعلى صوتها           ادت ب ا سمعت ون ا م ّق عليه اب فش ك الكت ا ذل ا     : ثم أرسل إلى أمه فقرأ عليه ك أيه ا أغلظت ل إن أن
  .الملك فال تغضب

  
  .لست أغضب فقولي ما أحببت: قال األسد

  
ك    و. ما أراك تعرف ما يضّرك مما ينفعك: قالت يهّيج علي ره س إني ألحسب دمنة في طول تصريفك النظر في أم

ذمتنا   . ما ال تقعد له وال تقوم ادر ب ديمًا الغ م قامت   . ولهذا آنت أنهاك عن سماع آالم هذا المجرم المسيء لدينا ق ث
  .وخرجت وهي غضبانة

  
ا قالت أم األسد     أخبره بم ان   . فخرج روزبة في إثرها مسرعًا حتى أتى دمنة ف ا آ ى      فلم د بعث القاضي إل ي الغ ف

ال    م ق ه ث ا أن نفحص عن             : دمنة فأخرجه وشاور علي يس ينبغي لن ين الصادق ول رك األم أني بخب د أنب ة ق ا دمن ي
اء     ا دار الرسل واألنبي شأنك أآثر من هذا ألن العلماء قالوا إن اهللا تعالى جعل الدنيا سببًا ومصداقًا لآلخرة، وألنه

ا     . ى الجنة الداعين إلى معرفة اهللا تعالىالدالين على الخير الهادين إل ا عنك من وثقن وقد ثبت شأنك عندنا وأخبرن
  .إال أن سيدنا األسد أمرنا بالعود إلى أمرك والفحص عن شأنك وإن آان عندنا بّينًا. بقوله

  
ومين ومن ال   : قال دمنة ع المظل م    أراك أيها القاضي لم تتعّود العدل في القضاء وليس في عدل الملوك دف ذنب له

  .والعلماء لم يقولوا في حقي شيئا. إلى قاض غير عادل، بل يأمرون بمحاآمتهم والذود في حقوقهم
  



 

ى أنك مجرم وال       : فقال له القاضي د اجتمعت عل ونهم ق إنه وإن سكت جميع من حضرك ولم يقولوا شيئًا فإن ظن
راص لك من اإلقرار بذنبك فتخرج لعتقك من خير لك في الحياة بعد استقرار تهمتك في قلوبهم، فال أرى شيئًا خي

دفع      : تبعة اآلخرة ويعود لك حسن قول في أمرك لخصلتين ي ت اذير الت ال المع إحداهما قوتك على المخارج وافتع
دنيا      ي اآلخرة عن سالمة ال د قالت    . بها عن نفسك، واألخرى إقرارك بذنبك اختيارًا للسالمة ف اء ق إن العلم إن : ف

  .يٌر من الحياة فيما يقبحالموت فيما يجمل خ
  

وقد علمت أن الظن ال يغني من الحق   . إن القضاة ال تقضي بظنونها وال بظنون العامة وال الخاصة: فأجابه دمنة
ه             . شيئًا ين ال شك في نكم، وعلمي بنفسي يق م بنفسي م إني أعل ذا الجرم ف ي صاحب ه . فإني وإن ظننتم جميعًا أن

ا        وإنما قبح أمري في أنفسكم ألنكم  ًا عليه و سعيت بنفسي آاذب دآم ل ظننتم أني سعيت بغير زورًا، فما عذري عن
ا           ا حق ة وأآرمه ّي حرم ا؟ فهي أعظم األنفس عل ة ببراءته ى معرف اآم أو     . فأسلمتها لتقتل عل ك بأدن و فعلت ذل ول

ي خلقي            ي ف م يجمل ب ي ول ي دين ك ف م يسعني ذل ة    . أقصاآم ل ذه المقال ي ه اآفف إذن عن ذه    . ف إن آانت ه ك ف من
ر من     . نصيحة فقد أخطأت موضعها، وإن آمانت منك خديعة فإن أقبح الخداع ما فطن له يس الخداع وال المك ول

م بصوابه أهل       . أخالق صالح القضاة ه القضاة يحك وإال فاعلم أن قولك هذا حكم منك وسنة ألن آل أمر أمرت ب
اس  وإن من ش. الصواب ويتخذونه سنة ويصير خطأه عدًال ألهل األدغال قاء جدي أيضَا أنك لم تزل في أنفس الن

ي      الظنون الت ى العمل ب فاضًال في رأيك وفي حكمك حتى أنسيت ذلك في أمري فترآت علم القضاة وانصرفت إل
ور     ي األم ا الحاالت ف الوا      . تختلف به م ق اء أنه ا بلغك عن العلم م وشهد بالغيب        : أو م م مال ال يعل من ادعى عل

  .لقاذف عبد موالهأصابه ما أصاب البازيار ا
  

  وآيف آان ذلك؟: قال القاضي
  

زعموا أنه آان في بعض المدن رجل من المرازبة مذآور وآان له عبد صالح جعله وآيله يأتمنه على : قال دمنة
ل       . وآان للرجل بازيار ماهر خبير بسياسة البزاة وعالجها. آل خزائنه ان جلي ان بمك د المرزب ار عن ان البازي وآ

ة   . فاتفق أن البازيار حسد عبد الرجل وفّكر له الشر ليطرده مواله. ره وأجلسه مع أهلهبحيث أدخله دا فعمل الحيل
ه، فأصاب    . في بلوغ غرضه فضاقت عليه أبواب الحيل وتعّذرت عنه األسباب ى عادت فخرج يومًا إلى الصيد عل

وجعلهما في قفصين وعّلم أحدهما أن  فرخي ببغاء فأخذهما وجاء بهما إلى منزله ورباهما، فلما آبرا فّرق بينهما 
ة    : يقول يده خفي ال س ول   . رأيت الوآيل يختلس م م اآلخر أن يق ى         : وعّل دة حت ك م ى ذل ا عل م أدبهم ذا صحيح ث ه

  .حذقاه وأتقناه
  

اه      . فلما بلغ منهما ما أراده إلى أستاذه ه فأطرب ين يدي ا ب اه ونطق ا أعجب والن ألن      . فلما رآهم ا يق م يعمل م ه ل إال أن
ان البا ا المرزب ي يجهله م الت ة العج ك بلغ ا ذل ان عّلمهم ار آ ا. زي و بهم اءين يله ًا بالببغ ذا مولع ان ه وحظي . وآ

  .البازيار عنده بذلك حظوة عظيمة وأمر امرأته بالمراعاة لهما واالحتياط عليهما والتعاهد لطعامهما وشربهما
  

فتأنق لهم بالطعام والشراب وقدم لهم من اصناف  واتفق بعد مدة أن قدم على المرزبان قوم من أعاظم أعاجم بلخ 
اءين           . الفواآه والتحف شيئًا آثيرًا أتي بالببغ ار أن ي ى البازي ي الحديث أشار إل ولما فرغوا من األآل وشرعوا ف

  .فلما صاحا بين يديه وسمعهما الضيوف عرفوا ما يقوالن ونظر بعضهم إلى بعض. فأحضرهما
  

دك    : عوا أوال، فألح عليهم بالسؤال إلى أن أقروا قائلينفسألهم الرجل عما قالتا فامتن ذا بحق عب إنما تقوالن آذا وآ
ك ل أموال دوهما   . وآي م يج ك ول ه ففعال ذل ا ب ا نطق ر م رين بغي وا الطي ان أن يكلم رهم المرزب ك أم الوا ذل ا ق فلم

ه وثبت آذب        ا رمي ب ل مم راءة الوآي ا     تعرفان غير ما تكلمتا به، وبان للرجل والجماعة ب ذي علمهم ار ال البازي
ال   : ذلك فانتهره الوآيل ه؟ ق ا رأيتك   : أيها العدو لنفسه أأنت رأيتني أختلس مال سيدي وأخفي م أن ذلك    . نع ا ل ا ق فلم

ره         . فقال العبد. وثب باز عن يده إلى عينيه ففقأهما م ت ا ل الى لشهادتك بم ه لجزاء من اهللا تع بحق أصابك هذا، إن
  .عيناك

  
دنيا واآلخرة     وإنما ضربت لك هذا ي ال ا سمع   . المثل أيها القاشي لتزداد علمًا بوخامة عاقبة الشهادة بالكذب ف فلم

ان      ا فك ك عليه القاضي والحضور احتجاج دمنة آتبوا ذلك آله ورفعوه إلى األسد، فنظر فيه ودعا أمه فعرض ذل
ى يتل     : من قولها أن قالت ه حت ره ودهائ ة بمك ك أمرك أعظم     لقد صار اتهامي بأن يحتال لك دمن نقض علي ك أن ي

ي    . من اهتمامي بما سلف من ذنبه إليك من الغش والسعاية بوزيرك وصفّيك حتى قتلته بغير ذنب  ا ف ع قولهم فوق
ى          : نفس األسد فقال لها ك حجة عل ه ذل إن قتلت ة، ف ة ودمن أخبرني عن اإلنسان الذي أنبأك بما سمع من آالم آليل

  .دمنة
  



 

ي سأطلب        إني أآره أن أفشي سرًا: قالت اء من آشف األسرار، ولكن استظهرت عليه برآوب ما نهت عنه العلم
  .إلى الذي ذآر لي ذلك أن يحللني من ذآره لك أو أن يفوه هو بما علم وما سمع

  
ه وحسن                 ه من تربيت ا يحق علي د األسد وم ه عن ه فضل منزلت ذآرت ل ا، ف ى النمر فأتاه ثم انصرفت فأرسلت إل

را  ى الحق وإخ ه عل ومين    معاونت ن نصرة المظل ه م ا يحق علي ع م ه م ا مثل ي ال يكتمه هادة الت ن الش ه م ج نفس
  .فلم تزل به حتى جاء فشهد على دمنة بما سمع من آالمه وآالم آليلة. والمعاونة على تثبيت حّجتهم يوم القيامة

  
ة دخ   ي السجن أن    ولما شهد النمر على دمنة بذلك، أرسل الفهد المسجون الذي سمع قول آليلة لدمنة ليل ه ف ل علي

ين       . عندي شهادة فأخرجوني لها ه ب اه بدخول ة وتوبيخه إي ول آليل فبعث إليه األسد فشهد على دمنة بما سمع من ق
  .األسد والثور بالكذب والنميمة حتى قتله األسد وإقرار دمنة بذلك

  
  . فما منعك أن تكون أعلمتنا بشهادتك عن دمنة حين سمعت ذلك منه: قال له األسد

  
  .منعني من ذلك أن شهادتي وحدي لم تكن توقع حكمًا وال تحّج خصمًا، فكرهت القول في غير منفعة: قال الفهد

  
ظ           ه األسد فغّل أمر ب ه ف ه بمقالت ي وجه اهدان ف ه الش فاجتمعت على دمنة شهادتان فأرسلهما األسد إلى دمنة ثم بّكت

ع   فهذا ما ص. عليه الوثاق ثم ترك في السجن حتى مات جوعًا ار إليه أمر دمنة وآذلك تكون عواقب البغي ومواق
  .أهل الحسد والكذب

  
  باب الغراب والمطوقة والجرذ والسلحفاة والظبي

  
ل إخوان الصفا، وآيف      . قد سمعت مثل المتحابين يقطع بينهما الخؤون المحتال: قال الملك لبيدبا ي مث فاضرب ل

  .يكون بدء تواصلهم واستماع بعضهم من بعض
  

ال ال لق الم العاق ه    : ع ر آل ى الخي وان عل م األع وان ه ياء ألن اإلخ ن األش يء م وان ش دل بصالح اإلخ ه ال يع إن
  .ومن أمثال ذلك مثل الغراب والحمامة المطوقة والجرذ والسلحفاة والظبي. والمؤاسون عند الشدائد

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
ان     : قال الفيلسوف أرض من األرضين مك ان ب ك          زعموا أنه آ ي ذل ان ف ه الصيادون، وآ ر الصي يتصيد في آثي

ى الشجرة    . المكان شجرة عظيمة آبيرة الغصون متلفة الورق، وآان فيها وآر غراب وم عل فبينما الغراب ذات ي
بًال نحو              ده عصا، مق ه، وفي ي ه شرك يحمل ى عاتق ال، عل إذ أبصر رجل من الصيادين قبيح المنظر، سيء الح

اذا يصنع          : ب وقالالشجرة، فُذعر منه الغرا أنظر م ر فس ان أم ذا المك ى ه ذا الرجل إل ل الصياد   . لقد ساق ه فأقب
فنصب شرآه ونثر حّبه وآمن في مكان قريب، فلم يلبث إال قليًال حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة، وآانت  

ه          . سيدة حمام آثير وهّن معها وقعن في م يبصرن الشرك ف ة وسربها الحّب ول اً فأبصرت المطوق ل   . جميع م أقب ث
ة . وانفردت آل حمامة منهن عن ناحيتها تعالج نفسها لتفّر. الصياد إليهن مسرعًا فرحًا بهن ال : فقالت لهن المطوق

ع      ا نقتل ًا لعلن اون جميع تتخاذلن في المعالجة، وال تكونن نفس واحدة منكن أهم إليها من نفس صاحبتها، ولكن لنتع
ن           ففعلن . الشرك فينجي بعضنا بعضَا بعهن الصياد، وظن أنهن ل ي السماء وت ه ف ذلك واقتلعن الشرك، فطرن ب

  .يتجاوزن قريبًا حتى يثقلهن الشرك فيقعن
  

م    . ألتبعهن حتى أنظر إلى ما يصير أمرهن وأمر الصياد: فقال الغراب بعهن، ل والتفتت المطوقة فرأت الصياد يت
اد     ي أرى الصياد ج ين         ينقطع رجاؤه منهن، فقالت لصواحبها، إن ن تخف ي الفضاء ل تقمتّن ف إن اس بكن، ف ي طل ّا ف

نكن  . عليه ًا م ا أعرف   . ولكن توّجهن إلى الخير والعمران، فإنه لن يلبث أن يخفى عنه منتهاآن فينصرف آئس وأن
ذا                   ا ه ه قطع عن ا إلي و انتهين ي، فل ه جحر جرذ، وهو صديق ل ران والريف في ًا من العم ًا قريب فيما بلينا به مكان

  .عّنفنا منهالشرك وما 
  

نهن  ل أراد أن ينظر      . فتوجهن حيث قالت المطوقة، فخفين من الصياد، وانصرف آئسًا م راب ب م ينصرف الغ ول
  .هل لهن حيلة يحتلنها للخروج من الشرك فيتعلمها، وتكون له عدة ألمر إن آان

  



 

وقعن، ووجدن حول جحر ال       الوقوع ف ام ب دها     فلما انتهت المطوقة بهن إلى الجرذ أمرت الحم ة ثقب أع جرذ منئ
ائال   . للمخاوف، وآان مجربًا لألمور داهية : فنادته المطوقة باسمه، وآان اسمه أيزك، فأجابها الجرذ من جحره ق
ا   . فأقبل إليها مسرعًا. من أنت؟ قالت أنا خليلتك المطوقة ال له ذه الورطة      : فلما رآه في الشرك ق ي ه ا أوقعك ف م

  وأنت من األآياس؟
  

ي     : قالت المطوقة ي رّغبتن ألم تعلم ما يفعل الجهل في عقل المرء؟ فإن الغباوة أوقعتني في هذه الورطة، وهي الت
ا وأصحابي      ي أن ى لججت ف اعي من مصائب       . في الحب وأعمت بصري عن الشرك حت ة امتن يس أمري وقل ول

ك،   قد ًتكسف الشمس والقمر إذ. الدهر بعجيب، فقد ال ينجو منها من هو أقوى مني وأعظم شأنًا ا ذل ا قضي عليهم
  .وقد تصاد الحيتان في الغمر ويستنزل الطير الذي يحول دون الحازم وطلبته

  
ة        ا المطوق ي آانت فيه د الت ذ بقرض العق ة   . ثم إن الجرذ أخ ه المطوق ى       : فقالت ل ل عل م أقب د صواحبي ث دأ بعق اب

ا  . عقدي م ق ا فأعادت عليه القول مرارا، آل ذلك والجرذ ال يلتفت إلى قولها، ث ة      : ل له ذه المقال ي ه د آررت عل ق
  .آأنك ليست لك بنفسك رحمة وال ترين لها حقا

  
ى جماعة هؤالء     : فقالت المطوقة ال تلمني على ما أمرتك به، فإنه لم يحملني على ذلك إال أني تلكفت الرئاسة عل

ونت             ي الطاعة والنصيحة، وبطاعتهن ومع ّي حقي ف ن إل د أّدي ي حق، وق ا اهللا من   الحمام، فلذلك لهن عل هن نّجان
وتخّوفت، إن أنت بدأت بقطع عقدي، أن تمّل وتكسل عند فراغك من ذلك عن بعض ما بقي من  . صاحب الشرك

دع معالجة   . عقدهن وعرفت أنك، إن بدأت بهن وآنت أنا اآلخرة، أنك ال ترضى، وإن أدرآك الفتور والملل أن ت
  .قطع وثاقي عني

  
  .ودة لك والرغبة فيك رغبة وودًاوهذا مما يزيد أهل الم: قال الجرذ

  
  .ثم أخذ الجرذ في قرض الشبكة حتى فرغ منها، وانطلقت المطوقة وحمامها إلى مكانهن راجعات آمنات

  
ال           ي مصادقة الجرذ وق ام، رغب ف راب صنيع الجرذ وتخليصه الحم ا أصاب       : فلما رآى الغ ل م ا من مث ا أن م

  .الحمام بآمن، وال أنا عن الجرذ ومودته بغنًى
  

  من أنت؟: فدنا من جحر الجرذ، ثم ناداه باسمه فأجابه الجرذ
  
ي          : قال ين ل ت، فتب ا رأي ام م ك الحم أنا غراب آان من أمري آيت وآيت، وإني رأيت من أمرك ووفائك ألخالئ

  .صفاء وّدك وحسن صداقتك فرغبت في إخائك، وجئتك لذلك
  

ا ال    ليس بيني وبينك سبب تواصل، وإنما ينبغي لل: قال الجرذ ا طلب م عاقل أن يطلب ما يجد إليه سبيًال ويترك م
اء      ى الم ّر والعجل عل ي الب ك     . يكون، لئًال يعد جاهًال فيشيه رجًال أراد أن يجري السفن ف ي وبين وآيف يكون بين

  تواصل وإنما أنا طعام لك؟
  

يئا، وأ : قال الغراب ي     اعتبر بعقلك أن أآلي إياك، وإن آنت لي طعامًا، ال يغني عني ش اءك ومودتك أيسر ل ن بق
ك، وإن آنت ال     . وآمن ما بقيت ي حسن خلق ولست حقيقّا إذ جئت أطلب مودتك أن ترجعني خائبًا، فإنه قد زهر ل
ك       . تلتمس ظهورًا ع ذل م ال يمن تم ث تم وخت ذي يك فإن ذا العقل ال يخفى فضله وإن هو أخفى ذلك جهده، آالمسك ال

  .فال تغّلبّن عليك خلقك، وال تمنعني وّدك ومالطفتك .ريحه من الفيوح، وعبيره من االنتشار
  

ه  : إن أشد العداوة عداوة الجوهر، وهما عداوتان: قال الجرذ منها عداوة متحاذية متكافئة آعداوة الفيل واألسد، فإن
ى اآل    . ربما قتل األسد الفيل، وربما قتل الفيل األسد انبين عل خر  ومنها عداوة الجوهر يحصل ضّرها من أحد الج

ا للضر             ا، ولكنه ي عليكم يس بضر من ي ل داوة من إن الع ك، ف ي وبين آعداوة ما بيني وبين السّنور وآعداوة ما بين
اء        . علّي منكما ك من إطف ه ذل يس يمنع ل إسخانه، فل وليس لعداوة الجوهر من صلح، فإن الماء، وإن أسخن وأطي

ه  وإنما صاحب المصالح آصاحب الحية يحمله. النار إذا صّب عليها ي آّم دو،      . ا ف ى الع ل إل تأنس العاق يس يس ول
  .وال يسترسل إليه، وإن آان عاقًال آربيا

  
ا      : قال الغراب التي وال تصّعب األمر فيم قد فهمت ما تقول، وأن حقيق أن تأخذ بفضل خليقتك وتعرف صدق مق

ى آل      ". ليس لنا إلى التواصل سبيل: "بني وبينك بقولك ون إل اء يبتغ الء الكرم بيالً   فإن العق . معروف وصلة وس



 

ريع اتصالها  ا، س ين الصالحين بطيء انقطاعه ودة ب و بطيء   . والم ذي ه ذهب ال ن ال وز م ل الك ك مث ل ذل ومث
ادة واإلصالح إن أصابه آسر ّين اإلع ار، ه ا، بطيء اتصالها، . االنكس ريع انقطاعهم رار س ين األش ودة ب والم

د   ه أب وم،         . اآالكوز من الفخار يكسره أدنى عيب، ثم ال وصل ل اء واحد أو معرف ي ى لق ريم عل ود الك ريم ي والك
ا    . واللئيم ال يصل أحدًا إال عن رهبة أو رغبة ق طعام ر ذائ وأنت آريم وأنا إلى ودك محتاج، وأنا الزم بابك وغي

  .حتى تؤاخيني وتواصلني
  

ا ابت          . قد قبلت إخاءك: قال الجرذ دأتك بم ا ابت ه، وإنم ط عن حاجت م أردد ذا حاجة ق إني ل ذار عن    ف ه لالعت دأتك ب
  .وجدت الجرذ ضعيف الرأي، سريع االنخداع: فإن أنت غدرت بي ال تقل. نفسي

  
ي         : ثم خرج من جحره، فقام عند الباب، فقال له الغراب ا يمنعك من الخروج إل اب الجحر؟ وم د ب ما يحبسك عن

  واالستئناس بي؟ أفي نفسك ريبة بعد؟
  

د إن أهل الدنيا يتعاطون بين: قال الجرذ ادلون   . هم أمرين، يتواصلون عليهما، وهما ذات النفس وذات الي ا المتب فأم
فياء المتخالصون  م األص نفس فه تمع   . ذات ال ذين يس تمتعون ال اونون والمس م المتع د فه ادلون ذات الي ا المتب وأم

دنيا  . بعضهم باالنتفاع من بعض افع ال ه   ومن آان يصنع المعروف التماس الجزاء أو اآتسابًا لبعض من ا مثل ، فإنم
ع نفسه        د نف ا، ولكن يري ه نفعه د ب نفس   . فيما يعطي ويمنع مثل الصياد وإلقائه الحب للطير ال يري اطي ذات ال فتع

ي من الخروج     . فإني قد وثقت بذات النفس ومنحتك مثل ذلك من نفسي  . أفضل من تعاطي ذات اليد يس يمنعن ول
ا أخاف أن    إليك سوء ظن، ولكني قد عرفت أن لك أصحابًا جوهرهم  ك، فأن آجوهرك، وإنما رأيهم فّي ليس آرأي

  .يراني بعضهم معك فيهلكني
  

راب  ال الغ ي       : ق يس ل ه ل دوا، وإن ديقه ع دو ص ديقًا، ولع ديقه ص ديق ص ون لص ديق أن يك ة الص ن عالم إن م
ي   وإنما تهون علّي قطيعة من آان آذلك، ألن زارع الريحان إذا نبت  . بصاحب وال صديق من لم يكن له محبا ف

  .ريحانه شيء من النبات الذي يضّر به ويفسده اقتلعه واقتلع من ريحانه معه
  

ك         ى ذل ا عل ا بصاحبه، فأقام د منهم ثم إن الجرذ خرج إلى الغراب، فتصافحا وتعانقا وتصافيا، واستأنس آل واح
  .أياما إلى ما شاء اهللا

ا      : ومضت بينهما على ذلك مدة من الدهر، حتى قال الغراب يومًا للجرذ اس، وأن ق الن إن جحرك قريب من طري
اك           ه صديق من السالحف، وهن ي في ة، ول ر وبرآ ة وخي أخشى على نفسي من ذلك، وقد عرفت مكانًا ذات عزل

  .عين آثيرة السمك، وأنا واجد عندها ما آآل، وأريد أن أنطلق إليها فأعيش معها آمنا
  

  .رهوأنا أحب أن أنطلق معك فإني لمكاني هذا آا: قال الجرذ
  

  وما تكره من مكانك؟: قال الغراب
  

  .إن لي أخبارًا وقصصًا سأقصها عليك لو انتهينا إلى المكان الذي تريد: قال الجرذ
  

لحفاة        . فأخذ الغراب بذنب الجرذ، فطار به حتى بلغ حيث أراد لحفاة، ورأت الس ه الس ذي في ان ال ا من المك فلما دن
صاحبها، فغاصت في الماء، فوضع الغراب الجرذ، وقعد على شجرة  غرابًا ومعه جرذ ذعرت منه، ولم تعلم أنه 

ل    ن أقب راب بقصته    . فنادى السلحفاة باسمها، فعرفت صوته وخرجت إليه، ورّحبت به وسألته من أي ا الغ فأخبره
ى       ك وأمر الجرذ حت د ذل وقصة الصياد حين تبع الحمام، وخالص المطوقة بواسطة الجرذ، وما آان من أمره بع

  .إليها انتهينا
  

  ما ساقك إلى هذه األرض؟: فلما سمعت السلحفاة شأن الجرذ تعجبت من عقله ووفائه، ورحبت به وقالت
  

لحفاة        : فقال الغراب للجرذ ألتك الس ا فاقصصها اآلن إذ س ارو لنا األخبار والقصص التي زعمت أنك تحدثني به
  .عنها، فإن السلحفاة منك بمثل منزلتي

  
  
  

  قصة الجرذ والناسك



 

  
ال  ي بيت رجل من النساك            : بدأ الجرذ في قصصه وق دائن ف ة من الم ي مدين ه ف زل نزلت ان أول من م يكن   . آ ول

ي                 . للناسك عيال ا ف ا ويعلقه ام فيه ة الطع م يضع بقي ه ث ا حاجت ام، فيأآل منه لة من الطع وم بس ؤتى آل ي وآان ُي
ى  فكنت أرصد الناسك حتى يخرج، فإذا خرج وثبت إلى السلة فلم أد. البيت ع فيها طعامًا إال أآلته، ورميت به غل

ك    . الجرذان ى ذل در عل م يق زل بالناسك ذات     . وجهد الناسك مرارًا ليعلق تلك السلة معّلقًا ال أناله فل م إن ضيفًا ن ث
ان      : ليلة فتعشيا جميعًا، حتى إذا آان عهد الحديث قال الناسك للضيف ن توجهك اآلن؟ وآ من أي أرض أنت وأي

د  ور            الضيف رجًال ق دان ورأى من األم ا وطئ من البل ذ يحدث الناسك بم . طاف األرض، ورأى العجائب فأخ
ك    : فغضب الضيف وقال. وجعل الناسك من خالل ذلك يصفق بيديه أحيانًا لينّفرني عن السلة أحدثك وتصّفق آأن

د صّفقت    إني قد أنصت لحديثك،: تهزأ بحديثي، فما حملك على أن تسألني؟ فاعتذر الناسك للضيف وقال ولكني ق
  .لست أضع في البيت طعامًا إال أآلته. ألنّفر الجرذان عن سلة طعامي، ولقد تحّيرت في أمرها

  
  أجرذ واحد هو أم أآثر؟: قال الضيف

  
  .بل جرذان آثيرة، وفيها جرذ واحد هو الذي غلبني فال أستطيع له حيلة: قال الناسك

  
ال الضيف ول : ق ذآرني ق ه لي ر؟ إن ذا األم ا ه هم ال المرأت ذي ق م : الرجل ال رأة السمس ذه الم ا باعت ه ر م ألم

  .مقشورًا بغير مقشور
  

  وآيف آان ذلك؟: قال الناسك
  

  مثل البائعة السمسم المقشور بغير المقشور
  

ى فراشهما،         : قال الضيف ه إل ي وانقلب الرجل وزوجت م فرش ل نزلت مرة على رجل بمدينة آذا وآذا، فتعّشيا ث
ه . ّص من قصبوبيني وبينهما ُخ د  : فسمعت الرجل وامرأته في بعض الليل يتكلمان، فإذا الرجل يقول المرأت أري

ك،   : فقالت امرأته. أن أدعو غدًا رهطًا ليأآلوا عندنا آيف تدعو الناس إلى طعامك وليس في يديك فضل عن عيال
اه    : قال الرجل. وأنت رجل ال تستبقي شيئًا وال تّذخره ى شيء أنفقن ع واإلّذخار     ال تندمي عل إن الجم اه، ف وأطعمن
  .ربما آانت عاقبة صاحبه آعاقبة الذئب

  
  وآيف آان شأن الذئب؟: قالت المرأة

  
  مثل الذئب ووتر القوس

  
ى رمى         : قال الرجل دًا حت م يجاوز بعي نص، فل خرج رجل من القناصين غاديًا بقوصه ونّشابه يبتغي الصيد والق

ى أهل     ه إل ى           . هظبيًا فصرعه واحتمله، ورجع ب ر عل ر فحمل الخنزي ر فحمل خنزي ه خنزي ي طريق ه ف فعرض ل
ر  . فوضع الرجل الظبي وأخذ قوسه، فرمى الخنزير رمية نفذت من وسطه  . الرجل حين نظر إليه وأدرك الخنزي

ين     ًا مّيت ا جميع ده، ووقع ائع،     . الرجل فضربه بنابه ضربة أطارت منه القوس والنشابة عن ي ا ذئب ج أتى عليهم ف
ال     فلما رأى  ي نفسه فق ق بالخصب ف ا        : الرجل والظبي والخنزير وث ا جاعل م ا استطعت، فأن ينبغي أن أّذخر م

ا   . وجدت ذخرًا وآنزًا، ومكتف يومي هذا بوتر القوس ر اضطربت     . ثم دنا من القوس ليأآل وتره ا قطع اوت فلم
  .القوس وانقلبت فأصابت المقتل من حلقه فمات

  
  .أن الحرص على الجمع وخيم العاقبةوإنما ضربت لك هذا المثل لتعلمي 

  
ى صنع            : قالت المرأة ة عل ا غادي بعة، فأن تة رهط أو س ام لس ه طع ا في ِنعم ما قلت، وعندنا من األرّز والسمسم م

داء      د الغ ادع من أحببت عن ي الشمس ليجف،           . الطعام، ف م بسطته ف رأة وأخذت السمسم فقشرته ث فأصبحت الم
ذا السم  : وقالت لزوجها ر والكالب   اطرد عن ه م الطي ل الرجل،        . س أنها وصنعتها، فغف بعض ش رأة ل وذهبت الم

ا،          . فذهب آلب إلى ذلك السمسم فجعل يأآل منه دًا من زواره ه أح ه وآرهت أن تطعم رأة فقّذرت ه الم فبصرت ب
ت ففعلت ذلك وأنا في السوق أرى ما تصنع، فسمع . فانطلقت به إلى السوق فأبدلته بسمسم غير مقشور مثًال بمثل

  .ألمر ما أعطت هذه سمسمًا مقشورًا بسمسم غير مقشور: رجًال يقول
  



 

ث وضعتها    لة حي ى الس ب إل ه يث ذآر أن ذي ت رذ ال ذا الج ي ه ولي ف ذلك ق ك دون  . وآ ى ذل وى عل ا يق األمر م ف
ي      . أصحابه، فالتمس لي فأسًا ان جحري ف ا، وآ فأتى بها الضيف وأنا حينئذ في جحر غير جحري أسمع آالمهم

ا  موضع في ا ذآرته وإن الضيف  . ه ألف دينار وال أدري من وضعها، فكنت أفترشها وأفرح بها وأعز بمكانها آلم
ب،      : احتقر جحري حتى انتهى إلى الدنانير فأخذها وقال للناسك ان يث وب حين آ هذه آانت تقّوي ذلك الجرذ للوث

وم          د الي ود بع ن يع رأي، وسترى أن الجرذ ل وة وال ادة للق ا         ألن المال ُجعل زي ه فيم در علي ان يق ا آ ى م ادرًا عل ق
ى جحر   . مضى فسمعُت قول الضيف فعرفت في نفسَي االنكسار، وتقاصر إعجابي بنفسي وانتقلت من جحري إل

ن    ودتهّن م ا ع ي م د أن آلفنن اي، بع وقيرهّن إي ة ت رذان وقل د الج ي عن اط منزلت ره، وأصبحت أعرف انحط غي
ى    : "ّي وجعلن يقلن فيما بينهنالوثوب إلى السلة فعجزت عند ذلك، فزهدن ف اج إل هلك أخو الدهر ويوشك أن يحت

ده،     "أن يعوله بعضكن ي عن ، فرفضنني بأجمعهن ولحقن بأعدائي وأخذن في عيبي وانتقاصي عند آل من ذآرنن
ي نفسي   ال        : فقلت ف ًا للم ع واإلخوان واألهل والصديق واألعوان إال تبع ا التب ا إال    . م ا أرى المروءة يظهره وم

ال  . الالم وة إال بالم د،            . وال الرأي وال الق ا يري ر عم ه الفق د ب رًا قع اول أم ه إذا أراد أن يتن ال ل ووجدت من ال م
فه       ى تنّش ر حت ى نه فانقطع عن بلوغ غايته آما ينقطع ماء أمطار الصيف في األودية، فال يصل إلى البحر وال إل

  .األرض
  

اس        . ال ولد له، وال ذآر لهووجددت أن من ال مال له من اإلخوان ال أهل له و د الن ه عن ل ل ر آمن ال عق ل يعتب ب
رة ا وال آخ ا اضطّرته   . وال دني ه، فربم ى ذوي قرابت ان عل ه، وه ذه إخوان ة نب ر الحاج ل الفقي وإذا أصابت الرج

دنيا واآلخ    . رةالمعيشة وما يحتاج إليه لنفسه وعياله إلى طلب ذلك بما يغرر فيه بدينه، فيهلك، فإذا هو قد خسر ال
م واألدب،     ذهب للعل روءة، وم فالفقر رأس آل بالء وداٍع صاحبه إلى مقت الناسن وهو مع ذلك مسلبة للعقل والم

اء    ة للحي ة، ومقطع اؤه ذهب سروره ومقت      . ومطّية للتهم ومن مقت أودى، ومن أودى حزن،     . ومن انقطع حي
ه      ومن أصيب في عقله وحفظه وفه. ومن حزن فقد عقله واستنكر حفظه وفهمه ون علي ا يك ه فيم ر قول مه آان أآث

  .ال له
  

ناً          ه حس ان يظن ب ه الظن من آ اء ب ًا وأس ة هي     . ووجدت الرجل إذا افتقر اتهمه من آان له مؤتمن يس من خل ول
ًا سمي   . للغني مدح وال هي للفقير عيب فإن آان شجاعًا سمي أهوج، وإن آان جوادًا سمي مفسدًا، وإن آان حليم

  .. ًا سمي بليدًا، وإن آان لسنًا سمي مهذارًا، وإن آان صموتًا سمي غبيًاضعيفًا، وإن آان وقور
  

فإن الكريم لو آّلف أن  . فالموت أهون من الفاقة التي تضطر صاحبها إلى المسألة ال سيما مسألة األشحاء اللؤماء
ألة      ه من مس ك أخف علي ل   يدخل يده فاه التين فيستخرج سّما ثم يبتلعه آان ينبغي أن يعّد ذل يم البخي ل   . اللئ د قي وق

يًال،        ًا وال مق ة حيث ال يعرف مبيت إنه من ابتلي بمرض في جسده ال يفارقه أو بفراق األحبة واإلخوان أو بالغرب
ه     . وال يرجو إيابًا، أو بفاقة تضطّره إلى المسألة، فالحياة له موت والموت له راحة ألة وب ره الرجل المس وربما آ

ا     . النهب والظلمحاجة فحملته على السرقة و ي راغ عنه ة الت ّر من الفاق ل   . والسرقة والنهب والظلم ش د قي ه ق : فإن
  .الخرس خير من اللسان بالكذب، والغبن خيٌر من القهر والظلم، والفاقة خير من السعة والنعمة من أموال الناس

  
انيري قاسمها الناسك، وجعل الناسك نصيبه            ي خريطة يضعها    ثم إني آنت قد رأيت الضيف حين أخرج دن ف

وتي              ذلك بعض ق ي ب ى جحري، ورجوت أن أرّد إل ا إل انير فأرده ا دن بالليل عند رأسه، فطمعت أن أصيب منه
ه قضيب            . ويراجعني بعض أصدقائي  تيقظًا، ومع ّت رأسه ووجدت الضيف مس ى آب ائم حت فانطلقت والناسك ن

ى جحري         ة، فسعيت إل ى رأسي ضربة موجع ه عل ي    . فضربني ب ا سكن عن ادني الحرص والشره     فلم الوجع ق
ى رأسي        ي بالقضيب عل اد ل وغلباني على عقلي فخرجت بمثل طمعي األول حتى دنوت والضيف يرصدني، فع
ّي فأصابني من     ضربة أسالت منه الدماء وتقلبت على ظهري وبطني حتى دخلت الجحر، فخرزت فيه مغشيًا عل

  .م بذآر المال إّال يدخلني منه ذعرالوجع فوق ما أصابني على المال حتى إني ال أسمع اليو
  

ة   . ثم تذآرت فوجدت الباليا في الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها الحرص والشره ي بلّي فال يزال صاحب الدنيا يتقلب ف
ره والحرص      ه الش زال يداخل ه ال ي ديداً    . وتعب ألن ّح ش وال   . ورأيت اختالف السخاء والش ووجدت رآوب األه

م أر           وتجّشم األسفار البعيدة  ه، ول ال، فكيف بالشحيح ب خّي بالم ى الّس د إل في طلب المال أهون علّي من بسط الي
الوا . آالرضا شيئًا ا         : وسمعت العلماء قد ق ى آالرضا، وأحق م ق، وال غن دبير وال ورع آحسن الخل ل آالت ال عق

ودة    : وآان يقال. ُصبر عليه ما لم يكن إلى تغّيره سبيل ة، ورأس الم ّر الرحم ل   أفضل الب االسترسال، ورأس العق
ى أن رضيت   . المعرفة بما يكون ومال ال يكون، وطيب النفس وحسن االنصراف عما ال سبيل له فصار أمري إل

  .وقنعت وانتقلت من بيت الناسك إلى البرية
  



 

م     : وقال الجرذ صاحب الغراب للسلحفاة راب، ث ل صداقة الغ وآان لي صديق من الحمام قد سبقت إلّي صداقته قب
دة  ذآ يس من    . ر لي الغراب ما بينك وبينه وأخبرني أنه يريد أن يأتيك فأحببت أن آتيك معه، وآرهت الوح ه ل فإن

وان د اإلخ دل بع ّم يع ا غ دل صحبة اإلخوان، وال فيه دنيا سرور يع ه ال ينبغي . سرور ال د جّربت فعلمت أن وق
ا    . ى عن نفسهللعاقل أن يلتمس من الدنيا فوق الكفاف الذي يدفع به الحاجة واألذ يرًا، إنم ه يس والذي يدفع ذلك عن

ي     ك فف هو المطعم والمأوى إذا أعين بصحة وسخاء منها إال بالقليل الذي يدفع به الحاجة عن نفسه، فأما سوى ذل
  .فأقبلت مع الغراب على هذا الرأي وأنا لك أخ فكذلك فلتكن منزلتي في نفسك. موضع ال يناله

  
ي        : ابته السلحفاة بكالم رقيق لطيف وقالت  فلما فرغ الجرذ من آالمه أج ة، إال إن ا حسن مقال د سمعت مقالتك ي ق

ك،         ك من قلب اطرح ذل ك، ف رأيتك تذآر بقايا هي في نفسك من حيث قلة مالك وسوء حالك واغترابك عن مواطن
ه،    فإن المريض الذي قد علم دواء مرضه إن هو ال يتداو به. واعلم أن حسن الكالم ال يتم إال بالعمل ه علم لم يغن

ى  . وال يجد راحة وال خّفة فاستعمل رأيك واعمل بعقلك، وال تحزن لقلة المال، فإن الرجل ذا المروءة قد يكرم عل
ان رابضاً    ذي           . غير مال آاألسد الذي ُيهاب وإن آ ه آالكلب ال ر مال ان وإن آث د ُيه ه ق روءة ل ذي ال م ّي ال والغن
ذ      اس وإن هو طّوق وخلخل بال ه وال        . هبيهون على الن ة علي ل ال غرب ك، إن العاق ي نفسك لغربت رث ف وال تكت

ه     ا توج ا حيثم يش به ي يع ه الت ه قوت ب إال ومع ذي ال يتقل د ال ه، آاألس ن عقل ه م ي ب ا يكتف ه م رب إال ومع . يغت
اء الحدور،     ولتحسن تعاونك لنفسك بما تكون به للخير أهال، فإنك إذا فعلت ذلك أتاك الخير يطلبك آما يطلب الم

اء اء الم ر الم د. وطي ازم المتفق ا جعل الفضل للبصير الح ا . وإنم إن الفضل قلم دافع ف ردد الم ا الكسالن المت فأم
  .يصحبه

  
دماً   : وال يحزنك أن تقول ال فأصبحت مع يٌك          . آنت ذا م ل، وش ه إذا أقب دنيا سريع أقبال اع ال ائر مت ال وس إن الم ف

اء  . ريع وقوعهاذهابه إذا ذهب، آالكرة التي هي سريع ارتفاعها وس ات وال بق ّل  : وقد قيل في أشياء ليس لها ثب ظ
ه     . الغمام، وخّلة األشرار، وعشق النساء، والثناء الكاذب والمال الكثير ال، وال يحزن رة الم ل آث وليس ُيفرح العاق

م يعم    ه قلته، لكن ماله عقله وما قّدم من صالح عمله، فهو واثق بأنه ال يسلب ما عمل، وال يؤاخذ بشيء ل وهو  . ل
وم              ين أحد وقت معل ه وب يس بين ة ول أتي إال بغت إن الموت ال ي ا، ف زود له ه والت . حقيق أن ال يغفل عن أمر آخرت

ا        ا وم وأنت عن موعظتي غنّي بما عندك من العلم، بصير باألمور، ولكن رأيت أن أقضي من حقك وأنت أخون
  .قبلنا بمذول لك

  
رذ ى الج لحفاة عل راب ردود الس مع الغ ا س ال  فلم ه وق رح ب ك وف ّره ذل ه س ا ل اه، وحسن مقالته ا إي د : وإلطافه لق

سررتني وأنعمت، وأنت جديرة أن تسّري نفسك بما سررتني به، فإن أولى أهل الدنيا بشدة السرور وآرم العيش  
ام يسرهم               نهم زح ده م زال عن ه واصدقائه الصالحين، وال ي ه موطوءًا من إخوان زال ربع وحسن الثناء من ال ي

م      . ونه، ويكون من وراء حاجتهم وأمورهمويسّر ل إذا وحل ل ريم، آالفي ه إال الك فإن الكريم إذا عثر ال يقيل عثرت
ة تخرجه إال الفيل ي بعض   . يس ه أو عرضها ف اطر بنفس رًا وإن خ ر آثي ًا صنعه وإن آث ل معروف رى العاق وال ي

اقي و           اني بالب ا أخطر الف ل يعل أنم ًا، ب ك عيب ر ذل م ي اس   . اشترى العظيم بالصغير   وجوه المعروف ل وأغبط الن
  .أآثرهم مستجيرًا أو سائًال منجحًا، وال يعد غنيًا من ال يشارك في ماله

  
ي             لحفاة ف لحفاة، فوثبت الس راب والجرذ والس ه الغ زع من ي يسعى فف فبينما الغراب في آالمه إذ أقبل نحوهم ظب

ام        و. الماء ودخل الجرذ في الجحر وطار الغراب فوقع على شجرة م ق يًال ث ه قل اء فشرب من ى الم انتهى الظبي إل
ادى               . مذعورًا ينظر يئًا، فن ر ش م ي ة فل ي آل ناحي ًا فنظر ف ي طالب رى للظب فحلق الغراب في السماء ينظر هل ي

ه     : السلحفاة لتخرج من الماء، وقال للجرذ ا شيء تخاف يس هاهن ه ل لحفاة     . اخرج فإن اجتمع الغراب والجرذ والس ف
ال   : لت السلحفاة للظبي حين رأته ينظر إلى الماء وال يشربفي مكانهن، فقا اشرب إن آان بك عطش وال تخف ف
ه    . خوف عليك ه وقالت ل لحفاة وحّيت ال    : فدنا الظبي منهم ورّحبت به الس ت؟ ق ن أقبل ذه     : من أي ي ه آنت أرعى ف

ان    ى مك ان إل يخًا فخفت أن     . الصحارى ولم تزل األساورة تطردني من مك وم ش يكون قانصًا فهربت    ورأيت الي
  .منه
  

فرغب  . ال تخف فإنا لم نر القناص هاهنا قط، ونحن نبذل لك مودتنا ومكاننا، والمرعى منا قريب: قالت السلحفاة
وآان لهن عريش من الشجر فكّن يأتينه آل يوم ويجتمعن فيه ويلهون بالحديث   . الظبي في صحبتهن وأقام معهن

ا          ثم إن الغراب والجرذ وا. ويتذاآرنه ه ساعة، فلم ي فتوّقعن نهن وغاب الظب وم لحي ين العريش ذات ي لسلحفاة واف
ا نحذره        : أبطأ عليهن أشفقن أن يكون أصابه عدّو فقلن للغراب ي شيء مم ي ف رى الظب انظر هل ت ق  . طر ف فحّل

  .الغراب فنظر فإذا هو بالظبي في حبائل القانص، فأجفل مسرعًا حتى أخبر الجرذ والسلحفاة
  



 

ا     : حفاة والغراب والجرذفقالت السل رك فأغث أخان ه غي ى انتهى      . هذا األمر ال يرجى في فسعى الجرذ سريعًا حت
  آيف وقعت في هذه الورطة وأنت من األآياس؟: إلى الظبي فقال

  
  وهل يغنى الكّيس مع آوارث الدهر وأحواله التي ال ترى وال تستدرك؟: قال الظبي

  
ا      ا إذ وافتهم ى محاورتهم ا عل ي    فبينما هم ا الظب ال له لحفاة فق ا    : الس ك إلين ا أصبت بمجيئ انص إذا هو    . م إن الق ف

ة السعي فأخاف        ر وأنت بطيئ راب يطي انتهى وقد فرغ الجرذ من قطع حبالي سبقته حضرًا، وللجرذ جحره والغ
  .عليك القانص

  
لية ا   . إنه ال يعد من العيش ما آان بعد فراق األحبة: قالت السلحفاة ى تس ة عل د     وأما المعون نفس عن م وسكون ال له

ى صاحبه     ا شكواه إل ؤاده وحرم         . البالء فبلقاء األخ وبّث آل واحد منهم لب ف د ُس ه فق ين األليف وإلف رق ب وإذا ف
  .سروره وأغشي على بصره

  
راب         ي وطار الغ ا الظب ل فنج فلم تفرغ السلحفاة من آالمها حتى طلع القانص ووافق ذلك فراغ الجرذ من الحبائ

ر  . هودخل الجرذ جحر فلما جاء القانص إلى حبائله فرآها قد قّطعت عجب وجعل ينظل فيما حوله فلم يَر شيئًا غي
  .السلحفاة فأخذها وأوثقها بالحبال

  
تد      ال، فاش ا بالحب ولم يلبث الظبي والغراب والجرذ أن اجتمعن فنظرن إلى القانص وقد أخذ السلحفاة وهو يربطه

ال ما ترانا نجا: حزنهن لذلك وقال الجرذ : وز عقبة من البالء إال صرنا في أخرى أصعب منها؟ لقد صدق الذي ق
دد "  ان   ". ال يزال الرجل في إقباله ما لم يعثر، فإذا عثر مرة في أرض خباٍر لّج به العثار وإن مشى في ج ا آ وم

به من  جدي الذي فّرق بين وبين أهلي ومالي ووطني وبالدي ليرضيني حتى يفّرق بيني وبين آل ما آنت أعيش
اء        رم والوف ة الك ا خل أة، لكن خّلته . صحبة السلحفاة، خير األصدقاء التي ليست خلتها للمجازاة وال التماس المكاف

زال         . خلة ال يزيلها إال الموت. خلة هي أفضل من مودة الوالد لولده ذي ال ي بالء ال ه ال ذا الجسد الموآل ب ح له وي
ا   في تصرف وتقلب ال يدوم له شيء وال يثبت معه ه، لكنهم ، آما ال يدوم للطالع من النجوم طلوعه وال آلفله أفول

ي    . في تقلب ال يزال الطالع يكون آفًال واآلفل طالعًا والمشرق غاربًا والغارب مشرقًا ذّآرني أحزان وهذا الحزن ي
ان   م انتكاس الجرح     : آالجرح المندمل تصيبه الضربة فيجتمع على صاحبه ألم م الضربة وأل ذلك من   . أل خّفت  آ

  .آلومه بلقاء إخوانه ثم فقدهم
  

يئا      : فقال الغراب والظبي للجرذ لحفاة ش ي الس ًا، ال يغن ان بليغ ل    . إن حزننا وحزنك وآالمك وإن آ ذا وأقب دع ه ف
ذ        د األخ ة عن بالء، وذوو األمان د ال أس عن ر ذوو الب ا يختب ال إنم ان يق د آ إن ق لحفاة، ف اة للس اس النج ى التم عل

  .ولد عند الفاقة، واإلخوان عند النوائبواإلعطاء، واألهل وال
  

ك جريح      : قال الجرذ ربص آأن انص فت ق الق أرى من الحيلة أن تذهب أنت أيها الظبي حتى تكون بصدد من طري
ا     . وارقب القانص فكن منه قريبا. مثبت ويقع عليك الغراب آأنه يأآل منك وإني ألرجو أنه لو نظر إليك يضع م

ابه والس ه من قوسه ونشَّ كمع ك، . لحفاة ويسعى إلي ه من ى ال ينقطع طمع ه متضالعًا حت ر عن ك فتنّف ا إلي إذا دن ف
د      . وأمكنه مرارًا حتى يذنو منك، ثم ُمّد به على هذا النحو ما استطعت  انص إال وق إني أرجو أن ال ينصرف الق ف

  .فرغت من قطع الحبل الذي السلحفاة مربوطة به فتتحول السلحفاة ونرجع إلى مكاننا
  
اً    ففع ال السلحفاة فنجوا مع . ل الظبي والغراب ذلك، وتعاونا واتعبا القانص طويًال ثم انصرف وقد قطع الجرذ حب

ل،     يس يأآ ي ول فلما جاء القانص وجد الحبل مقطوعًا وفّكر في أمر الظبي المتضالع والغراب آأنه يأآل من الظب
ال    توحش وق ك فاس ل ذل ه قب رذ لحبال ريض الج ذه األرض إال: وتق ا ه نم حرة أو أرض ج ع ال .  أرض س فرج

  .فانطلق الغراب والظبي والسلحفاة والجرذ إلى عريشهن آمنات مطمئنات. يلتمس شيئًا وينظر إليه
  

  .فهذا مثل تعاون اإلخوان
  

  باب البوم والغربان
  

دبا الفيلسوف ك لبي ليم المل ال دبش ي، . ق ابين، فاضرب ل اونين المتح وان الصفا المتع ل إخ ي مث د ضربت ل إن  ق
  .رأيت، مثل العدو الذي ينبغي أن ال يغتّر به وإن أظهر حسن الصفح تضّرعًا وملقًا في العالنية

  



 

  .من اغتّر بالعدو األريب المعروف بالعداوة أصابه من ذلك ما أصاب الغربان: قال الفيلسوف
  

  وآيف آان ذلك؟: قال الملك
  

ال شجرة عظ        : قال الفيلسوف ل من الجب ي جب أرض ف ان ب ه آ دوح، ذات أغصان        إن ا تكون من ال أعظم م ة آ يم
يهن أيضًا   . وآان فيها وآٌر أللف غراب عليهم ملك منهم. ملتّفة وآان في ذلك الجبل أيضًا مكان فيه ألف بومة عل

نهن ك م ان. مل وم والغرب ين الب زل ب م ت داوة ل ي نفسه ع وره وف بعض أم ة ل وم ليل ك الب ى . فخرج المل ار عل فأغ
م    . لبوم فقتل منهم آثيرًا وجرح منهم آثيرًاالغربان بمن معه من ا ال له ه فق ع ذوي د  : فلما أصبح ملك الغربان جم ق

ي    . رأيتم ما لقينا من البوم وآم أصبح فيكم من قتيل وجريح ومنتوف الرأس والجناح والذنب ه ف ك آل وأشد من ذل
ر غافالت    ّن غي رآم      نفس ضراوتهن ثم علمهن بمكانكم وجرأتهن عليكم مثل الذي ذقتم وه ي أم انظروا ف نكم ف ع

  .في مهل
  

ا             يهم فيم ورهم ويفزعون إل يهم أم ندون إل ان يس ان الغرب رأي، آ م بفضيلة ال وآان فيهم خمسة غربان معترف له
  ما رأيك في هذا األمر؟: فقال الملك ألحدهم. نزل بهم، وآان الملك يشاورهم في أموره ويأخذ برأيهم

  
  . ليس لعدّو الحنق الذي ال يطاق له حيلة إال الهرب منه: لماء فقالواهذا رأي سبقتنا إليه الع: قال الغراب

  
ال  : قال الملك للثاني ر؟ ق ال أراه م الصواب         : ما رأيك أنت في هذا األم رار ف ذا من الف ه ه ا أشار ب ا م فكيف  . أم

تعدّ              ا ونس ع أمرن ا نجم ة أصابتنا، ولكن د أول نكب دّونا عن ذّل لع ا ون ا وعن أوطانن دة عدونا    نجلو عن بالدن لمجاه
اهم    الهم فقاتلن ونذآي العيون فيما بيننا وبينه ونحترس من العودة والغّرة، فإن أقبل إلينا عدونا لقيناهم مستعدين لقت
ى   مزاحفة حتى تلقى أطرافنا أطرافهم، ونتحرز منهم تحّرزًا حصينًا وندافع عدونا باألناة مرة وبالجهاد أخرى حت

  .نهرب وقد مّهدنا لنا عذرًانصيب فرصتنا أو يعيينا ذلك ف
  

ين عدونا      : وأنت ما رأيك؟ قال: قال الملك للثالث ا وب ع بينن ون والطرائ ما أرى ما قال، ولكني أريد أن تذآى العي
ى      . فنتجسس ونعلم هل يريد عدونا صلحًا أو يقبل منا ديًة ره أن نصالحهم عل م أآ ًا ل فإن رأينا من ذلك أمرًا موافق

ا   خراج نؤديه إليهم، ف ي وطنن ئن ف ك إذا اشتدت شوآة عدوهم        . ندع عن أنفسنا بأسهم ونطم رأي للمول إّن من ال ف
بالد               وك وال ًة للمل وال جن وا األم تهم أن يجعل ى رعي دمار عل م وال ى بالده اد عل ة والفس وخافوا على أنفسهم الهلك

  .والرعية
  

ال    : قال الملك للرابع ذا الصلح؟ ق ي ه رك   : فما رأيك ف ل ت ًا ب ة وشدة       ال أراه رأي ى الغرب ا واالصطبار عل أوطانن
رم           ه وأآ ذي نحن أشرف من دو ال ابنا والخضوع للع د       . المعيشة خير من وضع أحس و ق د عرفت أن ل ي ق ع أن م

ه إال بالشطط      م يرضوا في يهم ل ال   . عرضنا ذلك عل ان يق د آ ك، وال       : وق ل حاجت ة تن ارب عدوك بعض المقارب ق
ك عدّوك وي    رئ علي ذّل نفسك    تقارب آل المقاربة فيجت دك وي ي       . ضعف جن بة المنصوبة ف ل الخش ك مث ل ذل ومث

دون من       . الشمس إذا أملتها قليًال زاد ظلها وإن جاوزت الحد في إمالتها نقص الظل   ا بال راض من يس عدونا ب ول
  .فالرأي لنا المحاربة والصبر. المقاربة

ه ألن  أما القتال فال: ما ترى، ألقتال أو الصلح أو الجالء؟ فقال: قال للخامس  سبيل إال قتال من ليس المرء بقرن ل
ل ال يستضعف عدواً     ع أن العاق ك    . من يعرف نفسه وعدّوه فقاتل من ليس هو قرنًا له فنفسه أجهد م ومن فعل ذل

ازم  . اغتر، ومن اغتر لم يسلم وإنا للبو شديدو الهيبة، ولو أضربت عن قتالنا وآنت أهابها قبل إيقاعها بنا فإن الح
م       . وه على آل حالال يأمن عد ًا ل ان آثيف ه، وإن آ أمن مواثبت م ي فإن آان بعيدًا لم يأمن معاودته، وإن آان قريبًا ل

ر        . يأمن استطراده وآربه، وإن آان وحيدًا لم يأمن مكره د غي ال إذا وج تمس األمر بالقت م يل وأآيس األقوام من ل
ال   وس. فإن النفقة في القتال إنما هي من األنفس. القتال سبيًال ا من الم ال    . ائر األشياء إنما النفقة فيه ونن قت فال يك

  .فإن من يرى القتل ال يرى آل الخير. البوم من رأيك
  

ال  : قال الملك رى؟ ق ؤامر وتشاور  : إذا آرهت القتال ماذا ت ه        . ت ي مؤامرت ؤامر المشاور يصيب ف ك الم إن المل ف
الجنود والزحف    دد  نصحًا من ذوي العقول فيظفر بما ال يصيبه ب رة الع ؤامرة      . وآث ي الم زداد ف ازم ي ك الح والمل

ار  واعد من األنه زداد البحر بالس ا ي ة، آم وزراء والحزم اور ورأي ال ره . والتش در أم ازم ق ى الح ى عل وال يخف
ي             رّوى ف رًا يت رًا أم ى نفسه أم ك يعرض األمور عل ه، وال ينف ه ومكايدت وأمر عدّوه وفرصة قتاله ومواضع رأي

م         التقدم على ما يري دها له ي يع دة الت ا والع م عليه تعين به ذين يس ذلك وال     . د منه األعوان ال ه رأي آ نلم يكن ل فم
فإن الفضل  . نصيحة من الوزراء العقالء الذي يقبل منهم، ال يلبث، وإن ساقت إليه األحوال حظًا، أن يضيع أمره

  .ي العقالءالمقسوم لم يقّيض للجّهال وال للحسب، ولكنه وّآل بالعاقل المستمع من ذو



 

  
ة           ي بعضها عالني رًا وف ي بعضها س د أن أجيبك ف ي أمور أري ا ال   . وأنت أيها الملك آذلك وقد استشتني ف ا م فأم

دل القهر         الخراج والرضا ب ذلك ال أرى الخضوع ب ال آ ي ال أرى القت ريم    . أآره أن أعلنه فكما أن ل الك إن العاق ف
ًا      اة عريان ى الحي ًا عل يالً يختار الموت صابرًا محافظ أنك        . ذل ونن من ش ا وال يك ي أمرن ؤخر النظر ف وأرى أال ي

راً      . التثبط والتهاون، فإن التثبط والتهاون رأس المعجزة  يكن س د إسراره فل ا أري ا م ال     . فأم ان يق د آ ه ق ا  "فإن إنم
الم أ       رأي بتحصين األسرار أو الرسل المستمعين للك و يصيب الملوك الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، وال

ز  اه        . من قبل الناظرين في أثر الرأي أو مواقع العمل أو من التشبيه والتطّن ه من تحصينه إي ومن حّصن سره فل
  ".إما ظفر بما يريد وإما أن يسلم من ضره وعيبه إن أخطأ: أمران

  
رأي    ى ال ه عل ان أفضل    . وال بد لصاحب السر من مستشار مأمون يفضي إليه بسره ويعاون إن المستشير وإن آ  ف

الودك ضوءاً   ى      . من المستشار رأيًا فإنه يزداد برأيه رأيًا آما تزداد النار ب ة المستشير عل ار موافق ى المستش وعل
أنهما           ق ش ى يتف ا يشكل حت رأي فيم ه وتقليب ال ى ب أ إن أت م يكن    . صواب ما يرى والرفق في تبصيره خط إذا ل ف

م        المستشار آذلك فهو على المستشير مع عدوه، آالرجل الذي يرق م يحك إذا ل ى اإلنسان، ف له عل ي الشيطان ليرس
دًا     . الرقية أضحى هو أسيرًا للشيطان ة بعي ي أنفس العام وإذا آان الملك محّصنًا لألسرار متحّيزًا للوزراء مهيبًا ف

م يسرف،          . من أن يعلم ما في نفسه ال يضيع عنده حسن بال مثلى ق ول ا ينف ر فيم م يقّت درًا ل ان ذا حزم مقت وإن آ
ي   آان  ا أوت ازل  . خليقًا أن ال يسلب صالح م ه           . ولألشرار من دخل في ا ي ه م رهط، ومن ي ال دخل ف ا ي فمن الشر م

  .وال أرى لهذا السّر في قدر منزلته أال يشترك فيه أربع آذان ولسانان. الرجالن، ومنه ما يستعان فيه بالقوم
  

ال  هل تعلم: فنهض الملك وخال به واستشاره فكان فيما سأل عنه أن قال : ما آان بدء عداوة ما بيننا وبين البوم، ق
  .نعم، آلمة تكّلم بها غراب

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
  أصل العداوة بين الغراب والبوم

  
ا إذ   . زعموا أن جماعة من الطير لم يكن لها ملك وأنها اجتمعت على بومّي لتمّلكه: قال الغراب ي مجمعه فبينما ف

راب   . انتظرن هذا الغراب فنستشيره في أمرنا: رفع لها غراب فقال بعضهن ال الغ : فأتاهن الغراب فاستشرنه، فق
ر منظرًا،        بح الطي وم، أق ى تمليك الب لو أن الطير بادت وفقد الطاووس والكرآّي والبط والحمام لما اضطررتن إل

ار وأسوئها مخبرًا، وأقلها عقوًال، وأشدها غضبًا، وأبعدها رحمة، مع ما بها من الزمانة و ومن شر   . العشاء بالنه
ولكن    رأيكن وعق ا ب ور دونه دبرات لألم تن الم ا وأن ا إال أن تملكنه وء خلقه فهها وس ا س ك . أموره ان المل إذا آ ف

ي زعمت أن       ا فعلت األرنب الت جاهالص ووزراؤه صالحين نفذ أمره وتم رأيه واستقام علمه ودامت مملكته آم
  .القمر ملكها وعملت برأيه آأنها مرسلة منه

  
  وآيف آان ذلك؟: قالت الطير

  
  مثل ملك الفيلة ورسول األرانب

  
راب ال الغ ا  : ق ارت عيونه ا وغ ّل ماؤه دبت وق نون فأج ا الس ة تتابعت عليه ن أراضي الفيل ًا م وا أن أرض زعم

م      ى ملكه ك إل ي آل          . فأصابت الفيلة عطش شديد فشكوا ذل اء ف ي التماس الم له ورّواده ف ة رس ك الفيل فأرسل مل
اء   . ناحية رة الم ة آثي ك   . فرجع إليه بعض رسله فأخبروه أنهم وجدوا بمكان آذا وآذا عينًا تدعى القمري ه مل فتوّج

ا     ي أجحاره ب ف ة األران ت الفيل ب، فوطئ ت األرض أرض أران ا وآان ربوا منه ين ليش ك الع ى تل ه إل ة بفيلت الفيل
إنهم إذا       قد علمت ما أصابنا من ا : ومجاثمها، فاجتمعت األرانب إلى ملكهن فقلن ل رجوعهم، ف ا قب ل لن ة فاحت لفيل

  .رجعوا لوردهم أهلكونا
  

رأي،  . ليحضرّن آل ذي رأي منكن رأيه: قال الملك فتقدم خزٌر منها يدعى فيروز آان الملك قد عرفه باألدب وال
  .فليفعل إن رأى الملك أن يبعثني إلى الفيلة ويبعث معي أمينًا يرى ويسمع ما أقول وأصنع ليخبر به الملك: فقال

  
ا أحببت            : قال ملك األرانب ي م غ عن ة وبّل ى الفيل انطلق إل ك ف ك وبرأيك ونصّدق قول أنت أميني ونحن نرضى ب

أنه          ر من ش ل المرسل وآثي ر عق ه يعتب ه وبرأي إن     . واعمل برأيك، واعلم أن الرسول ب اة ف اللين والمؤات وعليك ب
  .رقالرسول هو الذي يلين القلب إذا رفق ويخّشن الصدر إذا خ



 

  
ك    ردن ذل م ي . فانطلق الخرز في ليلة فيها القمر طالع حتى انتهى إلى الفيلة، وآره أن يدنو منهن فيطأنه وإن هّن ل

  .يا ملك الفيلة إنه أرسلني إليك القمر والرسول مبّلغ غير ملوم وإن أغلظ: فأشرف على تّل فنادى
  

  وما الرسالة؟: قال ملك الفيلة
  

ه        يقول القمر إنه: قال فيروز اًال ل ه خب اء آانت قوت ذلك باألقوي اغتّر ل د  . من عرف فضل قوته على الضعفاء ف وق
ّذرتها             ا وق ي تسمى باسمي فشربت ماءه ي الت ى عين ي فعمدت إل ك من عرفت فضل قوتك على الدواب فغّرك ذل

ي شك من ر    . وإني أتقدم إليك وأنذرك أن تعود فأغشي بصرك واتلف نفسك  . وآّدرتها بفيلتك التي  وإن آنت ف س
  .فهلّم إلى العين من ساعتك فإني موافيك فيها

  
روز                  ه في ال ل ر فق رأى ضوء القم ا ف ه فنظر إليه ين مع ى الع انطلق إل روز، ف ول في ي ق ة ف ك الفيل ذ  : فعجب مل ه

ر        . بخرطومك من الماء فاغسل وجهك واسجد للقمر ه أن القم ل إلي ّرك، فخّي اء فتح ي الم ه ف فأدخل الفيل خرطوم
روز        ما: ارتعد فقال ال في اء؟ فق ي الم الي خرطومي ف ّي إلدخ ه    : شأن القمر ارتعد؟ أتراه غضب عل م فاسجد ل نع

ين هو وال شيء من      . ثانية ك الع فسجد الفيل للقمر مرة أخرى وتاب إليه مما صنع به، وشرط له أال يعود إلى تل
  .فيلته

  
أنها الخّب والمكر وال         : قال الغراب وم أن من ش ر الب ا ذآرت من أم ة ومع م ادع ومن     . خديع وك المخ ّر المل وش

  ابتلي بسلطان المخادعين وحّكمهم أصابه ما أصاب الصفرد واألرنب اللذين حّكما السنور الصوام؟
  

  مثل الّصفرد واألرنب والّسّنور الّصّوام
  

ر         : قال الغراب ان يكث ري، فك ا وآ ي فيه آان لي جار من الصفارد في سفح جبل، وجحره قريب من الشجرة الت
فجاءت أرنب   . ثم فقدته فلم أدر أين غاب، وطالت غيبته حتى ظننت أنه قد هلك. قاؤنا ومواصلتنا على جوارناالت

ال       . إلى مكان الصفرد ولبثت في ذلك المكان زمانًا ه ق ا وجد األرنب في ه، فلم ى مكان ذا  : ثم إن الصفرد رجع إل ه
  .مكان فانطلقي عنه

  
  .عي، فإن آان لك حق فاستعد علّيالمسكن في يدي، وأنت المّد: قالت األرنب

  
  .المكان مكاني، ولي على ذلك البّينة: قال الصفرد

  
  .نحتج إلى القاضي: قالت األرنب

  
ال الصفرد ًا،    : ق ق دم ة وال يري ؤذي داب ه ال ي ار آل دًا يصلي النه ّنورًا متعب ر س اطئ البح ى ش ا عل ًا من إن قريب

  .جار، فاذهبي الليلة إليه أحاآمكويصوم الدهر ال يفطر، عيشه من العشب وورق األش
  

ى      . نعم: قالت األرنب ا صارا إل ا، فلم فانطلقا جميعًا وتبعتهما ألنظر إلى الصوام العابد الزاهد وإلى قضائه بينهم
  .السنوا قّصا عليه قصتهما

  
ي فأسمعاني قريب     : فقال السنور ادنوا من ادا  . ًاأدرآني الكبر وضعف البصر، وثقلت أذناي فما أآاد أن أسمع ف فأع
ا إال الحق    : "القصة فقال ا أّال تطلب إن طالب   . قد فهمت ما قصصتما وأنا بادئكما بالنصيحة قبل القضية، فآمرآم ف

ال وال      . الحق هو الذي يفلح وإن قضي عليه، وطالب الباطل مخصوم اه شيء من م وليس لصاحب الدنيا من دني
ه     ا    . صديق إال عمل صالح قّدم ق ويمقت م ل حقي ذو العق ك   ف در     . سوى ذل ة الم ل منزل د العاق ال عن ة الم . ومنزل

ا ويستأنسان     ". ومنزلة الناس عنده فيما يحب لهم من الخير ويكره لهم من الشر منزلة نفسه زل يقص عليهم فلم ي
  .فيدنوان منه حتى وثب عليهما فضّمهما إليه فقتلهما جميعًا

  
ا سمع   . الخديعة فال يكونّن تمليك البوم من رأيكن فالبوم يجمعن مع سائر ما وصفت لكم المكر و: قال الغراب فلم

  .الطير خطبة الغراب أضربن عن رأيهن ولم يمّلكن البوم
  



 

ي       : وآان هناك بومة حاضرة سمعت آالم الغراب فقالت له ان سلف من ا أدري هل آ رة، فم لقد وترتني أعظم الّت
م        إليك سوٌء استحققت به هذا منك؟ وإّال فاعلم أن الفؤوس يقطع ب ه اللح ود، والسيف يقطع ب ها الشجر فتنبت وتع

باه األنصال    والعظم فيندمل ويلتئم، واللسان ال يندمل جرحه، والنصل من النشابة يغيب في الجوف ثم ينزع، وأش
م تستخرج   دواء، وللعشق         . من القول إذا وصلت إلى القلب لم تنزع ول اء، وللسم ال ر الم ئ، فللن ق مطف ك حري ول

  .وإنكم معاشر الغربان قد غرستم بيننا أبدًا شجرة الحقد والبغضاء. لصبر، ونار الحق ال تخبوالقرب، وللحزن ا
  

د  : "فقضت البوم مقالتها هذه وولت مغضبة وانصرفت موتورة، وندم الغراب على ما فرط منه، وقال في نفسه  لق
م أآن     ومي، ول ة وال     خرقت فيما آان من قولي الذي جلبت به العداوة على نفسي وعلى ق ذه المقال ر به ّق الطي أح

م      . أعبأها بأمر ملكها ا ل اء م ه اتق الم في ولعّل آثيرًا قد رأوى الذي قد رأيت وعلموا الذي قد علمت فمنعهم من الك
ه          . أتق والنظر فيما لم أنظر فيه من العاقبة ا قائل تقبل فيه ذي يس الم ال إن الك ة، ف ان الكالم مواجه ثم ال سيما إذا آ

ان    . ه مما يورث الحقد والضغينة وال ينبغي له أن يسمى آالمًا ولكن يسّمى سّمًاالسامع بما يكر ل وإن آ إن العاق ف
وة        رأي والق ده من ال ا عن ى م اًال عل . واثقًا بقوله وفضله ال يحمله ذلك على أن يجني على نفسه عداوة وبغضًا اتك

اق، وصا        ده من التري ا عن ى م اًال عل ي       آما أن العاقل ال يشرب السم اتك ول ف ه الق حب حسن العمل وإن قّصر ب
ة      . بديهته تبين فضله عند الخبرة وعاقبة األمر د مغّب وصاحب القو وإن هو أعجب ببديهته وحسن صفته فال يحم

يم ال         . وأنا صاحب القول الذي ال عاقبة له محمودة. أمره ر الجس ي األم تكلم ف ى ال ي عل أوليس من سفهي اجترائ
م         أستشيره فيه أحدًا وال أتر ة ل رار النظر والروي اء بتك م يستشر الفصحاء األلّب ّوى فيه مرارًا، وأنا أعلم أن من ل

  ". فما آان أغناني عما آسبت في يومي هذا وما وقعت فيه. يسّر بمواضع رأيه
  

  .فعاتب الغراب نفسه بهذا ثم انطلق
  

  .فهذا ما سألتني عنه من العلة التي بدأت بها العداوة بين البوم والغربان
  

ين        : قال الملك ا وب ا بينن ه فيم رى أن نعمل ب ذي ت قد فهمت هذا، فحّدثنا بما نحن أحوج إليه وأشر علينا برأيك وال
  .البوم

  
ه  : قال ي ل ا         . أما القتال فقد فرغت من رأيي فيه وأعلمتك آراهت ال، وأن ر القت ة غي رأي والحيل دي من ال ولكن عن

ه    ف. أرجو أن أقدر من الحيل على بعض ما في فرج روا من ى ظف إنه ُرّب قوم قد احتالوا بآرائهم لألمر الجسيم حت
  .بحاجتهم التي لم يكونوا يقدرون عليها بالمكثرة، آالنفر الذين مكروا بالنساك حتى ذهبوا بعريضه

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
  مثل الناسك والعريض واللصوص

  
ائتمروا   زعموا أن ناسكًا اشترى عريضًا ضخمًا سمينًا ليجل: قال رة ف عه قربانًا، فانطلق به يقوده فبصر به نفر مك

ال          : ليخدعنوه، فعرض له أحدهم فقال ه آخر فق م عرض ل ك؟ ث ذي مع ذا الكلب ال ا ه ا الناسك   : أيها الناسك م أيه
يس بناسك      : ثم عرض له ثالث فقال. أظنك تريد الصيد بهذا الكلب اس الناسك ل ه لب ذي علي إن  . إن هذا الرجل ال ف

ال الناسك  . ال يقود آلبًا الناسك يّ     : فق اعني سحر عين ذي ب ر واقتسموه       . لعل ال ه فأخذه النف ى العريض وترآ فخّل
  .بينهم

  
ي      . وإنما ضربت لك هذا المثل لما رجوت أن نصيب من حاجتنا بالمكر أمر ب ّي في ك عل فأنا أرى أن يغضب المل

ي    على رؤوس جنده فأضرب وأنقر حتى أتخّضب بالدماء، ثم ينتف ريش ي وذنبي ثم أطرح في اصل الشجرة الت
ا        ة يكون فيه ة بحيل ى البوم ال عل نحن عليها، ويرتحل الملك وجنوده إلى مكان آذا وآذا، حتى أمكر مكري وأحت

  .ثم آتي األمر على علم وأطلعك على أحوالهن فننال غرضنا منهن إن شاء اهللا. هالآهن
  

ذي وُ    ان ال ى المك ه  ففعل ذلك وارتحل مع غربانه إل م          . صف ل ان ول م تجد الغرب ا فل وم جاءت من ليلته م إن الب ث
ي أصل الشجرة      راب ف ئّن            . تفطن للغ اطًال، فجعل ي ه نفسه ب ون تعذيب روه فيك ل أن ي فأشفق أن ينصرفن من قب
ان . ويهمس حتى سمعته بعض البوم ا   . فلما رأينه أخبرن به ملكهن فعمد نحوه في بومات ليسأله عن الغرب ا دن فلم

  بومة أن تسأله من هو وأين الغربان؟منه أمر 
  



 

م            : قال الغراب ي حال من ال يعل ي ف ان فال أحسبكن ترينن ي أمر الغرب ه ف أنا فالن ابن فالن، وأما ما سألتني عن
  .األسرار

  
  هذا وزير ملك الغربان، وصاحب رأيه، فاسألوه بأي ذنب صنع به ما صنع؟: قال ملك البوم

  
  .وا فّي هذاسّفهوا رأيي وصنع: قال الغربان

  
  وما هذا السفه؟: قال الملك

  
رون؟ وآنت من األمر       : إنه لما آان من إيقاعكّن بنا ما آان، استشارنا ملكنا فقال: قال الغراب ا ت ان م أيها الغرب
ان فقلت  ران      : "بمك م أم رأي لك ًا، ولكن ال نكم وأجرأ قلوب ًا م إنهن أشد بطش وم ف ال الب م لقت ة لك ه ال طاق : أرى أن
بالد . لح ونعرض الفديةنلتمس الص ر      . فإن قبلن ذلك منكم وإال هربتم في ال اآن خي الهم إي ان أن قت وأخبرت الغرب

رتهم بالخضوع   ك فقلت      . لكن وشّر لهم، وأن الصلح أفضل ما هم مصيبون منكّن وأم ي ذل ثًال ف م م : وضربت له
ه    ل الخضوع ل ا    . إن العدو الشديد ال يرد بأسه وغضبه مث رون الحشيش إنم ه      أال ت ريح العاصفة بلين لم من ال يس

الوا . وانثنائه حيث مالت ا     : فغضبوا من قولي وزعموا أنهم يريدون القتال واتهموني وق وم علين د مألت الب ك ق . إن
  ".ورّدوا رأيي ونصيحتي وعّذبوني هذا العذاب

  
يس ل  : "قال. ما ترى في هذا الغراب: فلما سمع ملك البوم ما قال الغراب قال ألحد وزرائه ٌر إال    ل ره نظ ي أم ك ف

داعًا،         . المعالجة بالقتل ه خ د من ًا وأش ده رأي ًال وأفضل عن ه مح فإن هذا من أعز أصحاب ملك الغربان وأقرب إلي
من استمكن من األمر  : وآان يقال. وفي قتله لنا فتح عظيم وراحة لنا من رأيه ومكيدته، وفقده على الغربان شديد

ة، ه ثاني در علي م يق يم فأضاعه ل ه  الجس د إلي م تع ر ول ه األم ه فات ل عمل ه فأغف ل فأمكنت تمس فرصة العم ومن ال
  ".ومن وجد عدّوه ضعيفًا معوزًا فلم يسترح منه أصابته الندامة حين يبغي العدّو ويستعد فال يقوى عليه. الفرصة

  
راب  : قال الملك آلخر من وزرائه ذا الغ ال . ما ترى في ه ه : "ق ذليل    . أرى أال تقتل دو ال إن الع ه    ف ذي ال شوآة ل ال

ى           . أهل أن يرحم ويستبقى ويصفح عنه ه عل ا عطف ع أن الرجل ربم ؤّمن ويجار م تجير الخائف أهل أن ي والمس
  ".عدّوه األمر اليسير، آالسارق الذي عطف على التاجر امرأته بأمر لم يتعّمده

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
  مثل التاجر وامرأته واللص

  
ر           زعموا أنه: قال الوزير ا وأم ي بأمره ا يعتن ًا به ان آلف ابة وآ رأة ش ه ام آان تاجر آثير المال وهو شيخ مسن ل

ًا       . وآانت هي قالية له لكبر سنه فتعرض عن خدمته. ولدها ك إال حب ده ذل ال يزي ها ف ي نفس وآان التاجر يعلم ما ف
ذعرت من السارق     ثم إن سارقًا أتى بيت التاجر ليلة، فلما دخل البيت وجد التاجر نائمًا وا. لها تيقظة، ف مرأته مس

ه   ه والتزمت ال    . ووثبت إلى زوجها واستجارت ب ا فق اجر بالتزامه تيقظ الت م بصر        : فاس ة؟ ث ذه النعم ي ه ن ل من أي
ال     اداه فق ه، فن اذ ب ا أردت       : السارق وعلم أن فرق امرأته من السارق دعاها إلى للي ّل مم ي ح ا السارق أنت ف أيه

  .فضل بما عطفت علّي قلب زوجتيأخذه من مالي ومتاعي ولك ال
  

ال   راب، فق ق أن يناصحك      : "ثم إن الملك سأل الثالث من وزرائه عن الغ ه خلي ه فإن تبقيه وتحسن إلي . أرى أن تس
اة               تالفهم نج بعض واخ دّو ب رى اشتغال بعض الع دّوه بعضًا، وي اداة بعض مع نًا مع رًا حس فإن ذا العقل يرى ظف

  ".والشيطان لما اختلفا عليه لنفسه منهم آنجاة الناسك من اللص
  

  وآيف آان ذلك؟: قال الملك
  

وزير ال ال د    : ق ّص يري ه ل ه فتبع ى منزل ا إل ا يقوده انطلق به ًا، ف رة حلوب ل بق ن رج كًا أصاب م وا أن ناس زعم
ال اللص للشيطان   . سرقتها، وصحبته شيطان في صورة إنسان  ال   : فق ت؟ ق د أن أختطف     : من أن ا شيطان أري أن

ال    : وسأل الشيطان اللص. ك إذا نام الناس فأخنقه وأذهب بنفسهنفس هذا الناس ت؟ ق ا لص  : وأنت من أن إني  . أن ف
ه ممسيين        . أريد أن أتبعه إلى منزله لعلي أسرق هذه البقرة ى منزل ع الناسك إل ا م ى انتهي . فانطلقا مصطحبين حت

ل      فأشفق اللص إن ب. فدخل الناسك وربط البقرة في زاوية المنزل ثم تعشى ونام دأ الشيطان بأخذ نفس الناسك قب
ى أخرج   : أن يأخذ البقرة أن يصيح الناسك فيجتمع الناس لصوته فال يقدر على سرقة البقرة، فقال له انتظرني حت



 

ى    . البقرة ثم عليك بالرجل در عل ال يق فأشفق الشيطان إن بدأ اللص أن يستيظ الناسك فيصيح ويجتمع الناس إليه ف
البقرة   بل انتظرني: أخذه، فقال أنك وب ا         . حتى آخذ الناسك وش زاال باختلفافهم م ي ى صاحبه، فل أبى آل واحد عل ف

ا الناسك      . حتى نادى اللص الناسك أن استيقظ أيها الناسك فهذا شيطان يريد أخذك  تيقظ أيه اداه الشيطان أن اس ون
ك  ذ بقرت دد أخ ذا اللص يري در  . فه م يق ا ول ا منهم ه بصوتهما فنج ه الناسك وجيران رب فانتب ا أرادا وه ى م ا عل

  .الخبيثان خائبين
  

راب   ل الغ راب وخدعكن       : "فلما فرغ الثالث من آالمه قال األول الذي آان قد أشار بقت ذا الغ د غّرآن ه ّن ق أراآ
رأي، وانظرن ذوي         ذا ال ًال عن ه ًال مه ر، فمه بكالمه وتضّرعه، فأنتن تردن تضييع الرأي والتغرير بجسم األم

ون  ذي يعرف اب ال ا    األلب رون بم ذين يغت المعجزة ال ن فتصبحن آ ن رأيك ّن ع ال يلقك رهم، ف ور غي ورهم وأم أم
  ".يسمعون أشد تصديقًا منه بما يعلمون، وآالنجار الذي آّذب ما ر أى وعلم وصّدق ما سمع فاغتّر وانخدع

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
  مثل النجار المخدوع وحميه

  
اح         زعموا أن نجارًا آان له: قال الوزير ه بمفت تح ل ا فتف ا أبوه ه إذا غاب يأتيه امرأة يحبها، وآان قد بلغه عنها أن

ذهاب   : فأحب أن يتيّقن ذلك فقال المرأته. مغشوش خزانة زوجها فيأخذ من صندوقه ما شاء من المال د ال إني أري
ي زاداً           ًا فأعدي ل اك أيام ا ماآث هن ارة، وأن ال اإلم بغض أعم ذلك    فف. إلى قرية منا على فراسخ ل رأة ب رحت الم

ام         : فلما أمسى قال لها. وهّيأت له زادًا د أي ك بع ى أرجع إلي اب دارك واحتفظي ببيتك حت وخرج  . استوثقي من ب
اب اوز الب ى ج رير  . وهي تنظر حت اختفى تحت س ة ف اب آخر ودخل الخزان ن ب ى البيت م اد إل م عطف وع ث

ق النج  . زوجته اً     وأرسلت المرأة إلى أبيها أن ائتنا فقد انطل ا أيام ي حاجة سيغيب فيه ه    . ار ف ا فأطعمت ا أبوه فأتاه
فغلب النعاس على النجار  . وسقته وفتحت له صندوق زوجها فأخذ ما بدا له، وبقيا في حديثهما إلى منتصف الليل

لني         ع صوتك فس ا أن ارف ه فأيقنت بالشر فساّرت أباه ا  : فنام وخرجت رجاله من تحت السرير، فرأتهما امرأت أن
ك   أحب إليك ا           : "أم زوجك؟ ففعل أبوها آما قالت ورّدت علي م أن ألة؟ ألست تعل ذه المس ى ه ا يضّرك إل ا أبت م ي

ا   معشر النساء يوم ندخل بيت زوجنا نفضله على آل من سواه حتى األخ والوالد؟ فلحى اهللا امرأة ال يكون زوجه
رة   فسمع النجار لهذه المق". عندها آعدل نفسها، فال سمعتك تذآره مرة أخرى ه العب الة من امرأته ورّق لها وأخذت

د     اه ق م أن حم والرحمة لها ووثق منها بالمودة، فلم يبرح مكانه آراهة أن يؤذيها، ولم يزل هناك حتى أصبح وعل
ا          ال له ى إذا انتبهت ق ا حت ذّب عنه ها ي د رأس د عن سرني  : خرج فخرج من تحت السرير، فوجد امرأته نائمة فقع

  .هة ما يسوؤك لكان بيني وبينك صخب وأمر شديدجوابك ألبيك، ولوال آرا
  

ه ن امرأت ا سمع م ّذب بصره المصّدق بم ار والمك ذلك النج ون آ ل إرادة أال تك ذا المث ك ه ا ضربت ل ال . وإنم ف
ة            ى يلتمسه بالمقارب تطيع ضّر عدوه بالمباعدة حت دو ال ال يس رًا من الع تصدقوا الغراب بمقالته واذآروا أن آثي

  .ي لم أخف الغربان قط خوفهم منذ رأيت هذا الغراب وسمعت مقالتكم فيهوإن. والمماسحة
  

رًا        ه خي انهن ويوصى ب ى مك فلم يلتفت ملك البوم وسائر وزرائه إلى آالمه وأمر ملك البوم بالغراب أن ُيحمل إل
  .ويكرم

  
ك منز    : "فقال الوزير الذي آان يشير بقتله ى ذل ه عل تكن منزلت دو المخوف شره،     إذا لم يقتل هذا الغراب فل ة الع ل

دنا       . المحترس منه ه ويفس ا يصلح ل ا إال لم ى هاهن أ إل ك    ". فإن الغراب ذو إرب ومكايد وال أراه لج ع المل م يرف فل
م     د ويكل ا يج بقوله رأسًا ولم يمنعه من إآرام الغراب واإلحسان إليه، وجعل الغراب يكلمه إذا دخل عليه بألطف م

ده      . ن في آل يوم به ثقة، وإليه استرساًال وبه أنسًا وله تصديقًاالبوم إذا خال بهّن آالمًا يزدد ًا وعن ال يوم ه ق م إن ث
ه ان يشير بقتل ذي آ وزير ال يهن ال وم ف ن الب ة م رًة : "جماع ي وت ان وترتن أن الغرب ك ب ي بعضكم المل بّلغّن عن لي

م       عظيمة بما فضحتني وعذبتني، وأنه ال يستريح قلبي أبدًا حتى أدرك منهم بغيتي، وإ ر فل ي األم د نظرت ف ي ق ن
الوا   . أجدني أستطيع ذلك وأنا غراب م ق م أنه ا       : وقد بلغني عن بعض أهل العل من طابت نفسه عن نفسه فأحرقه

ه      ى استجيبت ل دعوة إل ك ب أمرني    . بالنار إنما يقّرب إلى اهللا قربانًا عظيمًا وال يدعو عند ذل ك أن ي إن رأى ا لمل ف
  ".ًا ألنتقم من عدوي وأشفي غليلي إذا تحّولت في خلق البومفأحرق ألدعو ربي أن يحولني يومي

  
ه   ة              : "قال الوزير الذي آان يشير بقتل الخمر الطيب ا تخفي إال ب دي وسوء م ا تب ي حسن م ا غراب ف ّبهك ب ا أش م

دور    . الريح، الحسنة اللون المنقع فيها السم يس ت ا؟ أل أرأيت لو أحرقناك بالنار آان جوهرك وطباعك يحرقان مع



 

ل،         ح ريح والجب ي وجدت من األزواج الشمس والسحاب وال أرة الت يث ما درت فتصير إلى أصلك وطباعك آالف
  ".وترآت ذلك آله وتزوجت جرذًا

  
  وآيف آان ذلك؟: قيل له

  
  مثل الناسك والفأرة المحّولة جارية

  
ي    فبينما هو قاعد على شاطئ. زعموا أن ناسكًا عابدًا آان مستجاب الدعوة: قال البومّي ة ف النهر إذ مرت به حدق

ى       . رجلها درصة ا إل ذهب به ه وأراد أن ي ي ردن ا ف فوقعت من رجلها عند الناسك فأدرآته لها رحمة، فأخذه ولفه
ا الناسك    منزله، ثم خاف أن يشّق على أهله تربيته فدعا ربه أن يحولها جارية فأعطيت حسنا وجماال، فانطلق به

دك  هذه يتيمة: إلى بيته فقال المرأته ال         . فاصنعي بها صنيعك بول نة ق ي عشرة س ى إذا بلغت اثنت ك حت ففعلت ذل
ه        : لها ك ب ي أقرن ّي أو جن اري من أحببت من إنس ال . يا بنية فقد أدرآت وال بد لك من زوج فاخت ًا   : ق د زوج أري

د زوّ       : فقال للشمس . فقال لعلك تريدين الشمس. قويًا شديدًا ة الول دي بمنزل ة هي عن ة جميل ذه جاري ا   ه ا ألنه جتكم
  . طلبت زوجًا قويًا منيعا

  
ي : قالت الشمس ه      : أنا أدلك على من هو أقوى ن وري ويغلب علي ذي يغطي ن ى    . السحاب ال فانصرف الناسك إل

ي وأشد     : السحاب فقال له مثل تلك المقالة، فقال له السحاب وى من ي     : أنا أدلك على من هو أق ل ب ي تقب ريح الت ال
ريح  : الريح فقال لها مثل مقالتهفانصرف الناسك إلى . وتدبر ي       : فقالت ال وى من ى من هو أق ك عل ا أدل ل  : أن الجب

ل    . الذي ال أستطيع له تحريكًا ال الجب ك، فق ه تل ى من     : فانصرف الناسك إلى الجبل فقال له مثل مقالت ك عل ا أدل أن
ه  : هو أقوى مني اع عن ال الناسك للجرذ هل أن     . الجرذ الذي يثقبني فال أستطيع االمتن ة؟    ق ذه الجاري زوج ه ت مت

أرة   : فقال له رن بالف دعو      . آيف أتزوجها وأنا صغير ومسكين ضيق والجرذ يقت ى الناسك أن ي ة إل فطلبت الجاري
ا الجرذ             ى أصلها األول فتزوجه أرة ورجعت إل ه فتحولت ف ا رب ك ودع ى ذل ا إل ذا  . ربه ليحّولها فأرة، فأجابه فه

  .مثلك أيها المخادع
  

تأنس بهن           فلم يلتفت ملك البوم  ى اس ه، حت ردن إال إآرام م ي الغراب فل وم ب ة، ورفقت الب وال غيره إلى هذه المقال
اد       رًا وع ان، فطار س ه الغرب ونبت ريشه وسمن وصلح، وعلم ما أراد أن يعلم، واطلع على ما أراد أن يطلع علي

ا أردت ال   : إلى أصحابه فأخبرهم بما رأى وسمع، فقال لملك الغربان ا      أبشرك بفراغي مم ي م ا بق ه وإنم راغ من ف
  .قبلكم فإن أنت جددتم وبالغتم في أمرآم فهو الفراغ من ملك البوم وجنده

  
  .نحن عند أمرك فمرنا بما بدا لك: فقال ملك الغربان

  
ه      : قال الغراب ًا في د علمت مكان ل، وق إن البوم بمكان آذا وآذا، وهن يجتمعن بالنهار في مكان آذا وآذا من الجب

ار    الحطب اليابس وم بالنه ه الب . آثيرًا فليحمل آل غراب منكم ما استطاع من ذلك الحطب إلى باب الثقب الذي في
ي الحطب المجموع             ّذفها ف اب الثقب فأق ا ب آتي به ارًا ف ه ن م  . وقرب ذلك الجبل قطيع غنم، فإني أمضي آخذ من ث

ى تض   وم       تعاونوا فال تفتروا واضربوا بأجنحتكم ضربًا ترويحًا ونفخًا للنار حت ا خرج من الب ي الحطب، فم رم ف
  .احترق بالنار وما بقي مات بالدخان

  
المين  ين س انهم آمن ى أوط وا إل م رجع وم ث أهلكوا الب ك ف وا ذل راب . ففعل ذل الغ ال ل ان ق ك الغرب م إن مل آيف : ث
  صبرت على صحبة البوم وال صبر لألخيار على صحبة األشرار؟

  
ى نفسه   إن ذلك آذلك، ولكن العاقل إ: قال الغراب ذا نابه األمر العظيم المفظع الذي يخاف منه الجائحة الجائفة عل

ى           ه حت ع من هو دون ره العيشة م م تك ًا ول وقومه لم يخرج من شدة الصبر عليه رجاء عاقبته، ولم يجد لذلك مس
  .يبلغ حاجته وهو حامد لغّب أمره، مغتبٌط لما آان من أمر رأيه واصطباره

  
  .ول البومأخبرني عن عق: قال الملك

  
راب ال الغ رارا: ق ك م ى ذل ي ويحرضهن عل ى قتل ان يحرص عل ذي آ وزير ال اقًال إال ال يهن ع د ف م أج ّن . ل فك

رأي      ان أعد من ذوي ال ي الغرب م  . أضعف شيء رأيًا، إذ لم ينظرن في أمري ولم يذآرن أنني آنت ذا منزلة ف فل
ازم الناصح المّطل   . يتخّوفن مني المكر والحيلة يهن بالنصح         فأخبرهن الح ه، وأشار عل ي نفسي برأي ا ف ى م ع عل

ي    رارهن دون ّن أس ذرنني وال حّص بلن، وال ح ل ق ن ذي العق ن وال م ن عقل ال ه ه ف رددن رأي ّن ف ت . له د قال وق



 

ه وال من     : العلماء وره وآتب ينبغي للملك أن يحّصن دون المتهم أسراره وأموره فال يدنو من مواضع أسراره وأم
ذي ي  ه وال من سالحه وال من             الماء والحوض ال ره وال من آسوته وال من مراآب له وال من فراشه ودث ّد لغس ع

اطن       الم الب ين الس ة األم طعامه وشرابه وال من دوائه وال من ذهبه وطيبه ورياحينه، وال يؤّمن على نفسه إال الثق
وربما آان الثقة صديقًا  . تهوالظاهر ويكون بعد ذلك آله على حذر منه، ألن عدوه ال يتوصل إليه إال من جهة ثقا

  .لعدوه فيصل العدو إلى مراده منه
  

  .لم يهلك ملك البوم عندي إال بغيه وضعف رأيه وموافقته لوزراء السوء: قال ملك الغربان
  

راب ال الغ ال. صدقت: ق ان يق ه آ م يطغ: فإن ى ول د بغن ر أح ا ظف ّل م م . ق اء فل ى النس ا حرص الرجل عل وقلم
قم وقّل من أآثر . يفتضح ك         . من الطعام ولم يس ي المهال ع ف م يق وزراء السوء فل ي ب ّل من ابتل ال  . وق ان يق ال : وآ

ي       ي الشرف، وال الشحيح ف يطمعّن ذو الكبر في الثناء الحسن، وال الخّب في آثرة الصديق، وال السيء األدب ف
  .ي ثبات ملكهالبّر، وال الحريص في قلة الذنوب، وال الملك المختال المتهاون الضعيف الوزراء ف

  
  .لقد احتملت مشقة شديدة بتصنعك للبوم وتضّرعك لهن: قال ملك الغربان

  
ال        : قال الغراب ه يق ه، ألن ا رجوت من حسن منفعت ك لم ى   : لقد آان ذلك آذلك ولكن صبرت على ذل ر عل ال يكب

ا    : وقد قيل. الرجل حمل عدّوه على عاتقه إذا وثق بحسن عاقبته ى     إنه من احتمل مشقة يرجو له ة صبر عل منفع
  .ذلك، آما صبر األسود على حمل الضفدع على ظهره

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
  مثل األسود وملك الضفادع

  
ى       : قال الغراب تمس المعيشة لنفسه حت دّب يل ام ف زعموا أن أسوَد آبر وهرم فلم يستطع صيدًا ولم يقدر على طع

ه       ان يأتي د آ ر الضفادع ق الحزين          انتهى إلى غدير ماء آثي بيهًا ب دير ش ًا من الغ ع قريب ويصيد من ضفادعه، فوق
ا آنت      : ما شأنك أراك آئيبًا حزينًا؟ قال. فقال له ضفدع. الكئيب ر معيشتي مم ان أآث ما لي ال أآون حزينًا إنما آ

ه      ى أآل رئ عل م أجت . أصيد من الضفادع، فابتليت ببالء حّرمت علّي الضفادع حتى لو لقيت بعضها على بعض ل
ه           فا ال ل ك من األسدو فق دنا المل ا سمع من األسود، ف ه بم ال      : نطلق الضفدع فبشر ملك ذا؟ فق ان أمرك ه آيف آ

ك : األسود ال . ال أستطيع أن آخذ من الضفادع شيئًا إلى ما يتصدق به علي المل ال  : ق م؟ ق ر     : ول ي أث ي سعيت ف إن
ا   ضفدع منذ ليال ألخذها فطردتها إلى بيت مظلم لرجل من النساك فدخلت ي إثره ُن     . ه ودخلت ف ّد اب ي البيت م وف

ال        ّي وق ا عل ي الناسك ودع ًا وتبعن ي    : الناسك إصبعه فظننتها الضفدع فلسعتها فمات فخرجت هارب ا قتلت ابن آم
ا   البريء ظلمًا أدعو عليك أن تذّل وتخزى وتصير مرآبًا لملك الضفادع وتحرم عليك الضفادع، فال تستطيع أآله

ي رآوب األسود،     . فأقبلت إليك لترآبني مقرّا بذلك راضيًا. لكهاإلى ما تصدق به عليك م فرغب ملك الضفادع ف
ى     : فرآب األسود أيامًا ثم قال له األسود. وظن أن ذلك له شرف ورفعة در عل قد علمت أني ملعون محروم ال أق

ه     . التصّيد ًا أعيش ب ي رزق ك  . إال ما تصدقت به علّي فاجعل ل ال المل ك    : ق د ل ي مرآب من     لعمري ال ب وأنت ل
ذليل،   . فأمر له آل يوم بضفدعتين يؤخذان فيدفعان إليه، فعاش بذلك. رزق تعيش به دو ال ولم يضّره خضوعه للع

  .بال انتفع بذلك وصار له معيشة ورزقًا
  

  .وآذلك آان صبري على ما صبرت عليه التماس هذا النفع العظيم الذي جعل لنا فيه بوار العدو والراحة منه
  

ة              : لملكقال ا ار الخفيف إن الن اد، ف ابرة والعن دو من صرعة المك د استئصاًال للع ين والمكر أش وجدت ضراعة الل
ار    ا من أصلها       . تقوى بحّرها وحّدتها على أن تحرق ما فوق األرض من الشجر الكب وذه يقتلعه ه ونف اء بلين والم

  .مرض والعدو والّدينالنار وال: في أربعة ال يستقّل منها القليل: تحت األرض، وآان يقال
  

ال  : قال الغراب ان يق ه أفضلهما       : ما آان من ذلك فبسعادة جّد الملك ورأيه فإنه قد آ ر ب ان حظاذ ظف إذا طلب اثن
روءة ك  . م ي ذل تويا ف إن اس ًا، ف ك فأفضلهما أعوان ي ذل تويا ف إذا اس ا، ف روءة فأمضاهما رأي ي الم تويا ف إن اس ف

ان هو   من غال: وقد آان يقال. فأسعدهما جدا ب الملك الحازم األريب الذي ال تبطره السّراء وال تدهشه الضّراء آ
ين      . الداعي الحتف لنفسه ال ومواضع الشدة والل ثم ال سيما إذا آان مثلك أيها الملك العالم باألمور وفرص األعم

  .والغضب والرضا والمعالجة واألناة، الناظر في يومه وعواقب أعماله
  



 

رة من ذوي      . وعقلك آان هذابر برأيك : قال الملك ود الكثي دو من الجن فإن رأي الرجل الواحد أبلغ في إهالك الع
م        . البأس والنجدة والعدد والعدة ظ من آالمه وم، وأنت تسمع الغل د الب وإن من أعجب أمرك عندي طول لبثك عن
  .دون أن تسقط عندهم بكلمة

  
راب ال الغ ك، فأصحب ا : ق ا المل ك أيه كًا بأدب م أزل متمس ة،  ل ة والموافق ين والمتابع الرفق والل د ب ب والبعي لقري
م  ل  . وأخضع له د قي ؤدة والخضوع،            : وق اللطف والت ى ضّرهم فخذهم ب در عل افهم وال تق داء تخ ين أع إذا آنت ب

ل إن الرجل    . وإنت سمعت منهم غليظ الكالم فغض عنه النظر . وإياك والغلظة فإنك ال تصيب بذلك ظفرًا د قي وق
ا              الكامل المشاور  ة الهوى م ظ ومخالف ره وسمع من بشاعة اللف دء أم ي ب ل إن رأى ف رأي والعق ي ال أهل النبل ف

م ينظر        . يكره وصبر على ذلك فإن ذلك يعقب منفعة وراحة وسروراً   ع هوى المستشير ول وإّن مشاورة من يتب
  .في عاقبة أمره وإن نال من العاجل فرحًا وروحًا فإن عاقبة أمره تصير إلى ضرر وخسران

  
دة      : قال الملك ة حمي ا عاقب ل ليست له ّن   . وجدتك صاحب العمل ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاوي د م فق

  .اهللا علينا بك مّنة عظيمة لم نكن نجد قبلها لذة الطعام وال النوم
  

رأ  : إنه يقال: قال الغراب ى يب ه     . ال يجد السقيم لذة النوم وال الطعام حت د أطمع ذي ق السلطان   وال الرجل الشره ال
ه . في مال أو عمل حتى ينجزه له . وال الرجل الذي قد ألّح عليه عدوه، فهو يخافه صباحًا ومساًء حتى يستريح من

ج صدره   . ومن وضع الحمل الثقيل أرح متنه. من أقلعت عنه الحّمى أراح قلبه: وقد آان يقال دّوه ثل . ومن أمن ع
ين        فأسأل اهللا الذي أهلك عدّوك أن يمتعك بسلطانك و ّرة الع ي ق ك صالح رعّيتك ويشرآهم ف أن يجعل لك بعد ذل

فإن الملك إذا لم يكن في مملكته قّرة عيون رعّيته فمثله مثل زنمة العنز التي يمّصها الجدي فال يصادف    . بملكك
  .فيها خيرًا

  
  آيف آانت سيرة ملك البوم في جنده؟: قال الملك

  
ل وعجز وضعف رأي    : قال ان يشير         وآ . سيرة بطر وأشر وخت ذي آ ه إال ال بيهًا ب ان ش ه آ ل أصحابه ووزرائ
  .فإنه آان حكيمًا أريبًا فيلسوفًا حازمًا قّلما يرى مثله في علّو الهمة وآمال العقل وجودة الرأي. بقتلي

  
  وأّي خّلة رأيت آانت أدّل لك على عقله؟: قال
  

م يكن يك          : قال الغراب ه ل ي واألخرى أن ي قتل ه ف ان، الواحدة رأي م يكن      خّلت تقّلها، ول تم صاحبه نصيحة وإن اس
ا               و ال يغضبه، وإنم ه وه ره بعيب ا أخب ى ربم ين حت ابرة، ولكن آالم رف ول آالمه مع هاتين آالم خرق وال مك

  .يضرب له األمثال ويحّدثه عن عيب غيره فيعضر به عيب نفسه، وال يجد للغضب عليه سبيًال
  

ل، وال   ال ينبغ: وآان مما سمعته يقول للملك أن قال ه إال القلي ي للملك أن يغفل عن أمره فإنه أمر جسيم ال يظفر ب
ه    . فينبغي للملك أن يكون متفقدًا ألموره ذا حزم فيها. وهو إذا فات لم يدرك. تقابله إال بالحزم م يحسن واليت فإن ل

اً   ة قلق ز عزوف، فمن    . ورعايته قّلت راحته وهدّوه، آالقرد الذي ُيرى ألدنى حرآ ك عزي ه فليحسن     والمل ر ب ظف
ع      : فإنه قد قيل. حفظه وتحصينه ه آاللبيب م ة ثبات إنه في قلة بقائه مثل قلة بقاء الظل على ورق النيلوفر، وفي قل

ا يخاف      . اللئيم، وفي مراقبته آالتنين يض، وفيم ل آصحبة البغ وهو في سرعة اإلقبال واإلدبار آالريح، وفي الثق
ذ  ع المطر     من مفاجأة عطبة آالحية، وفي سرعة ال اء من وق اب الم ه        . هاب آحب ال من ه وين ا يستمع ب ة م وفي قل

ا وصنع      . آحاآم يغنى في رقدته، فلما هّب لم يجد عليه حلمه ي علي نهم وال زال ف ك وأدال م فأهلك اهللا أعداء المل
  .وتوفيق

  
  .فهذا مثل أهل العداوة الذين ينبغي العاقل أن ال يغتّر بهم وإن هم أظفروا توددًا وضراعًة

  
  باب القرد والغيلم

  
ر              : قال الملك للفيلسوف ا المك د بهم ق يري دي التضرع والمل دّو واألريب المب ّر بالع ل الرجل المغت د سمعت مث ق

  .والخديعة وما أصابه، فاضرب لي إن رأيت مثل الرجل الذي يطلب الحاجة حتى إذا ظفر بها أضاعها
  

ومن ظفر بأمر لم يحسن االحتفاظ به أضاع ما أصاب،  . بها إن إصابة الحاجة أهون من االحتفاظ: قال الفيلسوف
  .آالغيلم الذي طلب قلب القرد فلما استمكن منه أضاعه



 

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
رم   : قال الفيلسوف ه اله ى أنحل فوثب  . زعموا أن جماعة من القرود آان لها ملك يقال له قاردين، فطال عمهر حت

ه  : قالعليه قرد شاب من شبان رهطه ف ده     . قد هرم هذا وليس يقوى على الملك وال يصلح ل ك جن ى ذل ه عل ووافق
ى             . فنفوا الهرم عن ملكهم ومّلكوا الشاب ة عل ين نابت ى شجرة من ت انتهى إل ى لحق بالساحل ف رم حت انطلق اله ف

يلم، وهو السلحفاة ا             اء غ ي الم اء وف ي الم ة ف ده تين ا، فسقطت من ي د   حافة البحر، فجعل يأآل من تينه ذآر، عن ل
اء      . مسقط التينة فأخذها وأآلها ي الم ين ف اء الت أولع بإلق ك ف وجعل  . ولما سمع القرد للتين وقعًا في الماء أعجبه ذل

ه   رد فتصافحا وتصافيا       . الغيلم يأخذه فيأآله وال يشك أن القرد إنما يطرح ذلك التين من أجل ى الق يلم إل فخرج الغ
ه، وشكت          . وتصادقا وألف آّل واحد منهما صاحبه ه لغيبت ه فحزنت زوجت ى أهل يلم إل ًا ال ينصرف الغ فلبثا زمان

  .قد خفت أن يكون عرض له عارض شّر: ذلك إلى جارة لها، قالت
  

ة   : قالت لها صديقتها رد أليف ع ق د      . ال تحزني فإنه قد بلغني أن زوجك بالساحل م ًا، ق أآالن ويشربان جميع ا ي فهم
ه عن  ت غيبت ذلك طال ر، فل ا األم رد  ألهاهم الي للق تطعت أن تحت ه، وإن اس ت علي ك إذ هن ن علي يه وال يه ك فانَس

  .فتهلكيه فافعلي، فإن القرد إذ هلك أقام عندك زوجك
  

ال      . فأسحَتت زوجة الغيلم لونها وضّعفت نفسها حتى أصابتها نهكة شديدة وهزال ه فق ى أهل يلم اشتاق إل ثم إن الغ
أ . أللّمّن بأهلي فقد طالت غيبتي: بعد حين يئة الحال     ف ه س د زوجت ه فوج ال . تى منزل ال      : فق ا حّب آيف أنت وم ي

ه  ا فقالت       . أراك منهوآة؟ فلم تجب ا جارته ألة فأجابت عنه ا المس اد عليه ا أشد حال زوجتك    : فأع ا مرضها   ! م أّم
دواء إال الموت   . فشديد، وأما دواؤها فعزيز الوجود يلم  . فهل لشدة الداء وعدم ال ال الغ دواء   : فق ي بال ي  أخبرين لعل

رد         : قالت الجارة. ألتمسه حيث آان ه قلب ق ذ ل ه دواء إال أن يؤخ يس ل ه ول م ب هذا المرض نحن معشر الغيلم أعل
  .فُيداوا به

  
رد إال قلب صديقي    : قال الغيلم في نفسه ديد     . هذا امر عسير، من أين أقدر على قلب ق در ش م الغ ه وإث . أفأغدر ب

ك؟ فكيف    ه       ولكن أليس هالك الزوجة أشد من ذل ي في ر ال عذر ل ذا أم ي وه ك زوجت ال  . أهل م ق م يستطع   : ث إذا ل
ى              ا عون عل ى الزوجة عظيم ألنه ى الصغير، وحت ًا أن ال يلتفت إل ان حقيق الرجل عظيمًا إال باحتمال صغير آ

  .أمور الدنيا واآلخرة، وأنا حقيق أن أوثرها وال أضيع حقها
  

ي    : ولثم غدا نحو القرد في نفسه ما يريد به وهو هاجس يق إن إهالآي أخًا وفيًا وصوًال بال سبب لمن األمور الت
  ما حبسك يا أخي عني هذه المدة؟: ولما عاد إلى الساحل ورآه القرد حّياه وقال له. ُيخاف عواقبها

  
يلم  دي                : قال الغ اك لحسن بالئك عن أتي إي ة مكاف ام لقل ك واالحتش اء من ك الحي ع شوقي إلي ك م أني عن ا بّط إن مم

ّي               . ّيومعروفك إل ا عل د أرى حق ك ق ع ذل إني م ي جزاء لمعروفك ف تمس من ك ال تل د عرفت أن فإني وإن آنت ق
ا   . التماس مكافأتك ه فيم فأما أنت فإن خلقك خلق الكرام الذين ينيلون الخير من لم ينلهم إياه فيما مضى وال يرجون

  .يسرعون إلى معونة المحتاجبقي، الذين ال يمّنون بمعروف أدوه وال يستكثرون جزاًء جزوا به، الذين 
  

دأت       . ال تقولن لي هذا وال تحتشمّن مني: فقال القرد ًا وابت رين جميع ي وبينك األم ا بين فإنت أنت الذي جمعت فيم
ي           . بما يجب لك به المكافأة ك عن ًا أذهب اهللا ب كنًا وإلف ي س دًا فكنت ل دًا شريدًا وحي ألم أسقط إليك من قومي طري

  الهّم والحزن؟
  

ا يلتمسه    : غيلمقال ال إن أمورًا ثالثة يزداد بها لطف ما بين اإلخوان واسترسال بعضهم إلى بعض، وهي أفضل م
ي    . المرء من أخالئه، وهي أن يغشوا منزله وينالوا من طعامه وشرابه ويعرفوا أهله وولده وجيرانه م يجر بين ول

  .زليوبينك من ذلك شيء، وقد أحببت أن تتّم بها إحسانك إلّي وتشّرف من
  

م       . إنما ينبغي للصديق أن يلتمس من صديقه ذات نفسه ومودته: قال القرد ى األهل والحش ارة والنظر إل ا الزي فأم
  .والمؤاآلة فليس تحتها آبير أمر

  
ودة     . قد صدقت: قال الغيلم تمس الصديق من صديقه إال الم و        . لعمري ما يل دنيا فه افع ال تمس من ان يل ا من آ فأم

ؤذيهم         : وقد آان يقال. ينه وبين إخوانهحقيق أن ينقطع ما ب ى ي ات حت ه حمل المؤون ى إخوان رّن الرجل عل ال تكّث
ه      . ويبرمهم ا ذآرت إال     . فإّن عجل البقرة إذا آثر مصه ضرعها وإفراطه أوشكت أن تصرفه وتنفي ر م م أذآ ول



 

ق     ي الخل رم والسعة ف ي      . لكوني أعرف منك الك ي منزل ي ف د أحببت أن تزورن ذا ق إني  . وبه رة    ف رة آثي ي جزي ف
  .الشجر طيبة الفواآه، فأسعفني بطلبتي وارآب ظهري لتنطلق إلى منزلي

  
ى إذا     يلم، حت ه الغ فرغت القرد الذهاب معه لما ذآره من الفواآه، وتابع الغيلم على ما سأل ورآب ظهره وسبح ب

ي نفسه    ول ف ه     : لّج به عرض في نفسه قبح ما يريد به وفجوره وغدره، ووقف مفّكرًا يق ذي هممت ب ر ال إن األم
  .آفر وغدر، وما اإلناث أهل أن يرتكب لهن الغدر واللؤم، فإنهن ال يوثق بهن وال يسترسل إليهن

  
رفن        : وقد قيل اء يع ل، والنس دواب الحم وة ال اء، وق إن الذهب يعرف بالنار، وأمانة الرجل تعرف باألخذ واإلعط

  .بكيدهن وآثرة حيلهن
  

  ما لك ال تسير؟: قال القرد
  

يلم  ا مريضة       : قال الغ ي أنه د بلغن ي وق ي زوجت ر ف ك          . أفّك ه من آرامت د أن أبلغ ا أري ر مم ي من آثي ك يمنعن وذل
  .ومالطفتك

  
  .إن الذي أعرف من حرصك على آرامتي يكفيك مؤونة التكلف: قال القرد

  
  .أجل، ومضى بالقرد ساعة، ثم توقف به ثانية: قال الغيلم

  
ؤمّنني     : ، وأنه ال يسبح ارتاب وقال في نفسهفلما رأى القرد احتباس الغيلم ا ي ببا، فم إن لوقوف الغيلم وانتظاره س

ًا           . أن يكون قلبه قد تقلب وتغير لي فازداد به سوءًا رًا وتقلب ّد من القلب وال أسرع تغي ه ال شيء أح د علمت أن فق
د آ    . منه ه وصديقه عن ة      ال يغفلّن العاقل عن التماس ما في نفس أهله وولده وإخوان ر، وفي آل لحظة وآلم ل أم

وب      . وعند القيام والقعود ي القل ا ف ى م اهد عل ه ش يلم   . وعلى آل حال فإن ذلك آل ال للغ م ق ي     : ث ا ل ا يحبسك وم م
  أراك آأنك مهتم؟

  
  .تهمني أنك تأتي منزلي فال توافق آل أمري آما تشتهي ألن زوجتي شديدة الوجع: قال الغيلم

  
اء      ال تهتّمّن فإن الهم: قال القرد ة واألطب تمس لزوجتك األدوي يئًا، وال ال   . ال يغني ش ان يق ه آ ال   : فإن ذل ذو الم ليب

ة مواضع    ي ثالث ي           : ماله ف دنيا، وف ة ال ي الصدقة إن أراد أجر اآلخرة، وفي مصانعة السلطان إن أراد المنزل ف
  .األهل واألزواج ال سيما إذا آّن صالحات

  
  .دواء لها إال قلب قرد صدقت، وقد زعم األطباء أنه ال: قال الغيلم

  
ه ي نفس رد ف ال الق ورط: ق ّر م ر السن ش ى آب ي الحرص عل د أورطن وأتاه لق ال! واس ذي ق د صدق ال انع : لق الق

ي تعب ونصب وخوف              ا عاش ف ًا، وذو الحرص والشره يعيش م تريحًا مريح ًا مس ًا مطمئن . الراضي يبيت آمن
ذا أن   : فيه، ثم قال للغيلم وإني لقد احتجت إلى عقلي في التماس المخرج مما وقعت ما منعك يا خليلي إذ علمت ه
  تكون أخبرتني به عند نزولي حتى آنت حملت قلبي معي؟

  
  وأين قلبك؟: قال
  
  .خّلفته في الشجرة مكاني: قال
  
  وما حملك على ذلك؟: قال
  
ا   : قال ة عن ى     ف . سنة فينا معاشر القرود إذا خرجنا لزيارة أصدقاء خّلفنا قلوبنا لطرح الظن ي إل ارجع ب إن شئت ف

  .الشجرة آلتيك به
  

ى األرض        رد إل غ الساحل وثب الق ى إذا بل ففرح الغيلم بطيب نفس القرد له عن قلبه، وانقلب به راجعًا محّثًا، حت
  .أعجل يا أخي احمل قلبك وانزل فقد حبستني: ولبث الغيلم ساعة فلما بطأ عليه ناداه. فسعى إلى الشجرة فرقيها

  وآيف آان ذلك؟: اك تظن أني آالحمار الذي زعم ابن آوى أنه لم يكن له قلب وال أذنان؟ قال الغيلمأر: قال القرد



 

  
  ابن آوى واألسد

  
ديد   . زعموا أن أسدا آان في اجمة، وآان معه ابن آوى يأآل من فضول صيده: قال القرد فأصاب األسد جرب ش

  .حتى ضعف وجهد، فلم يستطع الصيد
  

ال . ا شأنك يا سيد السباع قد تغيرت حالتكم: فقال ابن آوى لألسد ه دواء إال أن       : ق يس ل راه ل ذي ت ذا الجرب ال له
ه          : قال ابن آوى. أطلب أذني حمار وقلبه ا يحمل علي ى مرج قريب من ار إل ه قّص قد عرفت مكان حمار يجيء ب

م أ     . ثيابه التي يغسلها، فإذا وضع عنه الثياب خّلاه في المرج  ه ث ا أرجو أن آتيك ب ه    فأن ه وأذني م بقلب ال  . نت أعل ق
  .فال تؤّخرّن ذلك: األسد

  
ار          : فذهب ابن آوى حتى أتى الحمار، فقال له ال الحم رك؟ ق ذي بظه دبر ال ك وال ذي أراه ب زال ال ذا اله ا ه ا  : م أن

ال : قال ابن آوى. لهذا القّصار الخبيث، فهو يسيء علفي ويدأب عملي ا أصنع؟ وآيف    : وآيف ترضى بهذا؟ ق فم
وثم أسد وهو   . أنا أدلك على مكان معتزل خصب المرعى لم يطأه الناس قط: يدي الناس؟ قال ابن آوىأفلت من أ

م أرغب     : فطرب الحمار وقال. مشتاق إليك وبقربه عانة من الحمر ترعى أمينة مطمئنة و ل إني ل أال تنطلق بنا، ف
  .إال في إخائك لكان ذلك حاملي على الذهاب معك

  
أخبره   فتوّجها جميعًا قبل األ ن آوى ف دم اب م يستطع صرعه لضعفه وانفلت          . سد وتق ار فل ى الحم فوثب األسد عل

ه؟ وإن آنت      : فقال ابن آوى لألسد. الحمار ي طلب ي ف م عّنيتن ما هذا الذي صنعت؟ إن آنت خّليت الحمار عمدًا فل
ال    . ال تقدر عليه فقد هلكنا، إن آان سيدنا ال يقوى على حمار ه إن ق داً  ت: "فعرف األسد أن ه عم فهه، وإن  " رآت س

ن آوى  . إن أنت استطعت أن ترّد الحمار إلّي بما سألت عنه: ضّعفه، فقال" لم أقدر عليه: "قال ال اب د جّرب   : فق لق
ى         ه ساعة حت ك إن رجع أن تصبر علي الحمار مني ما جرب وإني لذلك لعائد إليه محتال له بما استطعت، وعلي

ه       . ال يصاب آل وقت    يستأنس بك، وهذا أمر ال يفوتك والغرض   ال ل ا رآه ق ار فلم ى الحم ن آوى إل اد اب ا  : فع م
ى          : الذي أردت بي؟ قال ك إل ّت آلنسك ومضى ب و ثب ك ول ًا ب اك مرّحب أردت بك الخير، ولكن األسد أراد أن يتلق

د     . أصحابه ه األس ب علي ن آوى، فمضى ووث ه اب ا قال ط صّدق م دًا ق ن رأى أس م يك ك ول ار ذل مع الحم ا س فلم
  .سهفافتر

  
ن آوى    ال الب ار ق ب،            : فلما فرغ األسد من قتل الحم ين والقل م آآل األذن أن أغتسل ث دواء ب ذا ال ي ه ه ُوصف ل إن

اً    ك قربان م أرجع      . وأجعل ما سوى ذل ى أغتسل ث ار حت احتفظ بالحم ي        . ف ى أذن ن آوى إل د اب ى األسد عم ا وّل فلم
ن قلب   : فلما رجع األسد قال. ية الحمار فينفرد هو بهالحمال وقلبه فأآلهما رجاء أن ينفر األسد عنه فال يأآل بق أي

ك          : الحمار وأذنان؟ قال ابن آوى م يرجع إلي ه ل ا ل و آان ا ل ان وأنهم وما شعرت أن الحمار لم يكن له قلب وال أذن
  .ثانية بعد إفالته منك؟ فصدقه األسد

  
ه          ن آوى أن ذي زعم اب ار ال ي لست آالحم تعلم أن ل ل ك        وإنما ضربت لك هذا المث ان، وأن ه قلب وال أذن م يكن ل ل
  .احتلت بي وخدعتني فجزيتك مثل خديعتك واستدرآت ما آنت ضّيعت من نفسي

  
ور      : قال الغيلم ين األم ة ويتب أنت الصادق الباّر وقد علمت أن ذا العقل يقّل الكالم ويبالغ في العمل ويعترف بالزل

  .الذي يعثر على األرض وعلى األرض يعتمد وينهضقبل اإلقدام عليها، ويستقيل عثرة عمله بفعله، آالرجل 
  

  .فهذا مثل من طلب أمرًا، حتى إذا استمكن منه أضاعه
  

  باب الناسك وابن عرس
  

ر تثبيت وال           : قال الملك للفيلسوف ره العامل بغي ي أم ل العجول ف ي إن رأيت مث قد سمعت هذا المثل فاضرب ل
  .روية

  
  .ومن امثال ذلك مثل الناسك وابن عرس. متثبتًا لم يبرح نادمًا من لم يكن في أمره: قال بيدبا الفيلسوف

  وآيف آان ذلك؟: قال الملك
  



 

م حملت                : قال الفيلسوف ل، ث ًا ال تحم ده زمان رأة لبثت عن ه ام أرض جرجان ناسك، وآانت ل ان ب ه آ وا أن زعم
ي   أبشري فإني أرجو أن تلدي غالمًا ويكون لنا فيه م: فاستبشر الناسك بذلك وقال لها دم ف تعة وقرة عين، وأنا متق

  .التماس الظؤورة ومتخّيٌر من األسماء اسمًا حسنا
  

ذا       : قالت المرأة رًا أم ال؟ اسكت عن ه ود ذآ أيها الرجل من عّلمك أن تتكلم فيما ال تدري؟ ومن يعلم أيكون المول
ي     فمن تكلم بما . وارض بما اهللا قاسم لك، فإن الرجل العاقل ال يتكلم فيما ال يدري ى األمر ف ال يدري وقضى عل

  .نفسه بالتقدير أصابه ما أصاب الناسك المهريق على رأسه السمن والعسل
  

  وآيف آان ذلك؟: قال الناسك
  

  الناسك وجرة السمن
  

ين رجل من التجار رزق من السمن والعسل والسويق              : قالت المرأة ه من ب ان يجري علي كًا آ وا أن ناس . زعم
ك          وآان ُيبقي من ذلك السمن  تأل الكوز من ذل ى ام ه حت د عّلق ه ق وز ل ي آ ي    . والعسل فيجعلهما ف ق غالء ف وواف

يحملن               : "السمن والعسل فقال ز ف دينار عشرة أعن ه فأشتري بال ا بائع ا أن ل م دينار أق ذه الجرة ب ي ه ا ف أنا بائع م
ي         ". ويلدن لخمسة أشهر ز ف ة عن ر من أربعمائ ك أآث نين فوجد ذل م    فحزر على هذا الحساب لخمس س ابه، ث حس

اث   : "قال فاشتري مئة من البقر بكل أربعة أعنز ثورًا وبقرة فأصيب بذرًا فأزرع على الثيران وأنتفع ببطون اإلن
فال يأتي علي خمس سنين، إال وقد أصبت منها ومن الزرع ماًال آثيرًا، فأبتني بيتًا فاخرًا وأشتري عبيدًا . وألبانها

ًا مصلحًا        . تزوجت من امرأة ذات حسب ونسب   فإذا فرغت من ذلك. ورياشًا ومتاعًا ويًا مبارآ ًا س ي ابن د ل م تل ث
ي األدب         ه ف نًا، وأشد علي ًا حس ه أدب ه وأؤدب ا في ذا العصاة         . فأسميه بم بًال ضربت رأسه به ًا مهت ه عقوق إن رأيت ف

دبير        ". هكذا ى رأسه، وذهب ت ه وآل  ورفع العصا يشير بها فأصابت الكوز فانكسر وانصّب السمن والعسل عل
  .أمانيه باطًال

  
  .وإنما ضربت لك هذا المثل لتنتهي عن التكلم فيما ال تدري، وما ال يوافق القدر، فاّتعظ بما اتعظ الناسك

  
ا    رأة لزوجه ى     : ثم إن المرأة ولدت غالمًا سويًا فسّر به أبوه، حتى إذا آان بعد أيام قالت الم د الصبي حت د عن اقع

دًا،     فانطلقت الم. أغتسل وأرجع إليك ه أح م ابن ه ول رأة ولم يقعد الرجل إال قليًال حتى جاء رسول السلطان فذهب ب
. فترآه الرجل عنده وذهب إلى السلطان . إال أنه قد آان له ابن عرس داجن عنده يقوم عليه قيام الرجل على ولده

ه    ن عرس فقطع ل ال . وآان في بيته جحر أسود فخرج األسود يريد الغالم فوثب عليه اب د انصرافه    وأقب ناسك عن
م        . حتى أتى بيته، فدخله فتلقاه ابن عرس آالمبّشر له بما صنع ه ول دم سلب عقل ًا بال ه الناسك متلّطخ فلما نظر إلي

اً     ا ميت ع منه الم      . يلبث ولم يتبين، وضرب ابن عرس ضربة على رأسه بعصاه فوق رأى الغ ه ف ودخل الناسك بيت
م    : ه نتفًا وعلى صدره ضربًا وجعل يقولواألسود مقطعًا فعرف األمر وأقبل على رأس د ول م يول ليت هذا الغالم ل

ولين؟      : فدخلت المرأة وهو يبكي فقالت له. أنل هذا الغدر والكفر ن عرس مقت ذا األسود واب ما يبكيك؟ وما شأن ه
  .هذه ثمرة العجلة: فأخبرها خبرها وقال

  
  .فهذا مثل من عمل عمًال بغير تثّبت وال روية في أمره

  
  إيالذ وشادرم وإيراخت باب

  
ذي   : قال الملك دبشليم لبيدبا الفيلسوف ا ال قد فهمت ما ذآرت من أمر العجول غير المتأيد وال المتثبت فأخبرني م

  إذا عمل به الملك آرم على رعّيته وثّبت ملكه، ألحلم أم المروءة أم الحمّية أم الجود؟
  

ك     إّن أفضل ما يحفظ به الملك ملكه : فقال الفيلسوف اورة المل ع مش ا م . الحلم والعقل ألنهما رأس األمور ومالآه
وره      ى أم ه عل تعين ب ا يس رأي           . فإن الحلم أفضل م رأة الصالحة الفاضلة ال ته الم ي معيش رء ف م من صالح الم ث

ه يبهظه   . المؤاتية ب، فإن  فإن الرجل وإن آان شجاعًا رئيسًا ثم لم يكن له من يشاوره حليمًا عاقًال وشاور غير لبي
إ رأي أصحابه     ه وخط در       . األمر اليسير حتى ترى فيه القبح والضعف لجاهلت دًا لق رًا أو لقي رش إن أصاب ظف ف

م      . ساقه إليه صارت عاقبة أمره إلى ندامة ل ث ر عاق دبير وزي ي الت وإذا آان على خالف ذلك من الفضل وآزره ف
ه جرى    أعانه القضاء أصاب الفالح على من خاصمه والغلبة على من ناوأه وا وا أن لسرور لمن أحزنه، آما زعم

  .بين شادرم ملك الهند وإيراخت امراـه وإيالذ صاحب سره ورأيه
  



 

  وآيف آان ذلك؟: فقال الملك
  

ة    . زعموا أن إيالذ آان ناسكًا مجتهداص حسن الخلق لّينًا حليمًا آامًال: قال الفيلسوف ك ذات ليل ادرم المل فبينما ش
ا نائم في غرفة له إذ رأى ثمان م النساك، فقص        . ية أحالم يستيقظ عند آل حلم منه ة، وه ا البراهم ا أصبح دع فلم

وإن . قد رأيت أيها الملك أمرًا منكرًا معجبًا لم نسمع بمثله فيما مضى : عليهم ما رأى وأمرهم أن يعبروها، فقالوا
  .نستطيع أن ندفع ما تتخوف منهأحببت أن تنطلق فنفّكر فيه ستة أيام ونأتيك في اليوم السابع فنخبرك به، ولعلنا 

  
  .فاعملوا برأيكم فيما تعلمون أنه يوافقني: قال الملك

  
الوا  : قالوا وا وق ه إذ             : نعم وخرجوا من عنده واجتمع تمكنا من د اس ًا، وق ي عشر ألف ا اثن ل من ذ قت د من م يطل العه ل

ا             ه إن نحن أغلظن تقم من ا نن اه، ولعلن ه من رؤي ا فرق ّره وعّرفن ا بس ى أن      أفضى إلين ه الخوف عل ول فيحمل ه الق ل
ه   ول ل م نجد        : يتابعنا ما نريد، فنأمره أن يدفع إلينا من يكرم عليه من أهله ووزرائه ونق ا فل ي آتبن ا ف د نظرن ا ق إن

ك     ل من ينتمي ل ال . شيئًا يصرف ما رأيت إال قت ا   : إن ق دون؟ قلن ن      : ومن تري ا جوبر واب ك وابنه إيراخت امرأت
ك ولسانك      أختك إيالذ صاحب أمرك، ف ال آاتب م، وآ ة وعل ه ذو حيل ل       . إن ذي تقات ل األبيض ال يفك والفي د س ونري
ه زون الفقي ان أب ه، وآن ر  . علي ا معش ه اجتمعن ا أن نخرجك من إذا أردن ه، ف دك في ي مرجل نقع اءهم ف ل دم فتجع

م صّيرناك       ب، ث دهن الطي اء وال لناك بالم ى مجلسك    البرهميين من اآلفاق األربعة فرقيناك ومسحنا عليك وغّس إل
بالء ونجوت من          . فُيذهب اهللا عنك ما تحذر مما رأيت ًا خلصت من ال ه نفس ذا وطبت ب فإن أنت صبرت على ه

ك     . األمر العظيم الذي قد رهقك وأشرف عليك واستخلفت مكانهم مثلهم ا نتخوف أن تغصب فتهل وإن لم تفعل فإن
  .وينزع ملكك ويستأصل عقبك

  
الوا   فلما أبرم البرهميون ذلك من رأ ك فق وا المل ي         : يهم اتفقوا عليه أت ا ف ا وفكرن ا وتبّحرناه ي آتبن ا ف د نظرن ا ق إن

ا  . رؤياك وأعملنا العقول فيها، فلسنا نقدر على أن نعلمك ما رأينا حتى تخلينا ففعل ذلك فقصوا عليه األمر على م
  .هّيأوا له

  
ا أسمع    : فقال الملك ر مم ذه النفوس الت      . الموت خي ل ه دأ فأقت دي عدل نفسي وأحتمل اإلصر       آيف أب ي هي عن
  .وال بد من الموت على آل حال، ولست الدهر على ملكي هذا، وإنه سواء علّي الهالك وفراق األحبة. والوزر

  
ا            : فقال الرهميون م تصب إن أهنت نفسك وأآرمت عليه ك ل ك مخطئ وأن اك أن رأي إنت أنت لم تغضب أخبرن

ديتها  . ر وأنه ال يفيدها شيء، وإن عظم خطره أو صغرأولست تعلم أن آل شيء معها يسي. غيرها فلعمري لئن ف
ه ال   بمن سّميناهم لك إنه ألمثل وأخير، فتبقى في ملكك وسلطانك ويصلح لك أمرك، فانظر لها ودع ما سواها فإن

  .شيء يعدلها
  

قع وجهه، وجعل يتقلب  فلما رأى الملك أن البرهميين قد أغلظوا في القول واجترأوا عليه فيه قام فدخل قصره وو
ه    : مهمومًا محزونًا ويفكر في رأيه ال يدري ما يصنع ل أحبائ ألوا من قت . أيخاطر بنفسه وملكه أو ينحاز إلى ما س
  .لقد نزل بالملك أمر هو فيه في آرب: فمكث بذلك أيامًا وفشا الحديث في أرضه وقيل

  
ر ونظر و          ك فّك ك من ذل ه المل ع في د وق ذي ق ال      فلما رأى إيالذ ال ًا فق ًا داهي ًا مجّرب ًا عالم ان فطن ا ينبغي أن   : آ م

ك      ألها عن ذل ك فأس رأة المل ال  . أستقبل الملك بشيء دون أن يدعوني ولكني أنطلق إلى إيراخت ام ا فق ي  : فأتاه إن
ى بمشورتي      ه إل ذ آنت مع م يكن       . أعلم أن الملك لم يرآب أمرًا صغيرًا وال آبيرًا م إني آنت صاحب سره ول ف

ك                يكتمني شيئ ي ذل ه وذآر ل زل ب ا ن ى م ه واصطبر عل ه امر مفظع عزى نفسه في ان إذا حارب ًا طرأ عليه، وآ
اس         . فأسليه عنه بأرفق ما أقدر عليه ا عن الن د احتجب فيه ام وق بعة أي ذ س ة من ا  . وإني أراه مستخليًا بالبراهم وأن

نهم      ه م ره ولست آمن علي ه   . خائف أن يكون قد أطلعهم على دخلة أم اذهبي إلي ا       ف ه وم ا بلغ ه وم ليه عن حال وس
ه   تطيع أن أدخل علي إني ال اس ي، ف م أعلمين ه، ث روا ل ذي ذآ ى . ال وه عل ًا وحمل رًا قبيح ه أم وا ل د زّين بهم ق وأحس

فإن من أخالق الملك إذا اغتاظ أن ال يلتفت إلى أحد وال يسأل عن شيء   . عضيهة وأغضبوه بشيء شبهوا له فيه
ه         . األمور وحقيرهاوال ينظر فيه، وسواء عليه جسيم  د علي وبهم من الحق ي قل ا ف م ينصحوه لم ولست أشك أنهم ل

  .والبغض له، وأنهم إن قدروا عليه وعلى هلكته التمسوا إنزالها فيه وإدخالها عليه
  

  .إنه آان بيني وبين الملك آالم ولست أريد أن آتيه ما دام مذنبًا لم يرع لي خاطرًا: قالت إيراخت
  



 

ول          . لن الحقد في مثل يومك هذاال تحم: قال إيالذ د آنت سمعته يق رك، وق ه غي دخل علي ى أن ي د عل فلن يقدر أح
ه يطيب     ". إني إذا حزنت واهتتمت فأتني إيراخت أذهبت عني ذلك: "غير مرة ين أن ا تظن فانطلقي إليه وآلميه بم

  .نفسًا به وتجّلي عنه ما به
  

عيد    : وجلست عند رأسه وقالتفلما سمعت ذلك إيراخت نهضت إلى الملك ودخلت عليه،  ك الس ا المل ما أمرك أيه
ه  . الرشيد المحمود؟ وما الذي قال لك البرهميون؟ فإني أراك مهمومًا حزينًا إن آان الذي ينبغي أن تحتاله أمرًا في

  .جالء همك وسرورك ونفعك فيه استئصال أنفسنا فافعل ذلك، وإن يكن بك غضب علينا نرضك ونأت ما يسّرك
  

ك فقال ال ي          : مل ا ب ى م اًال إل ديني خي رأة عن شيء فتزي ا الم أليني أيته ك األمر      . ال تس ه ال ينبغي أن تعلمي ذل فإن
  .العظيم خطره، الشديد هوله، وال تجديك معرفته نفعًا

  
ك         : فقالت إيراخت رأي للمل أن أفضل ال م ب ا تعل د سمعت؟ أو م أو قد صار أمري عندك إلى أن تجيبني بمثل ما ق
األ ع ب ن  إذا وق نط م ذنب ال يق إن الم ه؟ ف ا أحزن ه وم ن يهم ه وم اور أهل نصيحته وموّدت ه أن يش ذي يدهم مر ال

دو    . فال يدخلنك من الهم والحزن ما أرى بك. الرحمة ولكنه يتوب مما يخاف تمان الع ل يش فإنهما ال يردان شيئًا ب
اع     وأهل العلم والتجارب ينظرون في ذلك ويصّبرون أنفسهم على. ويسوءان الصديق ما فاتهم من عرض األطم

  .ونزل بهم من حوادث األزمان
  

ر          : فقال الملك دك وآثي اري وهالآك وهالك ول ه دم ذي تفحصين عن ي ال أيتها المرأة ال تسأليني عن شيء فإن ف
راقكم،      . من أهل ودي د ف ي عن ذة ل دآم وال ل فإن البرهميين زعموا أنه ال بد من قتلك وقتله وال خير في العيش بع

  .أفظع األمور وأجلها خطبًا في نفسيوذلك 
  

ا، فقالت           ك جزعه ا أن تظهر للمل ا عقله ك إيراخت جزعت ومنعه ك وال    : فلما سمعت ذل ا المل ك اهللا أيه ال يحزن
اء    . يسؤك داء والوف ك الف ها ل ي بقائك وصالحك      . أنفس ك يسير ف إن ذل ه        . ف ا في ك من الجواري م د جعل اهللا ل وق

ه       ولكني أطلب إليك. الخلف والعوض اور في ى تش دًا حت ل أح بعد موتي أال تثق بالبرهميين وال تستشيرهم وال تقت
ه   دم علي ا           . أهل نصيحتك والثقة لك وتعرف ما تق ى رد م در عل وزر، ولست تق ديد ال ل عظيم الخطب ش إن القت ف

ه من يب         : "وقد قيل. أهلكت ى تري ك حت ال تفعل ذل ه ف رًا وأردت أن تلقي ه خي ، "صره إن وجدت جوهرًا ال تظن في
رهم   رهميين وغي ي             . وال تقّر عين عدوك من الب ذ قريب اثن ذ من ا قتلت منه دًا وإنم ك أب م ينصحوا ل م ل م أنه واعل

إنهم                 ى سرك، ف م عل اك وال تطلعه دثهم برؤي ديرًا أن تح ا آنت ج ك؟ ولعمري م م نسوا ذل تظن أنه ًا، أف عشر ألف
وار أحبابك واستئصال       اك هالآك وب ك       يريدون بما عّبروا من رؤي ة ومراآب م والحكم م والعل وزرائك أهل الحل

د أحد    . التي تقاتل عليها يس عن ولكن انطلق إلى آنان أبزون فاذآر له أمرك وسله عما بدا لك، فإنه لبيب أمين ول
ت، وإن خالف      . شيء إال عنده أفضل منه، وإن آان من البراهمة فإنه ناسك فقيه م فعل ل رأيه فإن أشار عليك بمث

  .ت ولم تعّجل في أمركرأيه قولهم نظر
  

زل  . فلما سمع الملك ذلك منها أعجبه فأمر بإسراج فرسه ثم رآب وانطلق إلى آنان أبزون حثيثًا فلما انتهى إليه ن
زون . عن فرسه ثم سجد له وحياه وطأطأ رأسه ون         : فقال آنان أب ر الل الي أراك متغي ك؟ وم ا المل ك أيه اء ب ا ج م

  وال إآليل الملك؟ممتلئًا حزنًا وال أرى عليك تاجك 
  

ع آل صوت       : فقال له الملك تيقظ م ة أصوات أس آنت ذات ليلة نائمًا على ظهر إيواني فسمعت من األرض ثماني
ي  . فرأيت ثمانية أحالم فاقتصصتها على البرهميين. منها ثم أرقد فأنا أخاف أن يصيبني أمر عظيم، إما أن أقتل ف

  .حرب وإما أن أغصب في ملكي فأغلب عليه
  
ه البرهمي   ثم ن تسلب         : قّص الملك عليه الرؤيا فقال ل ك ال تموت اآلن ول ك، فإن ذا األمر وال يوجلّن ك ه ال يحزن

ي تحذر   ا        . ملكك ولن يصيبك شيء من اآلثام والشرور الت إني منبئك بتأويله ي رأيت ف ة الت ا األحالم الثماني . فأم
ه يأتي   ا          تدل السمكتان الحمراوان اللتان قامتا على ذنبيهما أن ة ثمنه ه هدي ديك من قبل ون رسول يه ل همي ك من قب

ك      . أربعة آالف رطل من ذهب ه يأتي ديك فإن ين ي ا ب وأما البطتان اللتان رأيت أنهما طارتا من وراء ظهرك فوقعت
ا    ي األرض مثلهم يس ف ك        . من عند ملك بلخ من يقوم بين يديك بفرسين ل ى رجل ت عل ا دّب ي رأيته ة الت ا الحي وأم

ه    اليسرى فإنه يأ د مثل دة ال يوج ذي    . تيك من قبل ملك صنجين من يقوم بين يديك بسيف خالص الحدي دم ال ا ال وأم
ة أرجوان       اس معجب يسمى حل رأيت أنه يخضب جسمك فإنه يأتيك من قبل ملك آاسرون من يقوم بين يديك بلب

اب     واما ما رأيت من غسلك جسمك بالماء فإنه يأتيك من قبل ملك راز من ي. يضيء في الظلمة ديك بثي ين ي وم ب ق
ل       . من لباس الملوك ديك بإآلي ين ي وم ب وك من يق وأما ما رأيت من أنك على جبل أبيض فإنه يأتيك من خيار المل



 

يس          . من ذهب مكلل بالدر والياقوت وم ول ك الي ره ل اره فلست بمفّس ذي ضرب رأسك بمنق وأما الطير األبيض ال
د       . اإلعراض عمن تحب   بضاّرك فال توجلّن منه، ولكن فيه بعض السخط و  ك بع إنهم يأتون رد والرسل ف ا الب فأم

  .سبعة أيام جميعًا فيقومون بين يديك
  

بس     . إني لناظر فيما قال: فلما سمع الملك ذلك سجد بين يدي آنان أبزون وانصرف وقال ابع ل وم الس ان الي فلما آ
ه         اء واألشراف، فجاءت ي مجلسه وأذن للعظم د ف ه وقع ان       الملك ثيابه وأخذ زينت ا آن ره عنه ي أخب دايا الت ك اله تل

ي نفسه   . أبزون فوضعت بين يديه ال ف م  : "فلما رأى الملك أولئك البرد والرسل وتلك الهدايا اشتد فرحه لذلك وق ل
ه     ي ب ا أمرون أمروني بم دارآني     . أوّفق حين قصصت رؤياي على البرهميين ف ي وت اني ورحمن وال أن اهللا حم ول

ات         . دنيايبرأي إيراخت آنت هلكت وزالت  اء وذوي القراب د أن يسمع من األخالء واألحب فلذلك ينبغي لكل أح
ورتهم  ل مش م ويقب الء       . رأيه أي األخ ي ب ي ملك ت ل ه فثب ت ب ه واغتبط رأي فقبلت ي ب ارت عل ت أش إن إيراخ ف

ال له        ". والنصحاء واستبان لي أيضًا علم آنان أبزون وصدق قوله ال الكاتب فق الذ وآ ك جوبر وإي ا المل م ثم دع
ببي    ي س إنه ال ينبغي لنا أن ندخل هذه الهدايا خزائننا ولكني سأقسمها بينك أنت الذي وّطنتم أنفسكم على الموت ف

  .وبين إيراخت التي أشارت علّي بالرأي الذي انتفعت به في بقاء ملكي والذي ترون من الفرح والسرور
  

ا : فقال إيالذ ك   إنه ال ينبغي لنا معاشر العبيد أن نعجب لما آ ي ذل ا ف ي        . ن من لم نفسه ف ه أن يس د ينبغي ل إن العب ف
ا أهل فليأخذ      . فأما هذه العطية فال ينبغي لنا معشر العبيد أن ندنو منها. الموت مكان سيده و لن فأما جوير ابنك فه

  .ما أعطيته
  

  .عينًاإنه قد شاع لنا في هذا ثناء وخير آبير فال تحتشمّن يا إيالذ وخذ نصيبك وقّر به : فقال الملك
  

د فليفعل    : فقال إيالذ ا يري ل األبيض وأعطى جوبر       . ليكن من ذلك ما أحب الملك أن يبدأ بأخذ م ك الفي فأخذ المل
وزون         ان أب ى آن أحد الفرسين وأعطى إيالذ السيف الخالص الحديدة وأعطى آال الكاتب الفرس اآلخر وبعث إل

الذ       وأما اإلآليل وسائر اللباس. باللباس الذي تلبسه الملوك ال إلي اء فق ان يصلح للنس ا آ اب    : وم ل والثي خذ اإلآلي
ك       . احملها معي واتبعني إلى النساء ال المل ه، وق ين يدي تا ب اه فجلس الذ   : فدعا الملك زوجتيه إيراخت وآورقن ا إي ي

ى         . ضع اإلآليل والكسوة بين يدي إيراخت فلتأخذ أيها شاءت ه نظرت إل ل وعجب ى اإلآلي زرت إيراخت إل ا ن فلم
رأى            إيال ة ف ك التفات ا بأخذها، فحانت من المل اب وأشار إليه الذ الثي ا إي ذ بمؤخر عينها ليريها أيهما أفضل فأراه
ل           . إيالذ الذ وأخذت اإلآلي ا إي ذي أراه ه ترآت ال ا بعين اءه إليه د أبصر إيم فعاش  . فلما رأت إيراخت أن الملك ق

ئ  يئاً     إيالذ بد ذلك أربعين سنة آلما دخل على الملك آسر عينيه ل ا ش ه أراه ك أن ل إيراخت    . ال يظن المل وال عق ول
  .وعقل إيالذ لم ينج واحد منهما من الموت

  
دخلت    ه أرزًا ف وآان الملك يقضي ليلة عند إيراخت وليلة عند آورقناه، فأتى الملك إيراخت في ليلة وقد صنعت ل

ى رأس المل    ا    على الملك وفي يدها صحفة من ذهب واإلآليل على رأسها فقامت عل م منه . ك بالصحفة وهو يطع
ل الشمس      نها مث فلما رأت آورقناه اإلآليل على رأس إيراخت غارت على إيراخت فلبست تلك الثياب فظهر حس

ل وترآت الكسوة         : ومّرت بين يدي الملك فاشتاق إلى آورقناه وقال إليراخت ة حين أخذت اإلآلي د آنت جاهل لق
  .التي ليس في خزائننا مثلها

  
ي         فلما سمعت إي يظ والغضب فضربت الصحفة الت ا ألبست الغ فيه رأيه راخت ذلك من قوله ومدحه آورقناه وتس

وزن     . آانت في يدها رأس الملك فسال األرز على رأسه وعلى جسمه ان أب ان آن ذي آ وآان ذلك تصديق الحلم ال
ذه     يا إيالذ أال ترى إلى: فدعا الملك إيالذ فقال. شرح للملك بطرف منه ولم يكن بّينه له ه ه ملك العالم آيف حقرت

  .المرأة وعملت به ما علمت، فانطلق بها واضرب عنقها وال ترحمها
  

ة           : فخرج إيالذ بإيراخت من عند الملك وقال في نفسه  رأة عاقل ا ام ك، فإنه ى يسكن غضب المل ا حت ا بقاتله ا أن م
ك  ا   سعيدة من الملكات ليس لها من بين النساء ِعدل في الحلم والعقل وليس المل ى     . بصابر عنه ا إل د خلص به وق

ما استطعت  : "اليوم أناس آثير من الموت وعملت أعماًال صالحة ورجاؤنا فيها اليوم عظيم، ولست آمن أن يقول
د    ". أن تؤخر قتلها؟ ة، وآنت ق فلست قاتلها حتى أنظر ما رأي الملك فيها، فإن ندم على قتلها وحزن جئته بها حي

اس          نجي: عملت ثالثة أعمال عظام ى الن ذلك عل ك، وافتخرت ب ل، وسليت حزن المل م  . ت إيراخت من القت وإن ل
  .يذآر ها أمضيت أمره فيها

  



 

ا       ا وإآرامه ه بحفظه ر أهل اءه وأم فانطلق بها إيالذ سرًا إلى منزله فوآل بها رجلين من أمناء الملك الذي يلون نس
دم ودخل       . حتى ينظر آيف يكون آخر أمرها يفه بال الذ س م خّضب إي ك      ث ال للمل ًا، فق ًا حزين ك آئيب ى المل د  : عل ق

  .أمضيت أمرك في إيراخت
  

ه وجعل              تد حزن ا فاش يم منفعته ا وجس ا وعظم عنائه ال إيراخت ورأيه ذآر جم فلم يلبث الملك أن سكن غضبه ف
الذ  ا أم ال    : يقّوي نفسه ويتجلد وهو على ذلك يستحيي أن يسأل إي ًا فيه ره حق اء    . أأمضى أم ا البق  وجعل يرجو له

ال   . لعلمه بعقل إيالذ أن ال يكون قتلها ه فق ي       : ونظره إيالذ بفضل علم يس ف ه ل تّمّن فإن ك وال يه ال أحزن اهللا المل
ك أيضَا من الحزن إذا حزن،            ى أهل المل دخل عل ا ي ع م الغم والحزن منفعة، ولكنهما ينحالن الجسم ويفسدانه م

دم من       م يع م ل اً   وفرح أعداؤه وشمتوا به، وإنه إذا سمع به ًال وال علم ك وال تحزن     . صاحبه عق ا المل فاصبر أيه
  .على ما لست بناظر إليه أبدًا وإن أحّب الملك حّدثته بحديث شبيه بأمره هذا

  
  .حدثني به: قال الملك

  
  مثل الحمامتين

  
ى          : قل إيالذ ذآر لألنث ال ال ر والشعير فق ى مآل عشهما من الب رًا وأنث دن  : زعموا أن حمامتين ذآ ا إذا وج ي  إنن ا ف

ى   . الصحارى ما نعيش به فلسنا بآآلين مما في عشنا شيئًا ا عل فإذا جاء الشتاء ولم نصب في الصحارى شيئًا أقبلن
ا ذآرت    : فرضيت األنثى بذلك وقالت. ما جمعناه فأآلناه ديًا حين      . نعم ما رأيت وسنفعل م ر والشعير ن ان الب وآ

أ وضعاه فامتأل عشهما فانطلق الذآر إلى مكان تغيب في  نقص         . ه فأبط ل ف ك الحب وذب بس ذل ان الصيف ي ا آ فلم
م         : ثم رجع الذآر فرأى ذلك الحب ناقصًا فقال لألنثى. مما آان يئًا فل نا ش ى أن ال نأآل من عش ا عل ا أجمعن قد آن
فلما جاء الشتاء واألمطار  . ، فلم يصدقها وجعل ينقرها حتى قتلها"ما أآلت منه حبة"فحلفت األنثى أن . أآلت منه

ال . ي الحب فامتأل العش آما آانند آيف ينبغي   : فلما رأى الذآر أن العّش قد امتأل اضطجع إلى جانبها نادمًا وق
ذاب      . لي العيش إذا طلبتك فلم أقدر عليك يما بع ة ال س ذاب والعقوب ل بالع فمن آان عاقًال علم أنه ال ينبغي أن يعّج

  .من يخاف أن يندم على عذابه آما ندم الحمام الذآر
  

د              م رق ه ث ين الشجر فوضع حمل دخل ب ارة من عدس ف ره آ ى ظه ان عل رد من    . وقد سمعت أن رجًال آ زل ق فن
م                 ا فل ة فطلبه ده حب ى الشجرة فسقطت من ي م صعد إل ك العدس ث ه من ذل شجرة آانت فوق رأسه فأخذ ملء آف

  .طلب ما ال تجدوأنت أيها الملك تحت أمرك عدد ال يحصى من اإلماء وت. يجدهخا وانتثر العدس من يده
  

ه   : فلما سمع الملك ذلك خشي أن تكون إيراخت قد هلكت فقال إيالذ في سقطة واحدة آانت مني فعلت ما أمرتك ب
  من ساعتك وتعلقت بكلمة واحدة ولم تتثبت في األمر؟

  
  .إن الذي قوله واحد ال يختلف فيه هو واحد فقط: قال إيالذ

  
  ومن ذلك؟: قال الملك

  
  .هللا الذي ال يبدل آالمه وال يخلف قولهذلك ا: قال إيالذ

  
  .لقد اشتد حزني بقتل إيراخت أم جوبر: قال الملك

  
ذي  : إثنان فرحهما في الدنيا ونعيمهما قليل حين يعاينان الشر: قال إيالذ الكافر الذي يقول ال حساب وال عقاب وال

  .لم يعمل برًا قط
  

  .أبدًا لئن رأيت إيراخت حية ال أحزن على شيء: قال الملك
  

  .المجتهد بالبر آل يوم والذي لم يأثم قط: إثنان ال ينبغي لهما أن يحزنا: قال إيالذ
  

  أفما أنا بناظر إلى إيراخت بعد هذا؟: قال الملك
  



 

ًا وال أرضًا    . األعمى والذي ال عقل له: إثنان ال ينظران أبدًا: قال إيالذ فكما أن األعمى ال يبصر سماء وال نجوم
الم من الجاهل       وال يبصر الب ه ال يبصر وال يعرف الع عيد من القريب، وال أمامه وال خلفه، آذلك الذي ال عقل ل

  .وال الحسن من القبيح وال المحسن من المسيء
  

  .لو رأيت إيراخت الشتد فرحي: قال الملك
  

ر    فكما أن البصير يبصر نور العالم وما فيه، آ. البصير والعالم: إثنان هما فرحان: قال إيالذ الم يبصر الب ذلك الع
  .واإلثم ويعرف أمر اآلخرة ويستبين له، ومتى تبعه نّجاه وهداه إلى صراط مستقيم

  
  .ما شعبت من رؤية إيراخت قط: فقال الملك

  
  .الذي ال هّم له إال جمع المال والذي يأآل ما وجد ويسأل ما ال يجد: إثنان ال يشبعان أبدا: قال له إيالذ

  
  .نبغي لنا أن نتباعد منك يا إيالذ فإن من مثلك حّذر ونهيإنه لي: فقال الملك

  
ه      : إثنان ينبغي أن نتباعد منهما: فقال إيالذ يس ل ا ل الذي يقول ال بر وال إثم، والذي ال يستطيع صرف بصره عم

م والحرص   من  وأخرى  . وال أذنه عن استماع السوء، وال ميله إلى نساء غيره وال قلبه عما تهّم به نفسه من اإلث
  .ذلك الندامة الهرب من عذاب جهنم

  
  .صرت من أمر إيراخت صفرًا: قال الملك

  
ا   : أربعة أشياء هم أصفار: قال إيالذ يس له النهر الذي ليس فيه ماء، واألرض التي ليس فيها ملك، والمرأة التي ل

  . بعل، والجاهل الذي ال يعرف الخير من الشر
  

  .إنك لتلقي الجواب يا إيالذ: قال الملك
  

الملك الذي يقسم ويعطي من خزائنه، والمرأة المهّياة لبعض من تهوى من ذوي   : ثالثة يلقون الجواب: فقال إيالذ
  .األحساب، والرجل العالم الموّفق المعلم دين اهللا

  
  .إنك لتحزنني بتعزيتك يا إيالذ: قال الملك

  
ر     الذي فرسه سمين حسن الم: ثالثة ينبغي لهم أن يحزنوا: قال إيالذ ي آث ة الت نظر سيء المخبر، وصاحب المرق

  .ماؤها وقّل لحمها فصارت ال طعم لها، والذي ال يقدر على إآرام زوجته ذات الحسب فا تزال تسمعه ما يؤذيه
  

  أهلكت إيراخت ضيعة؟: قال الملك
  

ر جا       : ثالثة يضيعون في غير الحق: قال إيالذ د الكي زال عن اب البيض وال ي بس الثي ذي يل ّودها   الرجل ال ًا فيس لس
زال            ذي ال ي ي ال اجر الغن اء، والرجل الت ي الم دماه ف زال ق دتين وال ي بالدخان، والقّصار الذي يلبس الخّفين الجدي

  .غائبًا بأرض بعيدة فال يستمتع بغناه
  

  .إنك ألهل أن تعّذب أشد العذاب يا إيالذ: قال الملك
  

ذي     المجرم الذي: ثالثة ينبغي لهم أن يعّذبوا: قال إيالذ ا، وال دع إليه يعاقب من ال ذنب له، والمتقدم إلى مائدة لم ي
  . يسأل أصدقاءه ما ليس عندهم ولم يدع مسألتهم

  
  .إنه لينبغي لك أن تسّفه يا إيالذ: قال الملك

  
يمأل بيت  : ثالثة ينبغي لهم أن يسّفهوا: قال إيالذ ه النجار الذي ينزل البيت الصغير بأهله ثم ال يزال ينجر الخشب ف

اس،         اء فيقطع لحوم الن من الحطب ويصير هو وامرأته في ضيق، والطبيب الذي يعمل بالوسى وال يحسن االتق



 

ه       ه ووطن ى أهل د الرجوع إل وه فيصير       . والغريب المقيم بين ظهر عدوه وال يري ه أيضَا ورث ي غربت وإن مات ف
  .ماله للغرباء وينسى ذآره

  
  .ضبي يا إيالذآان ينبغي أن تسكن حتى يذهب غ: قال الملك

  
  .الذي يرقى الجبل الطويل، والذي يصيد السمك، والذي يهّم بالعمل الجسيم: ثالثة ينبغي لهم أن يسكنوا: قال إيالذ

  
  .ليتني قد رأيت إيراخت: قال الملك

  
وا    : ثالثة يتمنون ما ال يجدون: قال إيالذ ل ث رار ويرجو مث بهم، الفاجر الذي ال ورع له ويريد إذا مات منزلة األب

م       ا ويرجون أن تكون أرواحه ر حقه والبخيل الذي ينزل نفسه منزلة الكري، والظالمون الذي يسفكون الدماء بغي
  .مع أرواح السعداء أهل الرأفة والرحمة

  
  .أنا الذي أوجعت نفسي بإيراخت: قال الملك

  
ه وال أخ      الذي يأتي القتال وال يتقي فيقتل، : ثالثة هم الذين أوجعوا أنفسهم: قال إيالذ د ل ذي ال ول ال ال ر الم والكثي

زال      ال ت ابة ف رأة الش وتجارته في الربا والغالء على الناس فربما حسده بعضهم فأهلكه، والشيخ الكبير يخطب الم
  .تتمنى موته

  
  .إني لحقير في عينك يا إيالذ حين تجترئ أن تقول مثل هذه المقالة بين يدي: قال الملك

  
ذي     : أربابهم ثالثة يحقرون: قال إيالذ ي ال وك الغن م، والممل الذي يجترئ ويهذي بالكالم ويقول ما يعلم وما ال يعل

م يستطيل           ول ويخاصمه ث ي الق يده ف ظ لس ذي يغل د ال سيده فقير فال يعطي سيده من ماله شيئًا وال يعينه به، والعب
  .عليه في الخصومة

  
  .ن ماتتإنك لتسخر بي يا إيالذ، وددت أن إيراخت لم تك: قال الملك

  
ل والسبي  : "الذي يقول: ثالثة ينبغي لهم أن يسخر منهم: قال إيالذ رى   " قد شهدت زحوفًا آثيرة فأآثرت القت ال ُي ف

راه أسمن من           ة ت نّعم والرفاهي د وهو يعيش الت في جسده أثر من القتال، والذي يخبر أنه عالم بالدين ناسك مجته
ته     ه وي ر عن نفسه    األثمة الفجار، فذلك ينبغي أن يخسر من ا أخب ي طاعة اهللا يكون       . م فيم إّن من أذاب نفسه ف ف

  .مهزول الجسم قليل الطعم، والمرأة التي تسخر من ذات الزوج ولعلها أن تكون بذّية
  

  .إنك لمتجبر يا إيالذ: قال الملك
  

رون : قال إيالذ ى ندام           : ثالثة يتجب ره إل ه فيصير أم ه ويماري ل من فيه ويقب م الس ذي يعّل يج   الجاهل ال ذي يه ة، وال
يم    السفيه ويتحّرش به متعمدًا أذاه فيؤذي بذلك نفسه، والذي يفضي سره إلى من ال يختبره ويدخله في األمر العظ

  .ويثق به ثقته بنفسه
  

  .أنا الذي جلبت المشقة على نفسي: قال الملك
  

ى أنفسهما    : قال إيالذ قة عل ان المش ه     : إثنان هما اللذان يجلب ى عقبي نكص عل ذي ي ر     ال ا عث ري فربم ويمشي القهق
ال تلّفت       " أن من آماة الحرب"فيتردى في بئر أو يقع في مهواة، والذي يقول  اس للقت إذا حضر الن ره، ف فيغّر غي

  .يميناص وشماًال فيحتال للفرار
  

  .لقد تصّرم ما بيني وبينك يا إيالذ: قال الملك
  

ه   الخليل الذي ال: ثالثة ال يلبث ودهم أن يتصّرم: قال إيالذ ذي يكرم  يالقي خليله وال يكاتبه وال يراسله، والخل ال
رح     يم والف ي النع أحباؤه وال ينزل ذلك منزلته وال يقلبه بقبوله ولكنه يستهزئ بهم ويسخر منهم، والقاصد خالنه ف

  .وقرة العين يسألهم األمر الذي يقدرون عليه ثم ال يثيبهم على ذلك شيئا
  



 

  .ت عمًال يستدل به على خفة حلمك يا إيالذقد عملت بقتل إيراخ: قال الملك
  

ل       : ثالثة يعملون بجرأتهم ما تستبين به خفة أحالمهم: قال إيالذ ه القلي ه، واألبل ه من ال يعرف أمانت المستودع مال
ي         اذب ف ان وهو آ اء البني اذ األخالء وبن العقل الجبان الذي يخبر الناس أنه شجاع مقاتل بصير بجمع المال واتخ

ر     آل ما ذآ ًا ألم واه تارآ ًا له ر، والذي يزعم أنه تارك أمور الجسد مقبل على أمور الروح وهو ال يلقى إال متابع
  .اهللا وتنفيذ وصيته

  
  .إن ك لغير عاقل يا إيالذ: قال الملك

  
ل : قال إيالذ دحرج         : ثالثة ال ينبغي لهم أن يعدوا من ذوي العق إذا ت ع ف ان المرتف ى المك ذي يجلس عل اإلسكاف ال

ه،  شف اره أو شيء من أداته شغله عن آثير من عمله، والخياط الذي يطيل خيطه فإذا تعّقد شغله عن آثير من عمل
  .والذي يقص أشعار الناس ويلتفت يمينًا وشماًال فيفسد شعورهم فيستوجب بما أذنب العقوبة

  
  .تعلمني حتى أآون ماهرًاآأنك تريد يا إيالذ أن تعلم الناس آلهم حتى يمهروا مثلك فتريد أن : قال الملك

  
الذ ال إي وا : ق ي أن يتعلم روا وينبغ د مه م ق وا أه ة زعم ق  : ثالث ل وال يواف ود والطب ذي يضرب بالصنج والع ال

يس        ه ل زعم أن ذي ي ط األصباغ، وال المزمار وسائر األلحان، والمصور الذي يحسن خط التصاوير وال يحسن خل
ي      محتاجًا إلى علم شيء من األعمال وأنه باألع الم وآيف هو وف مال والصناعات آلها عالم وال يبصر غور الك

  .أي ساعة له أن يكلم من هو فوقه ومن هو دونه
  

  .لم تعمل بحق إذا قتلت إيراخت: قال الملك
  

ي العمل   : أربعة يعملون بغير حق: قال إيالذ الذي ال يصدق لسانه وال يحفظ قوله، والسريع في األآل والبطيء ف
  .والذي ال يستطيع أن يسكن غضبه قبل خزي الذنب، والملك الذي يهّم باألمر العظيم ثم يترآه وخدمة من فوقه،

  
  .لو علمت بسّنتي لم تقتل إيراخت: قال الملك

  
الذي يصنع الطعام لحينه ويهّيئه فيقدمه لسيده ألوانه، والذي يرضى بامرأة واحدة : أربعة يعملون بسنة: قال إيالذ

ذي    ويصرف نظره عن ساء غي اء، والرجل ال ره ممن ال يحل له، والملك الذي يعمل األمر العظيم بمشاورة العلم
  .يقهر غضبه

  
  .لقد عدمت الخير يا إيالذ: قال الملك

  
ر  : قال إيالذ ّود           : أربعة هم الذي عدموا الخي د تع ذي ق يع المعجب بنفسه، وال ًا، والخس ًا وإثم وء جسمه ظلم الممل

  .الرضا السرقة، والسريع الغضب البطيء
  

  .ما ينبغي لنا أن نثق بك يا إيالذ: قال الملك
  

الحية الماردة، وآل سبع مخوف من الحيوان، واألثمة الفجار، والجسد الذي قضي  : أربعة ال يوثق بهم: قال إيالذ
  .عليه بالموت

  
  .إن ذوي الكرم من الناس ال ينبغي لهم أن يضاحكوا وال يالعبوا: قال الملك

  
الذ ال إي وا أربع: ق م أن يضاحكوا وال يالعب ي له ل   : ة ال ينبغ د، والرج ك المتعب لطان، والناس يم الس ك العظ المل

  .الساحر الخسيع، واللئيم الخلق الشره الطبيعة
  

  .ما ينبغي لنا مخالطتك يا إيالذ بعد قتلك إيراخت: قال الملك
  

  .، والنور والظلمة، والخير والشرالليل والنهار، والبر والفاجر: أربعة ال يخالط بعضهم بعضَا: قال إيالذ
  



 

  .ما ينبغي ألحد أن يثق بك يا إيالذ أبدًا: قال الملك
  

  .اللص والكذوب والمّذاق والحقود المتسلط: أربعة ال يوثق بهم: قال إيالذ
  

  .لم يصبني حزن آحزني على إيراخت: قال الملك
  

ة،   الكريمة الحس: خمس من النساء ينبغي أن يحزن عليهن: قال إيالذ ة العالم ب ذات الشرف العظيم، والعاقلة اللين
  .والحليمة الطاهرة الجيب، والحصان الميمونة الطائر، والمؤاتية لبعلها الراضية المتحننة عليه

  
  .من رّد علّي إيراخت حية فله عندي من المال ما أحب: قال الملك

  
ه، واللص      الذي يقاتل باألجر: خسمة المال أحب إليهم من أنفسهم: قال إيالذ ال إال إصابة أجرت ي القت ة ال نية له ف

ال، وصاحب         ذي يرآب البحر يطلب جمع الم الذي ينقب البيوت ويقطع الطريق فتقطع يداه أو يقتل، والتاجر ال
  .السجن الذي ُمناه أن يكثر أهل سجنه ليصيب منهم، والمرتشي في الحكم

  
  .خت يا إيالذقد أثبّت في نفسي عليك حقدًا بقتلك إيرا: قال الملك

  
  .الذئب والخروف، السنور والفأرة، البازي والدُّّراج، والبوم والغراب: أربعة الحقد بينهم ثابت: قال إيالذ

  
  .ليس تأخذني سنة وال نوم من حزني على إيراخت: قال الملك

  
  .لقد آرهت قتل إيراخت: قال الملك

  
دم،        الشيخوخة التي تسلب الش : سبعة أشياء مكروهة: قال إيالذ ذي ينحل الجسم وينزف ال اء، والوجع ال باب البه

ذي يضّر،                 رد ال م، والب ّل الجس ل ويس نقص العق ذي ي ّم ال اء، واله م الحكم اء وحك م العلم ذي يفسد عل والغضب ال
  .والجوع والعطش اللذان يجهدان آّل شيء ويخزيانه، والموت الذي يفسد جميع البشر

  
  .ذغبنتني وغبنت نفسك يا إيال: قال الملك

  
ل        : ثمانية يغبنون أنفسهم وغيرهم: قال إيالذ رًا، والرجل العظيم ذو العق اس آثي م الن ذو العلم القليل يتكلف أن يعّل

وره         ادي ط ر الع ور األش ذيء الفج ه، والب ه إدراآ ي ل درك وال ينبغ ا ال ي ب م ذي يطل ة، وال دري فطن يس ي ول
م،    المستغني برأيه عن مشاورة األخالء من أهل العقل والنصح ه وال عل له، وموارب الملوك والعظماء وال حلم ل

م الصفاء    ومّطلب العلم الذي يخاصم فيه من هو أعلم به منه وال يقبل منه ما عّلمه، ومجامل الملوك غير مانح له
  .وال باذل للهم وّد صدره، وملك قهرمانة وخازنه آذاب مهذار سيء الطبيعة ال يقبل األدب من مؤدب

  
ك  ثم سكت إيالذ و ه المل ا     : عليم أن الملك قد اشتّد حزنه على إيراخت واشتاق إلى رؤيتها، فقال ل ك سكّت ي ا بال م

  .إيالذ
  
ي إيراخت         : قال ه أمرك ف ا آل إلي ه م ك ب ا امتحنت ك فيم ي     . أيها الملك إني قد تطاولت علي أن آت ق ب ا اآلن حقي وأن

اه        الملك بهذه التي أحبها هذا الحب وحرص على رؤيتها أشد الحرص و ع طول تبصرتي إي وبتي م ى عق م عل حل
ا مضى وال          . في أشياء آثيرة وتطّرفي له في القول ان فيم ك، وال آ بيه ب ك وال ش ك مثل ي األرض مل يس ف فإنه ل

م        . يكون ذلك إلى آخر األبد إذ لم يسلبك الغصب حلمك ول ولكن ل ا أق ول م وأنا مع رّقة شأني وصغر خطري أق
اس       تزل عليك السكينة والوقار مع س ع الن ع جمي ر م ك  . واك في العلم والحلم ولين الكنف لحب السالمة والخي فإن

ا   . لكرم أصلك وسعة حلمك ملكت نفسك وصرت على ما سمعت مني مع صغر أمري ورقة شأني ك أيه فأشكر ل
ك  ذه ف     . الملك إذ لم تأمر بقتلي وها آنذا قائم بين يديك قد فعلت الذي فعلت لنصحي وحبي ل إن آانت دخلت ه ي ف

  .معصية فإن لك الحجة والسلطان على عقوبتي وقتلي
  

الذ       ال إلي تد فرحه وق ة اش ا        : فلما سمع الملك أن إيراخت أم جوبر هي حي ي من الغضب عليك م ان يمنعن ه آ إن
داوة   . وآنت أرجو لمعرفتي بحلمك أال تكون قتلك إيراخت. علمت من نصيحتك وصدق حديثك ك لع فإنها تفعل ذل

ه وال أغضب ألن يعرفت أن          . نها فعلت لغيرةوال لطلب مضّرة لك ك وأحتلم ي أن أعرض عن ذل ان ينبغي ل وآ



 

ك،           ا أمرت ى م ادم عل ا ن ل إال وأن ا من القت ك فيه الذنب آان لي، وإن آنت مستيقنًا أنك تعلم أني لم آمرك بما أمرت
ك إن قلت      ّك وخفت أن أعاقبل ا  "لكنك أردت أن تجّرب الملك أو تترآه في ش م أقتله ك    ". ل اذ اهللا أن يكون ذل ومع

  .ولكن لك حق شاآر فانطلق فأتني بإيراخت وارددها علّي. رأي وأن أآون فاعًال ذلك بك
  

ك        ا ففعلت ذل بس ثيابه زين وتل ر إيراخت أن تت دخلت       . فخرج إيالذ من عند الملك وأم ك ف ى المل ا إل ق به م انطل ث
  .ببت فال أصرف هواك عن شيءافعلي ما أح: فلما رآها اشتد فرحه وقال. عليه وقّبلت رأسه

  
ذه      : قال إيراخت ي أمري ه نكم ف ان م أداماهللا ملككم إلى األبد فكيف لوال رأفتكم وسعة أحالمكم تندمون على ما آ

ي     . الندامة ك بقتل ر المل ى أم ي حت رأفتكم شرآكم   . فإنكم لو لم تذآروني آخر األبد لكنت لذلك أهًال للذي آان من وب
  .لوال ثقة إيالذ بسعة أحالمكم مع رأفته وعدله ووفائه ألنفذ ذلك األمر وأهلكنيو. إيالذ في آفه عن قتلي

  
ر             : قال الملك إليالذ ّي أم م يصطنع إل ده ل ك من عبي ره مل م ي ا ل ه شكرك ولم إنك قد اصطنعت عندي ما وجب ب

وم وردد     ّي الي ا إل ا فوهبته ّط      أعظم عندي من أنك لم تقتل إيراخت، بل أحييتها بعد ما قتلتها أن م أآن ق ّي فل ا عل ته
  .أرضى عنك مني اليوم

  
م والحزن      : قال إيالذ ه اله ه وتكون عاقبت أنا عبدك وحاجتي اليوم أال تعجل بعدها في األمر العظيم الذي يندم علي

  .آما رأيت، وال سيما في أمر هذه التي ال يوجد لها في األرض شبيه
  

ّر          لحقنا قلت يا إيالذ وقد قبلت قولك في : قال الملك د م ذي ق ذا األمر العظيم ال ل ه ي مث آل ما أمرت به فيكف ف
  .فإني لست عامًال بعده صغيرًا وال آبيرًا إال بعد المؤامرة والنظر والتؤدة. بي

الذ     . ثم إن الملك أعطى تلك الثياب إيراخت ودخل معها إلى مكان نسائه فرحًا مسرورًا ك هو وإي د ذل ثم ائتمر بع
ة ا ك البراهم ل أولئ ي قت ن األرض ف وا م وا ونف وا ونهب ه فقتل ك وأهل م المل ذين أرادوا هالك حش ين . ل ّرت أع وق

ان خالص           ه آ ه ألن بعلم ه وسعة حلم زون فضل علم ان أب عظماء أهل مملكته وحمد اهللا وأثنى عليه وشكر لكن
  .الملك وزوجته وولده والوزراء الصالحين الذين هم أحب الخلق إليه

  
  .دبفهذا باب الحلم والعقل واأل

  
  باب الّسّنور والجرذ

  
ر أعداؤه فأحدقوا       : قال الملك ل رجل آث قد فهمت مثل من يعّجل باألمر وال يعمل بالتثبت، فاضرب إن رأيت مث

ى لمن         ا تخّوف ووف لم مم دّو ومصالحته فس به من آل جانب وأشفى على الهلكة فالتمس النجاة بمواالة بعض الع
  .آيف ُيلتمس ذلكفأخبرني عن موضع الصلح و. صالحه منهم

  
دوم        : قال الفيلسوف  ا تثبت وت يس آله بغض ل ودة وال والء والم داوة وال ودة تتحول بغضًا،      . إن الع ر من الم وآثي

دًا،  . ولهذا حوادث وعلل وتجارب. وآثير من البغض يتحول مودة وذو الرأي يجد لكل ما حدث من ذلك رأيًا جدي
تئناس فمن قبل العدو بالبأس وأما من قبل الصديق فبا  دوه من          . الس ي نفسه لع ل عداوة آانت ف نعّن ذا العق ال يم ف

ي إحداث المواصلة       . مقاربته والتماس ما عنده إذا طمع فيه لدفع مخوف أو جّر مرغوب رأي ف ي ال وال يقّصر ف
ة ه   . والموادع ر بحاجت الحزم ظف ه ب ذ في رأي وأخ ك ال ن أبصر ذل ذان   . وم رذ الل نور والج ك الس ال ذل ن أمث وم
  .ما وقعا في ورطة شديدة فكان في ذلك صالحهما جميعا ونجاتهمااصطلحا ل

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
ّي              : قال بيدبا الفيلسوف ه روم ال ل ي أصلها جحر لسنور يق دوح ف ذا شجرة من ال ذا وآ ان آ زعموا أنه آان بمك

دون   ه فري ال ل ٌر لجرذ يق رب  . وجح ر ق وا صيد الوحوش والطي ا التمس ان الصيادون ربم ك الشجرة وآ وإن . تل
ت وينظر          ك حذر يتلّف ع ذل ا يأآل وهو م ا  . صيادًا نصب حبائل له فوقع فيها الرومي وخرج الجرذ ليبتغي م فلم

ه  . رأى السنور مقتنصًا في الحبال فرح ة     . ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعه وآمن ل إذا بوم ه ف ونظر فوق
اً    . على شجرة ترصده   اجًال راجع ماًال أن         فخاف إن انصرف ع ًا أو ش ن عرس، وإن ذهب يمين ه اب أن يثب علي

ي  : فقال. تختطفه البومة، وإن تقدم فالسنور أمامه هذا بالء قد آنفني وأشرار تظاهروا علّي وال مفزع إال إلى عقل
ه عل    ه عقل ى وحيلتي فال يكونن من شأني الدهش وال يذهبّن قلبي شعاعًا، فإن العاقل ال يتفّرق رأيه وال يعزب عن

ه وال   حال وإنما عقول ذوي األلباب آالبحر الذي ال يدرك غوره وال يبلغ البالء من ذي الرأي مجهود عقله فيهلك



 

إن   : ثم قال. ينبغي له أن يبلغ رجاؤه مبلغًا يبطره ويسكره ويغشي أمره ال حيلة أقرب من التماس صلح السنور، ف
ه     ى خالصه، ولعل در عل الم الصحيح الصادق          السنور قد نزل به بالء، ولعلي أق ه من الك ا أآلم ي م إن سمع من

  .الذي ال خداع فيه وفهمه عني وطمع في معونتي يكون لي وله في ذلك خالص
  

  آيف حالك؟: ثم دنا من السنور فقال
  

  .آما تحب أن تراني في الضنك والضيق: قال السنور
  

د      : لهثم قال . واهللا ال أآتمّنه شيئًا مما في فكري: قال الجرذ في نفسه ا يسوؤك وأع ّر بم ابقًا أس لعمري إن آنت س
ك     . آل ضيق عليك سعة لي، ولكني اليوم قد شارآتك في البالء ذي أرجو ل األمر ال فال أرجو لنفسي خالصًا إال ب

ا آذب وال مخادعة           يس فيه ه ل التي أن ك، وستعرف مق ي علي ذي عطفن ن     . به الخالص، فذلك ال ان اب رى مك د ت ق
ي    . البومة تريد اختطافي وآالهما لي ولك عدّو وهما يخافانك ويّتقيانكعرس آامنًا لي، ومكان  فإن أنت جعلت ل

ا ذآرت   . إن أنا دنوت منك أن تؤمنني فأنجو بذلك منهما، فأنا قاطع حبائلك ومخلصك مما أنت فيه فاطمئن إلى م
ه   لك وثق به مني فإنه ليس أحد أبعد إلى الخير من اثنين منزلتهما واحدة وصفتهما مخ ق ب تلفة، أحدهما ممن ال يث

ؤخر،         . أحد واآلخر ممن ال يثق بأحد ّي وال ت ي واسترسل إل ل من ك من نفسي فاقب ولك الوفاء عندي بما جعلت ل
فينة   . فإن العاقل ال يؤخر عمله ولتطب نفسك ببقائي آما طابت نفسي ببقائك فإن آل واحد منا ينجو بصاحبه آالس

  .الرآاب من البحر وبهم تخرج السفينة إلى البر فالسفينة تخرج. والرآاب في البحر
  

ا      : فلما سمع السنور مقالت الجرذ عرف أنه صادق وسّره ذلك وقال للجرذ  الحق والصدق وأن بيهًا ب ك ش أرى قول
  .ثم سأشكر لك ما بقيت وأجازيك به أحسن الجزاء. راغب في هذا الصلح الذي أرجو به لنفسي ولك الخالص

  
ى قرض            فإذا دنو: قال الجرذ ل عل ه صلحنا فينصرفان آئسين وأقب ان ب ا يعرف ة م ت منك فلير ابن عرس والبوم
  .حبائلك

  
ال  إن آنت حين          : فلما دنا الجرذ من السنور واستبطأه هذا في قرض رباطه ق اطي؟ ف ي قطع رب ّد ف ك ال تج ا ل م

وا   ق أن يت ي حاجة صاحبه    ظفرت بحاجتك عدلت عما آنت عليه وتوانيت في حاجتي فليس هذا للكريم بخلي نى ف
ت، وأنت             . إذا استمكن من حاجة نفسه د رأي ا ق ة م تنقاذ من الهلك ع واالس ودتي من النف ي عاجل م وقد آان لك ف

دة من اإلحسان الخالل      . حقيق أن تكافئني وال تذآر عداوة آانت بيني وبينك ة الواح والكريم حقيق أن تنسيه الخل
م       . الغدر واليمين الكاذبةوأعجل العقوبة عقوبة . الكثيرة من اإلساءة م يعف ول و ل ئل العف ه وُس ومن إذا تضّرع إلي

  .يغفر فقد غدر
  

افع ويحترس من المضار    : الصديق صديقان: قال الجرذ ا    . طائع ومضطّر وآالهما يلتمس المن ا الطائع منهم فأم
ا وحاال       . فاسترسل إليه واعمل له على آل حال ه فيه ه حاالت يسترسل إلي إن ل ال    وأما المضطر ف ا ف ت يتقى فيه

ق إال اللتماس     . يزال يرتهن منه بعض حاجته ببعض ما قد يتقي ويخاف ين الخل اّب ب وليس عامة التواصل والتح
ى صلحك     . عاجل النفع أو موجوه أني إل ا ألج ل م . وأنا واف لك بما وعدتك ومحترس في ذلك من أن يصيبني مث

ك   فإّن لكل عمل حينًا وما لم يكن في حينه فال عاقبة  ا من له، وأنا قاطع حبائلك لحينها غير أني تارك عقدة أرتهنه
  .فال أقطعها إال في الساعة التي أعلم أنك عني فيها مشغول

  
ال الجرذ       . ففعل آما قال وقرض حبائل السنور د، فق ل من بعي د أقب اء  : وبينما هو آذلك إذ رأى بالصياد ق اآلن ج

ى           فجهد الجرذ نفسه ف  . موضع الجد في قطع حبائلك ى وثب السنور إل اد ينتهي من العمل حت ا آ ي القرض، فم
  .فلما وصل الصياد وجد حبائله مقطوعة فانصرف خائبًا. الشجرة فصعدها، وانجحر الجرذ في غفلة

  
اداه السنور       ه فن دنو من ره أن ي د فك ا الصديق ذا   : ثم خرج الجرذ من بعد ذلك من جحره فرأى السنور من بعي أيه

ه من اتخذ صديقًا      البالء الحسن ما يمن ائي فإن عك من الدنو مني ألجزيك بأحسن ما أبليتني؟ هلّم إلي وال تقطع إخ
ه اإلخوان       اء وأئس من نفع رة اإلخ ي ال تنسى     . وأضاع صداقته حرم ثم د الت دي الي ك عن فأنت جدير أن   . وإن ل

  .واعلم أن ما قبلي لك مبذول. تلتمس مكافأة مني ومن أصدقائي فال تخافّن مني شيئًا
  

إنه رّب عداوة باطنة ظاهرها صداقة وهي أشد  : ثم حلف واجتهد على أن يثبت عنده صدقه بما قال فأجابه الجرذ
ه       . ضررا من العداوة الظاهرة ل ويقتل اب الفي ذي يرآب ن ع الرجل ال ا سمي   . ومن لم يحترس منها وقع موق وإنم

ن ض  ا يخاف م دوًا لم دو ع ه والع ن نفع ا ُيرجى م ه . رهالصديق صديقًا لم ر ل دّو أظه ا الع ل إذا راج إن العاق ف



 

إذا     . الصداقة، وإذا خاف ضّر الصديق أظهر له العداوة ا، ف اًء أللبانه ا رج أو ال ترى تبايع البهائم إنما تتبع أمهاته
ا    ك انصرفت عنه ذلك            . انقطع ذل اعة ويمسك أخرى، آ اعة وينقطع أخرى ويقطر س أ س ا أن السحاب يتهّي وآم

رة وينقبض أخرى،     العاقل يتلّون مع م تلّونات األمور على اختالف الحاالت بين اإلخوان واألصحاب، فينبسط م
م    . ويتجّلد مرة ويستنكر أخرى ره ل وربما قطع الصديق عن صديق ما آان يصله به فال يخاف شره ألن أصل أم

ه إذا         . يكن عداوة ك فإن ى ذل ه عل م أحدث صداقة لحاجة حملت ذي    فأما من آان أصر أمره عداوة ث ذهب األمر ال
ارداً           اد ب ا ع ع عنه إذا رف ار، ف ذي يسّخن بالن اء ال ره آالم ي من     . أحدث ذلك صار إلى أصل أم دّو أضر ل وال ع

ى بعض        ال بعضنا إل ا واسترس د ائتالفن ان، وبع د آ ا ق ود والصفاء م ا من ال ان بينن د أن آ ك بع داوة مثل د . ع وق
دتنا من المصالحة   اضطّرني وإياك حاجة أجدت آل واحد منا إلى صاحبه م ذي احتجت      . ا أج ر ال د ذهب االم فق
ي    . إلّي فيه واحتجت إليك فيه فأخاف مع ذهابه عود العداوة ذليل ف وي وال لل وال خير للضعيف في قرب العدو الق

ي            ة ب ك الثق ي وال أرى ل د أآل ّي إال أن تري ك حاجة إل م ل ز، وال أعل دو العزي دو     . قرب الع د علمت أن الع إني ق ف
دو الضعيف       الضعيف أ ّر بالع وّي إذا اغت ه من الق قرب إلى أن يسلم من العدو القوي إذا احترس منه ولم يغترر ب

م يجد       . واسترسل إليه ه، إذا ل والعاقل يصانع عدّوه إذا اضطّر إليه ويظهر له وّده ويريد من نفسه االسترسال إلي
بيالً    ك س ى ذل د إل ه إذا وج ل االنصراف عن دًا، ويعّج ك ب ن ذل تقيل  واع. م اد تس ال ال يك م أن صريع االسترس ل

ا        د من عدوه م ى البع ؤثر عل صرعته والعاقل يفي لمن صالح بما جعل له وال يثق لنفسه بمثل ذلك من أحد وال ي
ك إن      . فالبعد لك من الصياد والبعد لي منك أحزم الرأي. استطاع ل ذل د وعليك أن تجزيني بمث وأنا أودك من بعي

  .اعنارأيت وال سبيل إلى اجتم
  

  .فهذا باب مبصر فرصته في مصالحة عدّوه واألخذ باالحتراس منه
  

  باب الملك والطير فنزة
  

ذلك      : قال الملك للفيلسوف تخلص ب ى ي قد سمعت مثل الرجل يحيط به أعداؤه فيستظهر من بعضهم ويصالحه حت
  .بعضَا فاضرب لي إن رأيت مثل أهل التراث الذين ينبغي لبعضهم أن يتقي. مما يخاف ويسلم

  
ان            : قال الفيلسوف ًا وآ ًا آّيس ان ناطق زة وآ ه فن ال ل ائر يق ه ط ان ل زعموا أن ملكًا من الملوك يقال له برهمون آ
ا   . معه فرخ له ائه وأوصاها بهم ه   . فأمر الملك بفنزة وفرخه أن يجعال بمكان عند امرأته سيدة نس واتفق أن امرأت

ان الم فجعال يلعب رخ الغ ألف الف ًا ف دت غالم ًا ول ان جميع ًا ويطعم ل . جميع ى الجب وم إل ذهب آل ي زة ي ان فن وآ
ك  تبان        . فيجيء بثمرين من الفاآهة فيطعم أحدهما فرخه واآلخر ابن المل ى اس ا حت ا وقوتهم ي نموتهم ك ف أّثر ذل ف

اء الثمر وثب فرخه من حجر          ي اجتن ذلك للملك فزادت عنده آرامة فنزة، حتى إذا آان ذات يوم وفنزة غائب ف
ه   الغال ه األرض فقتل زة ورأى فرخه     . م طائرًا فارتاع الغالم من ذلك وغضب فأخذ الفرخ وضرب ب اء فن ا ج فلم

اء   : "مقتوًال حزن وصاح وقال م وال وف د له ذين ال       . ترحًا للملوك الذين ال عه وك ال ي بصحبة المل ل لمن ابتل ووي
داً    ون أح يم وال يحب م وال رح يم له يهم إال من قضوا م . حم رم عل اء  وال يك ال وّد وال إخ اجتهم ف ه ح بالء . ن وال ال

ور     ذنب مغف دهم وال ال اء والسمعة     . الحسن مجاًزى عن رهم إال الفخر والري يس أم ذنوب     . ول ًا من ال أّن عظيم وآ
ه            . يرآبونه هو عندهم صغير وعليهم هين ه وترب ادر بإلف ه، الغ ة ل ذي ال رحم ور ال وم من الكف تقمّن الي ي ألن وإن

  .ثم وثب في وجه الغالم ففقأ عينه بمخلبه، ثم طار إلى مكان مشرف حزينًا". لهوصاحبه ومالعبه ومؤاآ
  

ال    . فبلغ ذلك الملك فجزع أشد الجزع ثم طمع أن يحتال لفنزة فيظفر به اداه باسمه وق ه ون : فرآب إليه ووقف علي
م      أيها الملك، إن الغادر مأخوذ بغدره وإن أخطأه عا : فأبى ذلك فنزة وقال. أنت آمن فأقبل دنيا ل ي ال ة ف جل العقوب

  .يخطئه آجلها، حتى إن عقوبة ذلك لتدرك األعقاب وأعقاب األعقاب وإن ابنك غدر فعّجلت له العقوبة
  

  .لقد فعلنا ذلك بك لعمري فانتقمت منا فليس لك قبلنا وال لنا قبلك وتر فارجع إلينا آمنًا: قال الملك
  

د ن    : قال فنزة رأي ق إن ذوي ال ك، ف الوا     لست أرجع إلي ور وق رب الموت وا عن ق ًا     : "ه ود أمان ور الحق ال تجد للموت
اء     : "وآان يقال". أوثق من الذعر والبعد واالحتراس منه ّد األخوة رفق إن العاقل إنما يعّد أبويه من األصدقاء ويع

داً           ردًا وحي د نفسه ف اء، ويع ارب غرم ات خصمات واألق رًا والبن ين ذآ ا ال ". واألزواج أّالفًا والبن د   فأن د الوحي فري
  .فأنا ذاهب فعليك السالم. تزودت عندآم من الحزن عبئًا ثقيًال ال يحمله معي أحد

  
ا            : قال الملك ان األمر آم در آ ا بالغ داء من ر ابت ا غي ان صنيعك بن و آ إنك لو لم تكن اجترأت بما صنعنا بك أو ل
  .فارجع فإنك آمن فأما إذا آنا نحن بدأنا فما ذنبك وما الذي يمنعك من الثقة بنا؟. ذآرت

  



 

ة     : قال فنزة ة منكي ع موجع وب مواق ي القل ى القلب         . إن لألحقاد ف وب، والقلب أعدل عل واأللسن تصدق عن القل
  .وقد علمت أن قلبي ال يشهد للسانك وال قلبك للساني. شهادة من اللسان

  
ه   : قال الملك ان ل د       ألست تعلم أن الضغائن واألحقاد تكون بين آثير من الناس؟ فمن آ ة الحق ى إمات ان عل ل آ عق

  .فيه أحرص منه على تربيته
  

ه        : قال فنزة ر ب ا وت اس م ه ن ور، إن المحقود الموت إن ذلك لكما ذآرت وليس ذو الرأي عن ذلك بحقيق أن يظن، ب
ابرة             دة والمك داء ال يناصب بالش رًا من األع م أن آثي ل والخداع ويعل رأي يتخوف الحبائ ومنصرف عنه، وذو ال

  .الرفق والمالينة آما يصاد الفيل الوحشي بالفيل الدارّيحتى يصاد ب
  

ى نفسه      : قال الملك اظ وإن هو خاف عل ق   . إن الكريم ال يترك إلفه وال يقطع إخوانه وال يضيع الحّف ذا الخل إن ه
م            . ليكون في أوضع الدواّب منزلة د ألفه ى آلب ق ا نظروا إل ا، فربم ذبحون الكالب فيأآلونه ًا ي ا أن ناس د عرفن  ق
  .فيمنعه أّالفه إياهم أن يفتكوا به

  
وك : قال فنزة ام    . إن األحقاد مخوفة حيثما آانت وأخوفها وأشدها ما آان في أنفس المل دينون باالنتق وك ي وإن المل

د    ّر بسكون الحق م        . ويرون الطلب بالوتر مكرمة وفخرًا، وال ينبغي للعاقل أن يغت ا ل ي القلب م د ف ل الحق ا مث فإنم
ار الحطب     . مثل الجمر المكنون ما لم يجد حطبًايجد متحّرآًا  ا تبغي الن ل آم إذا  . وال يزال الحقد يتطّلع إلى العل ف

س،    وجد علله استعار النار فال يطفئه ماء وال آالم وال لين وال رفق وال خضوع وال تضّرع وال شيء دون األنف
من النفع له والدفع عنه، ولكني أضعف من   مع أنه رّب واتٍر يطمع في مراجعة الموتور لما يرجو أن يقدر عليه 

ي             . أن أٌقدر على أن أزيل ما في نفسك ي ال أزال ف ًا ألن ّي متغّيب ك عل ان ذل ول آ ا تق ى م ي عل ولو آانت نفسك ل
  .فليس الرأي إال الفراق وأنا أقرأ السالم عليك. خوف وسوء ظّن ما اصطحبنا

  
فإنه ال شيء من األشياء صغير وال آبير يصيب  . وال نفعًا لقد علمت أنه ليس يستطيع أحد ألحد ضرًا: قال الملك

ى   . أحدًا إال بقدر مقدور ا يفن وآما أن خلق ما يخلق ويولد وبقاء ما يبقى ليس إلى الخالئق منه شيء، آذلك فناء م
ه   فليس لك فيما صنعت بابني وال البني في إهالك فرخك ذنب إنما آان ذلك قدرًا مقدورًا وآ. وهالك ما يهلك ا ل ن

  .فال تؤاخذنا بما أتاك به القدر. علًال
  

ه،           : قال فنزة راس من المحترس من وقي المخوف واالحت ي ت ازم ف ع الح ك ال يمن إن في القدر ما ذآرت ولكّن ذل
القوة والحزم     ذّا ب در وأخ ي نفسك        . ولكنه يجمع تصديقًا بالق ا ف ر م ّدثني بغي م أنك تح ا أعل ي    . وأن ا بين واألمر فيم

أبى الموت      . نك قتل فرخي ففقأت عين ابنكوبينك أن اب نفس ت اولني عن نفسي وال . فأنت اآلن تريد لي القتل وتح
الء الموت،             : وآان يقال بالء ب الء، ورأس ال دم ب الء والع قم ب الء والس ة ب راق األحب الء وف الفاقة بالء والحزن ب

ه    ا ب ل م ا . وليس أحد أعلم بما في نفس الموجع الحّران ممن قد ذاق مث ال         وأن الم للمث ي نفسك من أمري ع ا ف بم
ك بفرخي إال           . الذي عندي من ذلك، فال خير لي في صحبتك ن أذآر صنيع ابن ك ول ذآر صنيعي بابن ن ت ك ل فإن

  .أحدث ذلك لقلوبنا وغرًا
  

يئُا وال يكون      : قال الملك ه ش ذآر من ى ال ي إنه ال خير لمن ال يستطيع اإلعراض عما في نفسه فيتناساه ويميته حت
  .في نفسه موقع له
  

ا   : قال فنزة د أن ينكأه د   . إن الرجل الذي في باطن قدمه قرحة إن هو حرص على خفة المشي فال ب والرجل الرم
ه اء عين د تعّرض إلنك ريح فق تقبل ال ا . إن اس ه إلنكائه د عّرض قرحت دوه فق ن ع ا م ور إذا دن ذلك الموت وال . وآ

ه      يستطيع صاحب الدنيا توقي المتالف وتقدير األمور أمن من ا ال ي رار بم ة االغت . واالتكال على القوة والحيلة وقل
ي حتف نفسه     ى    . فإنه من اتكل على قوته حمله ذلك على أن يسلك الطريق المخوف فقد سعى ف در عل ومن ال يق

ا يسيغ    . طعامه وشرابه فحمل على نفسه ما ال يحمل وال يطيق فربما قتل نفسه ا أول م ومن ال يقدر لقمة فيعظمه
دو لنفسه      . بها فيموت يغّص و أعدى الع ي      . ومن اغتّر بكالم غيره وضّيع الحذر فه ى الرجل النظر ف يس عل ول

بة              ره ومحاس ي أم القوة ف الحزم واألخذ ب ه العمل ب ه ولكن علي ا يصرف عن القدر الذي ال يدرى ما يأتيه منه وم
ذاهب أرجو   . و يجد مذهبًاوالعاقل ال يخيف أحدًا ما استطاع وال يقيم على الخوف وه. نفسه في ذلك وأنا آثير الم

ه     . أّال أتوجه وجهًا إال وجدت فيه ما يغنيني د وآنسن ل ه البعي فإن خالًال خمسًا من تزّودها بّلغنه آل وجه وقّربن ل
ي العمل     : الغربة وآّسبنه المعيشة واإلخوان ل ف ق والنب رم الخل إذا  . آّف األذى وحسن األدب ومجانبة الريبة وآ ف

فإنه يرجو من ذلك آله خلفًا وال يرجو من   . قل على نفسه طابت نفسه عن األهل والولد والوطن والمالخاف العا
د العاصي، وشر اإلخوان       . النفس خلفًا ل، وشر الول وشّر المال ما ال ينفق منه، وشر األزواج التي ال تؤاتي البع



 

يس فيه      الد ل بالد ب ة       الخاذل، وشر الملوك الذي يخافه البريء، وشر ال ي معك وال طمأنين ن، وأنت ال أمن ل ا أم
  .ثم وّدع الملك وطار. لنفسي في جوارك

  
  .فهذا مثل الترات وما يوجب على أهلها حذر بعضهم من بعض

  
  باب األسد والشعهر الصّوام

  
نهم      : قال الملك للفيلسوف ا بي وك فيم ل المل قد فهم مثل أهل الترات وحذر بعضهم بعضًا فاضرب لي إن رأيت مث

  . ين قرائبهم، وفي مراجعة من تراجع منهم بعد عقوبة أو جفوة تكون عن ذنب يذنبه أو ظلم يظلمهوب
  

ك               : قال الفيلسوف  ه أضّر ذل م ظلم ه أو ظل ة عن جرم اجترم وة أو عقوب م يراجع من أصابته جف ك إذا ل إن المل
ك و  . باألمور واألعمال ذي       وآان الملك حقيقًا بالنظر في حال من ابتلي بشيء من ذل اء وال ده من العن ا عن و م يبل
ه         . يرجو منه النفع ى مراجعت الحرص عل ًا ب ك حقيق ان المل ه آ ه وأمانت ق برأي إن  . فإن آان ممن يستعان به ويوث ف

وان الوزراء واألع تطاع إال ب ك ال يس يحة. المل المودة والنص وان إال ب الوزراء واألع ع ب لح . وال ينتف وال تص
ر  . لرأي والعفاف الكثيرالنصيحة والمودة إال مع إصابة ا ال آثي ع   . ومن يحتاج إليهم من العمال واألعم ومن يجم

ك       . منهم الذي ذآرت من النصيحة وإصابة الرأي قليل تقيم العمل أن يكون المل ه يس ذي ب وإنما التمسك بالوجه ال
ده  . عالمًا من يريد االستعانة به وما عند آل رجل منهم من الغناء والرأي، وما فيه من العيوب فإذا استقر ذلك عن

ة والنجدة                ده من األمان د عرف أّن عن ه لكل عمل من ق ه وّج تقيم ب ا يس من علمه أو علم من يؤتمن به وعمل م
ذلك العمل      ا       . والرأي ما يستقل بذلك، وإن الذي فيه من العيب ال يضّر ب ة م ه وعاقب تحّفظ من أن يوجه عيوب وي

ه إحسان محسن    ثم على الملك بعد ذلك أال يترك ت. يكره منه عاهد عّماله والتفقد لهم وألمورهم حتى ال يخفى علي
يء اءة مس ز   . وال إس ى العج اجزًا عل يئًا وال ع روا مس زاء وال يق ر ج نًا بغي وا محس ك أال يترآ د ذل يهم بع م عل ث

ل األسد    . واإلساءة، فإنهم إن صنعوا ذلك تهاون المحسن وجترأ المسيء ففسد األمر وضاع العمل   ك مث ل ذل  ومث
  .والشعهر وهو ابن آوى

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
اب     : قال الفيلسوف ات آوى وثعالب وذئ ي بن ًا ف م  . زعموا أنه آان بأرض آذا وآذا ابن آوى وآان متأّلهًا متعفف ول

ن    . يكن يصنع ما يصنعن وال يغير آما يغرن وال يريق دمًا وال يأآل لحمًا باع وقل ك الس ال نرضى  : فخاصمته تل
دنا فتسعى     . وال رأيك الذي أنت عليه من تألهك مع أن تألهك ال يغني شيئًا بسيرتك وأنت ال تستطيع أن تكون أح

  فما الذي يمسك آفك عن الدماء واللحم؟. معنا وتفعل فعلنا
  

ا  : قال ابن آوى إن صحبتي إياآم ال تؤثمني إذا لم أؤثم نفسي ألن اآلثام ليست من قبل األماآن واألصحاب، ولكنه
ولو آان صاحب المكان الصالح يكون عمله فيه صالحًا وصاحب المكان السوء يكون   . قبل القلوب واألعمالمن 

م ال أث ة القت ي معرآ تحياه ف ن اس أثم وم م ي ه ل ي محراب ل الناسك ف ان من قت يئًا، إذًا آ ه س ه في ي إن . عمل أترونن
  .صحبتكم بنفسي لم يصحبكم مني قلب وال عمل ألني أعرف ثمرة األعمال

  
ك         باع بتل ك الس ان مل ك األسد، وآ غ ذل فما عاش ابن آوى على حالته تلك وشهر النسك والنبالة في الرأي حتى بل

ى   . فرغب فيه للذي بلغه عنه من العفاف والصدق واألمانة. الناحية ام إل فأرسل إليه فكّلمه وفحصه ثم دعاه بعد أي
اف إن ملكي عظيم وأعمالي آثيرة وأنا إلى األ: صحبته، وقال دمت   . عوان محتاج، وقد بلغني عنك عقل وعف م ق ث

ي                  ك من ة األشراف وجاعل ل ى منزل ع منزلتك إل يمًا وراف ي جس ك من عمل ا مولي ة، وأن ك رغب ازددت في علّي ف
  .خاصة

  
ى        : قال ابن آوى وا عل ر أن يكره ورهم من غي الهم وأم إن الملوك أحقاء باختيار االعوان لما يهتمون به من أعم
ة وال بالسلطان   . ن المكره ال يستطيع المبالغة في العملذلك أحدا، أل وأنا لعمل السلطان آاره وليست لي به تجرب

م      . رفق ى العمل حرص وله م عل وأنت ملك السباع عندك من أجناس السباع عدد آثير، وفيهم أهل نبل وقوة وبه
  .به رفق، فإن استعملتهم أغنوا عنك واغتبطوا ألنفسهم بما أصابوا من ذلك

  
  .دع عنك هذه المقالة، فإني غير معفيك من العمل: قال األسد

  



 

لم بمصانعته، واآلخر    : إنما يستطيع صحبة السلطان رجالن: قال ابن آوى أحدهما فاجر مصانع ينال حاجته ويس
ده أحد   ك           . رجل مهين مغفل ال يحس ط ذل م ال يخل اف، ث ا من أراد صحبة السلطان بالصحة والنصيحة والعف فأم

د    بمصانعة، داوة والحس ي     . فقّل ما يسلم بصحته ألنه يجمع له عدو السلطان وصديقه بالع ا الصديق فينافسه ف فأم
ا    ه له ا ويعادي ه         . منزلته ويبغي عليه فيه ه عن ه بنصيحته لسلطانه وإغنائ دّو السلطان فيضطغن علي ا ع إذا  . وأم ف

  .اجتمع عليه هذا الصفان تعّرض للهالك
  

ك           ال يكونن بغي أصح: قال الملك إني آافي ك، ف ي قلب ا يعرض ف ك مم دائي ل داوة أع اك وع ابي عليك وحسدهم إي
  .وبالغ بك في الكرامة واإلحسان بهمتك

  
ًا راضيًا بعيشتي من       : قال ابن آوى ة آمن ذه البري إن آان الملك يريد بي اإلحسان والكرامة فليترآني أعيش في ه

ى      وقد علمت أن صاحب السلطان يصل إليه ف. الماء والحشيش ا ال يصل إل ي ساعة واحدة من األذى والخوف م
  .وإن قليل العيش في أمر وطمأنينة خير من آثيره في خوف ونصب. غيره طول عمره

  
  .فال بد من االستعانة بك. قد سمعت مقالتك فال تخافّن شيئاص مما أراك تتخوفه: قال األسد

  
ًا          أما إذا أبى الملك أن يعفيني فليجعل لي عهدًا: قال ابن آوى وقي خوف د من أصحابه ممن هو ف ي أح إن بغى عل

ك            ل المل ه تحمي د ب ا يري ره مم انه أو لسان غي ك بلس ر المل على منزلته، أو ممن هو دوني فنازعني منزلتي وذاآ
ه           دا ل ا ب ك فيم م يقضي المل ه ث ك، ويفحص عن إني إذا وثقت   . علّي أّال يعّجل علّي ويتثّبت فيما يرفع إليه من ذل ف

ى نفسي              بذلك من ال ى أن ال أجعل عل اد وحرصت عل ي بنصيحة واجته ا وألن ه فيم ه بنفسي وعملت ل ملك أعنت
  .سبيًال

  
ى   . إن ذلك لك علي: قال األسد ه عل فوّاله خزائنه واختّصه دون أصحابه في المشاوة والرأي في المنزلة وازداد ب

ادوه وحسدوه   فثقل ذلك على من يطيف باألسد من . األيام عجبًا وزاده آرامة وعمًال قرائبه وأصحابه وعّماله وع
وه   ه ليهلك روا ب أمر       . وائتم تطابه ف تطرفه واس ان األسد اس وم للحم آ وا ذات ي دهم دّس ك لكي ى ذل وا عل ا أجمع فلم

د   ه أح ا  . برفعه في موضع طعامه ليعاد عليه فسرقوه ثم أرسلوا به إلى بيت ابن آوى فخبأوه مخّبأ ال يّطلع علي فلم
دة   آان من الغد ودعا األسد بغدائه التمس ذلك اللحم فلم يجده وابن آوى غائب والقوم الذي أرادوا المكر به والمكي

ه  : فنظر بعضهم إلى بعض، فقال أحدهم قول المخبر الناصح . فألّح األسد في طلب اللحم حتى غضب. حضور إن
ه . ال بد لنا من أن نخبر الملك بعلمنا فيما يضره وينفعه وإن شّق ذلك عليه ذلك       إن ان ذهب ب ن آوى آ ي أن اب بلغن

  .اللحم إلى منزله
  

  .أراه شبيهًا أن يكون فعل هذا، ولكن انظروا وافحصوا فإن معرفة الخالئق شديدة: قال آخر
  

ذآر  : قال آخر لعمري ما تكاد السرائر يّطلع عليها أحد ولعلكم إن فحصتم وجدتم ذلك وثبت عندنا آل شيء آان ي
  .نحن أحقاء أن نخذله ونقضي بكل ما آان يقال عنهلنا من عيوبه وخيانته، و

  
  .فإن المختالة ال يسلم صاحبها وال تخفى له. ما ينبغي ألحد أن يغتّر بما يعلم في نفسه من المختالة: قال آخر

  
  وآيف يسلم من خاتل السلطان أو آيف يخفي ذلك، ومخاتلة األصحاب ال تكاد تخفى؟: قال آخر

  
  .بٌر عن ابن آوى بأمر عظيم مما وقع في نفسي حتى سمعت آالمكملقد أخبرني مخ: قال آخر

  
ع   : قال آخر ادع المتخّش لكني لم يخف علّي أمره وخّبه أول ما رأيته وقد قلت مرارًا واستشهدت فالنًا أن هذا المخ

  .ال يسلم من الحيلة والخيانة
  

  .لنعمة والجرأة على الذنوبلئن وجد هذا حقًا ما هي الخيانة فقط بل مع الخيانة آفر ا: قال آخر
  

ى            : قال آخر ك إل و أرسل المل ه ل ذا وآذب يتبين صدق ه ذبكم، ولكن س أنت أهل العدل والفضل وال أستطيع أن أآ
  .بيت ابن آوى ففتشه

  
  .فإن عيونه وجواسيسه مبثوثة بكل مكان. إن وجب تفتيش منزله فالعجل العجل: قال آخر



 

  
ى          إني قد علمت بأن ابن آوى ل: قال آخر به عل ى يش ره حت ه ومك ه سيحتال بحيلت ى خيانت ع عل و فتش منزله واطل

  .الملك فيعذره ويكّف عنه
  

ه              ال ل دعاه فق ن آوى ف ام الب ي نفس األسد باألته ك ف وا ذل ى أوقع باهه حت ا صنعت   : فلم يزالوا بهذا الكالم وأش م
  باللحم الذي أمرتك باالحتفاظ به؟

  
  .ّربه إلى الملكدفعته إلى صاحب الطعام فالن ليق: فقال

  
  .ما دفع إلّي شيئًا: فدعا الملك صاحب الطعام وآان ممن شايع القوم، فسأله الملك عن اللحم فقال

  
ي شيء من     . فأرسل الملك أمناءه ليفتشوا منزل ابن آوى فوجدوا فيه اللحم فأتوه به تكلم ف فدنا من األسد ذئب لم ي

د     تلك األمور، وآان يظهر أنه من أهل العد ل والذ ال لألس ه حق فق م أن ع  : ين لم يتكلموا إال فيما استبان له إذا اطل
ائن أو ذنب               ة خ ى خيان ك عل ع المل د أحد يطل م يع ه ل ا عن ه إن عف ه، فإن الملك على خيانة ابن آوى فال يعفوّن عن

  .مذنب
  

  .فأمر األسد بابن آوى أن يخرج من عنده ويحتفظ به حتى يرى رأيه فيه
  

م          : األسدقال عند ذلك بعض جلساء  ذا فل ر ه ه أم األمور وآيف خفي علي ه ب إني ألعجب من رأي األسد ومعرفت
  .يعرف خبثه ومخادعته

  
  .بل أعجب من هذا أني ال أراه إال بتنّصل عنه بعد الذي ظهر عليه منه: قال آخر

  
نها األسد  ثم إن األسد أرسل بعضهم إلى ابن آوى يسأله عن عذره فرجع إليه من ابن آوى برسالة آاذبة غضب م

  .فأمر بابن آوى أن يقتل
  

ى            ؤخروه ودخلت عل ه أن ي روا بقتل ذين أم ى ال ره فأرسلت إل ي أم فبلغ ذلك أم األسد فعرفت أن األسد قد عّجل ف
  ألي ذنب أمرت بابن آوى أن يقتل؟ : ابنها فقالت

  
  .فأخبرها األسد باألمر

  
رك ا     : "قالت ة بت ل من الندام لم العاق اة   عّجلت يا بني وإنما يس ة وباألخذ باألن ؤدة      . لعجل ى الت يس أحد أحوج إل ول

ة       . والتثبيت من الملوك دين والعام د والناسك بال د بالقائ المعلم والجن فإن المرأة بزوجها والولد بالوالدين والمتعلم ب
ل بالتثبيت       ل والعق وى بالعق التقوى والتق وك ب اهم      . بالملوك والمل ه إي ك معرف أصحابه وإنزال  ورأس الحزم للمل

ين وإحسان   . منزلتهم واتهام ببعضهم ببعض فإنه إن وجد بعضهم إلى هالك صاحبه سبيًال وإلى تهجين بالء المبل
يم   المحسنين والتغطية على إساءة المسيئين لم يدعوا ذلك ويؤثر ذلك سريعًا في ضياع األمر وانتشاره وجلب عظ

  .الضرر والعيب
  
ه ومروءت   " رت أدب ه راضيًا وال          وقد آنت بلوت ابن آوى واختب زل عن م ت ه، فل ه وتفويضك إلي تعانتك ب ل اس ه قب

ة       ه رغب اًال وفي ه استرس ام إال استصالحًا وإلي ه       . تزداد على مر األي م فقدت ي طابق من لح ه ف أمرت بقتل عسى  . ف
  .أصحابه أن يكونوا قد ألزموه عندك ذنبًا باطًال لحسدهم وتعاونهم عليه

  
ر   " ى غي وا إل م            فاعلم أن الملوك إذا وآل ا ينبغي له وا أنفسهم مباشرة م ورهم والزم ا ينبغي مباشرته من أم هم م

إن الملوك يحتاجون إلى النظر في وجوه شتى من   . تفويضه إلى الكفاة ضاعت أمورهم ودعوا الفساد إلى أنفسهم
ذي إذ        ر ال رأي، آصاحب الخم ل ال أ البصر وزل ا األمور، فإذا آثروا بعض تلك الوجوه على بعض لم يأمنوا خط

. فإن هو أهمل االختيار أو بعض ذلك لم يأمن الغبن والخسران . أراد أن يشتريها احتاج إلى اختيار لونها وريحها
أ              ه خط ين ل ها تب إذا لمس ار، ف ا ن ها أنه ل أن يلمس ة قب ا بالمعاين ة فيقضي عليه ي ظلم ا الجاهل ف وآاليراعة يراه

ه     وآنت حقيقًا أن تنظر في أمر ابن آوى نظر تثبيت. قضائه ا أمرت ل فتعلم أنه لم يكن يأآل اللحم الذي آنت ربم
ه                اظ ب ه باالحتف م أمرت ل من اللح ًا لسرقة قلي يس خليق ه ل دك، وأن ام جن ي طعامك وطع ه ف ل يجلع ه ب الكثير من . ب
م  تغال به م واالش ودة والفضل واألذى له د أهل الم ذال حس ادة األرذال واألن زل ع م ت ه ل ره فإن افحص عن أم . ف



 

م إذا أصابت البضعة         والبن آوى م ك اللح روا لوضع ذل وا ائتم روءة وفضل فعسى أعداؤه من أصحابك أن يكون
دة من الكالب    . من اللحم نافسها آثير من الطير ه ع م   . والكلب إذا أصاب العظم وأخذه في فيه اجتمعت علي إذا ل ف

ه  ى نفسك    تنظر إلى أعداء ابن آوى من أصحابك فانظر لنفسك وال تنقادّن لهم فيما تدعو ب إن أعظم   . الضرر إل ف
ران والة خاصة أم ة وال اس عام ى الن ياء عل ون : األش وان، وأن يك وزراء واألخ وان وال وا صالح األع أن يحرم

اء  واه           . وزراؤهم وأخوانهم غير ذوي مروءة وال غن ى ه ك عل ؤثر منفعت ا ي ن آوى عنك عظيم اء اب زل غن م ي ول
يئًا إال         ويشتري راحتك بمصلحته ورضاك بسخط األصحاب وال   رى ش رًا وال ي ك أم رًا وال يطوي عن يكتمك س

اء    . احتمله منك أو بذله وإن عظم عظمًا آبيرًا اء واألبن ة اآلب فمن آان من األصحاب هذه صفته فإنما منزلته منزل
  ".واإلخوان

  
ن آوى  ا عل . فبينما أم األسد في آالمها إذ دخل على الملك بعض ثقاته فأطلع األسد على براءة اب مت أم األسد   فلم

ه فال ترضيّن          : "أن األسد قد وقف على براءة ابن آوى قالت اونهم علي ى جرأة أصحابك وتع د اطلعت عل أما وق
ى      . بذلك منهم وال تدعّن تشتيت ذات بينهم حتى تقطع منك الشفة عليهم ال عل ّودهم االحتم ًا فتع فال يتخذوك مرآب

أمرهم  وال تغتّرّن بسلطانك فيدعوك ذلك إلى. ضرك بوشهيم إن الحشيش الضعيف إذا    . استصغارهم والتهاون ب ف
  .جمع فقتل صار منه الحبل القوي الذي يوثق به الفيل الشديد

  
اء     . وأعد البن آوى منزلته وخاصته وال يؤيسّنك من مناصته ما فرط إليه منك من اإلساءة" يس آل من أس فإنه ل

ه ينبغي له أن يتخوف غّش من أسيء إليه وعداوته وييأس م ي      . ن نصيحته ومودت اس ف زل الن ولكن ينبغي أن ين
نهم ا بي تالف م ى اخ ازلهم عل ك من ع عن  . ذل رأي أن تقطع صلته ويمتن ان ال ه آ ر بقطيعت ن إذا ظف نهم م إن م ف

اء     . معاودته، ومنه من ال ينبغي ترآه وقطيعته على حال من األحوال ة الوف د وقل ؤم العه ومن عرف بالشرارة ول
نم   والشكر والبعد من ا ق أن تغت لورع وقلة االحتمال لألصحاب واإلخوان وإن لم يكن عليه منهم مؤونة، فهذا حقي

ان   . قطيعته ويمنع من وصله ًا إن آ ومن لم يكن فيه شيء من هذه الخالل وبذل اإلخوانم معروفة واحتمل مكروه
ي         دهر ف ى ال اعدة عل ورع والمس ي ال ره ف ى غي له عل رف فض ت، وع ؤونتهم وإن ثقل نهم وم ور  م ع األم جمي

  ".والحاالت، فهذا حقيق أن يغتنم وصله ويمتنع من قطيعته
  

ه        ه وواليت ى منزلت ده إل ه معي ره أن ه وأخب ن آوى  . فدعا األسد بابن آوى واعتذر إليه مما آان من ال اب ّر  : "فق إن ش
د أن يرض          ان يري ه آنظره لنفسه أو آ اظر ل ر ن ان غي ر  األخالء من التمس منفعة نفسه بضر أخيه ومن آ يه بغي

ره    . الحق واتباع هواه ا أخب وآثيرًا ما يقع ذلك بين األخالء وقد آان من الملك إلّي ما علم فال يغلظّن على نفسه م
ه               . به أني به غير واثق ل عن مرتبت د أزي ان ق ه أو آ ر مستوجب ل بالء غي يم من ال د أصيب بعظ ان ق فإن من آ

أثيبوا     وواليته أو آان قد سلب ماله ظلمًا أو آان مقّربًا ًا ف ه ثواب فأقصي من غير علة أو آان قد استحق من نظرائ
ي ضره       ة السلطان ضرًا أو ف دونه وفّضلوا عليه، أو آان معروفًا بإفراط الحرص والشره أو آان يرى في منفع
ع                 ه م وا علي ق أن يكون م، ألن آل هؤالء حقي ق به ه ويث ى السلطان أال يسترسل إلي له نفعا، آل هؤالء يحق عل

ودة والنصيحة                . عدوه ك من الم ه للمل ا علي ا أن يس م ك ول رأي عرضًا ألعداء المل ادئ ال ي ب وم ف وقد صرت الي
دائي بحمل           . بمناع الملك اتهامي وسوء الظن بي ؤّمنني من عودة أع ودتي ونصيحتي ي ه من م ر ل وليس ما ظه

ي   الملك علّي بالباطل والكذب إشفاقًا من مكافأتي لهم وحرصًا علّي أال يتقرر ع ه عل وا ب . ند الملك آذبهم فيما حمل
ك      ي نفس المل فإن فعلوا ذلك لم يحتاجوا في قبول الملك ذلك منهم إلى عون أقوى من هذه التهمة التي قد وقعت ف

ي       . من تخّوفه لصحبتي وسوء ظنه بي وسرعته إلى تصديق أعدائي فيما نسبوه إلي ة ب ك بالثق ان حال المل إذا آ ف
ى م ه عل ة ب ي الثق الي ف ن صحبتهوح ه م دني علي ه يري م أن . ا وصف فلينظر أي وج وك ال ينبغي له إن المل ف

  ".يصحبوا من عاقبوه أشّد العقاب
  

د ال األس ار: ق اء األخي ة الكرم ي نفسي منزل ك ف ك، فمنزلت وت طبائعك وأخالق د بل ي ق ة . إن يه الخل ريم تنس والك
ق  . واحدة من اإلساءة ألف خلة من اإلحسان الواحدة من اإلحسان ألف خّلة من اإلساءة، واللئيم تنسيه خلة فأنا واث

ا         ا وبم ة بن ى الثق د إل ك فع ة ب بك أنه سينسيك ما سلف من إحساننا إليك الذي فرط منا في أمرك وقد عدنا إلى الثق
  .قبلنا فإنه لك في ذل غبطة وسرور

  
  .فاعًا واغتباطًا حتى هلكفعاد ابن آوى إلى والية ما آان يليه من أمر األسد فلم تزل األيام تزيده ارت

  
  .فهذا باب وزراء السلطان وأعوانه وقرائبه

  
  
  



 

  باب السائح والصائغ والقرد والببر والحية
  

راجعتهم من تراجع             : قال الملك للفيلسوف رابتهم وفي م ين ق نهم وب ا بي وك فيم ر المل قد سمعت ما ذآرت من أم
  .روف ومن يحق له أن يثق به ويرجو عونهمنهم فأخبرني عن الملك إلى من ينبغي له أن يصنع المع

  
د وال ينظروا    : قال الفيلسوف إن الملك وغيره جدر أن يؤدوا الخير إلى أهله وأن يؤّملوا من آان عنده شكر وحم

ى            وا أن يصطنعوا إل نهم، وال يمتنع وة م ائهم وذوي الق اس وأغني ى أشراف الن إلى قرابتهم وأهل خاصتهم وال إل
وإن الرأي في ذلك أن يجربوا ويختبروا أصاغر الناس وعظماءهم في شكرهم أو  . لضعةأهل الضعف والجهد وا

م  . قلة شكرهم وفي حفظهم الود أو غدرهم دو له إن الطبيب   . ثم يكون عملهم في ذلك على قدر الذي يرون أو يب ف
م ي      دن ويجّس العرق ث ى    الرفيق ال يداوي المرضى بالمعاينة لهم فقط ولكنه ينظر إلى فضول الب كون العالج عل

ان               . نحو المعرفة وقدرها ا آ ائم م اء وشكر من البه م وف ة له ًا ذوي مهاب رء اللبيت إن وجد قوم ى الم ويحق عل
افئوه  اس      . مألوفًا أنيسًا أن يحسن فيما بينه وبينهم، ولعله يحتاج إليهم يومًا من الدهر فيك ا حذر الن ل ربم إن العاق ف

ده       ولم يأمن على نفسه أحدا منهم، وربما ى ي ر فوضعه عل ه والطي ه آّن ل  . أخذ ابن عرس فأدخل د قي ال ينبغي  : وق
يهم    لذي العقل أن يحتقر آبيرًا وال صغيرا من الناس وال من البهائم، ولكنه جدير بأن يتوالهم ويكون ما يصنع إل

  .وقد مضى في ذلك مثل ضربه بعض الحكماء. على قدر الذي يرى منهم
  

  وآيف آان ذلك؟: قال الملك
  

ر وحي            : قال الفيلسوف ا رجل صائغ وبب ع فيه باع فوق ة للس ا رآّي روا فيه ارة فحف ذآروا أن ناسًا انطلقوا إلى مغ
ال       . وقرد، فلم تتعرض البهائم لذلك الرجل بشيء ي نفسه وق ر ف م فّك ا رآه ا فلم : فمر رجل سائح بالبئر فاطلع فيه

ق    . بين هؤالء األعداء ما أراني مقدمًا عمًال آلخرتي أفضل من أن أخلص اإلنسان من ه فتعل أداله إلي فأخذ رسنًا ف
ه فأصعده   ر فأخرجه       . به القرد لخفت ه البب ة فتشبث ب اده الثاني م أع تنقذها       . ث ة فاس ه الحي التوت ب ة ف ّره الثالث م آ . ث
ه  . ال تخرج هذا الرجل فتخلصه من الرآية فإنه ليس حّي أقل شكرًا من اإلنسان: فشكرن له صنيعه وقلن ثم قال ل

ر أيضا  . إن وطني بجانب مدينة يقال لها برجوان: القرد ا     : وقال البب ى جانبه ة إل ي أجم ا ف ة  . أن ا  : وقالت الحي وأن
ا          ا أوليتن ك ونجازيك بم ى نأتي ا حت ّوه بن ا فن أيضًا في سورها فإن أتيتها يومًا من الدهر أو ممرت بنا فاحتجت إلين

  .وأحسنت إلينا
  

ى الرج ل إل ى الحب ائح أدل م إن الس كره، ث ة ش ة من قل ر والحي رد والبب ه الق ر ل ا ذآ ى م م يلتفت إل ل الصّواغ ول
ة       : فاستخرجه فأثنى عليه وسجد له وقال أتي مدين ك أن ت إن قضي ل ه، ف إنك أوليتني معروفًا جسيمًا أنا حقيق بفعل

  .برجوان فسل عني بها لعلي أجازيك ببعض ما آان من الجميل علي
  

ث السائح حينا، ثم عرضت له حاجة نحو المدينة فسار إليها فلقيه القرد فسجد  فمك. ومضى آل واحد منهم لوجهه
م  . إني ال أملك شيئًا ولكن اطمئن ساعة حتى آتيك ببعض ما نصيب منه: له ثم قّبل يده ورجله واعتذر إليه وقال ث

  .انطلق فلم يلبث أن جاء بفاآهة طيبة فوضعها قدامه وحياه
ال   ثم توجه السائح نحو المدينة ف اه وق ه وحي ى         : لقي الببر فسجد ل رح حت رًا فال تب يمًا آبي ًا جس ي معروف د أوليتن لق

  .فلم يستبطئه حتى ذهب إلى ابنة الملك فقتلها وأخذ حليها ثم أتاه فدفعه له من غير أن يعلمه من أين هو. أرجع
  

رًا ال   هذه البهائم قد أولتني هذا وصنعته بي فكيف لو انتهيت إلى: فقال السائح في نفسه الصواغ فإنه إن آان معس
  .شيء عند سيبيع لي هذا الحلي بثمنه فيعطيني بعضه ويأخذ بعضه

  
ال    ه فق ه عرف ئن  : ثم إن السائح دخل المدينة فأتى منزل الصائغ فرّحب به وأدخله بيته، فلما أبصر بالحلي مع اطم

  .حتى آتيك بطعام تأآله فإني لست أرضى لك بما في البيت
  

ه       "غ حتى أتى باب الملك فأرسل إلى الملك برسالة فانطلق الصوا د أخذت ا ق ل ابنتك وأخذ حليه أن الرجل الذي قت
  ".وهو عندي محبوس

  
ع   . فلما رأى الحلي معه أمر به أن يعّذب ويطاف به في المدينة ثم يصلب. فأرسل الملك إلى السائح فأخذه ا وق فلم

م         : ذلك به وطيف بالمدينة جعل يبكي ويقول بأعلى صوته ه ل ي ب ا أمرون ر فيم ة والبب رد والحي لو أني أطلعت الق
  .يصيبني هذا البالء

  



 

ا  ن جحره ال م ة وخرجت للح ذه المقال ة ه ال  . فسمعت الحي ي االحتي رت ف ره وفك ا أم تد عليه ا أبصرته اش فلم
ه  م          . لخالصه فانطلقت إلى ابن الملك فلدغته في رجل وه ف وه فرق م ليرق دعا أهل العل ك ف ك المل غ ذل ه   فبل وا عن يغن

يئًا ال . ش الم فق م الغ ى تكل ه حت الوا ل وم واحت ي النج م نظروا ف م إنه ي : ث ائح فيرقين ذا الس أتيني ه ى ي رأ حت ال أب
  .وقد أمر الملك بقتله ظلمًا وعدوانًا. ويمسحين بيده

  
ائح من المعروف    فرّقت  . وقد آانت الحية ذهبت إلى أخت لها من الجن فأخبرتها بحالها وبما صنع إليها ذلك الس

ه     ه فقالت ل ائح        : له الجنة وانطلقت إلى ابن الملك فتحّيلت حتى وصلت إلي ذا الس ى يرقيك ه رأ حت ك ال تب م أن إعل
  .المظلوم

  
ع من سمها    . ألم أنهك عن اإلنسان فلم تطعني: وانطلقت الحية إلى السائح فأخبرته بذلك وقالت وأعطته شجرة تنف

ك     إذا صرت إلى الملك فارق الغ: وقالت له ك الحديث فإن الم واسقه من ماء هذه الشجرة فإنه يبرأ، ثم أصدق المل
  .تنجو إن شاء اهللا

  
ه : "وإن الملك لما دعا الرقاة ولم ينتفع بشيء قال له ابنه ". إن شفائي عند هذا الناسك الذي قد أخذته وأمرت بعذاب

ال  فلما أوتي به أمره أن يرق . فأمر الملك أن يكف عن عقوبته وأن يؤتى به ه فق ي     : ي ابن ّي ولكن لست أحسن الرق
ي بحاجتك   : فقال. أدعو له بدعوة أرجو أن يكون فيها شفاؤه ره      . إنما دعوتك لتخبرن ك أم ى المل ائح عل ّص الس فق

أتي                ى أن ي ه عل ذي حمل ره، وال ي أم ه ف ن ل ذي قل رد وال ة والق ر والحي ى الصواغ والبب والذي آان من صنيعه إل
ال م ق ه ث م إن آن: "مينت فاء    الله ه والش و في ا ه ك الخالص مم ن المل ل الب رت فعج ا ذآ ي صادق فيم م أن ت تعل

فأآرم الملك السائح ووصله وأحسن   . ثم سقاه من ماء الشجرة فبرئ الغالم مما آان به وآشف اهللا عنه". والعافية
  .إليه وأمر بالصائغ أن يصلب فصلب

  
له بعد استنقاذه إياه وشكر البهائم له وتخليص بعضها  ففي صنيع الصواغ بالسائح وآفره : ثم قال الفيلسوف للملك

دوا،         وا أو بع رم، قرب اء والك د أهل الوف إياه عبرة للمعتبرين وفكرة لمن فكروا في وضع المعروف واإلحسان عن
  .فهذه عاقبة المعروف. لما في ذلك صواب الرأي وجلب الخير وصرف المكروه

  
  ابن األّآارباب ابن الملك وابن الشريف وابن التاجر و

  
دوا،   : قال الملك وا أو بع قد فهمت ما ذآرت مما يحق على الملك في التوخي لمعروفه ليضعه عند أهل الشكر قرب

بالء               ه ال يم يلحق يم العل يم، والرجل الحك ر العظ ة والشرف والخي فيه يصيبان الرفع ال الجاهل والس فأخبرني ما ب
  .والجهد والغرم الثقيل

  
ال الفيلسوف ا أن : ق ل    آم الحلم والعق ه ب ا تمام م إنم ذلك العل ه فك مع إال بأذني ه وال يس ل ال يبصر إال بعيني الرج

ل   . غير أن القضاء والقدر يغلبان على ذلك، آما نرى أحيانًا البصير يعثر والضرير يسلم. والتثبيت ك مث ومثل ذل
د      ه بع م آتب علي ره   ابن الملك الذي ربي على باب مدينة يقال لها مطون جالسًا، وث م أم ال   "أن ت ل والجم إن العق

  ".واالجتهاد والقوة وما سوى ذلك فإنما مالآه القضاء والقدر
  

  وآيف آان ذلك؟: قال الملك
  

ال الفيلسوف ارجر   : ق ن ت ث اب ريف والثال ن الش اني اب ك والث ن المل دهم اب ر اصطحبوا، أح ة نف وا أن أربع زعم
ابهم  والرابع ابن أّآار، وآانوا جميعًا محتاجين وقد أصا ا  . بهم ضّر وجهد ال يملكون شيئًا إال ما عليهم من ثي فبينم

ا أفضل األمور     : هم يمشون إذ قال ابن الملك در وانتظارهم اجر   . إن أمر الدنيا آله بالقضاء والق ن الت ال اب ل  : ق ب
رتم : قال ابن الشريف. العقل أفضل من آل شيء ار   . الجمال خيٌر مما ذآ ن األّآ ال اب اد أفضل م   : ق ك  االجته ن ذل

  .آله
  

ا  : فلما انتهوا إليها أقاموا في ناحية منها وقالوا البن األآال. ثم مضوا نحو مدينة يقال لها مطون انطلق فاآتسب لن
ع؟      : فانطلق فسأل. باجتهادك طعامًا ليومنا هذا ة نف ا يشبع أربع ه م أي عمله إذا عمله الرجل من غدّوه إلى الليل ب

ًال من الحطب الجزل        . ليس شيء بأعز من الحطب: فقيل له ه فحمل حم وآان على رأس فراسخ منها فتوجه إلي
إجتهاد يوم واحد يبلغ ثمنه نصف : "فباعه بنصف درهم ثم اشترى به ما يصلح أصحابه، وآتب على باب المدينة

  .، وأتاهم بما اشترى فأصابوا منه وأآلوا"درهم



 

ا   انطلق بجمالك فاآتسب ب: فلما أصبحوا قالوا البن الشريف ا يوقتن ال     . عض م ي نفسه وق ر ف انطلق وتفّك لست  : ف
ي   أحسن من األعمال شيئًا، وأستحي أن أرجع إلى أصحابي بغير طعام، فهّم أن يفارقهم فأسند ظهره إلى شجرة ف

م أمر فنّظف وظل            . المدينة من الهم ه داره ث ه وأدخل أتى ب ه ف ه خادم ه فأرسل إلي فمر عليه مصّور فأعجبه جمال
ار،         . وأخذ رسمه ليعرض صورته على أهل المدينة معه يومه ذلك ة دين ازه بخمس مائ اء أج د المس ان عن ا آ فلم

  ".جمال يوم واحد ثمنه خمسة مائة دينار: "فتوجه إلى أصحابه وآتب على باب المدينة
  

يًال  فذهب فلم يب . انطلق أنت فاآتسب لنا بعقلك وتجارتك ليومنا هذا شيئًا: فلما أصبحوا قالوا البن التاجر رح إال قل
ا     ا فيه اعوا م حتى أبصر سفينة عظيمة في البحر قد أرست إلى الشط غير بعيدة من المدينة فخرج إليها أناس ليبت

بعض       ال بعضهم ل م ق ًا، ث ا غالي ى       : فساوموا أصحابها فوجدوا ثمنه يئًا حت ا ش اع منه وم دون أن نبت فلننصرف الي
ان       . ناتكسد البضاعة على أصحاب السفينة فيرّخصوا علي ا آ نهم م اجر فاشترى م ن الت ففعلوا ذلك فخالف إليها اب

ار    . فيها بمائة ألف دينار ة ألف دين أربحوه مائ يهم ورجع      . فلما بلغ التجار ما فعل أتوه ف ه عل دها وأحال بائع فانتق
ى أصحابه ه. إل ة آتب علي اب المدين ّر بب ا م م: "فلم ة ألف دره ه مائ د ثمن وم واح ل ي ا أص". عق وا بم ابوا فتمتع
  .وأخصبوا

  
ك   ن المل در      : فلما أصبحوا في اليوم الرابع قالوا الب يئًا بالقضاء والق ا ش ق فاآتسب لن اب     . انطل ى ب ى أت ذهب حت ف

ة         ًا وال ذوي قراب دًا وال أخ رك ول م يت ك ول ا هل . المدينة فجلس على دآان من دآاآين باب المدينة فقضي أن ملكه
ك  فمروا عليهب جنازة الملك فبصروا به ال ي واب  . تحّرك وال يتحاشى وال يحزن لموت المل أله الب ت؟   : فس من أن

  .وما يقعدك على باب المدينة وال يحزنك موت الملك؟ فلم يجبه فشتمه وطرده، فلما مضوا رجع إلى مكانه
  

ه بغضب ال ل واب وق ه الب ك فبصر ب ن المل م انصرفوا من دف ذه : ث ه فأخ دم إلي س؟ وتق ذا المجل م أنهك عن ه أل
ال . وحبسه : فلما اجتمعوا في الغد ليمّلكوا عليهم رجًال يختارونه قام الذي آان ألقى الفتى بالحبس فحدثم بقصته فق

م       ه فل زة والشرف، آلمت وائح الع إنت رأيت أمس غالماص جالسًا على الباب ولم أره يحزن لحزننا وتلوح عليه ل
ذي       . ا إليهيجبني فألقيته بالحبس وإني أتخوف أن يكون عينًا علينا فابعثو ا ال ره وم ا أم فأتوا به فسألوه من هو وم

ه حذرًا   . أنا صهر ملك قروناد: "قال. أقدمه أرضهم توفي والدي فغلبني أخي على الملك وأنا أآبر منه فهربت من
نهم              ". على نفسي حتى انتهيت إليك ان م ه بعض من آ ى عرف ه حت وا صدق آالم م يتحقق ه ل ك من فلما سمعوا ذل

ى         .يغشى بالد أبيه وه عل يهم فحمل وه عل نتهم الطواف لمن وّل فأثنوا عليه ومّلكوه عليهم وقّلدوه أمرهمز وآانت س
ا    : "فلما مّر بباب المدينة بصر بما آتب عليه أصحابه فأمر أن يكتب. فيل وأجالوا به ل والعمل وم االجتهاد والعق

  ".ساق إلّي من الخير والسعادة بفضلهإعتبر ذلك بما . أصاب االنسان من خير أو شّر يجري بقضاء اهللا وحكمه
  

اهم    ّولهم وأغن أتوه فم ى أصحابه ف ى سريره وأرسل إل د عل ى مجلسه فقع ك أت م إن المل ه وأهل . ث ع عّمال م جم ث
ا       : الفضل وذوي الرأي من أهل مملكته فقال ان بم ا آ ر إنم م اهللا من الخي أما أصحابي فقد استيقنوا أن الذي رزقه

ل وال          . م ونشاطهمأتوه بفضل عقلهم وجماله ال وال العق م يكن من الجم ي ل أه ل ي اهللا وهّي ذي منحن وأما أنا فإن ال
ة وال          . االجتهاد وإنما آان يحكمه تعالى وقضائه ذه المنزل اني أن أصيب ه ي أخي وجف ا آنت أرجو إذ طردن وم

ي  أآون بها ألني قد رأيت من أهل هذه األرض من هو أفضل مني جماًال وحسنًا وعلمت أن في ها من هو أآمل من
فساقني اهللا وقضاؤه إلى أن اغتربت فملكت أمرًا قد علمه اهللا وقّدره وقد آنت راضيًا أن   . رأيًا وأشد مني اجتهادًا

  .أعيش بحال خشونة وشظف معيشة
  

ا      : فقام شيخ آان في أرضهم فقال ك وعرفن ا في ك ورجاؤن ًا ب أيها الملك إنك قد تكلمت بحلم وعقل ورأي حسن ظن
ابع        ما  دك وتت ًال بفضل قسمته عن ذآرت وصّدقناك بما وصفت وعلمنا أنك قد آنت لما ساق اهللا إليك من ذاك أه

ل        . نعمته عليك ده مث ا رزقك وجعل عن ه اهللا م فإن أسعد الناس في الدنيا واآلخرة أوالهما بالسرور فيها من رزق
دك       . الذي جعل عندك ا وقّل ذي نحب إذ مّلكك علين ا اهللا ال د أران ك          وق ه من ذل ا ب ا أآرمن ى م د اهللا عل ا فنحم أمرن
  .وامتّن علينا فيه

  
ل أن أسيح          : ثم قام شيخ آخر فحمد اهللا وأثنى عليه ومّجده وذآر آالءه وقال ا غالم قب د آنت وأن ي ق ك إن ا المل إيه

ه      . في األرض أخدم رجًال من الناس دنيا فارقت ي أن أرفض ال دا ل ا ب ي دي     . فلم ان أعطاني من أجرت د آ ارين  وق ن
ا لوجه اهللا  : فأردت أن أتصّدق بأحدهما وأستنفق اآلخر، فقلت . أليس أعظم آلخرتي أن أشتري نفسًا بدينار فأعتقه

ك    أبى ذل فأتيت السوق فوجدت مع صياد حمامتين فساومته فطلب بهما دينارين فجهدت على أن يعطيهما بدينار ف
ذي     . أحدهما أن يموت اآلخر    لعلهما أن يكون زوجين أو أخوين فأخاف إن أعتقت: فقلت الثمن ال ه ب ا من فابتعتهم
ا   . وأشفقت أن يطيرا مما لقيا من الجهد والهزال. سّمى ارا فوقع فذهبت بهما إلى مكان آثير الرعي فسّرحتهما فط

ول لآلخر       . على شجرة  ي وسمعت أحدهما يق م شكرا ف ا           : ث ه وإن ا في ذي آن بالء ال ائح من ال ذا الس د خّلصنا ه لق



 

ي              : ثم قاال لي. ن نجازيه بفعلهلخليقان أ اعلم أن ف ك ف ه ل ه ونعرف ا نحن أهل أن نشكرك ب ا بم د أتيت إلين ألنك ق
  .أصل هذه الشجرة جرة مملوءة دنانير فخذها

  
ا           ا فاستخرجتها ودعوت اهللا لهم ى انتهيت إليه يًال حت ر إال قل م أحف ي، فل اال ل ا ق ي شك مم ا ف فأتيت الشجرة وأن

ذا آان عملكما هذا العلم بما تحت األرض وأنتما تطيران بين السماء واألرض فكيف وقعتما إ: بالعافية وقلت لهما
زل أغشى البصر    : في هذه الورطة التي أنجيتكما منها؟ قاال در إذا ن در يغلب آل    . أما تعلم أيها العاقل أن الق والق

  .شيء وال يستطيع أحد أن يجاوزه
  

ا أحد     ليعرف أهل النظر: ثم قال الفيلسوف للملك أن األمور والعلم بها أن األشياء آلها بقضاء وقدر ال يجلب منه
ا أحب   ك    . على نفسه محبوبًا وال يدفع عنها مكروهًا إال بإذن اهللا يفعل فيها ما أراد ويقضي منها م ى ذل فلتسكن إل

  .األنفس ولتطمئن إليه القلوب فإن في ذلك لمن ألهمه اهللا ووّفق له سعة وراحة
  واللبوءة والشعهرباب األسوار 

  
دع ضّر      : قال الملك للفيلسوف أخبرني عن من ي قد سمعت ما ذآرت من أمر القضاء والقدر وغلبتهما األشياء، ف

  .غيره لما يصيبه من الضر ويكون له في ما ينزل به واعظ وزاجر عن ارتكاب الظلم والعدوان في غيره
  

ويسوؤهم إال أهل الجهالة والسفه وسوء النظر في عواقب  إنه ال يقدر على طلب ما يضر بالناس : فقال الفيلسوف
ا        بوا مم ا اآتس ة م زمهم من تبع األمور من الدنيا واآلخرة وقلة العلم بما يدخل عليهم في ذلك من حلول النقمة ويل

ا    . ال يحيط به القول م اآلخرون بم فإن سلم بعضهم من بعض لفتنة عرضبت قبل نزول وبال ما صنعوا، اغتّر به
ره  . ع فيه الكالم والوصف من الشدة وعظم الهولينقط وربما اتعظ الجاهل واعتبر بما يصيبه من المكروه من غي

ة  ي العاقب ه ف ّف عن أن آ ع ب ه نف دوان وحصل ل م والع ك الظل ل ذل دًا بمث دع عن أن يغشى أح ك . فارت ر ذل ونظي
  .الحديث حديث األسوار واللبؤة والشعهر

  
  وآيف آان ذلك؟: قال الملك

  
ا     : بيدبا الفيلسوف قال ّر بهم ا فم زعموا أن لبؤة آانت في غيضة ولها شبالن وأنها خرجت تطلب الصيد وخّلفتهم

ه   ى منزل رأت ماحل      . أسوار فحمل عليهما فقتلهما وسلخ جلدهما فاحتقبهما وانصرف بهما إل ؤة ف ا رجعت اللب فلم
تد غي     ا واش وب سخنت عينه بطن       بهما من األمر الفظيع الهائل الموجع للقل رًا ل ا واضطربت ظه ا وطال همه ظه

ا . وصاحت ار له عهر ج ا ش ى جانبه ان إل ال . وآ ا ق مع صيحتها وجزعه ا س ل  : فلم ك وح زل ب ذي ن ذا ال ا ه م
  .بعقوبتك؟ هلمي فأخبريني ألشرآك فيه أو أسليه عنك

  
  .شبالي مّر عليهما أسوار فقتلهما وأخذ جلدهما فاحتقبهما وألقاهما بالعراء: فقال اللبؤة

  
د             : ال الشعهرق ى وق يئًا إل أت إليك ش م ي ذه األسوار ل ال تجزعي وال تصرخي وأنصفي من نفسك واعلمي أن ه

ين فوجدت      ا تفعل ه لم فعلت بغيرك مثله ولم تجدي من الغيظ والحزن على شبليك شيئًا إال وقد وجده غيرك بأحباب
رك    . اليوم مثله وأفضل منه ه غي ل   . فاصبري من غيرك على ما صبر منك علي د قي ه ق دان، وإن    : فإن دين ت ا ت آم

ى          ذي إذا حضر الحصاد أعطى آال عل النزاع ال ة آ ثمرة العقل العقاب والثواب وهما على قدره في الكثرة والقل
  .حساب بذره

  
  .صف لي ما تقول واشرحه لي: قالت اللبؤة

  
  آم أتى لك من العمر؟: قال الشعهر

  
  .مائة سنة: قالت اللبؤة

  
  ن الذي يعيشك ويقوتك؟ما آا: فقال الشعهر

  
  .لحوم الوحش: قالت اللبؤة

  
  أما آان لتلك الوحوش آباء وأمهات؟: قال الشعهر



 

  .بلى: قالت اللبؤة
  

ك           : فقال الشعهر رى من ا ن ات من الضجة والوجع والصراخ م اء واألمه م    . ما لنا ال نسمع ألولئك اآلب ه ل ا أن أم
  .يها وجهالتك بما يرجع عليك من ضرهايصبك ذلك إال لسوء نظرك في العواقب وقلة تفكرك ف

  
ه من          ائرة، وأن ا هي الضالة الج ا، وأنه ه إليه فلما سمعت اللبؤة عرفت أنها هي التي جنت ذلك على نفسها وجّرت

ي          . عمل بغير العدل والحق انتقم منه وأديل عليه ار وأخذت ف ى الثم فترآت الصيد وانصرفت عن أآل اللحم إل
  .النسك والعبادة

  
م      : لشعهر وآان عيشته من الثمار رأى آثر أآلها منها فقال لهاثم إن ا ار أن الشجر ل ة الثم لقد ظننت إن رأيت قل

ى        ك إل ك وتحول م اهللا ل ا قس يحل هذا العالم لقلة الماء، فلما رأيت أآلك إيها وأنت صاحبة لحم ورفضك رزقك وم
ر       رزق غيرك فانتقصته ودخلت عليه فيه فعلمت أن الشجرة قد أثمر آما ة الثم ا أنت قل آان يثمر فيما خال، وإنم

ك        . في ذلك من قبلك ي ذل ازعهم ف د ن ارهم إذ ق م ودم فويل للشجر والثمار ولمن آان عيشه منها ما أسرع هالآه
ادًا ألآل اللحوم       ان معت ا من آ بهم عليه ا وال نصيب، وغل ه فيه ار   . من ال حق ل ل الثم ؤة عن أآ فانصرفت اللب

  .والعبادةوأقبلت على أآل الحشيش 
  

ا   وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن الجاهل ربما انصرف لمكروه حل به عن ضّر الناس آاللبؤة التي ترآت بم
ى                ار فأآلت الحشيش وأقبلت عل ول الشعهر عن أآل الثم م عدلت لق لقيت في شبليها عن أآل لحوم الوحوش ث

  .النسك والعبادة
  

ه  فالناس أحق بحس: ثم قال الفيلسوف للملك ي      . ن النظر في ذلك واألخذ بالذي لهم الحظ في دل وف ك الع ي ذل إن ف ف
  .العدل رضا اهللا والناس

  
  باب الناسك والضيف

  
ك للفيلسوف ال المل ه، : ق دخل علي ة ت ره لضر يصيبه أو بلي ن امرئ آف عن ضر غي ا ذآرت م د سمعت م ق

ال    فأخبرني إن رأيت عن من يدع عمله الذي يليق به ويشاآله ويطلب سواه  ده ف ي ي فال يدرآه فراجع الذي آان ف
  .يقدر عليه فيبقى حيران مترددًا

  
ه              : قال الفيلسوف ه ب دعا بتمر ليطرف وم ف ه ضيف ذات ي زل ب د فن ي أرض الكرخ ناسك مجته ان ف زعموا أنه آ

أن آخذ ما أحلى هذا الثمر وأطيبه وليس في بالدي التي أسكنها نخل وبودي : ثم إن الضيف قال. فأآال منه جميعًا
رة   . ليس لك في ذلك آبير منفعة، ولعل النخل ال يوافق أرضكم: قال الناسك. منه فأغرسه في أرضنا م آثي وبالدآ

يس      : ثم قال له الناسك. األثمار مع وخامة التمر وقلة موافقته للجسد د ول ا ال يج ى م اج إل إنه ال يعد سعيدًا من احت
ى المشقة       بمعذور عليه فتشره لذلك نفسه ويقل عنه صبره  ه عل ا يضّره ويدل ه م ويصل إليه من ثقل ذلك واغتنام

ه         . عليه ك من درك طلبت ه وال ت ر ب ا ال تظف ا رزقت وزهدت فيم . وإنك أنت لعظيم الجد وجزيل الحظ لو قنعت بم
نته  : فقال الضيف ي واستحس ة       . وفقت ورشدت وقد سمعت منك آالمًا غريبًا أعجبن ه رغب ي في إن ل ه ف و علمتني فل
ا          : فقال الناسك. حرصًا وفي علمه ل م ي مث ة ف ما أخلقك أن تقع بما ترآت من آالمك وتكلفت من آالم العرباني

  .أصاب الغراب
  

  وآيف آان ذلك؟: قال الضيف
  

م          : قال الناسك ا فل ا وراض نفسه عليه ي تعّلمه ع ف يتها وطم ه مش زعموا أن غرابًا رأى مرة حجلة تمشي فأعجبت
مشيته التي آان عليها فإذا هو قد نسيها فصار حيران مترددا لم يردك ما طلب فانصرف إلى . يقدر على إحكامها

  .ولم يحسن لما آان في يديه فصار أقبح الطير مشيًا
  

ا ال            م م ه وتكلفت عل ه وتكلفت علي ذي طبعت علي انك ال وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أنك خليق إذ ترآت لس
يعد جاهًال من حاول من  : "فإنه قد قيل. ى الذي آان في يديك من غيرهيشاآلك من آالم العبرانية أال تدرآه وتنس

  ".األمور ما ال يشبهه وليس من أهله ولم يدرآه آباؤه وال أجداده من قبله ولم يعرفوا به قبًال
  



 

ك   اس من              : قال الفيلسوف للمل ال الن دبيرًا النتق وم أسوأ ت باهه الي ذا وأش ي ه ة ف دهم الرعي ة تعاه ي قل والة ف  إن ال
وك، والتماس أهل                  ل المل ه من قب ايش في م المع وه وجرت له د لزم ا ق ا م رآهم منه ى بعض وت بعض المنازل إل

ريم    يم للك ى     . الطبقة السفلى مراتب الطبقة العليا وانتشار األمور وفساد األدب ومنازعة اللئ ياء تجري عل م األش ث
  .في ملكه ومضاّدته فيهمثال ذلك حتى تنتهي إلى الخطر العظيم الجسيم من مزاحمة الملك 

  
  باب الحمامة والثعلب ومالك الحزين

  
راه              : قال الملك للفيلسوف ره وال ي رأي لغي رى ال ذي ي ي شأن الرجل ال ثًال ف ي م ل فاضرب ل ذا المث قد سمعت ه

  .لنفسه
  

  .إن مثل ذلك مثل الحمامة والثعلب ومالك الحزين: قال الفيلسوف
  

  وما مثلهم؟: قال الملك
  

ة إذا شرعت    . زعموا أن حمامة آانت تفّرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماء: قال الفيلسوف فكانت الحمام
ة وسحقها      قة لطول النخل إذا فرغت   . في نقل العيش إلى رأس تلك النخلة ال يمكنها ذلك إال بعد شدة وتعب ومش ف

در       فإذا فسقت وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد. من النقل باضت ثم حضنت بيضها ه يق ا لوقت علم ك منه ذل
  .ما ينهض فراخها فيقف بأصل النخلة فيصيح بها ويتوعدها أن يرقى إليها فتلقي إليه فراخها

  
ة     . فبينما هي ذات يوم وقد أدرك لها فرخان إذ أقبل مالك الحزين فوقع على النخلة ة حزين ة آئيب ا رأى الحمام فلم

ه     : فة البال سيئة الحال؟ فقالت لهيا حمامة ما لي أراك آاس: شديدة الهم قال لها ًا دهيت ب يا مالك الحزين، إن ثعلب
ه فرخيّ   أطرح إلي ه ف أفرق من ة ف ي أصل النخل ددني ويصيح ف اءني يه ان ج ي فرخ ان ل ا آ ك . آلم ه مال ال ال ق

ك    . ال ألقي إليك فرخّي فاْرق إلّي وغرر بنفسك  : إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: الحزين إذا فعلت ذل وأآلت  ف
  .فرخي طرت عنك ونجوت بنفسي

  
ا   . فلما عّلمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطئ نهر فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف فوقف تحته

ان يفعل   ك الحزين      . ثم صاح آما آ ا مال ا علمه ة بم ه الحمام ا الثعلب   . فأجابت ال له ذا؟     : فق ي من علمك ه أخبرين
  .علمني مالك الحزين: قالت

  
ه الثعلب      ال ل ًا، فق ك     : فتوجه الثعلب حتى أتى مالكًا الحزين على شاطئ النهر فوجده واقف ك الحزين إذا أتت ا مال ي

مالي : الريح عن يمينك أين تجعل رأسك؟ قال ال . أجعله عن ش ال        : ق ن تجعل رأسك؟ ق ك عن شمالك أي إذا أتت : ف
احي   : ناحية أين تجعله؟ قال فإذا أتتك من آل مكان ومن آل: قال. أجعله عن يميني أو خلفي . أجعله من تحت جن

ك   : قال أ ل ا أراه يتهّي ال . وآيف تستطيع أن تجعله تحت جناحك؟ م ى : ق ال . بل أرني آيف تصنع   : ق ا   . ف فلعمري ي
دخلن     . معشر الطير لقد فضلكم اهللا علينا غ وت ا ال نبل بلغن م إنكن تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة وت

فأدخل الطائر رأسه تحت جناحه فوثب    . فأرني آيف تصنع. تكن من البرد والريح فهنيئًا لكّنرؤوسكن تحت أجن
ها     : عليه الثعلب فأهذه فهمزه همزة دق بها صلبه ثم قال له ة لنفس ا الحيل ة وتعلمه يا عدّو نفسه ترى الرأي للحمام

  .وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك، ثم قتله وأآله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  ـاتـمـة الكـتابخ
  

ال الفيلسوف        ك وق ك الحزين سكت المل ا   : فلما انتهى الملك والفيلسوف إلى باب الحمامة والثعلب ومال عشت أيه
رة           نهم ق ي السرور برعّيتك وم ة منك ف ببًا وبلغ الملك ألف سنة ومّلكت األقاليم السبعة وأعيطت من آل شيء س

أس والجود،           عين بك ومساعة من القضاء والقدر، فإنك قد آمل ك الب م في ل والحفظ وت ك العق ا من م وذآ فيك الحل
واتفق منك العقل والقول والنية، وال يوجد في رأيك نقص وال في قولك سقط وال في فعلك عيب، وجمعت النجدة  

ياء    ك من األش ور ولخصت      . واللين فال توجد جبانًا عند اللقاء وال ضّيق الصدر بما يوثق ب ك األم د شرحت ل وق
ي   . واجتهدت لك في رأيي ونظري ومبلغ فطنتي التماس قضاء حاجتك. اب ما سألتني عنه منهالك جو اقض حق ف

ه     . بحسن النية بإعمال فكرك وآرم طبيعتك وعقلك فيما وصفت لك ع ل ه من المطي إنه ليس اآلمر بالخير بأسعد ب
ا   . فيه ه به د من   . وال الناصح باولى بالنصيحة من المنصوح ل تعلم بأبع ه    وال الم م ممن يعلم ذا    . العل دبر ه ومن ت

در               اعدة الق ع مس ام م ام واألمور الجس ًا للمراتب العظ ان قمن ه آ ه بأصالة من فكرت الكتاب بعقله وأعمل فيه رأي
  .ووقته إذا حضر فال يسأم أمرًا ويكف عن النظر فيه والتدبر له

  
ة     واهللا يوفقك أيها الملك ويسددك ويصلح منك ما آان فاسدًا ويسكن من غر ليم الرحم ادًا، وتس ان ح ب حدتك ما آ

 .على أرواحك وأرواح آبائك الطاهرين الماضين معشر أهل بيت العقل واألدب والفضل والجود والكرم
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