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يقال من صفة الناسك الوقار واالستتار بالقنوع ورفض الشهوات :  قال صاحب كتاب كليلة ودمنة-1
  .للتخلي من األحزان وترك إخافة الناس لئال خيافهم

 : قال عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عثمان يصف رجال" 1"

اهللا ذو فعل سديِد خياف  نيئة ذو اجتنابللد نقي 

 امللك املؤيد باجلنود من  بالقنوع فكان أى تستر

 حيزن على عرٍض فقيِد فلم  وأقصى اللهو والشهوات عنه

  : الناسوقال سامل بن أيب اجلعد األشجعي احلروري يف ترك إخافة " 2"

 أمٍن وبات على ِمهاِد على  إذا أمن اجلميع املرَء أمسى

ويقال األخالط يف اإلنسان أربعة متعادية متغالبة تغذوهن احلياة، واحلياة إىل :  قال صاحب الكتاب-2
  .نفاد، كالصنم املفصلة أعضاؤه جيمعها مسمار واحد، فإذا نزع املسمار تساقطت

  :  أسد بن عبد العزى وكان يف جاهليته نصرانياً حكيماًقال ورقة بن نوفل بن" 3"

 جل منها فهي ال تتفرق وما  ويجمع بالسكّي منها صغارها

 ظهر املاء ال يتلفق تبدد  أُِخذَ السكّي منها تبددت فإن

ب برحيها يقال اجلامع لألهل واألقارب بغري اقتصاد كالدخنة حتترق ويذه:  قال صاحب الكتاب-3
  .غريها

  : قال شبيب األشجعي احلروري" 4"

 حالالً ألعداء لَدي أقارب  وجمعت من شىت حراماَ وغريه

 وأرداه حريق اللواهِب رجاالً  يلنجوجا أصاب ِبطيبه فكنت

  .الدنيا كاملاء امللح الذي كلما ازداد منه صاحبه شرباً ازداد عطشاً:  قال صاحب الكتاب-4

  : ل عدي بن زيد العباديقا" 5"

طالبفسه مبإتعاب ن نياهِر كوارِد  دكدماٍء من أجاٍج م 

  به عطشاً يرويه يف كلِّ مصدِر  ازداد شرباً منه إال أثابه فما
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أو كالعظم يصيبه الكلب جيد فيه رائحة اللحم فيطلبها فتدمي فاه فال يزداد هلا :  قال صاحب الكتاب-5
  . ازداد لفيه ادماءطلباً اال

  : قال احلُويدرة الذُّبياين، وكان من حكماء العرب" 6"

 اللحم أحنى يطلُب اللَّحم باجلد من  النابح العاوي أصاب معرقاً إذا

 إدماًء لفيه وال يجدي فيزداد  به فاه ويطْلُب جاهداً فَيدمي

  لدار أو بعِدوشيك على قُرٍب من ا  تجِهدنَّ يف ما زواله فال

أو كاللَّعقة من العسل ويف أسفلها سم ذعاف، فلذائقها حالوة عاجلة ويف :  قال صاحب الكتاب-6
  .أسفلها سم ناقع

  : قال أبو قابوس العبادي" 7"

ا ذُعافَا     واحذر حالوتها فإنموراءها س  

نفسها لفاً ازدادت من اخلروج أو كدودة اإلبريسم اليت كلما ازدادت على :  قال صاحب الكتاب-7
  .بعداً

  : قال عدي بن زيد العبادي" 8"

 ِمنه فائتاً ليس يطلب تحاول  وال تك يف اإلحلاح يف إثر فائت

 كانت إىل اللُّبِث أقرب بصنعتها  القز اليت كلما ارتدت كَصانعِة

رته والتزود هلا، فإن املوت يأيت بغتة ويقال العاقل حقيق أن ال يغفل أمر آخ:  قال صاحب الكتاب-8
  .وليس بينه وبني أحد أجل معلوم

  : قال املتلمس وامسه جرير بن عبد املسيح الضبعي" 9"

  وتقوى اهللا من خير العتاِد     وأعلم علم حق غير ظن

وضرب يف البالِد بغِري زاٍد       حلفظ املال أيسر من بغاه  
  : ي يف مثلهوقال املُقَنع الكند" 10"

  فال موعد ِمن قبل ذلك يعرفُ       أرى الموتَ ال يأتيك إال فُجاءةً

ويقال العاقل يعد أبويه أصدقاء وإخوته رفقاء وأقاربه غرماء ويعد نفسه فريداً :  قال صاحب الكتاب-9
  .وحيداً

  : قال أبن براقه اهلمداينّ" 11"

 الصديقكما أبواي يف ود   أعد قرابيت طالب ديٍن
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 حني يؤنس بالرفيق رفيقاً  ونفسي موحشاً فرداً وصنوي

  .يقال يعد من البهائم من مل يكن له مهة إال بطنه أو فرجه من كان: قال صاحب الكتاب-10

  : قال احلُطَيئة وهو جرول العبسي" 12"

  سوى بطنه فيما يحاول شاغل       وإنك للثور الذي ال يعوقه

ويقال من عاش غري خامل ذا فضل على نفسه واصحابه فهو وان قلَّ عمره :  قال صاحب الكتاب-11
  .طويل العمر

    : قال ِبشر بن أيب خازم األسدي" 13"

  ألنت الذي يحييك يف الغاِبِر الذكر  إضت ميتاً مل تعمرك مدةٌ لئن

اس فهو وان من كان عيشه يف ضيق ووحدة وقلة خري على نفسه وعلى الن:  قال صاحب الكتاب-12
  .طال عمره قصري العمر

  : قال جرير بن خرقاء العجلي يف املُيسر بن يساِر املذحجي" 14"

  يمدك عمر يف احلياة طويلُ  لئن كنت ذا مال ضنيناً مذمما

 يف الغابرين خبيل ومشتمةٌ  قصري إذ أنت سبةٌ فأنت

واالحنطاط من شرفها إىل ضعتها . رفها عسرياالرتفاع من ضعة املرتلة إىل ش:  قال صاحب الكتاب-13
يسري، ومثل ذلك مثل احلجر الثقيل الذي رفعه من األرض إىل العانق عسري، وطرحه من العانق إىل 

  .األرض يسري

  : قال أبن أساف

 شرف حتاوله عسري إىل  رِقيك من دينء األمر تسمو

 ضعة فمطلبها يسري إىل  كمثل االحنطاط من املعايل

ال يواظب على باب السلطان أحد فيطرح عنه األنف وحيتمل األذى ويكظم :  قال صاحب الكتاب-14
  .الغيظ ويرفق بالناس اال بلغ حاجته من السلطان

  : قال أبن عرفُطَة الضبعي" 16"

 ملا يؤذي الورى متجنبا وكنت  إذا أنت مل تأنف وأغضيت مقلةً

  تَ من السلطان ما شئت مطلبا بلغ      وتحمُل ما يؤذي وتكظم صابراً

ويقال يف أمور ثالثة ال جيترئ عليها اال أهوج وال يسلم االقليل؛ صحبة :  قال صاحب الكتاب-15
  .السلطان وركوب البحر وشرب السم للتجربة
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  : قال عبد بالثقفي" 17"

صاحبا  سلطان وراكب لُجة ممالس والشارب سواٌء إذا حصلت  

ويقال شبهت العلماء السلطان باجلبل الصعب الذي فيه مجيع الثمار الطيبة : الكتاب قال صاحب -16
  .فاالرتقاء إليه عسري واملُقام فيه أعسر. وهو معدن السباع ومجيع اهلوام

  : قال أبو مسكني موىل عبد اهللا بن الزبري له" 18"

هطالب إىل أمٍر يعز موتكما عزت األمثار يف جبٍل وعر  س  

ههايعفما يستطيعها م لوجاً على حال أبا لسةُ السفر  وعرو 

 غُثْر السباِع مع البِرب وغاهلم  قطعوها مل يطيقوا معرساً ولو

فإن مثل ذلك مثل الريح العاصف ال . ويقال ِلن للعدو حىت متكن الفرصة:  قال صاحب الكتاب-17
  .تضر الصغري من النبات وتقصم العظيم من الشجر

  : قال قيس بن زهري العبسي" 19"

ِلن خاتلهودارِه كي ت ِص  للعدوعن فُرصٍة منه واألشياُء بالفُر  

  : وقال املرار بن سعيد األسدي" 20"

يحردي اجلذع ذا الِعظَِم  تعصف بالبقِل الرطيب فال الرخيشى هالكاً وت  

من يستوجب السخط والسخط عمن يقال من سكرات السلطان الرضا ع:  قال صاحب الكتاب-18
  .ولذلك قيل خاطر من جلَّج يف البحر وأشد منه خماطرة من صحب امللوك بغري أدب. يستوجب الرضا

  : قال يزيد بن الطثرية" 21"

ِخطْتخالفاً سكأين  ومل أذنب وترضى م عِجبم أخو ذنٍب ففعلُك 

 وأقربكنت أدىن واصالً  وإن  زرت ملكاً غري خماطر فلو

 خطٍر يف لُجٍة أتسرب على  أنين جلجت يف البحر عائماً ولو

  مخاطرة يف الناِس من ديِن أعجب  على وديك فيما تسومين لكنت

ويقال من ضم الدر والياقوت بالرصاص فليس ذلك تقصرياً ما ولكنه :  قال صاحب الكتاب-19
  .جهل ممن فعله

  : قال أبو مسكني" 22"

 ولكن جبهٍل من ِفعاِلك شاِئِن  عمري ملا قصرت يب إذ هجوتينلَ
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ويقال ال حتقرن رجالً صغري املرتلة فان الصغري رمبا عظم وبلغ، كالعقَب من :  قال صاحب الكتاب-20
  .امليتة يؤخذ فيعمل منه القوس والوتر والترس فيحتاج إليه امللك يف بعض حاالته من هلو أو بأس

  : د بين جوين يريد به موالهقال مول" 23"

 وقلة ِعلٍم بالرجال وبالصحِب  ِمثلي جبهل متلٍُّك ومستصِغٍر

  إىل عظم ميت يف السرور ويف احلرب  حيتاج ذو املُلك صاغراً وربتما

 إىل جد من األمر أو لعب هواه  مديٍة لوال النصاب ملا أتت إىل

اقل ال يدع استشارة عدو إذا كان ذا رأي يف األمر الذي يشركه ويقال الع:  قال صاحب الكتاب-21
  .يف ضره أو نفعه

    

  : قال ابن جذل الطعان" 24"

 خاف خوفك يف سٍر وإعالِن ما  شاور عدوك ذا الرأي األصيل إذا

 يقال إذا لقي الالقي عدوه يف املواطن اليت يعلم أنه غري ناٍج منه فيها كان:  قال صاحب الكتاب-22

  .حقيقياً باملقاتلة كرماً وحفاظاً

  : قال األصم بكري يوم ذي قار" 25"

 تستطع دفعاً هلا حني يقِدم ومل  كنت ختشى من عدوك صولةً إذا

 يف أمثال هاتيك أكرم فللموت  فقاتل ِحفاظاً أو فمت موت فارس

يم إذا نزل به األمر من البالء ويقال الرجال ثالثة حليم وحازم وعاجز؛ فاحلل:  قال صاحب الكتاب-23
مل يدهش ومل يذهب قلبه شعاعاً ومل يعي برأيه وحيلته اليت ا يرجو املخرج، واحلازم الذي يتقدم يف 

  .العدة لالمر يتخوفه قبل نزوله به، والعاجز ال يزال يف تردد وحتري والتباس حىت يهلك

  : قال الربيع بن زياد احلارثي" 26"

  من معضل األمر ما يعيي وجيتاح  لماً حني يدهمهذو احللم ح يزداد

 منه إمساٌء وإصباح بفادح  األمر يعىن قبل مبعثه واحلازم

 التردد أو يلقاه جمتاح طول  الرأي ال ينفك يشغله والعاجز

  .ويقال من هذا الذي بلغ من الدنيا جسيما فلم يبطر:  قال صاحب الكتاب-24

  : اهلمداينقال ابن براقة " 27"

  أخا بطٍر زاٍه كثري التطاوِل  نال من دنياه حظاً رأيته إذا
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ويقال من تبع اهلوى فلم يعثر ومن جاور النساء فلم يفنت ومن صاحب :  قال صاحب الكتاب-25
  .األشرار فسلم ومن خدم امللوك فلم يعطب

  : قال عدية العدواين" 28"

   األشرار يوماً سندِمومن صحب  تبع األهواء ال زال عائراً ومن

 خدم اجلبار خاطر بالدِم ومن  جاور النسوان طال عناؤه ومن

  .ومن صحب امللوك فدام له منهم االحسان:  قال صاحب الكتاب-26

  : قال سوار الغنوي وكان من عمال احلجاج فعزله" 29"

 مكاين ِمنك إين لَجاهلُ ثبات  مىت دام إحسان امللوك فأرجتي

  .ومن طلب معروف اللئام فلم يهن: حب الكتاب قال صا-27

  : قال عوف الضبي" 30"

ظاملها يف حني أعروكا  نفسي ملا أن طلبتكم أهنت وكنت  

  .ويقال مصاحبة األشرار تورث صاحبها سوء ظن األخيار:  قال صاحب الكتاب-28

  : قال عون بن عون القُرشي" 31"

 بالسوآء إن كُنت طاهراً نكيِز  وصاحبت أشراراً فما لومك الذي

ويقال العجب كل العجب من رجل تطلب رضاه قال يرضى، وأعجب من :  قال صاحب الكتاب-29
  .ذلك أن ترضيه فيسخط

  : قال ابن الدمينة اخلثعمي" 32"

 كان منها لو تكلم أعجب ملا  قهقهت عجباً وقالت مربسم لئن

 ليها ما يكون التقربإ فكيف  أحاول أن ترضى فتزداد سخطةً

إذا كانت املوجدة عن علة كان الرضا موجوداً، وإذا كانت عن غري علة :  قال صاحب الكتاب-30
  .كان معدوماً

  : قال ورقاء املزين" 32"

  فكيف مبا ترضى يكون التنصلُ  كنت ذا عتٍب ومل أك مذنباً إذا

ان عند املشاورة ومن األطباء عند العلة ويقال من التمس الرخص من اإلخو:  قال صاحب الكتاب-31
  .ومن الفقهاء عند الشبهة مل خيطأ الرأي وازداد علة ومرضاً

 : قال سعد الغنوي" 34"
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  الرأي فيما أتاك في كل أمر      ال تُرخص لمستشير فيخطي 

  رخصاً أناله كلَّ ضر       وكذاك الطبيب إن عالج المعتل 

 كان اهلالك يف بعض ما يقسم من الفضل كالشجرة الطيبة الثمرة يقال رمبا:  قال صاحب الكتاب-32
هالكها يف طيب مثرا، وكالطاووس الذي رمبا كان ذنبه وباالً عليه عندما حيتاج إىل اخلفة فيثقله ويقعد 

  .به حىت يهلكه وهو حسنه

  : قال احلُويدرة الذُبياين يف سنان بن أيب حارثة أيب هِرم" 35"

هلَتاٍق قاصدةًي تناوالطُر دِم  دفأحسن الرفد حىت آض ذا ع  

ويقال الفرس اجلواد القوي الوطيء الفاره يطال اقتعاده وإتعابه لفضل ما :  قال صاحب الكتاب-33
  .عنده فيكون يف سبب هالكه

  : قال األجدع اهلمداين يف املساور بن هند وإحلاحه على أمساء بن خارجة" 36"

 ذاك باإلحلاح فافتقرا ...  ود بهملا رأيت أخا مال جي

    

. ويقال ذو املروءة رمبا هالكه يف مروءته الحتماله ولكظمه ماال يكظم عليه:  قال صاحب الكتاب-34

فإذا عادى . وإن من ال مروءة له أكثر من ذوي املروءة كما ان األشرار أكثر من األخيار بكل مكان
  . يهلكوهاألشرار خرياً كثروه وكادوا وشيكاً أن

  : قال عوانة بن عقيل األزدي" 37"

  وأخريات تسوق البؤس والعطبا  تكون مروءات يعاش ا وقد

  : وقال احلُمارس بن جعونة املازين" 38"

 وغريهم يف كثرٍة العدد قُلٌّ،  املروءة واألخيار حيثُ ثووا ذوو

  القرٍب والبعِدمجعهم يف فالقُلُّ  عز فال يحصى له عدد كالرمِل

 يعرفوا بأنيساٍن وال بلِد مل  ينكون ما اجتعواغ حىت إذا افترقوا

ويقال من بذل نصيحته وشفعته ملن ال يستمع منه ومن ال يشكر له إن مسع، :  قال صاحب الكتاب-35
  .كان كمن يبذر زرعه يف السباخ

"39 "يعلة بن عامر املُرقال و :  

 ن  بهإذا نصحت بإحسان تقوممن حسن م ما أو ليت شكُرليس ي 

 فَلم يزك يف سر وال علِن بذراً  كنت الذي استودع املعزاء من خرٍق
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واملاء إذا كثر احنداره . ويقال املاء ألني من القول باحلجر أشد من القلب:  قال صاحب الكتاب-36
  .على احلجر مل يلبث ان يؤثر فيه

  : ادق بن علوان الذُّهليقال يف مثل اثر القلب سر" 40"

 ا والقلب جيرحه اللفظُ نطقِْت  وقلت هلا أدميت قليب بلفظة

  أجيرح قلب املرء يف صدره الوعظُ  فَقالت لَحاك اهللا جئت عجيبةً

"41 "ويدوقال يف مثله من املاء واثره يف احلجر املُرازم بن عرقوب الع :  

القو من  له للماء ألني فاعلمن وقلتبل قذفاً بالشتيمِة والس 

 وأخشن ملساً يا عمير ِمن القَلِب  كما الصخرةُ الصماُء أقسى مجسة

  على الصلد أن يبدو بِه أثر الصب  يلبثَ املاُء الطويلُ انصبابه ولن

ة والبأس ويقال النجدة يدركها الزلل مع خطأ الرأي والرأي جيزئ بال جند:  قال صاحب الكتاب-37
  .والنجدة ال يستغنيان عن الرأي

  : قال ابن زياد ألخيه الربيع حني كان منه إىل قيس بن زهري ما كان" 42"

 ما عنه غىن حيث ميما وما  أرى الرأي يغين دون بأس وجندٍة

 هو أخطا رأيه فتحطما إذا  فارٍس قد زلَّ زلَّةَ عاثٍر وكم

 يف القول إال مع الفعل وال يف الفقه إال مع الورع وال يف ويقال ال خري:  قال صاحب الكتاب-38
  .الصدقة إال مع النية

  : قال رشيد بن رميض العرتي" 43"

إال بالورع الفقه ال يصلُح  عوالقول بالفعل إذا املرء وز  

 أوىل بالفىت حيث رتع والرب  وبالنيات ال الفعل ينتفع

ب يذهب غي السكر ويزيد األنوك سكراً كما ان النهار يزيد ويقال األد:  قال صاحب الكتاب-39
  .كل ذي بصر بصراً ويزيد اخلفاش وأمثاله عمى

  : قال العرزمي احلمريي" 44"

كْروس هلكالذي هو م كرالِغىن الس  شارِب لعمر كْرأبيك اخلري ال س 

 ارِبكان ذا رأي ورب جت إذا  وعن أدٍب يصحو أخو السكِر بالغىن

 وسكراً ِبِه يف بعِدِه والتقارِب  األنوك النشوان يزداد ضلةً كما
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ويقال العاقل ال يبطر ملرتلة أصاا وإن عظم ذلك كاجلبل الذي ال تزلزله :  قال صاحب الكتاب-40
  .والسخيف تبطره أدىن مرتلة كالنبات الغض حتركه أدىن ريح. الرياح وإن اشتدت وعظمت عليه

ملرار بن سعيد األسدي ميدح حممد بن منصور التميمي ويهجو حامت بن خملد بن يزيد بن قال ا" 45"
  : املهلب وكان حممد وايل البصرة

لوومل تكن و تحذا عقٍل رج مرغبا لتبطر  كُنت بالنعما ولو نلت 

 ريح فالتوى متقلبا نفيحة  غَض نبت حركته من الصبا فَيا

 ضرع شخت يعادلُ أغلبا وهل   من آل مالكمىت كنت عدلَ الطوِد

ويقال من اخلرق واحلمق أن يعامل اإلخوان بغري وفاء ويطلب الفوز بالرياء :  قال صاحب الكتاب-41
  .ومودة النساء بالغلظة ونفع الناس مبضرة الناس وبلوغ الفضل باخلفض والدعة

    

  : م بن الوليد ابن يزيدقال الراعي الربعي وهو راعي الغنم يهجو إبراهي" 46"

 بئس أفعال الصديق وقول  بغري وفاء وعد تعاملين

 أوفيت من بلٍد سحيق لقد  بالرياء الفوز جهالً وتطلب

  أال حاولت غري مدى الطريِق  ود غانيٍة بعسٍف وحتوي

  :  معيطوقال يف مثله أيضاً عبيد اهللا بن قيس الرقيات يهجو الوليد بن عقبة بن أيب" 47"

  وحتوي املُلك واملَجد الرفيعا  أن تكونَ شريف قوٍم أترجو

 ال تزالُ هلا صريعا وكأس  وغانيٍة وعود مبزمار

بخالً وحتر من أمٍر بديعا لقد  صاحباً ومتني حاولت 

إن ويقال ال تلتمس تقومي ما ال يستقيم وال تعاجلن تأديب من ال يتأدب ف:  قال صاحب الكتاب-42
  .احلجر ال جيرب بالسيوف والعظم ال يعاجل احنناؤه وال تقوميه

  : قال األزمل الفقعسي" 48"

 ِمنه ما ال يستقيم أقوم  أراين فيه أتعبت نفسي

 يقوم الضلع القدمي وكيف  لقد أعىي على املاضني قبلي

  : وقال آخر يف مثله" 49"

   الصلوِد فآض السيف مفلوالكَسر  تجهلن كذي سيٍف أراد به ال
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ويقال رب متحمل أوقعه متحله يف ورطة ومن مل يتثبت يف احليل اوقعته :  قال صاحب الكتاب-43
  .حيلته يف أشد مما حيتال له واحليلة اجزى من القوة

  : قال ابن أُبري الفزاري يف مثل متحل احليلة" 50"

لتفعاً فَنالين متحن يٍة آلت بنا كُلَّ موِئِلبداه  ما أرجوه 

  له بالردى فارتثَّ يف شر مرتِل  فكنت كمحتاٍل أصابته حيلةٌ

وقال يف مثله من الرأي شرحبيل بن جبلة الكندي يف عمرو بن العاص حني أشار على معاوية برفع " 51"
  : املصاحف على الرماح عندما مرم احلرب

   الناِس أنكى يف العدو وأوجعمن  ذي الرأِي االصيل برأيِه وحيلُ

ويقال عذوبة األار ما مل تنته إىل البحار وصالح أهل البيت ما مل يدخل :  قال صاحب الكتاب-44
  .بينهم مفسد وتقارب اإلخوان ما مل يدخل بينهم السعاة

  : قال كُثَير عزة" 52"

 نِعبنثٍّ من مقال مش ِشعاراً  الواشون ملا جعلْتهم وغَيرك

  لتغيريِه الوراد يف كُلِّ مشرِع  غري العذب األجاج فعافه كما

  : وقال عامر بن عمرو الذُهلي يف تفرق بكر وتغلب" 53"

  وحنن بنو عم عظام املراتِب  علينا نعمةٌ وبقيةٌ وكانت

 النعماء أشأم صاِحِب وأفقدنا  حىت نشتت مشْلُنا فأفسدنا

  :  هدبة بن خشرم العذري عند قتله ابن عمه زيادةوقال يف مثله" 54"

 مل نحِفل مقاالً لقائِل صفييِن  وديدي ألفة وتقرب وكنا

من الدهِر عاثر ا بالغوائل  فغرينا صرفنوساٍع سعى ما بين 

ويقال ال يود رجل رجالً وال يبغضه إال وجد له اآلخر مثل ذلك علم أو مل :  قال صاحب الكتاب-45
  .ميعل

  : قالت أعرابية" 55"

لْتحننا باِطالً تود ِمن  ألنَّ فؤادي لك املُبِغض  

  : وقال يف مثله آخر ولكنه حمدث" 56"

نيِثها العحدم يف عيين ِرفعأعاديها  ت ِمن ا أوإن كان من ِحز  
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لذي حيول بني احلازم وبني ويقال السبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو ا:  قال صاحب الكتاب-46
  .طلبته

  : قال زبان بن سيار الفزاري" 57"

 على حزمي وإنك واهن حرمت  نلت حظاً من نعيم وثروٍة مبا

  مبا خط يف احملفوظ إذ هو كائن  باملقدور تصديق موقن فصدقت

ثل ذلك مثل كوز يقال املودة بني الصاحلني بطيء انقطاعها سريع اتصاهلا م:  قال صاحب الكتاب-47
واملودة بني االشرار بطيء اتصاهلا سريع انقطاعها مثل ذلك . الذهب البطيء االنكسار اهلني اإلصالح

  .كوز الفخار تكسره ادىن علة مث ال صالح له أبداً

  : قال أبو املغراء السلمي لسيار الليثي" 58"

 بود يف اإلله يكون وأحر  للرمحن ال ود راغب أودك

 وما أفضوا إليه يقني وأين   ال خياف الصاحلون انقطاعهبأن

    

 تقطَّع ِمنه احلبل وهو متني  ومن كان يف غري اإلله إخاؤه

ويقال الكرمي يود عن لقائه مرة واحدة ومعرفة يوم، واللئيم ال يصل أحداً إال :  قال صاحب الكتاب-48
  .عن رغبة أو رهبة

  : قال زياد بن عصام الكليب" 59"

 أبر وأزكى من إخاء لئيِم  الكرمي عن لقاء وموقف ادود

 مثله يل بالوفاء زعيم فما  وإن كان ال ينفك خدناً مساعداً

ذات النفس : ويقال أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم خلتني يتواصلون عليهما:  قال صاحب الكتاب-49
وأما املتعاطون ذات اليد فهم املتعاونون فاملتعاطون ذات النفس هم األصفياء املتخالطون . وذات اليد

  .املتعاضدون الذين يلتمس بعضهم االنتفاع ببعض

  : قال سمرةُ بن معقل األشعري" 60"

 وصحة نية وصفاء ود  مشلنا عن ذات نفس تالءم

 ذات أيديهم حبمد تعاطوا  نك كالذين لغري ود ومل

  ال لعهدحني يعضد لنفٍع  يعاضد بعضهم بعضاً رجاًء
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ويقال من كان إمنا يصنع املعروف التماس اجلزاء فإمنا مثله مثل الصياد يبذل :  قال صاحب الكتاب-50
  .من إلقائه احلب للطري ال يريد به نفعها ولكنه يريد بذلك نفع نفسه

  

  : وقال حرملة العويف" 61"

  جزاء الذي أوليتني يا مجالد       إذا كنت مني تبتغي ال محالة

  من السمسِم املقشوِر باإلرِب واحد  عالف اخلروف لذحبهو فأنت

ويقال عن عالمة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً ولعدو صديقه :  قال صاحب الكتاب-ذ51
  .عدواً

  : قال" 62"

 بالعداوة من ترامي وأرمي  من وصلت من األنام أُواصل

 يف املقاميف املسري و إخاءك  وأحفظ من صديقك مثل حفظي

  : وقال غريه" 63"

  فقد عاداك وانقطع الكالم       إذا والى صديقك من تُعادي

ويقال اخلرس خري من البيان بالكذب والعي خري من اهلذر والفاقة خري من :  قال صاحب الكتاب-52
  .السعة من أموال الناس واحلرص والشره يؤديان أصحاما إىل البالء

  : قال رفاعة الفقعسي" 64"

 وزوراً فاتعظ سب مسِلِم خناًء  أحجى من مقالك هاذراً لعيك

 العباد عن حرام محرِم مبال  وللفاقة السوَءاُء خري من الغىن

  : وقال الباهلي النصر بن املخيس النصري" 65"

  رويدك فانظر ما إليه تؤوب       أتغضي على حرص وتشره معلناً 

ال حسب مثل اخللق وال غىن مثل القنوع وأحق ما صرب عليه ما ليس ويقال :  قال صاحب الكتاب-53
  .إىل غريه سبيل

  : قال امرؤ القيس بن حجر" 66"

 جتملي يف كلِّ حاِل وحسن  إمنا حسيب فعايل ذريين

  إذا كاع الصبور من الرجال  للذي ال بد ِمنه وصربي

 لِّ السؤاِلالضيم يف ذُ تعاف  ذو الغىن بقنوِع نفٍس وإين
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ويقال خيترب ذو البأس عند اللقاء وذو األمانة عند األخذ واإلعطاء واإلخوان :  قال صاحب الكتاب-54
  .عند النوائب واألهل والولد عند الفاقة

  : قال أعشى بين جعدة لعبادة اخلفاجي" 67"

  لبأسك ملا أن بلَوناك ِمصدقا  بلَونك واملذكور أنت فلم جند

  : قال عروة العبسي يعتب على بعض بين زيادو" 68"

دولهرٍخ سم فلما نابني بالمغائظ       وكنتُ أخي والدهر علي  

  وما هكذا أهل الوفا واحلفَاِئِظ  تربأت مين واستترت بعلة

  : وقال حوط بن األثعل الطائي" 69"

تعاملُ باإلعطاء واألخذ يا عمرو  أميناً عندنا حني مل تكن وكنت  

 من أمسى يقال به غَدر وأغدر  منك األخذ أخونَ خائٍن كشفف

  : وقال أوس اليشكري يف بنيه، ويذم بين أخيه طفيل" 70"

 كُنت أو غري املُِبن مبناً  لدى عسري ويسري بلوتكم

  مساعدة على الزمِن املُعني  حيث آمل أن تكونوا فكنتم

 لتكذُّب والتظنيبا بنوه  عند فاقته طُفيالً والقى

ويقال قلما ظفر أحد ببغي وقلما حرص على النساء فلم يفتضح وقلما أكثر :  قال صاحب الكتاب-55
  .الطعام فلم يتخم وقلما ابتلي بوزراء السوء فلم يهلك

  : قال عمرو بن مالك الفزاري يف البغي يف حرب داحس" 71"

 ورجاللنا قوةٌ من ثروٍة   بغينا فلم نظفر وكنا عصابةً

    

  : وقال ركَّاض الدبريي يف احلرص على النساء" 72"

بالفىت جامح حرص ملن لز ِبِه فاضح وهو  احلُب 

  : وقال النابغة يف وزراء السوء يف النعمان عندما فعل به كسرى ما فعل" 73"

 مغتراً بغري سالح فأردوه  أحاط بِه من ال يشري بصاٍحل

  : دي يف هزان الطائي وكان أكوالًوقال عباد املُرا" 74"

هامت بٍه غري ِمريٍة ذُعاِف  أودت مويف النهِم املذموم س  
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ويقال إذا طلب اثنان حظاً ظفر به أفضلهما مروءة فان استويا يف املروءة :  وقال صاحب الكتاب-56
  .فأكثرمها أعواناً فان استويا يف األعوان فاسعدمها جداً

  :  القُرشيقال كنانة" 57"

ا طلبتطَّةً فأصاله فضلَ املروءة والقدِر ألنَّ  وعمرو خ 

  وجدا سعيداً ال يقصر عن يسِر  له األعوانَ فازداد قوةً وأن

ويقال إذا مل يستطع الرجل نيل عظيم اال باحتمال صغري كان حقيقاً :  قال صاحب الكتاب-57
  .باحتماله

 خالد القسري وكان أبوه املقتول مع خالد وكان ليزيد غالم رومي قال سعد بن غزوان ليزيد بن" 76"
  : من أخس غلمانه وأقلهم عنده يقال له عارم

 وال قُربة إال خبدمة عارم  كُنت ال أحظى لديك بزلفة إذا

فعارم هالذي أنا عبد والكالنعاِثم  م ومجهِر ما الحت نمدى الد  

 ذو العقل يقل الكالم ويبالغ يف الفعل ويعترف بالزلة ويتأتى يف األمور ويقال:  قال صاحب الكتاب-58
  .قبل اإلقدام عليها ويستقيل هفوة غفلته بعقله كالذي يعثر باألرض وعليها ينهض ويستمر

  : قال أعرايب من ثقيف قدم على يوسف بن عمر فتجرم عليه يوسف" 77"

وأقررت هوراجعت بالفع  بالذنِب الذي قد حنلتو أصوبل الذي ه  

فحموم ال إين غيب وأقللت  فعالً كُلُّ ذلك أعتب وبالغت 

  : وقال جندب بن زهري يوم قتل قيس بن زهري املربعي" 78"

  وذو العقل ال ختفى عليِه املخارج  هفوةً مث استقلَّ بعقلِه هفا

رأي جمهود عقله وال الرجاء مبلغاً يبطره ويقال ال يبلغ البالء من ذي ال:  قال صاحب الكتاب-59
  .ويسكره ويعمي عليه أمره

  : وقال جوين الطائي ليزيد بن املُهلب ملا واله سليمان ما كان يليه احلجاج" 79"

  وذو الرأي حمفوف مبا هو زائن  رأيتك مل تبطر لنعمى أفدا

 تباينمبالغ ما يعييك حني   بالغاً إن حل خطب مبعضٍل وال

  : وقال مالك بن فراس التميمي لعبد الرمحن بن األشعث" 80"

 األمر تأتيه ولست بأكمِه عن  وأسكرت بالنعمى فأصبحت أكمهاً
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. ويقال ليس أحد أبعد من اخلري من اثنني مرتلتهما واحدة وصفتهما خمتلفة:  قال صاحب الكتاب-60

  .من ال يثق بأحد واآلخر من ال يثق به أحد

  : قال أعرايب" 81"

وال واثٍق من صاحٍب بوفاِء  مبوثوٍق به يف ململٍة فليس  

ويقال الكرمي ال يكون إال شكوراً غري حقود تنسيه اخللة من اإلحسان الكثري :  قال صاحب الكتاب-61
  .من اإلساءة

  : قال شيظم النميري يشكُر احلجاج" 82"

 التكرِم والفضِلأوىل ب ألنك  توليين وتشكر مفضالً وجدتك

 لك يا ابن الصيد يف الناس من ِمثِْل فهل  إساءايت خبدمة ساعٍة وتنسى

  عقاب الردى يف اجلو عن أمخِص الرجل  كُنت ذا حقٍد لطارت مبهجيت فلو

ويقال اعجل العقوبات عقوبة الغدر واليمني الكاذبة ومن إذا تضرع إليه :  قال صاحب الكتاب-62
  . مل يفعلوسئل العفو

قال مزرد بن ضرار يف احلارث بن ظامل حني سأل اخته ان تريه ابن النعمان وحلف هلا أال يغدر " 83"
  : به

  فكيف رأى فعل العزيز املُعاقب  ميني غموس مث غدر بذمٍة

 ومن يقفوه أكرب طالِب وأين  يلف حرياناً حياول مهرباً أمل

 بدٍر حني سأله أن يصفح لقيس بن زهري عن السبق فأىب ذلك وقال بعض الفزاريني يف حذيفة بن" 84"
  : عليهم فقتله قيس يوم اهلباَءة

كضارعاً سألت كِع فَلَم  أن تغفو وجئتضرغِن تسايل وطول التي 

  ِبرغمك حىت إضت يف شر مصرِع  رأيت اهللا كيف أداله فكيف

    

 بغدره وإن قصرت عنه عقوبة العاجل مل تقصر عنه ويقال الغادر مأخوذ:  قال صاحب الكتاب-63
  .عقوبة اآلجل حىت إن العقوبة قد تدرك األعقاب وأعقاب األعقاب

قال أبن درماء العبدي بن غطفان وكان حصن وحمصن وافياً سيابة بن سيابة متخلفاً عن ركب " 85"
 بن عامر بن حمصن وكان ذا ندام كان فيهم فقتاله وأخذا منه ما كان معه فأثريا به وأورثاه عقبهما حصن

  : وإخوان فقعد به الدهر حىت ضرب به املثل
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وأنك  ِمما قد رماك به الدهر أتعجب سرالع ِبك سر عادبعد الي 

 يف حني خلَّفه السفر بسيابة  أمل تنب عن جديك والغدر منهما

 غدرمن غدٍر أال قُبح ال أصاباه  فناال به حظاً وأدركت بالذي

  .ويقال من كان ذا عقل كان على إماتة حقده أحرص منه على تربيته:  قال صاحب الكتاب-64

  : قال الزر بن نصر األزدي" 86"

كلعمر ر ِحقدهما الزاكي املُثم  ولكن مميت احلقد أزكى وأربح  

وقي املخوف ويقال األقدار وإن كانت مقدورة فليست متنع احلازم من ت:  قال صاحب الكتاب-65
  .ولكنه جيتمع تصديقاً باملقدور وأخذاً من قبل ذلك باحلزم. واالحتراس مما حيترس منه

  : قال شل بن خويلد العبدي" 87"

 أنين كذبت جرب املقادير وال  أجعل املقدور للعجِز علَّةً ومل

  خليل الذي خيشى اغتيال املغادر  حبذر حازٍم كنت حارساً ولكن

 حذراً فاحلذر فوز املُحاِذِر وكن  قدور بالكف ضلَّةًفال تعط للم

  .ويقال الفاقة بالء والسقم بالء والغربة بالء ورأس البالء اهلرم:  قال صاحب الكتاب-66

  : قال بعض املعمرين" 88"

 بليت مغترباً بالسقِم والعدِم  تعذُالين فمثلي اليوم مل يلِم ال

  رمت صفايت على األيام باهلرِم  ئبةٌالبالُء وأبلى منه نا هذا

  .ويقال ليس أحد أعلم مبا يف نفس املُوجع احلران ممن ذاق مثل ما به:  قال صاحب الكتاب-67

  : قال املُؤمل بن أميل املُحاريب" 89"

 كان من جهٍل مبا قُلت يفهم فما  وصفْت الذي يب للطبيب من اهلوى

 ذاك الوصف إال متيم فيعرف  وصف األوجاع قبلي متيم وما

 هذا موجع القلِب مغرم كذلك  أن هذا موجع القلِب مغرم كما

ويقال ال خري فيمن ال يستطيع كتمان ما يف نفسه وإماتته حىت ال يذكر منه :  قال صاحب الكتاب-68
  .شيئاً بل ال يكون له يف نفسه موقع

  : قال حامت الطائي" 90"

 وأستره لو أستطيع عن القلِب  فِس حىت أُميتهسأطوي حديثَ الن
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ويقال العاقل ال خييف أحداً ما استطاع وال يقيم على خوف وهو جيد :  قال صاحب الكتاب-69
  .مذهبا

  : قال أعشى بين قيس بن ثعلبة" 91"

على خوٍف وإنك قادر قيمألنك جاهلُ  ت على هرٍب منه 

  افان منك الغدر فيما تحاولُخي  يوماً فالوريد وغريه وتأمن

 سليماً يا ابن عفان ثاكلُ تراك  ثكلتك األم بل هي إذ ثوت أال

ويقال خالل من لزمهن بلغنه ما يريد وقربن له البعيد وآنسنه يف الوحشة :  قال صاحب الكتاب-70
 وسعة اخللق وحسن كف األذى وحسن السرية: وعرفنه يف الغربة ولين له املعيشة وأكثرن له اإلخوان

  .األدب واالقتصاد يف العمل وجمانبة الريب

  : قال مرداد بن عائل اإليادي أحد املعمرين" 92"

 األبرار مل تعدِم الفضال معاشرة  أنت عاشرت املال يا ابن سلهب إذا

 معاٍش ال ختاف له هزال ولني  وِنلت الذي حاولت من كلِّ خطٍَّة

 يف األخيار تغىن به نبال وزادك  ست موحشاًوقربت عن بعٍد وأون

  وكُن لذوي احلاجات يف حاجهم سهال  تقى الرمحن فالبس ثياا وذاك

خال وقصدك  األذى عن ذي اجلوار وغريه وكُفيف األعماِل واجتنِب الب 

  وجانب أخا الفحشاء واستصحب العدال     وال تصحبن ذا ريبٍة في محجٍة

ويقال شر األمور اليت ال تتفق وشر األزواج اليت ال تواين وشر الولد العاصي : كتاب قال صاحب ال-71
  .وشر اإلخوان اخلاذل وشر امللوك الذي خيافه الربيء وشر البالد بلد ال أمن فيه

    

  : قال الشماخ بن ضرار الذبياين يف األمور اليت ال تتفق" 93"

   تواين غرينا وهو أخرقأموراً  أال إمنا الداُء العياُء مرامنا

 عظيم األمر منها يفق فكيف  شراً أنْ نروم صغريها وتزداد

  : وقال آخر يف الولد العاصي" 94"

 من احلَسِن اجلميِل وأبعدهم  وجدتك شر أوالدي وأعصى

  : وقال آخر يف املرأة اليت ال توايت" 95"

 وزباخلالص من العج وأىن  ال تواتيين إباًء عجوزاً
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 من سوائمنا اجلُزوِز وألف  املُهر جاريةٌ وعبد وأصل

 شراً يطولُ به ركوزي فيا  وما أصبحت أملك صوف شاٍة

  :وقال ابن شكل يف عمرو بن هند يف مثل امللك الذي خيافه الربيء" 96"

  ويضحي ِمنك ذا وجٍل شديِد        يخافُك ذو البراءة حين يمسي

  : خلاذل سالمة بن جندل التميميوقال يف مثل األخ ا" 97"

األخالِء اخلذولُ وخريهم وشر  صريك يف الدهياء حني تنوبن  

  : وقال يف البالد اليت ال امن فيها" 98"

  إذا كُنت في أرٍض بها الشر شامُل     رأيتُك ذا شر وفي الشر منقعاً

يصيبه من املكروه من مثله فريتدع أن ويقال رمبا اتعظ اجلاهل واعترب مبا :  قال صاحب الكتاب-72
  .يصيب أحداً مبثل ذلك

  : قال العرزمي" 99"

ِمثلِه يدفع بشر وأخو اجلهل جبهٍل يعترب  الشر  

ويقال اصرب من غريك على ما مثل ما صرب عليه غريك منك، فانه يقال كما :  قال صاحب الكتاب-73
  .تدين تدان

  : قال أعشى مهدان" 100"

ربتأمريع ص أمري  ليك ملا اقتست حبسِن الصرب حني جهلت  

  : وقال األعور الشني" 101"

  مبا ِدنت، فاعلَم، حيثُ كُنت تدانُ  لقد قيل يف األمثال إصرب حلرها

  .ويقال من عمل بغري العدل واحلق، انتقم منه وأُديل عليه:  قال صاحب الكتاب-74

  : ن بن شل يف النعمان بن املنذر عندما فعل به كسرى ما فعلقال ضمرةُ بن ضمرة بن قَط" 102"

  به أمر الحكام جهالً وأفسدا       تَعدى ولم يعمل من الحقِّ بالذي  

 أياٍم فَغوِدر مقصدا دوائل  عليه بانتقام وخزيٍة فدالت

لَهوأصبح مرجوماً وباألمِس قب  شريحسدا يإليه الناظرون م 

ويقال صحبة األخيار تورث اخلري وصجبة االشرار تورث الشر ومثل ذلك : لكتاب قال صاحب ا-75
  .مثل الريح اليت إذا مرت بالننت محلت نتناً وإلذا مرت بالطيب محلت طيباً

  : قال برد بن أسيد ملا وىل سليمان بن عبد امللك يزيد بن املهلب العراق فأحسن السرية العامة" 103"
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  لقد أورث األشرار صاحبهم شرا  و أهلهاأورثَ اخلريات من ه لئن

وقال يف مثل الريح وما حتمل من الرائحة رجل من بين عبد القيس وأتى قَطَرياً برسالة املهلب " 104"
  : فتجهمه وأراد قتله

 أنتنا كان أو طيباً ذكيا  فهبين الريح أدت ما أقلت

خلة األشرار وظل الغمام ومودة النساء : ءويقال أشياء ال ثبات هلا وال بقا:  قال صاحب الكتاب-76
  .والثناء الكاذب والتخلق

  : قال غيالن بن سلمة الثقفي يف التخلُّق" 105"

ليك بالقَصد فيما أنت قائلُهإن التَّخلُّقَ يأتي دونه الخُلُقُ       ع  

  : وقال آخر يف مواصلة األشرار" 106"

  ركته حنُوب ظالُل غَماٍم ح      مواصلة األشرار تعفو كما عفا

  : وقال اسعد بن راشد يف مودة النساء" 107"

  فتطمع يف الذَّلفاِء أن حتفظَ العهدا  دام ود الغانيات لصاحٍب مىت

  : وقال يف آخر يف الثناء الكاذب" 108"

  بظنك أن يكون له البقاء  يبقى املني جهالً مىت

رح املندمل تصيبه الضربة فيجتمع على صاحبه ويقال تذكر األحزان كاجل:  قال صاحب الكتاب-77
  .أمل الضربة وأمل انتقاض اجلرح: أملان

  : قال أبو كبري وقيل إنه هلشام أخي ذي الرمة" 109"

  ولكن نكَء القرِح بالقرِح أوجع  تنسي أوىف املُصيبات بعدِه فلم

بن مسلم وقدم عليه من أهله رجل وقال حذافة اجلنايب من كلب وكان غازياً خبراسان مع قتيبة ا" 110"
  : بالشام وقد أصيب قبل ذلك بابنه فنعى إىل حذافة كباراً من أهله

  مصاب قريٍب ذي هوى ومحيِم  أحزان ما قد سلوته وذكَّرين

اضفَه ماثلَ كلمهستحدٍث وقدِمي  فُؤاداً قد تبفجعِني من م 

    

 غري ذميِممحيداً وهو  وآب  فأضعف أحزاين وأسبل غرييت

  .ويقال من تكلَّف من األعمال ما ليس من عمله أوشك أن يضيع عمله:  قال صاحب الكتاب-78

  : قال األخطل يف عرادة رواية جرير" 111"
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عر إذ كان حافظاً تكلَّفالش كوفضيع ما يروي ومل حيكم الشعرا  ح  

  .احدة من اإلحسان ألف خلة من اإلساءةويقال احلر الكرمي تنسيه اخللة الو:  قال صاحب الكتاب-79

  : قال بشر بن أيب خازم ألوس بن حارثة" 112"

 عن الدهر مني كان ديناً جترما  ليوٍم واحٍد فيك قُمته صفَحت

أوىف وأكرما  وأهالً للجميل ومل تزل فكنت من احلاقد املُقتص  

  .بسيئة واحدة تؤتى إليهويقال اللئيم يكفر ألف حسنة :  قال صاحب الكتاب-80

  : قال محاد عجرد يف بشار بن برد ملا هجا عقبة بن سلم" 113"

  ومثلُك لؤماً للصنائِع كافر  كثرياً لليسري منعته كفرت

أما . ويقال صاحب الدنيا يطلب ثالثة أمور لن يدركها إال بأربعة أشياء:  قال صاحب الكتاب-81
وأما األربعة فاكتساب املال من أحسن وجوهه . رتلة يف التاس والزاد لآلخرةالثالثة فالسعة يف املعيشة وامل

وحسن القيام على ما اكتسب منه التثمري له مث انفاقه يف ما يصلح املعيشة ويرضي ذوي احلق ويعود يف 
ألن من مل يكتسب مل يكن له مال ومن كان ذا مال واكتساب فلم حيسن القيام على ما . اآلخرة يف نفعه

اكتسب أوشك أن يفين وإن هو أنفق وقتر مل متنعه قلة االنفاق من سرعة النفاد، كالكحل الذي ال يؤخذ 
وإن هو أكتسب ومثر وأصلح وأمسك عن االنفاق كان . منه إال مثل الغبار، مث هو مع ذلك سريع النفاد

  .ممن يعد فقرياً

  :  يطلب ا األربعة من األمورقال امية بن أيب الصلت يف مثل الثالثة االشياء اليت" 114"

 من الدنيا ينال به محدا مناال  إذا مل حيوها املرء مل ينل خصال

  وحسن فعال حيث أحضر أو أبدى  له عز وجاه وثروة يكون

 يف الدارين صاحبه جمدا ويورث  فإن الفوز يدرك بالتقي وتقوى

"115 " ا تدرك األشياء الثالثةوقال أمية أيضاً يف مثل األربعة من األمور اليت :  

 تدبرياً له حني جيمع وأحسن  اكتسبت املال الفىت من وجوهه إذا

 فيما يضر وينفع معيشته  يف انفاقه بني مصلح وميز

 الذخر زاداً لليت هي أنفع به  وأرضى ا أهل احلقوق زمل يضع

 سوء حيث حلّوا وأوضعوا ألوالد  الفىت ال جامع الوفر ذاخرا فذاك

  : وقال سابق الرببري يف االنفاق واالمساك" 116"

 ومل حتكم التدبري يف حني تنفق  كنت ذا مال بأحسن مكسب إذا
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 .ألمثاله واملسرف املتخرق  أن يفىن وترجع كاسبا فيوشك

  وأصلحت يف انفاقه حني تطرق  كنت قترت الذي قد مجعته وإن

  املصدقبالشتم القريب ونالك  فقرياً واكتسبت مذمة عددت

 الكرت ال كرت اليت هي توبق هو  فكن جامعاً للخري حتظ وللذي

  : وما أحسن ما قال املتلمس الضبعي وهو يقارب بعض املعىن وزاد فيه بتسميته التبذير فساداً" 117"

 اهللا من خري العتاد وتقوى  علم حق غري ظن وأعلم

  وضرب يف البالد بغري زاد  املال أيسر من بغاه حلفظ

 وال يبقى الكثري مع الفساد  القليل يزيد فيه وإصالح

    

ولوال ما قدمنا من شرطنا أن ال نضاهي أمثال هذا الكتاب إال بالشعر ترتيها لكتاب اهللا عز وجل، لكان 
ذكر ما أدبنا اهللا تعاىل ذكره به يف كتابه، أمجع معىن وأخصر لفظاً وأوجز قوالً وأحضر فائدة وهو قوله 

: وقوله تعاىل". 67الفرقان "" "والذين إذا انفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما: ""تعاىل

وكان ". 29االسراء "" "والجتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا""
ب اهللا العزيز عن ولكنا صنا كتا. ذكر أمثال هذا مما جيري يف فصول الكتاب مما ينتفع به كثري من الناس

وقد ذكرنا كثرياً من هذا الباب مما جيري جمرى املثل ويستعان به يف الرسائل والكتب واملخاطبات . ذلك
واكتفينا بذلك عن ذكره يف هذا "". التنبيه على بالغات القرآن""واخلطب وغري ذلك يف كتابنا املسمى 

  : املكان ونعود إىل ذكر قول صاحب الكتاب

ويقال العاقل اليرحم من خياف واحلازم رمبا أبعد الرجل الذي مث أدناه ملا :  الكتاب قال صاحب-82
ورمبا أحب الرجل . يعلم عنده من الغناء واإلجزاء فعل املتكاره على الدواء البشع الكريه رجاء منفعته

افه فيقطع الرجل وعز عليه مث يقصيه وينحيه ويهلكه خمافة ضرره؛ فعل الذي تلدغه احلية يف بعض أطر
  .ذلك الطرف خمافة انسراب السم يف جسده

قال أبن هبرية الفزاري لعوف بن علقمة الفزاري وكان يف صحبته فرأى منه جفوة فأحدث " 118"
  .احداثاً مما أراد ا غيظ عمر بن هبرية فأتى به فأمر بتكبيله فجعل يذكره بالرحم

  معزباخلتين يا ثكل أمك مىت  السبيل مث تطلب رأفيت أخفت

  فأقتصيت عن عمد وكنت املقربا  البغضاء بعد حمية وعرضك

 ذو بعد وإن كنت أقربا فإنك  ذق حر الذي قد جنيته فدونك
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 ذاك السوء أن يتشعبا خمافة  لك اتاح كفاً مبثلها فإين

  : وقال غريه يف هذا املعىن أيضاً" 119"

ِر أنَّ املرء تدوى ميينهها  أملْ تعم فيقطعسائره داً ليسلم 

  مبا ليس منه حني تبلى سرائره  فماذا تراه صانعاً بعد كفِه

يقال ال ينبغي للعاقل أن يغفل عن علم ما يف نفس أهله وولده وإخوانه :  قال صاحب الكتاب-83
وأصدقائه يف كل حلظة وحركة وكلمة ويف القيام والقعود ويف كل حالة، فإن هذه كلها شواهد ال خيفى 

  .معها ما جتن له القلوب

  : قال زهري بن أيب سلمى" 120"

 ذكر التجرِم للذنوِب وال  فال تكري على ذي الضغِن عتباً

 عن غيبِه لك يف املغيب وال  تسأله عما سوف يبدو وال

 العيون عن القُلوِب ختربك  تك يف عدو أو صديق مىت

  : ومثل هذا البيت البيت املشهور" 121"

  إن كان من حزا أو من أعاديها  تعرف يف عيين محدثها والعني

ويقال ال مينعن ذا العقل عداوة عدوه من مقاربته وإيناسه إذا طمع منه يف :  قال صاحب الكتاب-84
  .دفع خموف أو يف جر مرغوب

  : قال عبيد اهللا بن احلر يف يعمر بن خالد احلارثي" 122"

هيف حلظاته وآنست والغمر  ِمنه أكثرم وما عندي له بني 

 ملم منه بالغمِر يظهر خلوٍف  ألجتر نفعاً أو أُحاول مدفعاً

 يف مثلها الدهر يعمر ليختلين  فأدركت ما دبرت منه ومل يكن

ويقال كثري من املودة رمبا حتولت بغضاء وكثري من البغضاء رمبا حتول مودة :  قال صاحب الكتاب-85
فمنه ترك الطمع يف ما عند العدو . لعلل واالمور، وذو الرأي حيدث ملا حيدث من ذلك رأياًعن حوادث ا

  .واليأس مما عند الصديق

  " قال أمية بن أيب الصلت الثقفي" 123"

 عاد حباً بغضك الرجال ورمبا  أفرطت يف احلُب حتى عاد مبغضة

  وإن عجالذلك الدهر إن ريثاً من  واجلزل حيدث لألشياء محدثها

 مبا عند ذي ود وإن بذال يأس  تركا ملطمع ما عند العدو إىل
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ويقال ليس كل من أسأت إليه ينبغي ان تتخوف غشه وعدوانه وتيأس من :  قال صاحب الكتاب-86
نصيحته ومودته، ولكن ينبغي ان ترتل الناس يف ذلك منازهلم على اختالف طبقام فإن منهم من إذا 

 فالرأي ان تغتنم ذلك ومتتنع من معاودته ومنهم من ال ينبغي تركه على حال من ظفرت بقطيعته
  .األحوال

    

قال يف مثله ابن غُدانة وكان زائراً لعقبة بن سلم اهلنائي وهو عامل على البحرين فاستخف " 124"
   :ببعض شأنه وحجبه كاملعاتب ثن أذن له بعد ذلك وأدناه على أنه كاملستوحش مما فعل به

 اقطعك للود القدمي فلم  أسأت إيلَّ جهدك يا ابن سلم

 لفعلك بالعظيم إساءات  يؤيسك مين أن رمتين وال

 من احلاالت مرتلة العليم  وغريي الختالف ونزلين

 قطعا فغري فىت مليم وإن  حبيث أكون إن وصال فوصلٌ

 للقطيعة بالرجوم حقيق  وما مثلي ولست إذا كغريي

 عليه بالفعل الذميم عجلت  طع على حال صفياًتق فال

 اللؤماء بالبطِش األليِم من  أوله قطعاً مبتا وغريي

 به معاودة اللئيم تذم  ترجع إليه فإن جهالً وال

النظر فيما : منهن. ويقال خصال العاقل حقيق بالنظر فيهن واالحتيال هلن:  قال صاحب الكتاب-87
الفاً لئال يعود إليه، والتماس ما مضى من النافع فيحتال ملعاودته والنظر فيما مضى من الضر الذي أصابه س

هو مقيم فيه من املنافع واملضار واالستكثار مما ينفع وحيسن موقعه واهلرب مما يضر والنظر يف مايتوقع منه 
  .ضرراً أو نفعاً واستقبال ذلك حبسن التأيت

  : قال ابن أصرم" 125"

 أصابك بالضراء يف سالف العمر  مع الذيما قد فات منك  تعقب

  منافع ما قد كُنت تعرف يف الدهِر  وإياك أن ترجع إليه وطالباً 
 ما خيمت فيه من األمر تعاهد  فعاوده حيث اسطعت ذاك وال تضع

 ِحذاٍر فالسالمة يف احلذر بكل  النفع والضراء ختشى نزوهلا من

  يف النفع تبكر أو تسريوذا نظر  هارباً مما ختوف ضره وكن

 فإن الفوز يبلغ بالصِرب بصٍرب  لكُل بالعزمية واَستعن تأن
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ويقال الزم ذا العقل واسترسل إليه وإياك وفراقه وال عليك أن تصحب :  قال صاحب الكتاب-81
كرمي وال تدع املواصلة لل. ولكن احترس من سيئ أخالقه وانتفع بعقله. العاقل وإن كان غري حممود الكرم

  .وفر الفرار كله من األمحق اللئيم. فإن مل حتمد عقله فإنك تنتفع بكرمه وتنفعه بعقلك

  : قال العرزمي" 126"

 به يف حيث تذكره نبال تزاد  آخي الفىت ذا العقل والكرم الذي

 لألخالق ال رأيه اجلزال فجانبه  كان ذا عقل ذميم خالئق وإن

  : لي بن اخلليلوقال يف مثل العدمي العقل ع" 127"

  كريماً عيياً ليس يحم عقلُه             إذا كنت ذا عقٍل وآخيت سيداً  

 ما قال أو جد ِفعله تزينه  فدار الفىت عند التفاوض باليت

 بتسديٍد إذا عن جهلُه وحطه  منه نفعاً حني يوليك نفعه ونل

  من الناس ِمثلهيصافيه فكل  أخا النوك اللئيم مفارقاً وجانب

ويقال افضل الرب الرمحة وأفضل املودة االسترسال وأفضل العقل ما يكون مما :  قال صاحب الكتاب-89
  .ال يكون وأفضل السرور طيب النفس وأفضل القنوع حسن االنصراف عما ال سبيل إليه

  : قال أمية بن أيب الصلن" 128"

 فة آيبذي قرىب برأ مربة  بر انت راٍج ثوابه وأفضل

 وفٍر يف نفوٍس جنائِب قليلة  سروٍر طيب نفٍس وإن ثَوت وخري

 وما ال يستتب لراغِب يكونُ  كفى فضل عقل املرء معرفةُ الذي

 الشيء ال سبلٌ إليه لطالِب عِن  قنوِع املرِء حسن انصرافه وفضلُ

ا فوق الكفاف الذي يدفع به ال ينبغي للملتمس العاقل ان يلتمس من الدني:  قال صاحب الكتاب-90
  .األذى واحلاجة عن نفسه وذلك يسري امنا هو املطعم واملشرب إذا أعني بسعة بلد وسخاء نفس

  : قال أرطاة بن سهية املُري" 129"

 الكفاف على تقوى وإرشاد نال  أطلُب كفافاً فما يف األرض من أحٍد

 دحيثُ خيم يف غور وإجنا يف  من ملبس وشراٍب بعد مطعمه

 أُعني بنفٍس شحها رادي إذا  إال حوى الفوز يف الدنياوآجلها

 طالبه عن غِري ميعاد يأتيك  تتعنب فإن الرزق عن قدر ال

     : ويتعلق هذا املعىن بقول امرئ القيس بن حجر" 130"
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 قرون جلتها عي كأنَّ  أال إال تكن إبلٌ فمعزى

   شبع وريوحسبك من غىن  بيتنا أقطاً ومسنا فتمُأل

  : فهذا يف باب القناعة، وقول احلطيئة" 131"

  واقعد فإنك انت الطاعم الكاسي  املكارم ال ترحل لبغيتها دِع

  .جيري يف باب صغر اهلمة وليس من قول امرئ القيس ألن ذلك مل تقعد به مهته عن الطلب

وما فيها مل ينتفع إال بالذي يدفع احلاجة ويقال لو ان رجالً وهبت له الدنيا :  قال صاحب الكتاب-91
  .فأما ما سوى ذلك ففي مواضع ال يناهلا. عن نفسه

  : قال خشرم العاملي" 132"

 يك ما يجدي عليك قليلُ أمل  وهبك ملكت الشرق والغرب قادراً

 تغىن وذاك يزولُ بأيسره  فهذاك ما تحِيي به املُهجة اليت

 بالرزِق قبلك مضى قدرمع األقدار فيه حويلُ فليس  سالف 

ويقال الرجل ذو املروءة قد يكرم على غريغىن كاألسد الذي يهاب وإن :  قال صاحب الكتاب-92
والغين الذي ال مروءة له يهان وإن كثر ماله كالكلب الذي يهون على الناس وإن طُوق . كان رابضاً

  .وخلخل

  : قال مطيع بن اياس" 133"

  في غابر البس أو سالٍف خالي        ة لبس ال يشان بهان المروء   

ى حني تلحظهسٍر وإقالِل وإن  وذو املروءة أتراءى على ع 

 ملكاً وإن أمسى أخا ماٍل كفاه  تائٍه عطٍل منها وإن ملكت من

  خيتال يف املشِي يف طوٍق وخلخاِل  هان فأمسى وهو مهزأةٌ كالقرد

ال املال زيادة يف القوة والرأي وليس اإلخوان واألهل واألعوان إال مع ويق:  قال صاحب الكتاب-93
وال تظهر املروءة إال باملال ألن من ال مال له إذا أراد ان يتناول أمراً قعد به العدم عما أراد، فيبقى . املال

  .ر فتنشفه األرضمقصراً عنه كاملاء الذي يبقى يف بطون األودية من املطر ال يكون له مواد من ر وال حب

"134 "عدييلة السخقال أبو ن :  

 ِعز حيثُ خيم صاحبه وملبس  املال عوناً مبلغاً كُل غايٍة أرى

  وذا البأس بأساً حني تبلى ضرائبه  القوي البطش يف الناس قوة يزيد

 الرأي والتدبري إال مذاهبه وما  وما األهل واإلخوان إال مع الغين
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 حىت تستبني مناقبه وتظهر   تبدو املروءة للفىتوباملال ما

 به اإلقدار عما يطالبه يزلُّ  أخا العدم املُطالب حاجةً وإن

ويقال من ال مال له ال إخوان له ومن ال إخوان له ال أهل له ومن ال أهل له :  قال صاحب الكتاب-94
من ال عقل له ال دنيا له وال آخرة له، ألن ال ولد ومن ال ولد له ال ذكر له ومن ال ذكر له ال عقل له و

الرجل إذا أصابه الضر قطعه إخوانه وشنأه أهله ورفضه ذوو رمحه وفقد عقله ومخل ذكره واضطرته 
فهل شيء أخس من . املعيشة والتماس الرزق إىل التغرير بنفسه ودينه، فتهلك نفسه وخيسر آخرته ودنياه

  .احلاجة

  : السكوين وكان أصيب بسبب ابن األشعثقال عرام بن منقذ " 135"

نالوفر يف حياته م ِدماألهل وإخوانه مع الولد عدم  ع 

 يكن يف األمور من أحد ومل  العقلَ من تفكره وافتقد

حني خيتلُّ خلة األبد يف  داريه عند فاقته خيسر 

  من اغتراب يف الضيق والنكِد  بلوى يبلى ا أحد فكل

 اخلسف يف قُربه ويف البعِد ِم  قتِل واجلالِء وسووال واألسرِِ

بلى من ال أحسنِد فاقِة  باملرِء حني يدبعد اإلثراء والع 

ويقال الشجرة النابتة يف السباخ املأكولة الثمر والورق أحسن حاالً من :  قال صاحب الكتاب-95
  .الفقري احملتاج

  : قال العتايب" 136"

لشجر جىن  يف سبٍخ نابتبأنياب وأضراِس ي 

 النيل من الناس يحاول  أحسن حاالً من أخي فاقٍة

ويقال الفقر داعية لصاحبه إىل مقت الناس وهو مسلبة للعقل واملروءة :  قال صاحب الكتاب-96
  .ومضلة للرأي ومذهبة للعلم واألدب وجممعة للباليا ومعدن للتهم

  : قال عرزم الغفاري" 137"

الفُقر ومشناةُ ومذهبةٌج للعقل واألدب احملمود والفهم  هد  

    

  ينفك يرمى وإن مل جيِن بالتهِم  الفقري ظنني كان فما إن
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ويقال إذا افتقر الرجل امه من كان له مؤمتناً وأساء به الظن من كان حيسنه :  قال صاحب الكتاب-97
  .فيه فان أذنب غريه ام وكان لسوء الظن موضعاً

  : قال عرزم الِغفاري أيضاً" 138"

صدقاً يف كلِّ أمٍر وكنتأميناً  م وما رضيت ما غضبت 

 وأمحد إن بعدت وان دنوت  حني أذكر يف فريٍق أزكى

 أين الضنني مبا حويت على  ليايل اإلثراء متي وذاك

  ذُممت حبيثُ يف بلٍد ثويت  فلما اجتاح مايل ريب دهري 
 الظنني مبا رميت ومتهمي  ء ظنِة من رماينفصرت لسو

فإن كان الفقري . ويقال ليس يف الغين من خلة حتمد إال وهي يف الفقري تذم:  قال صاحب الكتاب-98
شجاعاً قيل أهوج، وأن كان جواداً قيل متالف، وان كان حليماً قيل ضعيف، وان كان صموتاً قيل 

  .عيي، وان كان لسناً قيل مهذار

  :قال ابن رعالء الغساين" 139"

  يزان به ذو المال وهو ذميم         يشان القليُل الوفر في الناِس بالذي 

 يذم به ذو الفقر وهو كرمي  فيمدح من قول وفعٍل بكلِّ ما

ويقال الفاقة تعدل املوت بل املوت خري من الفاقة اليت تضطر صاحبها إىل :  قال صاحب الكتاب-99
  . وال سيما أن تضطره إىل مسأىل اللئاماملسألة

  : قال ابن رعالء الغساين ايضاً" 140"

 امليت ميت األحياِء امنا  ليس من مات فاستراح مبيت

 باله قليل الرجاِء كاسفاً  امليت من يعيش شقياً إمنا

 وأناٍس حلوقهم يف املاِء  أناٍس ميصصونَ شهاداً من

يقال إلدخال الكرمي يده يف فم التنني فيستخرج منه مساً قانالً يقتات به و:  قال صاحب الكتاب-100
  .أحب عليه من مسألة اللئيم األنوك

  : قال املساور بن هند بن قيس بن زهري العبسي" 141"

 عليها يف مقاِم مساوره  ألكلي من فريسة ليث غاٍب

بخطباً حني أبلى أح طالبة اللئام وأهون  عليمن م 
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ويقال من ابتلي بفرقه اإلخوان واألحبة والغربة وابتلي بفاقة تضطره إىل :  قال صاحب الكتاب-101
  .املسألة فاحلياة له موت ويف املوت له راحة

قال معبد بن حمران التميمي ومات بكابل هارباً من احلجاج وكان من كبار أصحاب ابن " 142"
  : األشعث

أنزلُو  أحباباً وإخوان لذٍة وفارقت اليت كنت يب الدار شطت  

 مقامي أو إىل أين أرحلُ فأين  فاقٍة تضطر أن أسأل الورى أخا

 يف الترحاِل أو حيثُ يرتلُ ملثلي  موت واملمات فراحةٌ فعيشي

  .ويقال العداوة الباطنة الظاهرة الصداقة أشد ضرراً من العداوة الظاهرة:  قال صاحب الكتاب-102

  : عياض بن غنم التغليب يف عبد امللك بن مروان ينذره عداوة زفر بن احلارث الكاليبقال " 143"

كاشرمن  بالصداقة وهو أعدى ي ِل التقيالشيطان للرج 

 من املخفي الويلِّ عداوته  أضر من مبٍد بغيظ وذاك

بل عليم فدونك حزم ذي الرأي األيب  وما أنت املعلم  

ويقال العاقل يفي ملن صاحل مبا جعل له وال يثق لنفسه مبثل ذلك من عدوه : تاب قال صاحب الك-103
  .الذي ال تؤمن غائلته يف بعد وال قرب وحيترس منه كيف كان وما استطاع

  : قال جرير" 144"

 بعقد ومن عاهدت من أحد حبالً  كُن ذا وفاٍء ملرٍء قد شددت له

  مت يف قرٍب ويف بعِديف حيث خي  تثق بالعدى يف مثلها أبداً وال

ويقال العاقل إذا رجا نفع العدو اظهر له الصداقة، وإذا خاف ضرره أظهر :  قال صاحب الكتاب-104
  .له العداوة

  : قال ذو الرمة" 145"

 يرجيه فعل احلازم اخلَدِع نفع  ذو العقل يظهر وداً للعدو على

 البشِعالعداوة باملستفظع  من  ختوف ضراً منه نابذه وإن

ويقال رمبا قطع الصديق صديقه الذي كان يصله فال خياف غائلته ألن :  قال صاحب الكتاب-105
  .أصل أمره مل يكن مبتدئاً عن عداوة

  : قال األخطل" 146"

  على غري حقٍد له كامن  عليه فنابذته عتبت
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 أخشه ظنة اآلمن ومل  خيش غائليت غائباً فلم

    

  داوة وغٍر لنا باطنع  تبايننا مل يكن ألن

ويقال من كان أصل أمره عداوة مث أحدث صداقة حلاجة محلته على ذلك، :  قال صاحب الكتاب-106
كان صاحبه جديراً باالحتراس منه ألنه إذا بلغ حاجته عاد إىل أصل أمره كاملاء الذي يسخن بالنار فإذا 

  .أبعد عنها عاد إىل الربودة

  : قال الشماخ" 147"

 كانت إيلَّ فأسرفا حلاجته  اً والعداوةُ سرهود فأظهر

  لدن ظهرت منه املودةُ مضعفا  له باالحتراس وغريه فكنت

 علينا منه بالعود أخوفا تكون  به أنه سوف يرجع باليت لعلمي

ويقال ال تأمن عدواً رجع إليك بنفسه ووده، وإن أوليته من الرب واللطف :  قال صاحب الكتاب-107
فأن املاء لو أسخن فاطيل إسخانه مل . ام ما ظننت انك قد سللت به سخيمته ولو خلطته بنفسكواإلكر

  .مينعه ذلك من اطفاء النار

قال أبو األعور السلمي يف خالد بن املُعمر الربعي وكان من أشد من كان مع علي اهلابا على " 148"
  : بكر بن وائلأهل الشام ملعاوية، ملا ورد خالد بن املعمر يف وفد 

 أصبحت فيه باملُصيِب ملا  وكان عدو سوٍء أتدنيه

 على وغٍر عجيب وإكراماً  أوليته ِبراً ولطفاً إذا

  حياتك يف شهودك واملغيب  وذاك عجز ترتديه ظننت

 لقد أخطأت تدبري اللبيب  إن سللت سخيم صدٍر ذا

 لَّهيِباحلر ساميةَ ال شديد  فإن املاء يطفئ وهو آٍن

ويقال العدو الضعيف أقرب إىل السالمة من العدو القوي إذا احترس منه :  قال صاحب الكتاب-108
  .ومل يغتر به من القوي إذا اغتر بالعدو الضعيف واسترسل إليه

قال يف مثله زبان الفزاري يف بيهس بن غُراب الفزازي حني اغتر به قاتل أخويه وهو غالم " 149"
  : زل بيهس يلطف وذاك مغتر به حىت قتله وأهلهفاستعبده فلم ي

 بالكيد والدهياء من كثِب رماك  ملا اغتررت به أن قلت ذا ضعٍف

 النصِري ومل يسأم من الطلِب عن  الوتر مستغٍن بوحدتِه فأدرك
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باحلرِب خوف  مثلُ الضعيِف إذا أذكى حمارسه فلم يظفره القوي 

ال العاقل يصانع عدوه إذا اضطر إليه ويظهر له وداً ويعجل االنصراف ويق:  قال صاحب الكتاب-109
  .عنه إذا وجد إىل ذلك سبيالً

قال يف مثله عمران بن حطان ملا نزل بزفر بن احلارث وهو هارب من عبد امللك بن مروان فلم " 150"
  : يزل عنده ينتمي إىل غري قومه متحرياً فلما وضحت سبيله رحل عنه

 وهو ذو غلٍّ وأحقاِد نضعفاً   أضطررت لهبوداٍد الطفته

حتوشيكاً عنه إذ وض بلي  مث انصرفتومل أتلبث لُبثةَ الزاِد س 

ويقال لألحقاد يف القلوب مواقع موجعة ناكية واأللسن ال تصدق على :  قال صاحب الكتاب-110
  .والقلب على القلب أعدل شهادة من اللسان. القلوب

  : تكذب منتحالً ودهاقالت اعرابية " 151_

 يزك عندي وإن أطنبت يف احللف مل  ِلسانك عن ود الضمري مبا نبى

ما يف قلِب صاحبِه القلب زاٍك غري ذي قَرِف بشاهٍد  يعرف منه 

  ال البثُّ بالزور عن سوِء امرئ صِلِف  والقلب عدلٌ على قلِب املُحب له

حقاد خموفة حيث كانت وأشدها وأخوفها ما كان يف أنفس ويقال األ:  قال صاحب الكتاب-111
  .امللوك ألن امللوك يدينون باالنتقام ويرون الطلب بالوتر مكرمة وفخراً

قال يف مثله سعد بن بشر بن عمرو بن مرثد يف طرفة حني وشى به عبد عمرو بن بشر بن مرثد " 152"
وكان بشر بن عمرو بن مرثد . د يف قتله ما كانفكان من حيلة عمرو بن هن. إىل عمرو بن هند أنه هجاه

  : زوج أخت طرفة وكان طرفة قد هجاه أيضاً

  به الليالي في جد وال لعِب           ال تأمنن أخا حقٍد وإن سلفَت  

  يف حيثُ أصبح من بعٍد ومن قرِب  احلقد حقد امللك نعلمه فأخوف

 عزاز والطلِبهللا باإل تدين  امللوك ويف األنباء موعظةٌ أرى

 النسب املشهور للعرِب وذلك  تعتده فخراً ومكرمةً بالوتر

    

ويقال ال ينبغي للعاقل أن يغتر بسكون احلقد، فامنا احلقد يف القلب مثل :  قال صاحب الكتاب-112
واحلقد ال يزال يتطلع إىل العلل كما تبتغي النار احلطب فإذا وجدته . اجلمر املكنت ما مل جيد حطبا

  .وكذلك احلقد إذا وجد فرصته اشتعل ومل يطفئه كالم وال رفق وال لني. استعرت استعارا
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قال حجلُ بن نضلة يف النعمان بن املنذر واغتراره بزيد ابن عدي بن زيد ومكايدته إياه حىت " 153"
  : حرض عليه كسرى ففعل به ما فعل

اغتر مثل  أن قال قد باخت شرارته يكنت الناِر يف احلجِرواحلقد  

 اضطراماً ظاهر الشرِر باالشتعال  يوايف ا جزالً فيضِرمه حىت

هما مل يلق فرصت طلُّعِه من خفيِة الفكر على  واحلقد يكنت 

  من حيثُ ميكن يف عسٍر ويف يسِر  يطالبها,,, يعترض الال فحني

 مه ما جد يف األثِرتضر يطفي  اشتعاالً فال رفق وال ملق جد

. ويقال أكيس األقوام من مل يلتمس األمر بالقتال ما وجد إىل غريه سبيال:  قال صاحب الكتاب-113

  .فإن النفقة يف احلرب من األنفس، وسائر االشياء النفقة فيها من األموال ال من سواها

  : قال جويس السدوسي" 154"

  إذا وجدت سبيالً غيرها أبداً          ال تجعل الحرب ما تبدا به أحداً 

 وتنفق ال ماالً إذا وردا تشرى  فاحلرب سوق، نفوس الناس سلعتها

حاول وزناً كان أو عددا فيما  وسائر النفقات املالُ تبذُلُهت 

ويقال ال تتهاون بالضعيف من أمر العداوة فان احلشيش الضعيف جيمع :  قال صاحب الكتاب-114
  .بل وثيق لو شد به فيل مغتلم أوثقهفيقتل منه ح

قال يف مثله مشخ بن عوف الفزاري حلُذيفة بن بدر يف تدريه على قيس بن زهري بن جذمية يف " 155"
  : مطالبته منه السبق وهو يف جماورته

  من العداوِة يف حال من احلاِل  ال تستهن بضعيِف األمر حتقره

 صاغراً ذا قوٍة عاِل وافاسترتل  ضعيٍف تأتى مثله نفراً فكم

ويقال لو ان امرءا توسد النار وافترش االفاعي والتحف العقارب كان :  قال صاحب الكتاب-115
  .أحق أن يهنئه النوم عليها من قرب صاحب مالزم ذي عداوة يريد به نفسه

  : قال هدبة بن خشرم العذري" 156"

  حني يساورهاألفعوان الصلِّ من  الليث اهلصور وغريه مقاربة

  على األمن يف ليٍل تخاف غوائره  وأحرى أن تبيت لديهما أحق

 كان يف جريان بيت تجاوره إذا  الصاحب الفرد القريب معادياً من

هروحك جاهداً وبغيت ه  إتالفرصٍد لك عابربكلِّ سبيٍل م 
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  .يف أمل حىت يقلعهويقال الضرس املأكول ال يزال صاحبه منه :  قال صاحب الكتاب-116

  : قال معمر بن عمارة األسلمي" 157"

  فعريانُ منه أنت يف الناِس أعذر  إذا كنت ذا ثوٍب تشان بلبسه

  .ويقال الطعام إذا غثت منه النفس وجاشت فالراحة منه قذفه:  قال صاحب الكتاب-117

  : قال عربة بن غلباء الغساين" 158"

ٍم أخبغيِظ جتر حيثُ حلَّ حبيب  نالين منه أثري لدي 

  بقذفيه جمرى الريح وهي هبوب  بإبعاديه نفسي من األذى أرحت

  .ويقال العدو املخوف دواؤه فقده:  قال صاحب الكتاب-118

  : قال ابن غزية الضيب" 159"

  بعادك أن أراك وأن تراين  إذ قربت وأنت صلٌّ دواؤك

لعدو احلنق الذي ال يطاق وال متكن الفرصة فيه إال اهلرب ويقال ليس ل:  قال صاحب الكتاب-119
  .منه

  : قال نصر بن ورقاء احلرشي" 160"
  فجدك يف اإليغال يف األرض هاربا     ذا كنت مظلوماً ومالك ناصر  إ

  .ويقال إذا مل تقو على العدو فالفدية امثل:  قال صاحب الكتاب-120

  : قال أسعد يف الذلفاء" 161"

  فترضى حين أضرع مستكينا   اربها فأردىأخافُ بإن أح

ويقال االصطبار على الغربة والضنك يف املعيشة خري من اخلضوع للعدو :  قال صاحب الكتاب-121
  .اخلسيس

  : قال ابن عومير بن الذيال النخعي" 162"

يف املعيشِة ال يزول  يف البالد بغري زاٍد جلوب وضنك  

من ذُيل لوغٍد أخف يستطيل يسخس  علي حني أضرع 

    

وال تقاربه كل . ويقال قارب عدوك بعض املقاربة تنل حاجتك إليه:  قال صاحب الكتاب-122
املقاربة فتهون عليه وجيترئ عليك فان مثله مثل العلم املنصوب يف الشمس إذا أملته قليالً زاد ظله، فان 

  .جاوزت احلد يف اإلمالة انتقص
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  : املازينقال يف مثله مرداد " 163"

  عدو حسود ناطقٌ بالمعاِئِب           ونابذني بالجهل من غير إحنٍة  

ِب إليه  ال أن يف ذاك حاجٍة فقاربتهفيستعلي لبعِض التقار 

هثوباً من اخلزي ظاهراً وألبست  السوآء من كُلِّ عاِئِب وألزمته 

كُلَّه ه القربعليه يف مجيع امل  ولو أنين قاربت ذاهِبهلُنت  

فإنه إن كان بعيداً مل يأمن : ويقال احلازم ال يأمن عدوه على حال:  قال صاحب الكتاب-123
  .مغاورته، وان كان قريباً مل يأمن مناجزته، وان كان مطرداً مل يأمن كرته، وان كان وحيداً مل يأمن مكره

  : نقال عنترة العبسي يوم اجلون الكندي وامر بطلبهم وهم جمتازو" 164"
   قُرب من الداِر أو بعٍد على حال      ال تأمنن عدواً كيف كان على           

 أو مفرداً كان أو ذا جحفٍل عال  أكان منهزماً أو كان مطرداً

 ضئيلٌ أخو عسٍر وإقالل شخص  ناسكاً كان يف طمرين بينهما أو

 كان مكراً بإدبار وإقبال ما  أي حاالته ال تأمنن له يف

 عن ناصٍر يف حربه واِل تستغِن  له حذراً واشهر مالبسه لبسا

ويقال لكل حريق مطفئ فللنار املاء وللسم الترياق وللعشق االلتقاء :  قال صاحب الكتاب-124
  .وللحزن الصرب ونار احلقد ال يطفئها شيء

  : قال ركاض الدبريي" 165"

  لتقاء حين تسنو لواهبه بغير ا            سأطفي حرارات الفؤاد من الهوى  

 بغري املاء قدماً ثواقبه طفته  ضرم النريان ادمان مشعل كما

 بالصِرب ما جد غالبه فإطفاؤها  لألحزان منك زنارها وأصرب

 وال شيَء يطفيه فقد عز جانبه  فكيف حبقٍد منك يف القلِب راسِخ

اح قلبه، ومن وضع عنه احلمل الثقيل ويقال من أقلعت عنه احلمى استر:  قال صاحب الكتاب-125
  .اراح متنه ومن أمن عدوه أمن ليله وثلج صدره

  : قال ركاض الدبريي أيضاً" 166"

 احلُب ال تقوى عليه النوازلُ من  ِحملٌ ثقيلٌ محلته وفدحين

 أخالئي الذين أُنازلُ عدو  ليلي إنه عاد شائناً وأسهر

ألقيت ثقله احلُب اهلوى ال كان للمرء شاغلُ وثقلُ  فلما سلوت 
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راح الظَّهِر هاٍد يف اهلوى فبترمتين العدى فاستدبرتين العواذلُ  م  

ويقال العاقل وان كان واثقاً بقوته ورأيه ال حيمله ذلك على ان جيين على :  قال صاحب الكتاب-126
نفسه عداوة وبغضة، وال يغتر بعداوة ضعيف اتكاالً على ما عنده من القوة والرأي كما أن الطبيب وان 

  .الً عليهاكان عنده الترياق وادوية السموم ال حيمله ما عنده من ذلك على شرب السم اتكا

  : قال حصني بن زهري للربيع بن زياد حني فعل باخيه قيس ما فعل من اخذ أدراعه" 167"

 ثقٍة اال تنازع يف خطب على  كُنت ذا رأٍي وعقل وقوٍة إذا

 وتستِع العداوة بالعتب إليك  جتنت البغضاء من متقرٍب فال

 حلرِبلوهن الذي يبدي وبأسك يف ا  ال تستضعفن مقالً وإياك

  يحاذر يف اإلحمال من صاحٍب مريب  البصري الطب ال يركب الذي فإن

 من الترياق أو حمكِم الطب لديه  سماً باتكاٍل على الذي فيشرب

 العقلُ يف بعٍد يحاذر أو قرِب هو  يلتبس يوماً عليك فإنه وال

م وما عند اجلنود قادم وما يف ويقال إمنا يستخرج ما عند الرجال وال:  قال صاحب الكتاب-127
  .الدين والتأويل علماؤه

  : قال احلجاج ملا أمر بقتل محرز بن لقيط متمثالً" 168"

  فلم خيف عين منك جد وال هزلُ  ملا كنت انت رعيةً خربتك

 يعي عنه من دفائنهم دخلُ فلم  اخترب املكنونَ قائد عصبٍة كما

 علم التأويل ذو العلم ال أغلو كما  اطٍنذا علٍم بك اليوم ب فأصبحت

    

  مبا حده يف مثل أمثالك العدلُ  فيك احلق بالعدل حاكماً سأبلُغُ

ويقال كثرة العمال إذا مل يكونوا جمزين مضرة بالعمل فان العمل ليس :  قال صاحب الكتاب-128
حجراً ثقيالً فيجهد نفسه وال رجاؤه بالكثري منهم ولكن بالقليل من صاحليهم، كالرجل الذي حيمل 

  .يصيب به مثناً، وآخر حيمل الياقوت فال يثقله وال جيهد نفسه ويصيب به أكثر من امله

  : قال لبيد بن ربيعة" 169"

 يف كلِّ عيٍب ومشهد حتاوله  إذا كثر اإلخوانُ يف العمل الذي

 مع اإلضرار أفسد مفسِد فذاك  تك لإلجزاء فيه مبالغاً ومل

 تِتم لك األعمال يف كُلِّ حمفَِد  قليلُ الصاحلني بنصحهم نولك
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  : وقال عبد احلجر بن أمية بن أيب الصلت" 170"

  ثقيالً غري ما طائِل الرفِد         ذا محل الصخر امرؤ كان محلهإ

   كثري خفيف مبلغٌ أسعد اجلد      فإن حملَ الترب العزيز فإنه
يقال الرجل حيذره السلطان إذا كان قد أطيلت جفوته أو كان شرها و:  قال صاحب الكتاب-129

حريصاً أو كان أجرم جرماً مع نظراء له فعفي عنهم دونه، أو عوقبوا مجيعاً فبلغ منه ما مل يبلغ منهم، أو 
 أو كان قد أبلى بالء حسناً مع نظراء له ففُضلوا عليه يف املرتلة واجلاه، أو كان غري موثوق به يف الدين،

فكل هؤالء ليس . كان خياف يف شيء مما ينفعه عند السلطان ضرراً، أو كان لعدو السلطان مواداً
  .للسلطان حقيقاً باالسترسال إليهم والثقة م واالئتمان هلم

  : قال املُسيب بن علس أعشى بين قيس بن ثعلبة" 171"

 نتِقمعليك فان احلُر ي حقداً  تأمنن امراءاً أورثت مهجته ال

 احلرص حىت ناله العدم مستشعر  جفوته واملرء ذو شره أطلت

 دوم جوراً مبا اجترموا عاقبته  كان يف قوٍم ذوي جرٍم وآخراً

  من دونه فضلُ ما أبلوا وما غنموا  كان أبلى وأقوام عرفت هلُم أو

 نقِصِه من جزيٍل حني يقتسم أو  كان خيشاك ضراً يف منافعِه أو

 اخلرِز ما تصغي وتعتصم أعدائك  كان ليس بذي ديٍن وكان إىل أو

 أملَّ وإن بروا وإن خدموا فيما  ال تأمتنهم وال جتعلهم ثقةً

من احلرمان والفتنة واهلوى والفظاظة : ويقال يؤتى امللك من ست خصال:  قال صاحب الكتاب-130
واما . لنصحاء والساسة ومن أهل الرأي والنجدة واألمانةفأما احلرمان فمن األعوان وا. والزمان واخلُرق

. واما اهلوى فاإلغرام بالنساء واللهو والصيد وما أشبه ذلك. الفتنة فبحرب الناس ووقوع احلرب بينهم

وأما الزمان . وأما الفظاظة فاإلفراط يف الشدة حىت يستعمل اللسان بالشتم واليد بالبطش يف غري موضعه
وأم اخلرق فإعمال الشدة يف موضع اللني وإمال اللني يف .  من نقص السنني واملوتانفيما يصيب الناس

  .موضع الشدة

قال األبرص، وهو أبو عبيد بن األبرص، يعدد اخلصال وغريها يف حجر بن عمرو أيب امرئ " 172"
  : القيس بن حجر وحيرض بين أسد على قتله

 لُّهن مشنيخالالً كُ تردى  نطيع املُترف امللك الذي عالم

  ا نال منا القهر وهو غري غبني  احلرمان والفتنة اليت فأكربها
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 وال خل صدٍق يعتريه أمني  وزراء يعرفون نصيحةً فال

 منهم صاحب وخدين فيعرف  أهل رأٍي ال وال أهل جندٍة وال

من أطاع بغلظٍة يسوم دين  بعزوي الذي يعصيه فهو قرين 

يف و ويشتدفهو يلني وحني  قٍت به اللني واجب يكون الشد 

 هي العار والشنعاُء حيثُ يكونُ  بالنسوان فاْحتقب اليت وأُغرم

 وخزي حيثُ حلَّ يشني عليه  واللهو الذي هو سبةٌ وبالسكِر

 سنونٌ بعدهن سنونُ علينا  به قحطاً وموتاً فقد أنت رمينا

سامناوى وليد نخبسٍف ال يفُنونُ ومأتاة  ه آفاٍت هلن 

 وقتلُ الظاملني يهون عليه  فكيف نرى اإلبقاء ال كان مترفا

 عار احلياة وصونوا مبقتله  أسد شدوا املآزر وارحضوا بين

    

 دون اجلميع رهني ملفترٍض  بتعجيله األحساب فاملرُء نهزةٌ

ية والصحابة رجالً قد ساواه يف الرأي ويقال إذا عرف امللك من الرع:  قال صاحب الكتاب-131
  .واهليبة واملرتلة واملال والتبع فليصرعه فانه إن مل يفعل به ذلك كان هو املصروع

قال أبو داود االيادي وامسه جارية بن احلجاج جلذمية األبرش حيضه على قتل ندميه العبادي أحد " 173"
  : االثنني اللذين يضرب ما املثل

 نفٍس يف مخول من الذكر دناءةُ  ل الرب ساعةًومل يستأه بررت

 يف سر أمرك واجلهر ترشحه  دون األنام مرفهاً وقدمته

 ومرتلٍة يف الناس سامية القدر  فأصبح ذا رأي وعلم وهيبة

  وساواك يف األتباع والنهي واألمِر  وحىت تراءته العيون جاللٍة

  بأٍس تزين بالوفِرذي وسطوة  بفعل ال يرد مقاله وقال

 مسلوب التملك يف ستِر فتصبح  يبق إال أن يعضك عضةً فلم

 ختاف فإن املوت يدفَع باحلذِر  مل تغير ما به فاحذر اليت فان

  .ويقال خري االخوان أقلهم مصانعة يف النصيحة:  قال صاحب الكتاب-132

  : قال بعض املتقدمني" 174"

األخالِء الص وخريإخاؤه صاِنع يف نصيحِة صاحِب  حيحومن مل ي  
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  . قال وخري النساء املوافقَة-133

  : قال كعب بن زهري" 175"

  وكان لها فهم وعقٌل يزينُها    وخير نساء الدهر ما وافق الفتى

  .وخري االعمال احالها عاقبة وخري الرب صلة الرحم وخري الثناء ما كان على أفواه االخيار:  قال-134

أنشدين أبياتاً يكون فيها نصح ومعترب : قال عمر بن عبد العزيز لطُريح بن إمساعيل الثقفي" 176"
  : فأنشده

 وحتلو يل عليها العواقب تدوم  أعمال الفىت الزاد لليت وأفضل

 تجازى آجالً بالرغاِئِب عليها  بر ِبرك الرحم اليت وافضل

  يدوم له ما جد يف السِري راكب  وحسن ثنا األبرار يف كُلِّ حمفٍل

  .يقال أشرف السلطنة ما مل خيالطها بطر:  قال صاحب الكتاب-135

  : قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات يف حممد بن مروان بن احلكم" 177"

  خصالٌ هي اد الذي ليس ينكر  وزين سلطانَ األمري محمٍد

 فيها الفوز يف يوِم يحشر ؤملُي  ودين والتواضع لليت حياٌء

 كربياٌء ِمنه تخشى وحتدذر وال  بطر يف ملكه وجتبر فال

  : وقال عبيد اهللا أيضاً فيه" 178"

  جربوت يرى وال كربياُء  ملك قُوٍة ليس فيه ملكُه

  .ويقال أغىن األغنياء من مل يكن للحرص أسرياً:  قال صاحب الكتاب-136

  : عبيد اهللا بن عمر يف أخيه عبد اهللاقال " 179"

 حبسٍن قنوٍع والقنوع هو اليسر  غنيت فما أصبحت للحرص غانياً

  .ويقال خري األصدقاء من ترك املزاح:  قال صاحب الكتاب-137

  : قال أبو كدام جد ِمسعر بن كدام وروي ِملسعر يف ابنِه ِكدام" 180"

  ع مقال أٍب عليك شفيقفامس  حمضتك يا ِكدام نصيحةً إين

 ال أرضامها لصديِق خلقاِن  أما املزاح مع املرِء فدعهما

 جاٍر وال لرفيِق ِلمجاوٍر  بلوا فلم أمحدهما إين

  .ويقال خري االخالق ما كان اعوا على الورع:  قال صاحب الكتاب-138
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  :قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات يف مصعب بن الزبري" 181"

  كريم ههنزعن الفحشاء والفعل المعيب             له خُلقٌ ي  

 العلم املُزين لالديِب مع  مساحةٌ ووقار هدٍي وفيه

  وأشجع من أسامةَ يف احلروب  من مخدرٍة حياٍء واحيي

ويقال ال تعلن عقوبة من مل يعلن ذنبه فإن لكل ذنب عقوبة، فالذنب السر :  قال صاحب الكتاب-139
  .السر ولذنب االعالن عقوبة االعالنعقوبة 

  : قال الفرزدق" 182"

خفيةً أسر وملُك يف احلكِم ال جيهلُ  فعاقبته  

ِدلُ عالنية  وأعلن ذنباً فعاقبتهفعل من يع 

    

ويقال السلطان إذا كان صاحلاً ووراءه وزراء سوء منعت اخلاصة خريه :  قال صاحب الكتاب-140
اء الصايف العذب فيه التماسيح فال يستطيع أحد دخوله واالستسقاء منه وان كان مثل امل. والعامة عدله

  .حمتاجاً

  : قال الفرزدق أيضاً" 183"

 وزراء السوء أنت معيب ملن  لئن كُنت ملكاً ذا صالٍح مطهراً

 وال راٍج جداك غريب خبٍري  أليس الذي ختتصه غري آيب

  ىل غري باري اخللق فيك مجيبإ  العدلُ نرجوه األنام فما لنا وال

  : وقال جرير البن عمر بن عبد العزيز" 184"

 ظاملٌ وحسود ليحرمنيه  لئن كنت ممنوعاً نوالك إنه

  محت سبلها من أن ترام أسود  حرم الرواد مرتع روضٍة كما

رأي بتحصني ويقال يصيب امللك الظفر باحلزم واحلزم باجالة الرأي وال:  قال صاحب الكتاب-141
  .األسرار

  : قال أمية بن أيب الصلت" 185"

 بالرأي جتنيِه مدى األبِد واحلزم  تظفر قبل البأس واجللد باحلزِم

  إدراك حاجك يف قرٍب ويف بعِد  حتصني أسرار تروم ا والرأي

  : أخذ هذا املتنيب فقال" 186"
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  ثاينهي أولٌ وهو احمللُّ ال  قبلَ شجاعة الشجعان الرأي

 من العلياِء كُلَّ مكاِن بلغت  هما اجتمعا لنفٍس حرٍة فإذا

من قبل النساء أو من قبل : يطلع على أسرار امللوك من قبل أربعة وجوه:  قال صاحب الكتاب-142
  .صاحب الرأي أو من قبل احلشم أو من الرسل املستعلمني اخلرب

  : قال القطامي" 187"

  من النساِء وعن ذي الرأي والحشِم     ٍم ذوي ثقٍةفحصِن السر عن قو

إما ظفر مبا يريد وإما : ويقال من حصن سره كان له من حتصينه أمران:  قال صاحب الكتاب-143
  .السالمة من عيبه وضرره، ان أخطأه ما كان يؤمل من الظفر

  : قال عبيد بن األبرص األسدي" 188"

   أخطأت ما كنت أطلبمن العيب إن  سري فالسالمةُ ستره أحصن

 الذي قد كان ِمين أصوب فستر  أنا مل أخطئ وكنتمظفراً فإن

ويقال إذا كان امللك حمصناً لألسرار متخرياً للوزراء مهيباً عند العامة بعيداً :  قال صاحب الكتاب-144
قدراً ملا يفيد وما من أن يعلم ما يف نفسه أحد، ال يضيع عنده حسن بالء وال يسلم منه ذو جرم وكان م

  .ينفق كان خليقاً بأن ال يسلب صاحل ما أويت

  : قال عدي بن زيد يف املروداخ بن خبت نصر وضربه مثالً للنعمان بن املنذر يف حبسه" 189"

ِل املاضي اعتبارعقٍل أخي فهم بصري لذي  أال يف الو 

 ونصٍح يف األموِر بإشفاٍق  للوزارة من رعاه ختير

جازي  ن سره فعال مهيباًوحصالكثِري ي القُلَّ باجلم 

 به إىل يوِم النشور يزانُ  اإلحسان واإلكرام فعالً من

 بال سرٍف مبري وتقديٍر  ما أفاد حبسن هدي وأنفق

 علم أخبار اخلبري كفاه  يف الرعية منه رأياً وأمجل

  فيعلم بالضمري هوى الضمِري  من دنا بثبات ذهن يالحظ

زموح الزمانُ تدبري روِر من  وواتاهص للساملوت املنغ 

 ذي العزِة الرب القديِر سوى  يبقى على األيام باٍق وما

ويقال من السر ما يدخل فيه الرهط، ومنه ما يدخل فيه الرجىن، ومنه ما :  قال صاحب الكتاب-145
  .حديدخل فيه الواحد، ومنه ما ال ينبغي أن يطلع عليه أ
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  : قال الراعي النمريي" 190"

 حنيان وأحزمها الفرد ومنه  حاالت فمنه مجاعةٌ وللسر

  إىل الفرص الاليت ينال ا اجلَد  منها صون ِسرك كامتاً وأفضل

فمن كان شأنه اللني واملواتاة . ويقال يعترب املرسل برأي رسوله ونفاذه:  قال صاحب الكتاب-146
  .الرسول يلني القلب إذا رفق وخيشن الصدر إذا خرق ألنه مبلغ غري ملومو. أجنح يف الرسالة

  : قال سوادة احلروري يف رسول املهلب بن ايب صفرة" 191"

 ذا رأي سخيٍف مظال وجدناه  وملا اختربنا ظاملاً برسولِه

  ومستأجراً يعطى إذا الشهر أكمال  أبيه يف أمسه وفعاله شبيه

    

  رسولك يا مظلوم أجنح مرسال  ٍي وحسن تثبٍتكان ذا رأ فلو

 قلب امللك إما تذلَّال يلين  ألن رسول املرء لُطفاً برفقِه

رقهرٍق ونوك فخوإن كان ذا خ  نخشال يأنْ يتفض منه الصدر 

 ناله سهم الردى ما حتمال ولو  رسوٍل ال حمالةَ مبلغٌ وكُلُّ

 ويقال ال يطمعن ذو الكرب يف الثناء احلسن وال ذو اخلب يف كثرة الصديق : قال صاحب الكتاب-147
وال السيئ االدب يف الشرف وال الشحيح يف الرب وال احلريص يف قلة الذنوب وال امللك املختال املتهاون 

  .يف ثبات ملكه

  : قال أعشى باهلة" 192"

 ويطمع يف حسن الثناء محيد  بثصوب الكرب نوكاً وضلة تردى

 ألخي خب يكونُ وديد وهل  اخلب يرجو أن أكون وديده أخو

 الشرف املذكور حني يبيد هو  يك باملختاِر لألدِب الذي ومل

  من احلوب عاري املنكبني رشيد  احلرص عنه واستقل وإنه نفى

 ضنني حيث كان يسود وأي  ضنٍني يستحق مربةً وأي

 أخلق ملكاً كان وهو جديدف  للمختال أبدى اوناً وإنك

ويقال إذا مل يكن يف مملكة امللك قرة أعني رعيته فمثله كمثل زمنة العرت :  قال صاحب الكتاب-148
  .اليت يصيبها السخلة فال جتد فيها شيئاً من اخلري

  : قال عبد الرمحن بن حسان بن ثابت" 193""
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 عيتك اللُّباإلينا وكُنا من ر  كُنت ذا ملٍك ومل تسد طائالً إذا

 أمٍر ِمنك اعجزنا قُربا لفائت  يوماً بعد يوٍم ونرجتي نؤملُ

 له خري وقد أخطأ الشخبا وأنى  فنحن رضيع العِرت مص زنامةً

ويقال امور امللك كبرية ومن حيتاج إليه فيها من العمال واألعوان مثل :  قال صاحب الكتاب-149
نصيحة وأصالة الرأي والعفاف قليل والسبيل يف ذلك معرفته م مث يتفقد ومن جيتمع فيه منهم ال. ذلك

مث عليه بعد ذلك أن ال يترك حمسناً . أعماهلم وأمورهم حىت ال خيفى عليه إحسان حمسن وال إساءة مسيء
 وال يقر عاجزاً على عجزه، فإنه إن صنع ذلك اون احملسن واجترأ املسيء وتأىن. وال مسيئاً بغري جزاء

  .العاجز ففسد األمر وضاع العمل

  : قال سليمان بن هشام بن عبد امللك يف الوليد بن يزيد بن عبد امللك حني استخلف" 194"

عاون وحتتاج  من املُلك الكثري وأهله حويتيف أشغاله من ي 

 النصح واآلراء فيما نداين ذوو  ِبنا إن كنت تعلم أننا فأبب

 حظٌ عند مثلك زائن فذلك  ارناقليلٌ والعفاف ِشع وحنن

 يف خفيٍة واحملاسن إساءاتنا  بنا األعمال تبد جليةً تفقد

 الشني عاقب بالذي هو شائن وذا  أخا اإلحسان منا بفعله فجاز

  إنه ضياع إذا أقرته واونُ  وذا العجز ال تقرر على العجز 
  حني يالينِمنه األمر ويفسد  فيزداد ذو العجز الركيك تأنياً

 قدرٍة رفع الذي هو كائن وال  على أننا ال نستطيع حبيلٍة

ويقال تنقُّل الناس من بعض املنازل إىل بعض وتركهم ما ألزموه وجرت :  قال صاحب الكتاب-150
هلم املعايش فيه والتماس الطبقة السفلى مراتب الطبقة العليا، مضرة للملوك وانتشار من األمور وفساد من 

  .دب ومنازعة من اللئيم للكرمي واألشياء جتري من ذلك على مثال حىت تنتهي إىل اخلطر اجلسيماأل

قال ابن مناذر يف غياث بن حرملة اهلنائي وكان على الشرطة بالبصرة وكان قبل ذلك شصاً إىل " 195"
  : أن قلّد الشرطة

نابذاً تنقلتالذي ألزمته غري الزِم لكل  من حال حلاٍل م 

 مسو الراسِخ املُتقادِم وكيف  علياء املراتب ضلةً ولتحا

  وال زلت يف ضيٍق من العيش دائم  جرت األقدار أنك مل تزل وقد

 ملك املصرين يف كل شائم على  وما حاولت منه مضرةٌ وهذا
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 ارجتاع الفوِت يوماً لنادِم وأىن  هو مل حيمسك أصبح نادماً فإن

 أهلُ اللُّؤم أهل املكارم ونازع  القوىومنه األمر منتشر  وأمسى

    

 به من نال فوز الغنائِم ينال  بابه واستفسد األدب الذي لدى

 إىل خطر عاٍل جسيم املداهِم  وإن كانت األشياُء جتري فتنتهي

منها الزيارة : ويقال خصال ثالثة يزداد ا ما بني االخوان لطفاً واسترساالً:  قال صاحب الكتاب-151
  . الرحال واملؤاكلة والنظر إىل احلشم واألهليف

  : قال مطيع بن إياس وكان صفي حيىي بن زياد احلارثي وكان أحد أهل األدب والعلم يف زمانه" 196"

 وحسن ِوصاِل مالطفةً  أخي يف رحلِه ويزورين أزور

 وداداً ال يتم حباِل تعاطوا  فيما بيننا حشمة األىل ونطرح

 بسعيي ناصراً ويوايل ويسعى  يشرب مشريبفيأكلُ من أكلي و

  كمهجة نفسي يف مجيع خاليل  له روح ومهجةُ نفسِه فروحي

فإن . ويقال ال يكثر الرجل على إخوانه محل املؤونات فيربمهم ويؤذيهم:  قال صاحب الكتاب-152
  .عجل البقرة إذا أكثر مصها فأفرط فيه ضربته برجلها حىت تنفيه عنها وتطرده

  : قال أبو طالب بن عبد املطلب" 197"

كإن أطق ِني ما لَمإنْ كَلَّفْت  لُقخ ِمين ِمن كرا سم اَءكس  

صديق طباع وصديق اضطرار وكالمها يلتمس : يقال الصديق صديقان:  قال صاحب الكتاب-153
ه وأما املضطر اليه منهما فله فأما املطبوع منهما فموثوق به على كل حاالت. املنافع وحيترس من املضار

فال يزال يرن منه بعض حاجاته ببعض ما يبقى من . حاالت يسترسل إليه فيها وحاالت يتقى فيها
  .احلاجة إليه

  : قال مسكني الدارمي" 198"

 كُلُّ من آخيته ِبصديِق وما  بأنَّ االصدقاء ثالثةٌ تعلَّم

 حدٍة وفريقيف و وأثبتهم  واصفاهم وداً أخو الطبع منهم

 كُلِّ ما حال أعز وثيق ويف  موثوق به يف أموره فذلك

 صبوح دائم وغبوِق صديق  وداً أخو الكأس إنه وأكذم

 فيها ِبكُلِّ طريِق مجيعهم  املُضطر يلتمس اليت وبينهما
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 أخرى منك فعل رفيق وجتفوه  تدانيه فَتدنيه مرةً فذاك

 منه القرب عند مضيق وحتذر  يرجتىتكافيه يف احلاالت ما كان 

 ويرجو النفع كلَّ شروِق تضر  يف طبعِه حيذَر اليت وكلهم

ويقال من اختذ صديقاً وأضاع رب صداقته حرم مسرة اإلخاء ويئس من :  قال صاحب الكتاب-154
  .منفعة اإلخوان

  : قال مسكني الدارمي أيضاً" 199"
       وهل يزكو الطريف ويثمر     وأضعتين تليداً أخذت صديقاً طارفاً          

 يبد بأساً منك يف حيثُ تصدر ومل  فمن ذا الذي بعدي يرجيك نافعاً

ويقال نعم العون على تسلية اهلموم وتسكني النفس عند البالء لقاء األخ : قال صاحب الكتاب-155
  .أخاه وإفضاء كل منهما بسره إىل صاحبه

  : دةقال ابن ميا" 200"

أُعني هريده  أخي يف كُلِّ أمٍر يو ذاكرإذا ما التقينا يف الذي ه  

 فتسكن نفسي حني فيه أُناظره  وأفشي إليه السر فيما ينوبين

 اهلم تسليه الطويِل يخامره على  لك عوناً ما يكون التقاؤنا فيا

 الرغائب ومن ترك األمر الذي لعله أن ويقال من مل يركب األهوال مل ينل:  قال صاحب الكتاب-156
  .يبلغه حاجته خمافة ما لعله يوقاه فليس ينال جسيماً

  : قال عروة العبسي" 201"

 دنياه وإن كان حازماً رغائب  إذا املرُء مل يقدم على اهلول مل ينل

 إذا جد فيه مبلغ احلاج ساملاً  ومن ترك األمر الذي علَّه به

 بذي أوٍب مدى الدهِر غامنا فليس  يكيدهأمٍر علَّه أن  خمافة

ويقال أعمال ثالثة ال يستطيعها أحد اال مبعونة من ارتفاع مهة وعظم :  قال صاحب الكتاب-157
  .صحبة امللوك وجتارة البحر ومناجزة العدو: حظر

 معاوية قال سلمة بن الوليد الكليب يف قسطنطني الرومي موىل معاوية لعنه اهللا وهو الذي كان" 202"
  : بعثه فأذَّنَ يف قسطنطينية وكان يلي غزواً يف البحر

  من اخلطر السِني بال متاري  ومبعده وعظم متِه

 ا وحزٍم غِري عاِر فقام  ِخدمةَ امللِك ابن حرٍب تناولَ
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  مناجزة لدى لُجِج الِبحاِر  قتال بين أبيه وأغناه

إما مع :  العاقل ال يرى إال يف مكانني وال يليق به غريمهاويقال الرجل:  قال صاحب الكتاب-158
كالفيل الذي اؤه يف موضعني إما يف بريته وحشياً . امللوك مكرماً وإما مع النساك يف مساجدهم متبتالً

  .وإمل للملوك مركباً

  : قال ابن الرقيات لعلي بن عامر بن معمر القُرشي" 203"

 من التقى فيه سقام يكون  أُعيذُك أن أراك جليس من ال

 أو تجاِلسك الِكرام لقيٍل  مل تؤت ذاك فكن مسرياً وإن

ويقال املال وسائر متاع الدنيا سريع إقباله إذا أقبل سريع ذهابه إذا ذهب :  قال صاحب الكتاب-159
  .مثل الكرة اليت هي سريع ارتفاعها سريع وقوعها

  : قال الراعي" 204"

 من حلظِة العني أسرع فتثمريه  الُ السوام وغريهأقبلَ امل إذا

  وشيكاً من التثمري أرجى وأجنع  هو وىل مدبراً ففناؤه وإن

ويقال ال يزال املرء مستمراً ما مل يعثر فإذا عثر مرة يف جادة جل به العثار :  قال صاحب الكتاب-160
  .ولو مشى يف جدد

  : قال محاد عجرد" 205"

وك عثرهديه ناملرَء حيس نتن  ضغضم حيثُ كُنت لومم فأنت  

 عثرٍة ال تستمر فتنهض على  ولو أعملت ليلك قائماً فأنت

ويقال من غالب امللك املصنوع له احلازم األريب الذي ال تبطره السراء :  قال صاحب الكتاب-161
  .وال تدهشه الضراء فحينه حيدوه إىل ذلك

  : يلى االخيلية لعبد الرمحن بن األشعث يف حماربته احلجاجقال ل" 206"

 ذا مخاتلٍة وحظِم أريباً  حداك احلني أن غالبت ملْكاً

 األمالِك من ِوتٍر وغم إىل  له فيما أتاه ومصنوعاً

 طعمني ممقوٍر وسم على  فذق كأساً فقُوالً فدونكها

لوك كالسيل بالليل ال تدري من أين يأتيك وال كيف ويقال معاداة امل:  قال صاحب الكتاب-162
  .تتقيه



اليمين-مضاهاة أمثال كليلة و دمنة  46  

  : قال بعض التغلبيني يف جساس بن مرة" 207"

 فريقينا أعز وأقدم وأي  ستعلم من عاديت إذ أنت جاهلٌ

 قابوس جيور ويظلم ليايل  كبحٍر فاض ليالً كمِل ما ألسنا

 لنواحي وهو خزيانُ مفْحما إليه  فلم يدر من أي النواحي رمت بنا

 فنحن إذاً منكم أعق وأظلم  مل ينلكُم ِمثلُها ِغب مصدٍر وإن

ويقال ويل ملن ابتلي بصحبة امللوك الذين ال يكرم عليهم صاحبهم إال أن :  قال صاحب الكتاب-163
منه حاجتهم فال ود وال فإذا قضوا . يطمعوا منه يف غىن أو حيتاجوا إليه، فعند ذلك يقربونه ويكرمونه

  .إخاء، ال البالء جمزي وال الذنب معفو عنه له

  : قال يف مثله عمران بن ِحطان لعنه اهللا يف عبد بن ذُهل الدارمي وكان مع احلجاج لعنه اهللا" 208"

صاِحبجرِب وإن  من ال يستقلُّ برأيِه تكنت ذا بأٍس ورأي م 

  صغٍري مثله يف املُركَِّبخبسٍف  هو الٍه عنك حىت تسومه ومن

 ويغين عنه يف كُلِّ مذهِب يذُب  فيطمع أو حيتاج منك إىل الذي

 نشٍر عنده وتقرِب بأحسن  مثل هذا لن تزال مكرماً ففي

 بعِني الشانئ املُتعتِب يراك  تقاضي حاجٍة فمباين وعند

 فمنسوب إىل غِري أحرِب صحيحاً  تبِل ال يجزي خبٍري وإن تكُن فإن

 يواسيك فيما ناب غري مؤنِب  فأمسك عليك الصاحب الصدق والذي

  .ويقال اغلط الناس أكثرهم مستجرياً وسائالً منجحاً:  قال صاحب الكتاب-164

  : قال جرير بن اخلطفي يف خارجة بن عيينة بن حصن الفزاري" 209"

الذ وِلم ديوالس يال تكونُ الفرد  روالفخ والبأس إليه تناهى اجلود  

سائٍل وسائلُك أجنَح رتوج  املُعكار رهِبِه الد جريٍن ييف أم 

ويقال ال غنياً من مل يشارك يف ماله وال يعد عيشاً ما عيش يف بغضة وسوء :  قال صاحب الكتاب-165
  .ثناء

    : قال جرير بن اخلطفي أيضاً" 210"

 فقري حيثُ زلت من األرِض فأنت  ذا ماٍل ضنيناً ببذلهكُنت  إذا

  إذا كنت مشؤوم اخلالئق والعرِض  كُنت يف عيٍش فليس بعيشٍة وإن

  خاتمة النسخة ف
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متت األمثال املستخرجة من كتاب كليلة ودمنة وما ضاهاها من أشعار العرب حبمد اهللا وكرمه وعونه فله 
لى حممد وآله وسلم، أواخر يوم السبت من أواخر شهر ربيع األول من احلمد والشكر أبداً وصلى اهللا ع

سنة اثنتني وستني ومثاين مائة سنة وكاتبه إبراهيم بن علي بن حيىي بن حممد بن عيسى بن أسعد املالكي مث 
  .نياملرادي مث املذججي غفر اهللا لوالديه وألقاربه وملشاخيه يف الدين وجلميع املسلمني واملسلمات آمني آم

  خاتمة النسخة ب

هذا آخر ما استخرجته من األشعار املضاهية ألمثال : قال أبو عبد اهللا حممد بن احلسني بن عمر اليمين
وكان ذلك يف مناف االربعني وثالمثائة ومحلته إىل املعز يف سنة مثاٍن ومخسني وثالمثائة إىل . كليلة ودمنة

  .املنصورية

دنا حممد نبيه وعلى آله وسلم تسليماً كثرياً وحسبنا اهللا ونعم واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على سي
  .الوكيل

  .جدول بالقطع املختارة كما وردت يف كليلة ودمنة واألدب الصغري وعيون األخبار وجاويدان خرد

ووجدت الناسك قد فكر فعلته السكينة وشكر فتواضع وقنع فاستغىن ورضي فلم يهتم وخلع الدنيا فنجا 
رفض الشهوات فصار طاهراً وانفرد فكفي األحزان وطرح احلسد فظهرت منه احملبة من الشرور و

وسنحت نفسه عن كل شيء فإن استكمل العقل وأبصر العاقبة فأمن من الندامة ومل خيف الناس فأمن 
  ".35ك"منهم

غالبة وأعلمي أن هذا اجلسد ذو آفات وأنه مملوء أخالطا فاسدة قذرة جتمعها أربعة أشياء متعادية مت
كالصم املفصل أعضاؤه إذا ركبت مجعها مسمار واحد وأمسك بعضها . تعمدهن احلياة وهي إىل نفاذ

  ".27ك"فإذا أخذ املسمار تساقطت األوصال. على بعض

يا نفس ال حيملنك ما تريدين من صلة أهلك وأقاربك والتماس رضاهم على مجع ما لكني به فإذا أنت 
  ".28-27ك"ويذهب بعرفها آخرونكالدخنة الطيبة اليت حتترق 

  ".36ك"وأنه كاملاء امللح الذي ال يزداد الظمآن منه شربا إال أزداد به عطشاً

أو كالعظم املتعرق الذي يصيبه الكلب فيجد فيه ريح حلم فال يزال يلوكه وكلما أزداد له شاً زاد 
  ".36ك"كدوحاً حىت يدمي فاه

ق هلا مصيب منها حالوة عاجلة ويف أسفلها موت وكالكوزة من العسل يف أسفلها سم والذائ
  ".36ك"زعاف

  ".36ك"وكدودة األبريسم اليت ال تزداد على نفسها لفاً إال ازدادت تشبكاً ومن اجلروح بعداً
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وهي حقيق إال يغفل عن أمر آخرته والتزود هلا، فإن املوت ال يأيت إال بغتة وليس بينه بني أحد وقت 
  ".142ك"معلوم

 إن العاقل إمنا يعد أبويه من األصدقاء ويعد األخوة من الرفقاء واألزواج إلفا والبنني ذكراً :وكان يقال
  ".239ك"والبنات خصيمات واألقارب غرماء ويعد نفسه فرداً وحيداً

  ".47ك"ليعد من البقر والغنم من مل تكن مهته إال بطنه وفرجه: وقيل

  ".47ك"فسه وأصحابه فهو وإن قل عمره طويل العمرفمن عاش ما عاش غري خامل املرتلة ذا فضل على ن

  ".47ك"ومن كان عيشه يف وحدة وضيق وقلة خري على نفسه وأصحابه فهو وإن طال عمره قصري العمر

وإمنا مثل ذلك . واالرتفاع من ضعة املرتلة اليت شرفها شديد املؤنة واالحنطاط منها إىل الضعة هني يسري
  ".48ك"ألرض إىل العاتق شاق وطرحه من العاتق إىل األرض يسريكاحلجر الثقيل الذي رفعه من ا

ال يواظب أحد على باب السلطان ويطرح األنفة وحيمل األذى ويظهر البشر ويكظم الغيظ : وقد قيل
أمور ثالثة ال جيترئ عليها إال األهوج : وقد قالت العلماء" 19:1ع"ويرفق يف أمره إال خلص إىل حاجته

  ".50ك"صحبة السلطان وائتمان النساء على األسرار وشرب السم للتجربة: القليلوال يسلم منها إال 

فاالرتقاء إليه . وإمنا شبه العلماء السلطان باجلبل الوعر الذي فيه الثمار الطيبة، وهو معدن السباع املخوفة
  ".50ك"شديد واملقام فيه أشد وأهول

ن منها أن يسخط على من مل يستوجب فإن مل يكن هذا فعسى أن يكون من سكرات السلطان؛ فإ
قد غرر من جلج يف البحر وأشد : وكذلك قيل. السخط ويرضى عمن مل يستحق ذلك من غري أمر معلوم

منه خماطرة صاحب السلطان فأنه خليق وأن هو لزمهم بالوفاء واالستقامة واملودة والنصيحة أن يعثر فال 
  ".77ك"ينتعش

  ".52ك"ص فليس ذلك بتصغري للياقوت ولكنه جهل ممن فعل ذلكومن ضبب اللؤلؤ والياقوت بالرصا

    

فأن الصغري رمبا عظم كالعصب . والوايل حقيق إال حيتقر مروءة وجدها عند أحد وإن كان صغري املرتلة
  ".53ك"الذي يؤخذ من امليتة فإذا عملت من القوس أكرم فيقبض عليه امللك وحيتاج إليه يف هلوه وبأسه

  ".64ك" يدع مشاورة عدوه إذا كان ذا رأي يف األمر الذي يبشرك فيهفإن ذا العقل ال

  ".65ك"إذا لقي املرء عدوه يف املواطن اليت يعلم أنه هالك فيها حقيق أن يقاتل كرماً وحفاظاً

فأحد احلازمني من إذا نزل به البالء مل يدهش ومل يذهب . الرجال ثالثة حازمان وعاجز: فأنه كان يقال
وأحزم من هذا املتقدم ذو .  ومل يعي برأيه وحيلته أو مكيدته اليت ا يرجو املخرج والنجاةقلبه شعاعاً

العدة الذي يعرف األمر مبتدأ قبل وقوعه فيعظمه إعظامه، وحيتال له حيلته كأنه قد لزمه فيحسم الداء قبل 
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ين األماين حىت يهلك وأما العاجز فهو ال يزال يف التردد ومت. أن يبتلى به ويدفع األمر قبل وقوعه
  ".69ك"نفسه

الناس حازمان وعاجز فأحد احلازمني الذي إذا نزل به البالء مل ينظر به وتلقاه : وقرأت يف كتاب للهند
والعاجز يف تردد وتثن . وأحزم منه العارف باألمر إذا قيل فيدفعه قبل وقوعه. حبيلته ورأيه حىت خيرج منه

  ".280:1ع"بع مرشداًحائر بائر ال يأمتر رشداً وال يط

  ".74ك"ومن بلغ يف الدنيا جسيماً فلم يبصر

أو أتبع اهلوى فلم يعثر أو جاور النساء فلم يفتنت أو طلب إىل اللئام فلم يهن وحيرم أو واصل األشرار 
أو صاحب السلطان فدام له منه " 75-74ك"فسلم أو صاحب السلطان فدام له منه اإلحسان

  ".75-74ك"اإلحسان

  ".74ك"إىل اللئام فلم يهن وحيرمأو طلب 

  ".75ك"فإن مة األشرار رمبا أورث أهلها مة األخبار

وأعجبت منه أن أكون أطلب رضاه وموافقته فال يرضى واعجب من ذلك أن ألتمس حمبته واجتنب 
  ".76ك"خمالفته فيغضب ويسخط 

تبة يف ورودها كان الرضا يف ألن العلة إذا كانت املع. وأن كانت موجدته عن غري سبب انقطع الرجاء
  ".76ك"إصدارها

وعرفت أنه من التمس الرخصة من اإلخوان عند املشاورة واألطباء عند املرض والفقهاء عند الشبهة فقد 
  ".77ك"أخطأ الرأي وزاد يف املرض واحتمل الوزر

من الفقهاء عند من التمس من اإلخوان الرخصة عند املشورة ومن األطباء عند املرض و: ويف كتاب للهند
  ".30:1ع"الشبهة أخطأ الرأي وازداد مرضاً ومحل الوزر

فأن الشجرة احلسنة رمبا كان . وإن مل يكن هذا فلعل بعض ما أعطيته من الفضل جعل فيه هالكي
والطاووس رمبا صادر ذنبه الذي . فسادها يف طيب مثرا إذا تنوولت أغصاا وجذبت حىت تكسر وتفسد

  ".77ك"وباالً عليه فاحتال إىل اخلفة والنجاة ممن يطلبه فيشغله عن ذلك ذنبههو حسنه ومجاله 

  ".77ك"والفرس اجلواد القوي رمبا أهلكه ذلك فأجهد وأتعب واستعمل ملا عنده من الفضل حىت يهلك

وأهل . والرجل ذا الفضل رمبا كان فضله ذلك سبب هالكه لكثرة من حيسده ويبغي عليه من أهل السوء
  ".77ك"ثر من أهل اخلري بكل مكان فإذا عادوه وكثروا عليه أوشكوا أن يهلكوهالشر أك

  ".79ك"ومن بذل نصيحته واجتهاده ملن ال يشكر له فهو كمن بذر بذرة يف السباخ
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أال ترى أن املاء ألني من القول وأن احلجر أشد من القلب وليس يلبث املاء إذا طال حتدره على احلجر 
  ".83ك"الصلد أن يؤثر فيه

فإن املاء ألني من القول واحلجر أصلب من القلب وإذا أحندر عليه وطال ذلك : وقرأت يف كتاب للهند
  ".22:2ع"أثر فيه

فكذلك النجدة تلحقها السخافة عن خطأ الرأي فأا إذا فقد أحدمها صاحبه مل يكن لآلخر عمل عند 
  ".88ك"رأي وال تبلغ هي شيئاً إال بهاللقاء وللرأي عليها الفضل ألن أموراً كثرية جيزي فيها ال

  ".89ك"وال خري يف الكالم إال مع الفعل وال يف الفقه إال مع الورع وال يف الصدقة إال مع النية

وأعلم أن األدب يدفع عن اللبيب السكر ويزيد األمحق سكراً كالنهار فأنه ينري لكل ذي بصر من الطري 
  ".89ك"هوغريه وال تستطيع اخلفافيش االستقالل في

األدب يذهب عن العقل السكر ويزيد األمحق سكراً كما أن النهار يزيد كل : ويف كتاب كليلة ودمنة
  ".281:1٬41:2ع"ذي بصر بصراً ويزيد اخلفافيش سوء بصر

وذو السخف يرتقه أدىن أمر . وذو الرأي التبطره مرتلة اصاا كاجلبل الذي ال يتزلزل وأن اشتدت الريح
  ".90-89ك"يله الشيء اليسريكاحلشيش الذي مي

ذو العقل ال تبطره املرتلة والعز كاجليل ال يتزعزع وأن اشتدت عليه الريح : ويف كتاب كليلة ودمنة
  ".281:1ع"والسخيف يبطره أدىن مرتلة كاحلشيش حبركة أضعف ريح

    

 املرء نفسه بضر الناس ومن احلمق التماس اإلخوان بغري الوفاء واألجر بالرياء ومودة النساء بالغلظة ونفع
  ".90ك"والفضل والعلم بالدعة واخلفض

من احلمق التماس الرجل اإلخوان بغري وفاء واألجر بالرياء ومودة النساء بالغلظة : وقرأت يف كتاب للهند
  ".40:2ع"ونفع نفسه بضر غريه والعلم والفضل بالدعة واخلفض

 احلجر الذي يقدر على قطعه ال جترب به السيوف ال تلتمس تقومي ما ال يعتدل وتبصري من ال يفهم فأن
  ".91ك"والعود الذي ال ينحين ال يعاجل حنيه

أنه من لك يتثبت أوقعه ما حيتال به فيما عسى أال خيلص ... أنه رب امرئ قد أوقعه متحله يف ورطة
  ".92٬93ك"منه

  ".27د"ال يوقعنك بالد ختلصت منه آخر لعلك ال ختلص منه

  ".93٬94ك"لبيت ما مل يدخل فيه مفسد، وبقاء إخاء اإلخوان ما مل حيتل له مثلكوإمنا صالح أهل ا

  ".100ك"فأنه يقال إن امرءاً ال يود أحداً وال يبغضه إال وجد له يف نفسه مثل ذلك
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  ".128ك"والسبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي حيول بني احلازم وحاجته

واملودة بني الصاحلني " 33د"الذي حيول بني احلازم وبني طلبتهالسبب الذي يدرك به العاجز حاجته هو 
سريع اتصاهلا بطيء انقاطعها ومثل ذلك مثل كوز الذهب الذي هو بطيء االنكسار سريع اإلعادة 

واملودة بني األشرار سريع انقطاعها بطيء اتصاهلا كاالناء من الفخار . والصالح إن أصابه ثلم أو وهن
  ".131ك" وصل له أبداًمكسره أدىن شيء مث ال

ومثل ذلك مثل كوب الذهب الذي هو بطيء . واملودة بني األخيار سريع اتصاهلا بطيء انقطاعها
واملودة بني األشرار سريع انقاطعها بطيء اتصاهلا كاكوز من الفخار يكسره . االنكسار هني اإلصالح

  ".33د"أدىن عبث ال وصل له أبداً

  ".34د"احدة ومعرفة يوم فقط واللئيم ال يصل أحداً إال عن رغبة أو رهبةوالكرمي يود الكرمي عن لقية و

فأما املتعاطون . ذات النفس وذات اليد: إن اإلخوان أهل الدنيا يتعاطون بينهم أمرين ويتواصلون عليهما
وأما املتعاطون ذات اليد فهم املتعاونون . ذات النفس فهم املتعاونون املتصافون يستمتع بعضهم ببعض

  ".131ك"املستمتعون الذين يلتمس بعضهم االنتفاع ببعض

فأما املتبادلون ذات . ذات النفس وذات اليد:وإن أهل الدنيا يتعاطون فيما بينهم أمرين ويتواصلون عليها
  ".34د"اليد فهم املتعاونون املستمتعون الذن يلتمس بعضهم االنتفاع ببعض متاجرة ومكايلة

ابتغاء األجر واالكتساب لبعض شئون الدنيا فإمنا مثله فيما يعطي ويبذل مثل ومن كان إمنا يصنع املعروف 
  ".132-131ك"الصياد والقائه احلب للطري ال يريد بذلك منفعتهن بل يريد بذلك نفع نفسه

من صنع املعروف لعاجل اجلزاء فهو كملقي احلب ليصيد به الطري ال : وقرأت يف كتاب للهند
  ".176:3ع"لينفعه

  ".132ك"المة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً ولعدو صديقه عدواًإن من ع

من عالمة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقاً ولعدو صديقه : وقرأت يف كتاب للهند
  ".6:3ع"عدواً

اخلرس خري من اللسن املطعم بالكذب والعنني خري من العاهر والفاقة الفقر خري من النعمة والسعة من 
  ".138ك"س واالجتهاد يف الكفاف خري من اإلسراف والتبذير فيما ال حيلأموال النا

  ".139ك"وال حسب كحسن اخللق وال غىن كالقناعة وأحق ما صرب عليه ما ليس إىل تغيريه سبيل

  ".35د"وال حسب كحسن اخللق وال غىن كالرضا وأحق ما صرب عليه ما ال سبيل إىل تغيريه

ء كاحلرص والشره وال غىن كالرضا والقناعة وال عقل كالتدبري وال ورع ال فقر وال بال: ويف كتاب كليلة
  ".192:3ع"كالكف وال حسب كحسن اخللق
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إمنا خيترب ذو البأس عند اللقاء وذو األمانة عند األخذ واإلعطاء واألهل والولد عند الفاقة واإلخوان عند 
  ".145ك"النوائب

لم يفتضح وقل من أكثر من الطعام فلم يسقم وقل من قلما ظفر أحد يبغي وقل من حرص على النساء ف
  ".170ك"ابتلى بوزراء السوء إال وقع يف املهالك

ال ظفر مع بغي وال صحة مع م وال اجتناب حمرم مع حرص وال ثبات ملك : وقرأت يف كتاب للهند
  ".111:1ع"مع متهاون وجهالة وزراء

ستويا يف املروءة فافضلهما أعواناً فإن استويا يف ذلك إذا طلب اثنان أمراً ظفر به أفضلهما مروءة فإن ا
  ".172ك"فأسعدمها جداً

  ".177ك"إذا مل يستطع الرجل عظيماً إال باحتمال صغري كان حقيقاً إال يلتفت إىل الصغري

    

وذو العقل يق الكالم ويبالغ يف العمل ويعترف بالزلة ويثبت باألمور قبل اإلقدام عليها ويقبل عثرة عمله 
  ".183ك"بعقله كالرجل الذي يعثر على األرض وعليها ينهض ويستقيم

العاقل يقل الكالم ويبالغ يف العمل ويعترف بزلة عقله ويستقبلها كالرجل يعثر ... ويف كتاب دليلة
  ".281:1ع"باألرض وا ينتعش

مبلغاً يبطره ويسكره وال يبلغ البالء من ذي الرأي جمهود عقله فيهلكه وال الرخاء ينبغي له أن يبلغ منه 
  ".231ك"ويعمي عليه أمره

أحدمها من ال يثق بأحد، واآلخر : فأنه ليس أحد ابعد من اخلري من اثنني مرتلتهما واحدة وصفتهما خمتلفة
  ".231ك"من ال يثق به أحد

وإن الكرمي ال يكون إال شكوراً غري حقود، تنسيه اخللة الواحدة من اإلحسان اخلالل الكثرية من 
  ".233-232ك"ساءةاإل

وأعجل العقوبة عقوبة الغدر واليمني الكاذبة ومن إذا تضرع إليه وسئل العفو مل يعف ومل 
  ".233ك"يصفح

أعجل الذنوب عقوبة الغدر واليمني الفاجرة ورد التائب وهو يسأل العفو : وكان يقال
  ".100:3ع"خائباً

 خيطئه آجلها حىت تدرك األعقاب وأعقاب إن الغادر ال جياز له بعذره وإن اخطأه عاجل العقوبة مل
  ".239-238ك "األعقاب

  ".240ك "فمن كان له عقل كان على إماتة احلقد أحرص منه على تربيته
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إن أمر القدر لكما ذكرت ... إمنا كان ذلك قدراً مقدوراً وكنا له علالً فال تؤاخذنا مبا أتاك به القدر... 
ولكنه جيمع تصديقاً . من توقي املخوف واالحتراس من احملترس منهولكن ليس ذلك حقيقاً أن مينع احلازم 

  ".241ك"بالقدر وأخذاً بالقوة واحلزم

اليقني بالقدر ال مينع احلازم توقي املهالك وليس على أحد النظر يف القدر املغيب ولكن : ويف كتاب للهند
  ".143:2ع"عليه العمل باحلزم وحنن جنمع تصديقاً بالقدر وأخذاً باحلزم

الفاقة بالء واحلزن بالء وقرب العدو بالء وفراق األحبة بالء والسقم بالء واهلرم بالء ورأس : وكان يقال
  ".242-241ك"الباليا املوت

  ".242ك"وليس أحد أعلم مبا يف نفس املوجع ممن ذاق مثل ما به

 منه شيئاً وال يكون له يف أنه ال خري فيمن ال يستطيع اإلعراض عما يف نفسه ومييته ويتناساه حىت ال يذكر
  ".242ك"نفسه موقع

  ".243ك "والعاقل ال خييف أحداً ما استطاع وال يقيم على اخلوف وهو جيد مذهباً 

فأن خالالً مخساً من تزودهن بلغنه يف كل وجه وطريق وقرين له البعيد وآنس له الغربة وأكسبنه املعيشة 
  ".243ك"بة وكرم اخللق والنيل يف العمل كف األذى وحسن األدب وجمانية الري: واإلخوان

كيف األذى وحسن اخللق وجمانبة الريب والنبل يف : من تزود مخساً بلغنه وآنسنه: وقرأت يف كتاب للهند
  ".24:3ع"العمل وحسن األدب 

وشر املال ما ال ينفق منه وشر االزواج اليت ال توايت البعل وشر الولد العاصي وشر االخوان اخلاذل 
  ".243ك"نه وشر امللوك الذي خيافه الربيء وشر البالد بالد ليس فيها أمن وال خصب الخوا

شر املال ما ال ينفق منه وشر االخوان اخلاذل وشر السلطان من خافه الربسء : وقرأت يف كتاب للهند
  ".3:1ع"وشر البالد ما ليس فيه خصب وال أمن 

من غريه فارتدع عن ان يبتلى أحداً مبثل ذلك من الظلم ورمبا اتعظ اجلاهل واعترب مبا يصيبه من املكروه 
  ".276-275ك"والعدوان 

  ".276ك"كما تدين تدان : فاصربي من غريك على حنو ما صرب عليه غريك منك فإنه قد قيل

  .وانه من عمل بغري احلق والعدل انتقم منه وأديل عليه

لريح إذا مرت على الننت محلت نتناً وإذا فان صحبة االخيار تورث اخلري وصحبة األشرار تورث الشر كا
  .مرت بالطيب محلت طيباً

ظل الغمام وصحبة االشرار وعشق النساء والثناء : وقد قالت العلماء يف أشياء ليس هلا ثبات وال بقاء
  .الكاذب واملال الكثري
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املال الكثري ظل الغمام وخلة االشرار وعشق النساء و: ستة أشياء ال ثبات هلا": كتاب للهند"وفيه 
  .والسلطان اجلائر والثناء الكاذب

ظل الغمام وخلة االشرار وعشق النساء والنبأ الكاذب واملال : وقيل يف أشياء ليس هلا ثبات وال بقاء
  .الكثري

أمل : وهذا احلزن الذي أنا فيه وتذكري اخواين كاجلرح املندمل تصيبه الضربة فيجتمع على صاحبها أملان
  .قاض اجلرحالضربة وأمل انت

  ...انه من تكلف من القول والعمل ما ليس من شكله اصابه ما اصاب القرد 

  .وان الكرمي ال يكون إال شكوراً غري حقود تنسيه اخللة الواحدة من االحسان اخلالل الكثرية من االساءة

    

لب فالسعة يف املعيشة اما الثالثة اليت يط: ان صاحب الدنيا يطلب ثالثة أمور ال يدركها اال باربعة أشياء
  .واملرتلة يف الناس والزاد إىل اآلخرة

فاكتساب املال من معروف وجوهه وحسن القيام عليه والتثمري له : وأما األربعة اليت حيتاج إليها يف دركها
بعد اكتسابه وانفاقه فيما يصلح املعيشة ويرضى األهل واالخوان ويعود عليه يف اآلخرة مث التوقي جلميع 

اآلفات جبهده فمن أضاع هذه اخلالل األربع مل يدرك ما أراد ألنه إن مل يكتسب مل يكن له مال هذه 
وان . يعيش به وإن هو كان ذا مال واكتساب ثنم مل حيكم تقديره أوشك أن ينفذ فإذا هو ليس له شيء

ال مثل الغبار مث هو هو وضعه ومل يثمره مل متنعه قلة االنفاق من سرعة النفاد كالكحل الذي ال يأخذ منه ا
وان هو . مث ان كانت نفقته يف غري مواضع احلقوق اكتسب املذمة وصار إىل عواقب الندامة. سريع الفناء

  .اكتسب وأصلح مث أمسك عن انفاقه يف وجوهه كان كمن يعد فقرياً 

مث تكاره عليه ال تفعلن ذلك أيها امللك وال ترحم من ختافه فان امللك احلازم رمبا ابغض الرجل واقصاه 
ورمبا . فقربه وواله ملا يعرف من غنائه وفضله فعل فعل املتكاره على الدواء البشع رجاء منفعته ومغبته

احب الرجل وأدناه مث أهلكه واستأصله خمافة ضره كالذي تلدغ احلية أصبعه فيقطعها خمافة أن ينتشر 
  .السم يف جسده كله فيقتله 

حلازم رمبا أحب الرجل فأقصاه واطرحه خمافة ضره فعل الذي تلسع السلطان ا: قرأت يف كتاب للهند
ورمبا ابغض الرجل فأكره نفسه على توليته وتقريبه الغناء . احلية اصبعه فيقطعها لئال ينتشر مسها يف جسده
  .جيده عنده كتكاره املرء على الدواء البشع لنفعه
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فس أهله وولده واخوانه وصديقه عند كل امر ال يغفل العاقل عن التماس علما ما يف ن: وقد كان يقال
-179ك"ويف كل حلظة وكلمة وعند القيام والقعود وعلى كل حال فأن ذلك شاهد على ما يف القلوب 

180."  

  .فال مينعن ذا العقل عداوة كانت يف نفسه لعدوه من مقاربته والتماس ما عنده إذا طمع منه يف دفع خموف

وذو . وكثري من البغض يتحول حمبة ومودة عن حوادث العلل واالموروكثري من املودة يتحول بغضاً 
الرأي والعقل يهيئ لكل ما حدث من ذلك رأياً من الطمع فيما حيدث من ذلك قبل العدو واليأس مما عند 

  ".229ك"الصديق 

ن لكن ينبغي ا. فانه ليس كل من اسيء إليه ينبغي أن يتخوف غشه وعداوته، ويؤيس من نصيحته ومودته
فان منهم من إذا ظفر بقطيعته كان الرأي ان يغتنم ذلك منه . يرتل الناس يف ذلك على اختالف ما بينهم

  ".255ك"وميتنع من معاودته ومنهم من ال ينبغي تركه وقطعه على كل حال 

لضر ما ميضي من الضر والنفع بأن حيترش من ا: فان خالالً ثالثاً املرء حقيق بالتفكر فيها واالحتيال هلا
وما هو مقيم فيه من ذلك فيستوثق مما يوافقه . الذي اصابه لئال يعود إليه ويرفق يف احملبوب طلب مراجعته

ويهرب مما خيالفه وما هو منتظر له فيطلب املرجو ويلتجئ من احملذور باالستعداد ملا يرجو أو خياف 
  ".62ك"

قه وال عليك ان تصحب من ال جود له إذا الزم ذا العقل والكرم واسترسل إليه واياك وفرا: وكان يقال
كان حممود الرأي واحترس من سيئ اخالقه وانتفع مبا عنده وال تدع مواصلة السخي وان كان ال نبل له 

  ".94ك"واستمتع بسخائه وانفعه بلبك واهرب من اللئيم األمحق 

ذي الكرم واحترس من ثق بذي العقل والكرم واطمئن إليه وواصل العاقل غري : وقرأت يف كتاب للهند
سيئ أخالقه وانتفع بعقله وواصل الكرمي غري ذي العقل وانتفع بكرمه وانفعه بعقلك واهرب من اللئيم 

افضل الرب الرمحة ورأس املودة االسترسال وانفع العقل املعرفة مبا يكون : وكان يقال" 80:3ع"األمحق 
  ".140-139ك"ليه ومبا ال يكون وطيب النفس وحسن االنصراف عما ال سبيل إ

وافضل الرب الرمحة ورأس املودة االسترسال ورأس العقل املعرفة مبا يكون وما : .... ومسعت العلماء قالوا
  ".35د"ال يكون وطيب النفس حسن االنصراف عما السبيل إليه 

  ".5:3ع"رأس املودة االسترسال : وقرأت يف كتاب اهلند

لتمس من الدنيا طلباً فوق الكفاف الذي يدفع به احلاجة وقد جربت وعرفت انه ال ينبغي ألحد أن ي
  ".140ك"واألذى عن نفسه وذلك يسري إذا أعني بسعة يد وسخاء نفس 
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ولو ان رجالً وهبت له الدنيا مبا فيها مل ينتفع من ذلك إال بالقليل الذي يكف به االذى عن نفسه فاما ما 
  ".140ك"سواه ففي مواضعه ال يناله 

    

والغين الذي ال مروءة .  ذا املروءة قد يكرم على غري مال كاالسد الذي يهاب وان كان رابضاًفان الرجل
  ".141ك"له يهان وان كثر ماله كالكلب الذي يهان وان طوق وخلخل 

والرجل ذو املروءة قد يكرم على غري مال كاألسد يهاب وان كان عقرياً والرجل الذي ال مروءة له يهان 
  ".36-35د"كلب الذي يهون على الناس وان طوق وخلخل وان كثر ماله كال

ما ارى التبع واالخوان واالهل اال مع املال وال تظهر املروءة والرأي واملودة إال به فاين وجدت من ال مال 
له إذا اراد ان يتناول امراً قعد به عنه العدم كاملاء الذي يبقى يف بطون االودية عن مطر الصيف فال هو 

  ".137ك"ال إىل ر فيبقى يف مكانه ألنه ال مادة له إىل حبر و

ما التبع واالعوان والصديق واحلشم إال للمال وال يظهر املروءة اال املال وال الرأي وال القوة إال باملال 
  ".34د"

ووجدت من ال اخوان له فال أهل له ومن ال ولد له فال ذكر له ومن ال عقل له فال دنيا له وال آخرة 
 مال له فال عقل له ألن الرجل إذا اصابه الضر واحلاجة رفضه اخوانه وقطع ذوو قرابته وده وهان ومن ال

عليهم واضطرته املعيشة وما يعاجل منها لنفسه وعياله إىل التماس الرزق فيما يغرر فيه بنفسه ودينه وهالك 
  ".137ك"آخرته فإذا هو قد خسر الدنيا واآلخرة 

له ومن ال اوالد له فال ذكر له ومن ال عقل له فال دنيا وال آخرة ومن ال مال ومن ال اخوان له فال أهل 
  ".34د"له فال شي له 

فان الشجرة النابتة يف السباخ املأكولة من كل جانب أمثل حاالً من الفقري الذي حيتاج إىل ما يف ايدي 
  ".137ك"الناس 

لعقل واملروءة ومذهبة للعلم واالدب ومعدن فالفقر رأس كل بالء وداعية املقت إىل صاحبه وهو مسلبة ل
  ".137ك"للتهمة وجممعة للباليا 

والفقر داعية إىل صاحبه مقت الناس وهو مسلبة للعقل واملروءة ومذهبة للعلم واالدب ومعدن التهمة 
  ".34د"وجممعة للباليا 

 حسناً فإن اذنب غريه ووجدت الرجل إذا افتقر امه من كان له مؤمتناً واساء به الظن من كان يظن به
  ".138ك"كان للتهمة موضعاً 



اليمين-مضاهاة أمثال كليلة و دمنة  57  

فإذا افتقر الرجل امه من كان له مؤمتناً وأساء به الظن من كان يظن به حسناً فان اذنب غريه اظنوه 
  ".34د"وكان للتهمة وسوء الظن موضعاً 

حليماً مسي فان كان جواداً مسي مفسداً وان كان . وليس من خلة هي للغين مدح اال وهي للفقري ذم
  ".138ك"ضعيفاً وان كان وقوراً مسي بليداً وان كان لسناً مسي مهذاراً وان كان صموتاً مسي عيياً 

فان كان شجاعاً مسي اهوج وان كان جواداً مسي . وليس خلة هي للغين مدح اال وهي للفقري عيب
سناً مسي مهذاراً وان كان مفسداً وان كان حليماً مسي ضعيفاً وان كان وقوراً مسي بليداً وان كان ل

  ".35-34د"صموتاً مسي عيياً 

ليس من خلة ميدح به الغين اال ذم ا الفقري فان كان شجاعاً قيل اهوج وان : وقرأت يف كتاب للهند
فاملوت اهون من " 239: 1ع"كان وقوراً قيل بليد وان كان لسناً قيل مهذار وان كان زميتاً قيل عيي 

  ".138ك"وال سيما مسألة االشحاء االدنياء اللؤماء .... بها إىل املسألة الفاقة اليت تضطر صاح

فان الكرمي لو كلف ان يدخل يده يف فم التنني فيستخرج منه سماً فيبتلعه كان اخف عليه من الطلب إىل 
  ".138ك"اللئيم 

حيث ال يعرف مبيتاً وقد قيل من ابتلي مبرض يف جسده ال يفارقه او بفراق االحبة واالخوان أو بالغربة 
  ".138ك"وال مقيالً وال يرجو إياباً أو بفاقة تضطره إىل املسألة فاحلياة له موت واملوت له راحة 

من ابتلي مبرض يف جسده ال يفارقه أو بفراق االحبة واالخوان أو بالغربة حيث ال يعرف : وكان يقال
  ".35د"ملسألة فاحلياة له موت واملوت له راحةمبيتاً وال مقيالً وال يرجو اياباً أو بفاقة تضطره إىل ا

  ".234ك"انه رب عداوة باطنة ظاهرها صداقة وهي أشد ضراً من العداوة الظاهرة 

والعاقل يفي ملن صاحل مبا جعل له ويثق بذلك من نفسه وال يثق وال يثق هلا مبثل ذلك من احد وال يؤثر 
  ".235ك"على البعد من عدوه ما استطاع شيئاً 

  ".234ك"العاقل إذا رجا نفع عدو اظهر له الصداقة وإذا خاف ضر الصديق اظهر له العداوة فان 

ورمبا قطع املرء عن صديقه بعض ما كان يصله بفضله فلم خيف شره ألن اصل امره مل يكن عداوة 
  ".235-234ك"

 الذي احدث فاما من كان اصل امره عداوة وحتدث صداقة حلاجة محلته على ذلك فأنه إذا ذهب األمر
  ".235ك"ذلك صار إىل اصل امره كاملاء الذي يسخن بالنار فإذا رفع عنها عاد بارداً 

    

العدو إذا احث صداقة لعلة اجلأته اليها فمع ذهاب العلة رجوع العداوة كاملاء : وقرأت يف كتاب للهند
  .يسخن فإذا رفع عاد بارداً
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العداوة وليس صلح العدو مبوثوق به وال مركون إليه وليس من عداوة اجلوهر صلح اال ريثما يعود إىل 
  .فان املاء ان هو سخن بالنار واطيل اسخانه مل مينعه ذلك من اطفاء النار إذا صب عليها

ليس بني عداوة اجلوهرية صلح اال ريثما ينتكث كاملاء ان اطيل اسخانه فانه ال ميتنع من اطفاء النار إذا 
  .صب عليها

ضعيف هو اقرب إىل ان يسلم من العدو القوي إذا هو احترس منه ومل يغترر به من فاين قد علمت ان ال
  .القوي إذا اغتر بالضعيف واسترسل إليه

والعاقل يصانع عدوه إذا اضطر إليه فيظهر له وده ويريه من نفسه االسترسال إليه إذا مل جيد من ذلك بداً 
  .ويعجل االنصراف عنه إذا وجد إىل ذلك سبيال

حقاد يف القلوب ملواقع موجعة خفية فااللسن ال تصدق على القلوب والقلب اعدل على القلب ان لال
  .شهادة من اللسان

ان االحقاد خموفة حيث كانت واشدها ما كان يف انفس امللوك فان امللوك يدينون باالنتقام ويرون الطلب 
  .بالوتر مكرمة وفخراً

ا مثل احلقد يف القلب ما مل جيد متحركاً مثل اجلمر الكنون وال ينبغي للعاقل ان يغتر بسكون احلقود فامن
فال يزال احلقد يتطلع إىل اعلل كما تبتغي النار احلطب فإذا وجد علة استعر استعار النار . ما مل جيد حطباً

  ..فال يطفئه ماء وال كالم وال لني وال رفق

 القتال سبيالً فان النفقة يف القتال من واكيس االقوام من مل يكن يلتمس االمر بالقتال ما وجد إىل غري
  ..االنفس وغري ذلك امنا النفقة فيه من االموال

القتال ما وجد بداً الن النفقة فيه من االنفس والنفقة يف غريه " احلازم"ويكره : ... وقرأت يف كتاب للهند
  .من املال

رهم فان احلشيش الضعيف إذا وال تغترن بسلطانك عليهم فيدعوك ذلك إىل استصغارهم والتهاون بأم
  .مجع فتل منه احلبل القوي الذي يوثق به الفيل املغتلم الشديد

لو ان امرأ توسد النار وافترش احليات كان احق بأن يهنئه النوم عليها منه إذا احس من صاحبه : وقد قيل
  .الذي يغدو عليه ويروح بعداوة يريد ا نفسه

  . اذى منه حىت يفارقهان صاحب الضرس املأكول ال يزال يف

  .والطعام الذي غثيت منه النفس راحتها يف قذفه

  .والعدو املخوف دواؤه يف فقده أو قهره

  .ليس للعدو احلنق الذي ال يطاق اال اهلرب منه والتباعد عنه: فام كانوا يقولون



اليمين-مضاهاة أمثال كليلة و دمنة  59  

اً أو فدية أو خراجاً وما الرأي اال ان نذكي العيون والطالئع بيننا وبني العدو وننظر هل يقبلن صلح... 
  .نؤديه اليهن

بل ترك اوطاننا واالصطبار على الغربة وشدة املعيشة احب إلينا من وضع احسابنا واخلضوع لعدونا الذي 
  .حنن خري منه واشرف

قارب عدوك بعض املقاربة تنل منه حاجتك وال تقاربه كل املقاربة فيجترئ عليك ا : وقد يقال
ثل ذلك مثل اخلشبة القائمة يف الشمس فإن املتها قليالً زاد ظلها وان وم. ويضعف ويذل هلا جندك

  .جاوزت احلد يف امالتها ذهب الظل

قارب عدوك بعض املقاربة تنل حاجتك وال تقاربه كل املقاربة فيجترئ عليك عدوك وتذل : وكان يقال
يالً زاد ظله وان ومثل ذلك مثل العود املنصوب يف الشمس ان املته قل. نفسك ويرغب عنك ناصرك

  .جاوزت احلد يف امالته نقص الظل

بعض املقاربة حزم وكل املقاربة عجز كاخلشبة املنصوبة يف الشمس متال فيزيد : قرأت يف كتاب للهند
  .ظلها ويفرط يف االمالة فينقص الظل

ه نفسك قارب عدوك بعض املقاربة تنل حاجتك منه وال تقاربه كل املقاربة فيجترئ عليك مع ما تذل ب
واملثل يف ذلك مثل العود املنصوب يف الشمس ان أملته قليالً زاد ظله وان جاوزت احلد . ويرعب ناصرك

  .يف امالته نقص الظل

فان العاقل ال يأمن عدوه على كل حال ان كان بعيداً مل يأمن من معاودته وان كان متكشفاً مل يأمن 
  .كان وحيداً مل يأمن مكرهاستطراده وان كان قريباً مل يأمن مواثبته وان 

احلازم ال يأمن عدوه على كل حال ان كان بعيداً مل يأمن من معاودته وان كان قريباً مل يأمن مواثبته وان 
  .رآه متكشفاً مل يأمن استطراده كمينه وان رآه وحيداً مل يأمن مكره

كمني ان انكشف واالستطراد حيذر املواثبة ان قرب والغارة ان بعد وال. احلازم حيذر عدوه على كل حال
  .ان وىل واملكر ان رآه وحيداً

    

ان كان بعيداً مل يأمن من معرته بالكيد وان كان قريباً مل يأمن : احلازم ال يأمن عدوه على كل حال
  .مواثبته وان كان منكشفاً مل يأمن استطراده وان كان وحيداً مل يأمن مكره

  .دواء وللعشق الوصال وللحزن الصرب زنار احلقد ال ختبوللنار املاء وللسم ال: ولكل حريق مطفئ

من اقلعت عنه احلمى استراح بدنه وقلبه ومن وضع احلمل الثقيل استراح منكبه ومن أمن : وكان يقال
  .عدوه ثلج صدره



اليمين-مضاهاة أمثال كليلة و دمنة  60  

فان العاقل وان كان واثقاً بقوته وقوله وفضله رشدة بطشه ال حيمله ذلك على ان جيين على نفسه عداوة 
 على ما عنده من ذلك كما ان الرجل وان كان عنده الترياق واألدوية ال ينبغي له ان يشرب السم اتكاالً

  .اتكاالً على ما عنده من ذلك

  .وامنا يستخرج ما عند الرجال والم وما عند اجلنود قادم وما يف الدين علماؤه

لعمل ليس بذلك رجاؤه بل بصاحل وكثرة األعوان إذا مل يكونوا نصحاء جمربني مضرة على العمل فان ا
االعوان وذوي الفضل كالرجل الذي حيمل احلجر الثقيل فيثقله وال جيد له مثناً والرجل الذي حيمل 

  .الياقوت فال يثقل عليه وهو قادر على بيعه بالكثري من املال

بغياً عليه أو فان الرجل الذي حبضرة السلطان إذا كان قد اطيلت جفوته عن غري جرم كان منه او كان م
كان معروفاً باحلرص والشره أو كان قد اصابه ضر أو ضيق فلم ينعش أو كان قد اجرم جرماً فهو خياف 

العقوبة او كان شريراً ال حيب اخلري أو كان قد وقف على خيانته أو كان قد حيل بينه وبني ما كان يف 
وبني ما كان يف يده من سلطان أو يده من سلطان أو كان قد وقف على خيانته أو كان قد حيل بينه 

كان يلي عمالً نعزل عنه أو فرق عليه أو انتقص منه أو اشرك بينه وبني غريه فيه أو كان اذنب يف نظرائه 
فعفي عنهم وعوتب وعوقب أو عوقبوا مجيعاً فبلغ منه ما مل يبلغ من احد منهم مثله أو كان قد أبلى بالء 

جلاه أو كان غري موثوق به يف اهلوى والدين أو كان يرجو يف شيء مما نظرائه ففضلوا عليه يف املرتلة وا
كل هؤالء ليس السلطان . يضر الوالة نفعاً أو خياف يف شيء مما ينفعهم ضراً أو كان لعدو السلطان مواداً

  .حقيقاً باالسترسال إليهم والطمأنينة إىل ما قبلهم واالئتمان هلم

فأما احلرمان فيأيت . احلرمان والفتنة واهلوى والفظاظة والزمان واخلرق: ان السلطان امنا يؤتى من قبل ست
واما الفتنة فهي . بفقد االعوان والساسة من أهل الرأي والنجدة واالمانة أو يبعد بض من هو كذلك

واما اهلوى فهو االغرام بالنساء أو احلديث والشرب والصيد وما . خترب الناس ووقوع التحارب بينهم
واما الفظاظة فاالفراط يف الشدة حىت يبتلى اللسان بالشتم واليد بالبطش والضرب وأما الزمان . كاشبه ذل

واما اخلرق فاعمال الشدة يف . فهو ما يصيب الناس من القحط واملوت ونقص الثمرات واشباه ذلك
  .موضع اللني والرفق يف مكان الغلظة

اواه يف الرأي واملرتلة واهليبة واملال والتبع فليصرعه إذا عرف امللك من الرجل انه قد س: فانه كان يقال
  .فانه ان مل يفعل كان هو املصروع

  .وخري االعوان اقلهم مصانعة

  .وخري النساء املوافقة لبعلها

  .وافضل االعمال احالها عاقبة واحسن الثناء ما كان على افواه األحرار
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  .واشرف السلطان ما مل خيالطه بطر

  . مل يكن للحرص اسرياًوأيسر االغنياء من

  .وامثل االخالق أوا على الورع

  .مع ان امللوك حزمة ال يعلنون بالعقوبة إال ملن ظهر ذنبه وما كان من ذلك مكتوماً ستروها منه

ان السلطان إذا كان صاحلاً ووزراؤه غري صاحلني قل خريه على الناس وامتنع منهم فلم جيتر عليه احد ومل 
  .صايف الطيب الذي فيه التماسيح فال يستطيع الرجل دخوله وان كان ساحباً واليه حمتاجاًيدن منه كاملاء ال

  .امنا يصيب امللوك الظفر باحلزم واحلزم باصالة الرأي والرأي بتحصني االسرار: كان يقال

  .الظفر باحلزم واحلزم باصالة الرأي والرأي بتكرار النظر وبتحصني االسرار

من قبل صاحب الرأي ومن قبل مشاوره ومن قبل الرسل والربد ومن : ن قبل مخسةوامنا يطلع على السر م
  .قبل املستمعني الكالم ومن قبل الناظرين يف أثر الرأي ومواقع العمل بالتشبيه والتظين

اما ظفر مبا يريد واما سالمة من عيبه وضره ان اخطأه : من حصن سره فانه من حتصينه اياه يف أحد امرين
  .ذلك

  .حتصني السر الظفر باحلاجة والسالمة من اخلللويف 

    

وإذا كان امللك حمصناً السراره متخرياً للوزراء مهيباً يف انفس العامة بعيداً من ان يعلم ما يف نفسه ال 
يضيع عنده حسن بالء وال يسلم منه ذو جرم مقدراً ملا يفيد وملا ينفق كان خليقاً اال يسلب صاحل ما 

  .اعطي

  .ا يدخل فيه الرهط ومنه ما يدخل فيه الرجالن ومنه ما يستعان فيه بالقومفمن السر م

  .منها ما يدخل الرهط فيه ومنها ما يستعان فيه بقوم ومنها ما يستغىن فيه بواحد: ولألسرار منازل

 وأعلم أن الرسول به وبرأيه وأدبه يعترب عقل املرسل وكثري من شأنه وعليك باللني واملواتاة فإن الرسول

  ."154ك"هو يلني القلب إذا رفق وخيشن الصدر إذا خرق 

ال يطمعن ذو الكرب والصلف يف الثناء احلسن وال يطمعن اخلب يف كثرة الصديق وال الشيء األدب يف 
الشرف وال الشحيح يف الرب وال احلريص يف قلة الذنوب وال امللك املتهاون الضعيف الوزراء يف بقاء 

  .ملكه

 يف حسن الثناء وال اخلب يف كثرة الصديق وال الشيء األدب يف الشرف وال الشحيح ال يطمعن ذو الكرب
  .يف احملمدة وال احلريص يف اإلخوان وال املعجب بثبات امللك
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وال رياسة مع غرارة ... وال ثناء مع كرب وال صداقة مع خب وال شرف مع سوء أدب وال بر مع شح
  .وعجب

رة عيون رعيته فمثله ذات الضرع الضخم إذا وضعت ولدها مل يكن فيه فإن امللك إذا مل يكن يف مملكته ق
  .ما يكفيه

وأعمال امللك كثرية ومن حيتاج إليه من العمال واألعوان كثري ومن جيمع منهم الذي ذكرت من النصيحة 
ودة من وإمنا السبب يف الوجه الذي به يستقيم العمل أن يكون امللك عاملاً مب. وأصالة الرأي والعفاف قليل

فإذا استقر ذلك عنده . يريد االستعانة به، وما عند كل رجل منهم من الرأي والغناء وما فيه من العيوب
من علمه أو علم غريه وعلم ما يستقيم به وجه لكل عمل من قد عرف أن عنده من األمانة والنجدة 

ويتحفظ من أن يوجه . لوالرأي ما يستقل بذلك العمل، وإن الذي فيه من العيب ال يضر بذلك العم
مث على امللك . أحداً يف وجه ال حيتاج فيه إىل مروءة إن كانت عنده وال تؤمن عيوبه وعاقبة ما يكره منه

بعد ذلك تعاهد عماله والتفقد ألمورهم حىت ال خيفى عليه إحسان حمسن وال إساءة مسيء مث عليهم بعد 
فإم إن ضيعوا ذلك . اً وال عاجزاً على العجز واإلساءةذلك أال يتركوا حمسناً بغري جزاء وال يقروا مسيئ

  .واونوا به اون احملسن واجترأ املسيء ففسد األمر وضاع العمل

ألن تنقل الناس من بعض املنازل إىل بعض فيه صعوبة ومشقة شديدة مث أن األشياء يف ذلك جتري على 
  .ملكهمنازل حىت تنتهي إىل اخلطر اجلسيم من مضادة امللك يف 

منها املؤاكلة ومنها الزيارة يف : إن أموراً ثالثة تزداد ا لطافة ما بني اإلخوان واسترسال بعضهم إىل بعض
  .الرحل ومنها معرفة األهل واحلشم

الزيارة يف الرحل واملؤاكلة ومعرفة األهل : ثالثة أشياء تزيد يف األنس والثقة: وقرأت يف كتاب للهند
  .واحلشم

فإن عجل البقرة إذا .  ال يكثرن الرجل على إخوانه محل املؤنات حىت يؤذيهم ويربمهم:وقد كان يقال
  .أكثر مصه إياها وإفراطه أوشكت أن تضربه وتنفيه

فأما الطائع منهما فيسترسل . طائع ومضطر وكالمها يلتمس املنافع وحيترس من املضار: األصدقاء صديقان
 فإن له حاالت يسترسل فيها وحاالت يتقى فيها فال يزال وأما املضطر. إليه ويوثق به على كل حال

  .العاقل يرن منه بعض حاجته ببعض ما يتقي وما خياف

  .فإنه من اختذ صديقاً مث أضاع ود اخائه حرم مثرة إخائه وأيس من منفعة اإلخوان

ء كل واحد منهما وإن من املعونة على تسلية اهلم وسكون النفس عند نزول البالء لقاء األخ أخاه وإفضا
  .إىل صاحبه ببثه
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ببثه صاحبه إلى واحد آل أفضى إذا أخاه األخ لقاء النفس وسكون الهموم تسلية على المعونة من فإن . 

يتوقاه لعله لما مخافة حاجته منه يبلغ أن لعله الذي األمر ترك ومن. الرغائب ينل لم األهوال يرآب لم من  

جسيمًا ببالغ فليس منه ويشفق . 

وتجارة السلطان عمل منها خطر وعظيم همة ارتفاع من بمعونة إال أحد يستطيعها ال أمور في قيل وقد  

العدو ومناجزة البحر . 

ومناجزة البحر وتجارة السلطان عمل: خطر وعظيم همة بارتفاع إال تنال ال أشياء ثالثة: للهند آتاب وفي  

 .العدو

مع وأما مكرمًا الملوك مع أما غيرهما به يليق وال كانينم في إال يرى أن المروءة ذي للرجل ينبغي ال  

إنما الذي آالفيل. متبتًال النساك  � للملوك مرآبًا وأما وحشيًا البرية في أما: مكانين في وجماله اؤه . 

ال آالفيل متبتًال النساك مع أو مكرمًا الملوك مع إال الرجال من الفاضل يكون أن ينبغي ال: أيضًا وفيه  

مرآبًا للملوك أو وحشيًا البرية في: موضعين في إال يرى أن يحسن . 

وإقبالها ارتفاعها فإن آالكرة أدبر إذا إدباره وشيك أقبل إذا إقباله سريع الدنيا متاع وسائر المال فإن  

سريع ووقوعها وإدبارها . 

‐160  جدد في مشى ولو العثار به لج عثر هو فإذا يعثر لم ما مستقًال المرء يزال ال . 

به لج الخبار أرض في واحدة مرة عثر فإذا. يعثر حتى مستمرًا الرجل يزال ال: يقول الذي القائل صدق لقد  

جدد في مشى وإن العثار . 

فإن الخوف يدهشه وال السراء تبطره ال الذي له المصنوع األريب الحازم الملك غالب من: يقال آان وقد  

به يجدر حينه . 

فإ" الملوك" بصحبتهم ابتلي لمن وويل � أن إال عليهم يكرم وال أحدًا يحبون وال حريم وال لهم حميم ال م  

ود فال حاجتهم منه قضوا فإذا. ويكرموه ذلك عند فيقربوه غناء في عنده يطمعوا �  وال. حفاظ وال  

عنه يعفون الذنب وال به يجزون اإلحسان . 


