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  المقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 الذي شهدت الكائنات بوجوده ومشل املوجودات عميم كرمه وجوده ونطقت اجلادات "احلمد هللا"

طيار بتوحيده بقدرته وأعربت العجمات عن حكمته وختاطبت احليوانات بلطيف صنعته وتناغت األ
وتالغت وحوش القفار بتفريده كل باذل جهده وأن من شيء إال يسبح حبمده بل املكان ومن فيه 

والزمان وما حيويه من نام وحامد ومشهود وشاهد تشهد بأنه إله واحد مرته عن الشريك واملعاند مقدس 
 محد تنطق به الشعور واجلوارح "دهأمح"عن الزوجة والوالد مربأ عن املعاند واملنادد مسبح بأصناف احملامد 

 أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له رب "وأشهد"وأشكره شكراً يصيد نعمه صيد املصيد باجلوارح 
أودع أسرار بوبيته يف بريته وأظهر أنوار صمديته يف جواين حبره وبريته فبعض يعرب بلسان قاله وبعض 

ألرض بغطيطها واألحبر خبريرها واألسد بزئريها واحلمام يعرب بلسان حاله وتسبحه السموات باطيطها وا
ديرها والطري بتغريدها والرياح بوا والبهائم بيبها واهلوام بكشيشها والقدور بنشيشها واخليل 

بضجها والكالب بنبحها واألقالم بصريرها والنريان بزفريها والرغود بعجيبها والبغال بشحيحها واالنعام 
باب بطنينها والقسى برنينها والنياق حبنينها كل قد علم صالته وتسبيحه والزم يف ذلك برغائها والذ

 أن سيدنا حممد "وأشهد"غبوقه وصبوحه وعمروا بذلك أجسادهم وأرواحهم ولكن ال تفقهون تسبيحهم 
 عبده ورسوله الذي من صدقه مت سوله أفضل من بعث بالرسالة وسلمت عليه الغزالة وكلمه احلجر وآمن

به املدر وانشق له القمر ولبت دعوته الشجر واشتجار به اجلمل وشكا إليه شدة العمل وحن إليه اجلذع 
ودر عليه يابس الضرع وسجت يف كفه احلصباء ونبع من بني أصابعه املاء وصدقه ضب الربية وخاطبته 

د املعارك وأصحابه الشاة املصلية صلى اهللا عليه صالة تنطق باالخالص وتسعى باخلالص وعلى آله أسو
 فان اهللا املقدس يف ذاته املرته عن مسات "أما بعد"مشوس املسالك وسلم تسليما وزاده شرفاً وتعظيماً 

النقص يف صفاته قد أودع يف كل ذرة خملوقاته من بديع صنعه ولطيف آياته ومن احلكم والعرب ماال 
 النظر ولكن بعض ذلك للبصر بالرصد ظاهر يدركه البصر وال تكاد تدي إليه الفكر وال يصل إليه ذوي

يدركه كل أحد قال اللهتعاىل وجل ثناؤه جالالً ويف األرض آيات للموقنني ويف أنفسكم أفال تبصرون 
وقال تعاىل سنريهم آياتنا يف اآلفاق وقال عز من قائل يف كالمه الطائل أن خلق السموات واألرض 

 يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري
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به األرض بعد موا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض 
  : آليات لقوم يعقلون وقال الشاعر

 على أنه واحد تدل  ففي كل شيء له آية

    

رت أزهار رياضها يف وهاد العقول واالكم وترادف ما فيها من لكن ملا كثرت هذه اآليات واحلكم وانتش
العجائب والعرب وتكرر ورود مراسيمها على رعايا السمع والبصر وعادا النفوس ومل يكترث بوقوعها 
القلب الشموس ومل يستهن من وجودها ومل يلتفنت إىل حدودها فكثر يف ذلك أقوال احلكماء وتكررت 

غ األمساع إليها وال عولت األفكار عليها فقصد طائفة من األذكياء ومجاعة من مقاالت العلماء فلم تص
حكماء العلماء ممن يعلم طرق املسالك إبراز شيء من ذلك على ألسنة الوحوش وسكان اجلبال والعروش 

م وما غري مألوف من البهائم والسباع وأصناف األطيار وحيتان البحار وسائر اهلوام فيسندون إليها الكال
لتمثيل لسماعه األمساع وترغب يف مطالعته الطباع ألن الوحوش والبهائم واهلوام والسوائم غري معتادة 

لشيء من احلكمة وال يسند إليها أدب وال فطنه وال معرفة وال تعرف وال قول وال فعل وال تكليف ألن 
سر والتغريق والنهش طبعها الشماس واألذى واالفتراس واإلفساد والنفور والعدران والشرور والك

والتمزيق فإذا أسند إليها مكارم األخالق وأخرب بأا تعاملت فيما بينها مبوجب العقل والوفاق وسلكت 
وهي جمبولة على اخليانة سبل الوفاء والزمت وهي مطبوعة على الكدورة طرق الصفاء أصغت اآلذان إىل 

تها القلوب بالقبول والصدور باالنشراح استماع أخبارها ومالت الطباع إىل استكشاف آثارها وتلق
والبصائر باالستبصار واألرواح باالرتياح لكوا أخباراً منسوجة على منوال عجيب وآثاراً أسديت حلتها 

يف صنع بديع غريب ال سيما امللوك واألمراء وأرباب العدل والرؤساء والسادة والكرباء وأبناء الترفه 
ا قرع مسعهم قول القائل صار البغل قاضياً والنمر طائعا ال عاصيا والقرد والنعم وذو واملكارم والكرم إذ

رئيس املمالك والثعلب وزيراً لذلك والذئب مؤرخاً أديباً واحلمار منجماً طبيباً والكلب كرمياً واحلجل 
قية والبومة ساقية ندمياً والغراب دليالً والعقاب خليالً واجلدأة صاحبة األمانة والفأرة كاتبة اخلزانة واحلية را

وضحك النمر متواضعاً وغدا األسد إلرشاد الذئب سامعاً ورقص الغزال يف عرس القنفد وغىن اجلدي 
فطرب اجلدجد وتصادق القط واجلرذات وصار السرحات راعي الضان وعانق الليث احلمل والذئب 

سهم وانشرحت اجلمل ورفع الباشق احلمامة على رقبته ومحل ارتاحت لذلك نفوسهم وزال عبو
خواطرهم وسرت سرائرهم وأصغت إليه أمساعهم ومالت طباعهم وأدى طيشهم إىل أن طاب عيشهم 

ولكن أهل السعادة وأرباب السيادة ومن هو متصد لفصل احلكومات والذي رفعه اهللا لدرجات فانتصب 
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دقائق األمور وحقائق ما إلغاثة امللهوفني وخالص املظلومني من الطاملني واملتنبهون بتوفيق اهللا تعاىل ل
جتري به الدهور إذا تاملوا يف لطائف احلكم والفرائد اليت أودعت يف هذه الكلم مث تفكروا يف نكت العرب 
وصفات العدل والسري واألخالق احلسنة والقضايا املستحسنة املسندة إىل ما ال يعقل وال يفهم وهم من 

ن ويسلكون ا الطرق املنرية فتتوفر مسرام أهل القول الذي يشرف به اإلنسان ويكرم يزدادو
وتتضاعف لذام ورمبا أدى م فكرهم وانتهى م يف أنفسهم أمرهم أن مثل هذه احليوانات مع كوا 

عجماوات إذا اتصفت ذه الصفة وهي غري مكلفة وصدر منها مثل هذه األمور الغريبة والقضايا احلسنة 
ن تلك املسالك وقد ضرب اهللا ذو اجلالل يف كالمه العزيز األمثال فقال العجيبة فنحن أوىل بذلك فيسلكو

مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتاً وأن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو 
كان يعلمون وقال سبحانه بعد ذلك وتلك األمثال نضرا للناسوما يعقلها إال العاملون وقال سبحانه ما 

أعظم شأنه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اهللا لنم خيلقوا ذباباً ولو 
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيأ ال يستنفذوه منه ضعف الطالب واملطلوب وقال تعاىل إن اهللا ال 

 أختذي من اجلبال يستحي أن يضرب مثالً ما بعوضة فما فوقها وقال تعاىل وأوحى ربك إىل النحل أن
بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلالً خيرج من بطوا شراب 
خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون وقال تعاىل إنا عرضنا األمانة على السموات 

إلنسان أنه كان ظلوماً جهوالً وقال تعاىل مث واألرض واجلبال فأبني أن حيملها وأشفقن منها ومحلها ا
    استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعني أسند 

سبحانه وتعاىل األفعال واألقوال إىل اجلمادات بعدما وجه اخلطاب إليها وقال تعاىل أمل تر أن اهللا يسجد 
ألرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس له من يف السموات ومن يف ا

وكثري حق عليه العذاب ومن يهن اهللا فما له من مكرم وكل ما جاء يف هذه الطريقة فأنه بالنسبة إليه 
تعاىل حقيقة ألنه قادر على كل شيء وسواء عنده امليت واحلي وال فرق يف كمال قدرته بالنظر إىل قدرته 

يئته وتصوير كمال عظمته وهيبة بني الناطق والصامت والنامي واجلامد والشاهد والغائب واآليت ومش
والذاهب كما ال فرق يف هذا الكمال بني املاضي واالستقبال وقال تعاىل فما بكت عليهم السماء 

لوا مساكنكم واألرض وقال فوجدوا فيها جداراً يريد أن ينقض وقال تعاىل قالت منلة يا أيها النمل أدخ
 وقالت العرب "ولو سكتوا أثنت عليك احلقائب"وقال يف اهلدهد فقال أحطت مبا مل حتط به وقال الشاعر 

يف أمثاهلا قال اجلدار للوتد تشقين قال سل من يدقين قل ملن ورائي يتركين ورائي وقالوا من األسد ومن 
ب فأكلها فانطلقا إىل الضب فقالت األرنب يا أشهر أمثاهلم قالوا أن األرنب التطقت مترة فاختلسها الثعل

أبا احلصني قال مسيعا دعوت قالت أتيناك لنختصم إليك قال عاد ال حيكما قالت أخرج قال يف بيته يؤتى 
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احلكم قالت أين وجدت مترة قال حلوة فكليها قالت فاختلسها مين الثعلب قال لنفسه بغى اخلري قالت 
مين قال حر انتصر لنفسه قالت فاقض بيننا قال قد قضيت فذهبت فلطمته قال حبقك أخذت قالت فلط

  هذه األقوال كلها أمثاالً وقالوا احتككت العقرب باألفعى وقال الشاعر 

  واستصرخت بأسود البر أضبعه  ددازي يهبالحمام إلى ال قام

    

 يتعسر واالستقصاء وهذا أمره مستغيض مشهور معروف بني األنام غري منكور واحلصر يف هذا املعىن
يتعذر وإنتما األوفق التمثيل والتنظري واالستدالل بالقليل على الكثري فيتفكه السامع تارة ويتفكر أخرى 
ويتتقل يف ذلك من األخفى إىل األجلى ويتوصل بالتأمل من األدىن إىل األعلى ومن مجلة ما صنف يف 

ه وحاز فنون الغطنه كليله ودمنه واملتمثل ذلك واشتهر فيما هنالك وفاق على نظائره مبخربه ومنظر
حبكمة الطباع كتاب سلوان املطاع واملفحم بنظمه العجيب كل شاعر وأديب معجز الضراغم الصادج 

والباغم ويف غري لسان العرب ممن يتعاطى فن األدب مجاعة رضعوا أفاويقه وسلكوا من هذا النمط طريقة 
رهم وصارت مصنفام مطروقة وعتاق جنائبها يف ميدان لكن تقادم عصرهم واشتهر أمرهم وتكرر ذك

التأمل عتيقة ففلذت من دهري فلذه وعملت مبوجب لكل جديد لذة وسريت فارس األفكار يف ميدان 
هذا املضمار وقصدت من الفائدة ما قصدوه ومن العائدة يف الدارين ما رصدوه ومجعت ما بلغين عن نقله 

سفار على لسان شيخ اللطائف ومنبع املعارف وإمام الطوائف وجممع األخبار ومحلة اآلثار ورواة األ
العوارف ذي الفضل واإلحسان أيب احملاسن حسان ووضعت هذا الكتاب نزهة لبين اآلداب وعمدة ألويل 

األلباب من امللوك والنواب واألمراء واحلجاب وجعلته عشرة أبوابومن اهللا أمسد الصواب وأستغفره من 
  :  شعر"ومسيته فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء"اب أنه رحيم تواب كرمي وهاب اخلطأ يف اجلو

 ينير عيون العقل في السدف در  يغض بحر علمي تهدمنه على فان

 زفوربما ازدان عقد الدر بالخ  اعمن خالعات النهى خل ألبسته

 رفالخرافة والمعقول للخ إلى  هيحتاج في ترويج سلعت والفضل

  يلهيك عن دره أضحوكة الصدف  إلى البحر تجن الدر منه وال فاعبر
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األول الباب   

  في ذكر ملك العرب الذي كان لوضع هذا الكتاب السبب

 الشيخ أبو احملاسن بلغين عن ذي فضل غري آسن أنه كان فيما غري من الزمان قيل من األقيال غزير "قال"
ئل واللطائف وافر السيادة كامل السعادة ذو حكم األفضال عزيز األمثال وارث املعارف حائز الفضا

مطاع وجند وأتباع وممالك واسعة ذات أطراف شاسعة حتت أوامره ملوك عده ذو سطوات وجنده وله 
من األوالد الذكور مخسة أنفار كل بالسيادة مذكور وبالعلم واحللم واحلكم مشهور ومشكور متوشح 

ة وكان أسعدهم عند أبيه وهو متميز على أخوته وذويه مسسي للسلطنة متول من والده مكاناً من األمكن
املنظر اياسي املخرب ذا فهم مصيب وامسه يف فضله حسيب قد حصل أنواعاً من العلوم وأدركها من 

طريقي املنطوق واملفهوم وكان هلذا الفضل اجلسيم يدعى بني الصغري والكبري احلكيم فلما دعا أباهم داعي 
ر البقاء أمجال التحميل استوىل على السرير أكرب أوالده وأطاعه أخوته ورؤس الرحيل وعحك إىل دا

  : أمرائه وأجناده وصار السعد يراقبه وامللك بلسان احلال خياطبه شعر

 كوكب تأوي إليه كواكب بدا  نجوم سماء كلما انقض كوكب

    

دته ومضى على ذلك برهة وهم واستمر أخوته يف خدمته مغتنمني أيادي طاعته رافلني يف خلع حمبته ومو
يف أرغد عيش ونزهة مث أنه حصل يف خواطر األخوة ما خطر يف خواطر األلداء من اجلفوه وقلوب احلساد 

من الصد والنبوة فداخلتهم النفاسه وطلبوا كأخيهم الرياسة فقلبوا األخيهم ظهر احن وأظهر كل ما 
عنه انه عصى أخاهم احلكيم فتكر يف هذا األمر أكمن وقال فيه ما أجن وأراد شق العصا وأن يشهر 

الوخيم فيه النظر وأمعن فيه النظر وساورته الوساوس والفكر فانه وإن كان أغزرهم ذكاء وأوفرهم وفاء 
فهو أصغرهم عمراً وأحقرهم قدراً ال طاقة له على االستبداد وال أن ينحازا يل أحد من ذوي العناد إذ 

باألمر حج وتصحيح ألحد التأويلني بال مصحح فاداه اجتهاده إىل األخنذال االحنياز إىل أحدهم ترجيح 
وتقليد مذهب االعتزال والقول بوجوب رعاية األصلح ومن أمكنه العزله خصوصاً يف زمن االقتصاص 
واستنهض الفكرة احلائرة لتظفر به من سور هذه الدائرة وتأخذ به من سور هذه الدائرة وتاخذ به على 

 إىل أن ينجلي غبارهذه املنكدة مث اتبع الكتاب يف مشاورة األصحاب فاستشار ثقة من أهل جهة واحدة
املقة وعرض عليه العزلة وكيف يتمكن من هذه النعمة اجلزلة فقال له بعد أن استصوب رأيه طريق 
ن التوصل إىل األنفراد ياذا الدراية أن تستأذن يف تأليف تصنيف وترصيف تأليف يشتمل على فنون م
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احلكمة وأنواع من دقائق األدب والفطنة ولطائف التهذيب وأخالق العباد ويكون عوناً على اكتساب 
مصاحل املعاش واملعاد وتتوفر به مكارم األخالق والشيم وعوايل ذيب النفس وظرائف الفضل واحلكم 

د يف طريقك فيظهر بذلك غزارة علمك ويشتهر بني اخلاص والعام بنباهة فضلك وحلمك وال يقف أح
وال يقدر أحد أن يتصدى لتعويقك وحيصل بذلك فوائد مجة أدناها اخلالص ومن ورطة هذه الغمة إىل أن 

ينجلي دجاها وتتجلى مشس االستقامة وضحاها فاستقر رأي احلكيم حسيب على العمل ذا الرأي 
لك وقبل األرض ووقف املصيب مث توكل على اهللا واعتمده وتوجه إىل ما قصد ودخل غري مرتبك على امل

يف مقام العرض وذكر ما عزم عليه أو توجه قصده إليه بعبارة رقيقة وألفاظ رشيقة فتأمل امللك يف خطابه 
وتوقف يف جوابه وكان للملك وزير ذو فضل غزير يف غاية احلصافة واملعرفة والظرافة أن لطف كان رافه 

يا وأن وضع أنزل إىل الثور بينه وبني احلكيم من وإن كثف كان آفه بعيد الغور أن رفع أبلغ إىل الثر
سالف العهد القدمي عداوة مؤكدة وشدة مؤبده وحتاسد األكفاء غل قمل وعداوة النظراء جرح ال يندمل 
فبلغه ما أى احلكيم إىل مسامع امللك الكرمي فتصدى للمعارضة ويأ للمعاكسة واملناقضة وأقبل يرفل يف 

 اخلتل واخلتر حىت وقف يف مقامه واستطرد إىل قضية احلكيم يف كالمه فأجرى ثوب املكر وقد شد دهاء
امللك كالم أخيه واستشار الوزير فيه فاغتنم الفرصة وأراد إلقاءه يف غصة بإيراد مثل قصد به إيذاءه وقصه 

قوا ومىت مث قال أما ما قصده احلكيم من العزلة فهو رأي قومي وفكر مستقيم ألن األعداء إذا تفرقوا تشق
  : قلوا ذلوا وقد قيل

 يرثعدوا واحد الك وإن  وما بكثير ألف خل وصاحب

وإذا نقص من أعداء امللك واحد سيما مثل اللئيم حسيب احلكيم فهي نعمة طائلة وسعادة واصله ودولة 
مستصحبة وكما قيل نعمة غري مترقبة ويتوصل من ذلك إىل تشتيت أمرهم احلالك وتصارم أقواهلم 

  : الف أحواهلم واضطراب رأيهم وأفعاهلم وقد قيلوخت

  سبب لجمع خواطر األحباب  مي آرائهاألعداء ف وتشتت

    

وأما قصده وضع الكتاب فانه خط ال صواب وتعبريه بان فيه فوائد وحكماً وأقوال العلماء واحلكما وأن 
يد أن يستر جهله وأن يظهر على يرفع للعلم علماً فانه مكر وخديعة من سوء السريرة وخبث الطبيعة ير

فضل امللك فضله ويشتمل بذلك الوسواس على قلوب الناس فتنصرف الوجوه إليه وتقبل الرعايا عليه 
ولكن يا موالنا امللك ال متنع ذلك املنهمك وأجبه إىل ما سأل وطالبه مبا ذل وألزمه باالنفراد ودعه وما 

ن الباس فيشتغل حينئذ بنفسه ويتقلب يف طرده وعكسه أراد فان عدم اجتماعه بالناس لنا فيه أمن م
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وأسال موالنا السلطان ذا األيادي واإلحسان قبل األذن له وشروعه يف املسئلة أن جيمع بيين وبينه ألبني 
شينه وزينه وأظهر ملوالنا السلطان زوره ومينه فيتحقق دسائسه وما بين عليه وساوسه وأدى إليه فكره 

ند ذلك يصدر أمر الشريف مبا يقضيه رأيه املنيف فأجابه إىل سؤاله وأمر طائفة من ووصل إليه ومكره فع
رجاله فسريهم إىل اآلفاق مبراسيم مجعها االتفاق إىل رؤساء مملكته وكرباء دولته فاستدعي العلماء وذوي 

كل أديب الفضل واحلكماء وأويل اآلراء والصلحاء ومن يشار إليه بالفضائل ويتسم بسمة من الفواضل و
أريب من بعيد أو قريب وقاطن وغريب وبني هلم مكاناً جيتمعون إليه وزماناً ال يتأخرون عنه وال يتقدمون 
عليه فاجتمع القوم يف ذلك اليوحمسب ما برز املرسوم يف املكان املعلوم وجلس امللك يف جملس عام وحضر 

مي وأنواع اإلحسان والتعظيم مث قال أيها اخلاص والعام واستدعى أخاه احلكيم وقابله باالحترام والتكر
األخ الكرمي والفاضل احلكيم كان تقدم منك االلتماس باألذن يف تصنيف كتاب ينفع الناس مشتمل على 
الفوائد وفنون احلكم الفرائد يكسب الثواب اجلزيل وخيلد الذكر اجلميل فأحببت أن يكون ذلك حبضرة 

اق آراء احلكماء وأرباب الدولة واملناصب وذوي الوظائف واملراتب العلماء وجممع األكابر والفضالء واتف
وأهل احلل والعقد املتصرفني يف احلكم واألمثال والنقد ليأخذ كل منهم حظه ويشنف مسعه ويزين لفظه 
فتعم الفائدة وتشمل العائدة ويتحقق كل سامع وقائل مالك من الفضائل والفواضل وتتميز على أقرانك 

 ويبلغ األطراف وسائر األكناف ما لديك للناس من إسعاف وما قصدت هلم من إحسان ورؤساء زمانك
والطاف فيتوفر لك الدعاء ويكثر لك الشكر والثناء لعظم فضلك وحسن آدابك يف نقلك وقد أذنا لك 

سان يف الكالم وسلمنا إىل يد تصريفك فيه الزمام لعلمنا أنك فارس ميدانه ويف بيان معانيك بديع بيانه ول
فصاحتك يدحرج كرة البالغة كيف شاء بصوجلانه فقل ما بدا لك أحسن اهللا حالك فنهض احلكيم من 
مكانه وحسر طرف لثامه وبادر إىل األرض بالتثامه وقال حيث أذن موالنا السلطان وتصدق باألذن يف 

سن االستماع هو حسن البيان فال بد من إمتام اإلحسان وذلك باإلصغاء وحسن الرعايا واألرعاء فان ح
طريق االنتفاع وهو الدرجة الثانية وهي مرتبة سامية فان حسن األداء هي املرتبة األوىل وتليها أيها امللك 

املطاع مرتبة حسن االستماع مث تليها يف الزيادة مرتبة االستفادة واملرتبة الرابعة وهي اجلامعة النافعة درجة 
قصوى والدرجة العليا واملرتبة الفاخرة فهي اإلخالص يف العمل العمل وا الفضل اكتمل وأما الغاية ال

وطلب اآلخرة وابتاع رضا املوىل بترك السمعة والريا مث لنحط العلوم الوضيحة أن النصيحة من حيث هي 
نصيحة تتميز القلوب غيظاً منها وتنفر النفس عنها ألن النفس مائلة إىل الفساد والنصيحة داعية إىل الرشاد 

حة حمض خري وبر والنفس مطبوعة على األذى والشر فبينهما تنافر من أصل اخللقة وتباين من نفس والنص
الغطرة والنفس متيل إىل ما جبلت عليه والنصيحة جتذب إىل ما تدعو إليه قال العزيز اجلبار حكاية عن 

هللا وأشرك ما ليس يل به الكفار ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار تدعونين ال كفر با
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علم وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار فالسعيد من تأمل يف معاين احلكم وسلك السبيل األقوم وتدبر يف 
  : عواقب األمور باالفتكار وتلق األشياء من طرف االعتبار وقد قيل

  فان معاريض الكالم فضول  ولقلم يغن النصيح بم إذا

    

 يا ملك الزمان أن أفضل شيء حل يف وجود اإلنسان وأحسن جوهرة تزين مث عش واسلم وتيقن واعلم
ا عقد تركيبه العقل الداعي إىل كيفية ذيبه يف أساليبه وأفضل درة ترصع ا تاج العقل يف تزيينه وترتيبه 

على اخللق احلسن الذي فضل اهللا به خري خلقه يف تعليمه وتأديبه وخاطب بذلك نبيه الكرمي فقال وأنك ل
خلق عظيم وباخللق احلسن ينال شرف الذكر يف الدارين وال يضع اهللا اخللق احلسن إال فيمن اصطفاه من 

الثقلني وأفضل جنس اإلنسان بعد رسول اهللا الرفيع الشان امللك الذي حيىي أحكام شريعته وميشي على 
الكمال قال الرسول النجيب سنته وطريقته وإذا كان امللك حسن اخللق والفعال فهو الدرجة العليا من 

صاحب التاج والقضيب حممد املصطفى احلبيب صلى اهللا عليه وسلم صالة يتمسك بأذياهلا الطبيب 
ويترنح لنسمات قبوهلا الغصن الرطيب أال أخربكم على من حترم النار على كل هني لني سهل قريب 

ه فارعد فقال هون عليك فأين لست وروى أن ذلك السيد السديد الكامل املكمل الرشيد أتى برجل فكام
مبلك وال جبار وأنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد ومن مجلة حسن اخللقالعدل والشفقة على 
الرعية والفضل وإذا حسن خلق امللوك العلية صلحت بالضرورة الرعية طائعة وكارهة وسعت يف ميدان 

طرائق سلوكهم واردل عادة امللوك الطيش واخلفة الطاعة فارهة فان الناس على دين ملوكهم وسالكون 
وأن يكون ميزان عقله خايل الكفية وأن عدم الثبات والوقار من عادة األطفال والصغار والرجل اخلفيف 

القليل احليلة ال يقدر على تدبري األمور اجلليلة وال باب يوجد له وال طاقة للدخول يف األشغال الشاقة وال 
ل الرياسة ويتعاطى االيالة والسياسة وال قدرة على فصل احلكومات املشكلة يستطيع أن يتحمل ثق

والقضايا العريضة املعضلة وال الوصول إىل إثبات السيادة وال الدخول يف أبواب السعادة فان تدبري 
املمالك وسلوك هذه املسالك حيتاج إىل رجل كاجلبل يف السكون والوقار أو أن الثبات وكالبحر اهلائج 

لسيل اهلامر أو أن احلركات وأعلم يا ذا العال واملالك املال والدما أنه جيب على امللك الكبري اجتناب وا
اإلسراف والتبذير فانه حافظ دماء الناس وأمواهلم مراقب مصاحلهم يف حاليت حاهلم وما آهلم واملال الذي 

معادنه إمنا هو للرعية ليذهب يف خزائنه قد اجتمع ومن وجوه مكانه ومن خراج مملكته ومن أعدائه و
عنهم البلية ويصرفه يف مصاحلهم وما حيدث من حوائجهم وجوائحهم فهو يف يده أمانة وصرفه يف غري 
وجهه خيانة فكما ال ينبغي أن يتصرف يف مال نفسه بالتبذير كذلك ال يتصرف يف أمواهلم باألسراف 
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 وعز مقاماً والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا والتقتري ومصداق هذا املقال قول ذي اجلالل جل كالماً
وكان بني ذلك قواماً فينبغي للملك بل جيب أن ال يسترعن الرعية وال حيتجب وأن ال يبادر مبرسوم إال 

بعد حتقيق العلوم وال يربز مرسومه ما مل يتحقق فيه معلومه وذلك بعد التأمل والتدبر وستر عورة القضية 
آلن مرسوم السلطان على فم أبناء الزمان وهو مبرتلة القضاء النازل من السماء وإذا نزل والتفكر وهذا ا

القضاء وفتحت أبواب السماء فال يرد وال يصد وال يعوقه عن مضيه عدد وال عد وال حيلة يف منعه ألحد 
 أدراك سره وأمر أوىل األمر على زيد وعمرو كالسهم اخلارج من الوتر بل شبه القضاء والقدر تعجز عن

قوى البشر فكما أنه إذا نفذ سهم القضاء والقدر ال مينعه ترس حيلة وال يصده درع حذر فكذلك أمر 
السلطان ال يثبت لوده حيوان وال ميكن تلقيه إال باإلمضاء واإلذعان فإذا مل يتدبر قبل إبرازه يف عواقب ما 

ال يفيد التاليف بعد التالف وال يرد السهم آله وأعجازه رمبا أدى إىل الندم والتأسف حيث زلت القدم و
إىل القوس وقد خرق الشغاف وكما أن امللك سلطان األنام كذلك كالمه سلطان الكالم وكل ما ينسب 

  .إليه فهو سلطان جنسه فيجب عليه حفظ كالمه كحفظ نفسه

    

لك اللطيفة فقال  فربزت املراسيم الشريفة ببيان ت"وحسبك يا ملك الزمان لطيفة للملك أنوشروان"
احلكيم ذكر أهل السري ونقله األثر أن امللك أنوشروان كان راكباً يف السريان فجمع به فرسه وقوى عليه 
نفسه فاستخف شانه وجبذ عنانه فهمزه ولكزه وضربه ووخزه فزاد مجوحاً وماد مجوحاً فتجاذبا العنان 

بعد أن كاد يدخل يف خرب كان فلما وصل فانقطع وكاد أنوشروان أن يقع فالطف الفرس فاستكان وجنا 
إىل حمل واليته واستقر راجف قلبه من خمافته دعا بسائس املركوب فلىب دعوته وهو مرعوب فلعنه ومشته 

وأراد أن يقطع يده وقدمه وقال تلجم هذه الداهية بلجام سيوره واهية فانقطعت يف مييين وكاد الفحل 
طع منه االكارع فقال السائس املسكني أيها امللك املكني وصاحب يرميين مث دعا باملقارع وباجلالد ليق

العدل والتمكني أسألك باهللا الذي رفعك إىل هذا املقام أن تسمع يل هذا الكالم فقال قل وال تطل قال 
كأن هذا العنان يقول وكالمه فصل ال فضول ومقوله قريب من العقول امللك أنوشران وأن سلطان 

هذا اجلنس وقد جتاذبين قوة سلطانني فاين يل طاقة هذا الثبات هلما ومن أين ال األنس وفرسه سلطان 
جرم ذهب مين احلبل فتمزقت بني سلطان األنس واخليل فأعجبأنوشروان من السائس هذا البيان فانعم 
عليه وأطلقه ومن رق عقابه وعذابه أعتقه وإمنا أوردت هذا البيان ليتحقق موالنا السلطان أن حركاته 

ملكه احلركات وصفاته سلطانه الصفات وكالمه ملك الكالم فال يصرفه يف كل مقام وليصنعه بالتأمل 
قبل القول وليحتط لربوزه وحيفظه بالصدق والطول وإذا أمر بأمر فال يرجع فيه بل يستمر على ما أمر به 

دار مفهوم ينبغي للملك لئال يقال سفيه مث اعلم يا ملك الرقاب أن كالً من الثواب والعقاب له حد ومق
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أن ال يتعدى لذلك حداً وعلى امللك أن يصغي للنصيحة ممن مودته صحيحه وقد جرب منه الصدق وعلم 
منه اإلخالص يف النطق السيما إذا كان ذا عقل صحيح وود صريح وال ينفر من خشونة النصيحة 

شفق كالطبيب احلاذق فان املريض ومرارا فربودة اخلاطر وسالمة القلب حرقة حرارا فان الناصح امل
الكئيب إذا شكا إىل الطبيب شدة أمله من مرارة يصف له دواء مراً فيزيد حرارته فال جيد بداً من شربه 

وأن كان يف احلال ينهض بكربه لعلمه بصدق الطبيب وأنه يف الرأي مصيب وما قصد بالدواء املر الضر 
 يستحقر النصيحة أن كانت صادقة صحيحة وال الناصح وإمنا قصد بأمله عوداً احلالوة إىل فمه وال

خصوصاً الرجل الصاحل فان سليمان وهو من أجل األنبياء الكرام عليهم الصالة والسالم وأحد من ملك 
الدنيا وحكم على اجلن واألنس والطري والوحش واهلوام استشار منلة حقرية فنجح يف أمره وخالف وزيره 

ه وسلب من مجيع ما ملك وصار كما قيل أجري الصياد السمك مث قال آصف بن برخيا فابتلى بفقر
احلكيم حسيب أيها امللك احلسيب وأنا ملا رأيت أمور اململكة قد اختلت ومباشرى مصاحل الرعية قلوم 

اعتلت ولعبوا بالثقيل واخلفيف واستطال القوي منهم على الضعيف ومدوا أيديهم إىل األموال بالباطل 
ايل يف حلية العاطل وخرجوا عن دائرة العدل واطرحوا أهل العلم والدين وتوىل املناصب غري وأظهروا احل

أهلها ونزلت املراتب إىل غري حملها وحرم املستحقون وأبطل احملققون إىل أن وقع االختالل وعم الفساد 
موالنا امللك وال والضالل وقويت أعضاد الظلمة على العباد وسائر القرى والبالد وهذا ال يليق بشرف 

بأصله وال جيوز يف شرع املروأة أن يكون الظلم طراز عدله إذ قدره العلي وأصله الزكي أعظم مقاماً من 
ذلك وال حيسن أن ينتشر األصيت رأفته يف املمالك وعلى اخلري مضى سلفه الكرام وانطوى على مآثرهم 

  : صحائف األيام وقد قيل

  ما يكون من التنبيهوأقبح   يحبالظلم من كل ق فان

  : وقيل

  كنقص القادرين على التمام  أر في عيوب الناس شيئاً ولم

    

ما وسعين إال االحنياز إىل العزلة والتعلق بذيل االنفراد والوحدة وما أمكنين أن أعمل شيا وال أقطع دون 
صح يف بعض النصائح ال ختاطب العرض على اآلراء الشريفة وامتثال ما تربزه مراسيمها املنيفة فغد قال النا

امللوك فيما مل يسألوك وال تقدم على ما مل يامروك فلما أذن يف الكالم قمت هذا املقام فقلت قطرة من 
حبور وذرة من طيور ورأيت ذلك واجباً علي ونفعه عائداً إيلّ وذكرت بعض ما وجب على سائر 

مين أنا من طرق متعددة أدناها طريق املروة الناصحني ولزم ذكره مجيع املسلمني من طريق واحدة ولز
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وأعالها بل أغالها وثيق األخوة اليت هي أقوى األسباب وأعظم الوصالت يف هذا الباب فان حلمة القرابة 
عي السبب الذي ال يقطعه سيف احلدثان والبنيان الذي ال يهدمه معول الزمان وأساس األخوة عنوان 

  :  وتقدس كماالً سنشد عضدك بأخيك وقال القائلالفتوة قال اهللا تعاىل وعز ومجاالً

  كساع إلى الهيجا بغير سالح  هأخاك أن من ال أخا ل أخاك

    

 قال أخربنا أيها احلكيم بذلك احلديث القدمي قال "وناهيك يا زين املالح بقصة الوهلى مع الضحاك"
ن الناس سرية وأصفاهم سريرةقد احلكيم بلغنا عن التاريخ الباذخ الشماريخ أن الضحاك كان من أحس

فاق الناس فضالً وبلغ ذكره اآلفاق عدالً فتزياله ابليس يف صورة الدهاء والتلبيس فزعم ذلك الطباخ انه 
طباخ وصار كل يوم يهيئ له من أطيب األطعمة ولذيذ األغذية ما يعجزه غريه وال يقدر أحد أن يسري 

 عنده النهاية واستمر على ذلك مدة مديدة وأياماً عديدة سريه ومل يأخذ على ذلك جراية فبلغت مرتبته
والناس تكمره أن ختدم بغري أجرة خصوصاً يف هذا الزمان رؤساء األعيان فقال له اإلمام يف بعض األيام 

لقد أوجبت علينا يدا وشكراً وما سألتنا على ذلك أجراً فاقترح ما ختتار أكافئك يا مهار فقال متنيت 
ني كتفيك فأين يل بذاك أن يقال قبل بدن الضحاك فأعجبه ذلك وأجابه وحسر عن بدنه عليك أن أقبل ب

ثيابه وأدار ظهره إليه فاقبل لوحي كتفيه مث غاب عن عينيه ومل يقف على أثره وال عينه فبمجرد ما لثمه 
ومس فمه جسمه أخذته حكة وشكه موضع لثمه شكه مث خرج من موضع فيه سلعة تلذعه شر لذعة 

عه أحر لسعة مث صارا حيتني أشبهتا كيتني فصار يستغيث وال مغيث فطلب األطباء فأعياهم هذا وتلس
الداء مث مل يقوله قرار ومل يأخذه سكون وال اصطبار إال بدماغ اإلنسان دون سائر احليوان فمديد الفتك 

ني وراحوا فوقع وألجل األدمغة استعمل السفك فضجر الناس هلذا البأس وصاحوا وناحوا وغدوا مستغيث
االتفاق بعد الشقاق على االقتراع لدفع الرتاع فمن خرجت قرعته كسرت قرعته وأخذ دماغه وحصل 

لغريه فراغه فعاجلوا به الكيتني وغذوا به احليتني فيربد األمل وخيف السقم ففي بعض األدوار خرجت 
ليهم ما جرى على األمثال فبينما القرعة على ثالث أنفار فربطوا باألغالل ودفعوا إىل الشكال ليجري ع

هم يف احلبس بني طالع حنس وعكس وقف للضحاك امرأة وضيعة واستغاثت به يف هذه القضية فأدناها 
وسأل ما دهاها فقالت ثالثة أنفار من دار ال صرب يل عنهم وال قرار وحاشى عدل السلطان أن يرضى 

 مسجون يسقي كأس املنون فرق هلا ذا العدوان ولدي كبدي وأخي عضدي وزوجي معتمدي وكل
الضحاك وقال ال يعمهم اهلالك فاذهيب يا مغاثة واختاري واحد من الثالثة وجهزها إىل احلبس ليقع 

اختيارها على من يدفع اللبس فتصدى هلا الزوج ومتىن اخلالص من ذلك البوج فتذكرت ما مضى من 
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ستلذات فأتت إليه ومالت عليه فتحركت عيشها معه وانقضى واستحضرت طيب اللذات واألوقات امل
األنفس اإلنسانية والشهوة احليوانية فهمت بطلبه وتعلقت بسببه فوقع بصرها على ولدها فلذة كبدها 

فرأت صباحة خده ورشاقة قده فتذكرت طفوليته وصباه وترتيبها إياه ومحله وإرضاعه وتناغيه وأوضاعه 
قصدت أن ختتاره وتريح أفكاره فلمحت أخاها باكيا مطرقا فعطفت عليه جوارحها ومالت إليه جواحنها ف

عانيا قد أيس من نفسه وتيقن اإلقامة حببسه ألنه يعلم أا ال تترك زوجها وابنها وال ختتاره عليهما وال 
متيل إال إليهما فأفكرت طويال واستعملت الرأي الصائب دليال مث أداها الفكر الدقيق وأرشدها التوفيق 

ر أخي الشقيق فبلغ الضحاك ما كان من أمرها واختيارها ألخيها بفكرها فدعاها وسأهلا عن وقالت أختا
سبب اختيارها أخاها وقال إن أتت جبواب صواب وهبتها إياهم مع زيادة الثواب وإن مل تأت بفائدة 

ب قاطعة وعائدة يف اجلواب نافعة كانت يف قتلهم الرابعة فقالت اعلم واسلم إين ذكرت زوجي وطي
عشرته وأوقات معانقته ولذته وما مضى معه من حسن العيش وانقضى من خفة األحالم والطيش فملت 

إليه وعولت يف الطلب عليه مث أبصرت ابين فتذكرت مقامه يف بطين وما مضى عليه من عاطفة وشفقة 
 بواره مث حملت عامة يف األيام السالفة فهيمين حبه القدمي وشكله القومي فملت إىل اختياره وخالصه من

أخي املتقدم عليهما فقست مقامه بالنظر إليهما فقلت إين امرأة مرغوبة قينة عاقلة مطلوبة إن راح زوجي 
فعنه بدل وإن حصل الزوج وجد الولد وحصل فتهيأ الغرض ووجد عنهما العوض وأما األخ الشقيق عما 

رفاتا فهذا الذي أدى إليه افتكاري ووقع عنه عوض يف التحقيق ألن أبوينا ماتا وفاتا وصارا حتت األرض 
عليك من الورى وقع =وكم أبصرت من حسن ولكن"شعر"عليه اختياري وأنشد لسان القال فيما قال 

    اختياري 

 وإمنا أوردت هذا "قال احلكيم"قال فاستحسن الضحاك هذا الكالم ووهبها مجاعتها مع زيادة األنعام 
 على احلضار ومسامع النظار ليعلم أن يل عن كل شيء بدال وأما عن املثل ملوالنا امللك األجل وعرضته

  : موالنا السلطان فال كما قال من أجاد يف املقال

  فما وجدت أليام الصبا عوضا  هتعوضت عن كل بمشب وقد

ىل وليس يل عوض إال يف بقاء ذاتك احملروسة ودوام حياتك العزيزة املأنوسة مث أين أخاف والعياذ باهللا تعا
أن هذه الفنت قد أقبلت واحلركات الداهية اليت وجوه اخلالص منها قد أشكلت تستأصل شافة أسالفنا 

قال "الكرام وتقرض شرف أجدادنا امللوك العظام فاخترت العزلة لذلك فإا أسلم الطرق واملسالك 
طويتك  لقد صدقت إذ نطقت وحتريت الصواب يف اخلطاب وأنا أحتقق حسن نيتك وخلوص "امللك

وحسن وفائك ومين آرائك فإنك أخ شقيق وصدوق صديق ولكن تعلم أن هذا الوزير رجل خطري ورأيه 
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مستنري وفضله غزير وهو من أصل كبري وله علينا حق كثري وأريد أن يقع ما عزمت عليه وفوضت فكرك 
وعامل حمقق ويف املصيب إليه مع حماورته ومناظرته ومشاورته فإن كال منكما ناصح مشفق وحكيم مدقق 

مثل هذه األشياء إذا اتفقت اآلراء وطال النفس تكاشف نور القبس وسعد البخت ومتكن التخت وصح 
قال "احلق ووضح الصدق ال سيما إذا كان الكالم بني عاملني والسؤال واجلواب من فاضلني كاملني 

 البحث إىل املعاكسة واملناقضة ال  أيها امللك العظيم إذا قام اإلنسان يف صدد املعارضة وتصدى يف"احلكيم
سيما إن كان من أهل الفصاحة واللسن وساعده يف ذلك اإلدراك احلسن ال يعجزان يقابل اإلجياب 

بالسلب واالستقامة بالقلب والعكس بالطرد والقبول بالرد ويكفي يف جواب املتكلم إذا أورد مسألة ال 
لجاج وال النصيحة باالحتجاج أما أنا فقد بذلت جهدي نسلم وقد قيل يف األقاويل ال تنفع الشفاعة بال

وأديت يف النصيحة ما عندي وكشفت عن خمدرات التحقيق أستار السبك وكررت على حمك التصديق 
آثار احلك فإن وعيتم كالمي يسمع حي فقد تبني الرشد من الغي وإن أعرضتم عن عني اليقني فال إكراه 

ر عن ثغر بيانه اللئام وبرز يف مالبس املالينة واخلداع وسلك خببث يف الدين فتصدى الوزير للكالم وحس
طرق املالطفة واالصطناع ودس السم يف الشهد ونزل من اليفاع إىل الوهد وقال احلمد هللا الكرمي الذي 

من على موالنا امللك ذا األخ احلكيم الفاضل احلليم الكامل العليم الناظر يف العواقب ذي الرأي املصيب 
الفكر الثاقب فلقد بالغ يف النصيحة بعباراته الصحيحة وإشاراته املليحة وكل شيء أبداه إىل املسامع و

وأاه هو الذي يرتضيه العقل ويرضيه العدل ويقبله الطبع القومي إذ هو املنهج املستقيم يترتب عليه الذكر 
قامة ناموس السياسة هو الذي عليه اجلميل وحيصل به الثواب اجلزيل لكن الذي نعرفه يف حفظ الرياسة وإ

القوم يف هذا اليوم وجرت عليه عادات األكابر واخنرط يف سلكه األصاغر فإن الزمان فسد والفضل فيد 
كسد وزاد احلقد واحلسد وتشرب املكر واألذى الروح واجلسد وكل يف الروغان ثعلب ويف العدوان أسد 

ملطلوب من الرجال والناس يدورون بزمام بقدر مكام وصار هذا مقتضى احلال واحملمود من اخلصال وا
وإمكام وقد قيل الناس بزمام أشبه بآبائهم وبعض السياسات عند أهل الرياسات يقتضي العقوبة معاقبة 

من ال ذنب له فإن وضع األشياء يف حملها وزمام األمور واملناصب يف يد أهلها هو أحد قوانني الشرع 
لعقل والكياسة والعدل والرياسة والعقل والفراسة والفضل والنفاسة وناهيك أيها والسياسة ومقتضى ا

  : يهدم ومن ال يظلم الناس يظلم وما قيل=ومن ال يذد عن حوضه بسالحه:احلكيم الفاضل قول القائل

 دميراق على جوانبه ال حتى  ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

بك رب إراقة دم متنع من إراقة دم ويف أمثال العرب القتل أنفى ومن مقاالت امللك أتابك أزدشري بن با
  : للقتل وقيل
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  وربما صحت األجساد بالعلل  هبعتبك محمود عواق لعل

    

وناهيك يا ذا القدر اخلطري قصة قابوس بن "وهذا كله مصداق قوله تعاىل ولكم يف القصاص حياة 
ور الكبري بكيفية ما أنت إليه مشري قال الوزير ذكر أن  قال احلكيم للوزير أخربين أيها الدست"بشكمري

قابوس بن بشكمري ذاك األسد املنري قبض على مجاعة كانوا جبذوا أيديهم من الطاعة من أركان دولته 
وبنيان صولته مث قيدوه وحبسوه وأقاموا ولده مقامه وأجلسوه مث إم مل يأمنوا غوائله وأفكاره الصائلة 

ه ويعمدوا إىل دمه فيسفكوه فأرسوا إليه قاتال فوثب إليه سائال وقال ما سبب قتلي وما فتآمروا أن يسكبو
نام من أجلي مع كثرة إحساين إليهم وانسبال ذيل ذيل إكرامي وإنعامي عليهم وتربييت إياهم كاألوالد 

رت لك وفلذ األكباد وصوين إياهم عن آذاهم فقال كثرة إراقة الدماء أهاجت عليك الغرماء وأكث
اخلصماء ملا تغريت خواطرهم عليك خافوا وقبل أن حتيف عليهم حافوا فقال قابوس واهللا ما سبب هذا 
النكد والبوس وإثارة هؤالء اخلصماء األقلة إراقيت للدماء يعين لو أراق دماء القائمني عليه ملا وصل هذا 

أوردت هذا التنظري ليقف خاطرك اخلطري املكروه إليه فلما أبقى عليهم أفنوه وحني ترك آذاهم آذوه وإمنا 
إن أمور الرياسة وقواعد السياسة كانت تقتضي السبك وأحرى بالعفو والترك وأما اآلن فذلك احلكم قد 

  : انتسخ والفساد يف قلوب العباد رسخ وقد قيل

 األدبيق بما اليل سلوك  تلجي الضرورات في االمور

د تنكر وقد أعرضوا عن طاعة السلطان واتبعوا خمادعة الشطان ومزاج الزمان قد تغري واملعروف منه ق
وكل منهم قد شرخ وباض الشيطان يف أذنه وفرخ وتصور خلياالته الفاسدة وحماالته الكاسدة إنه مبا يكيد 

  : يبلغ ما يريد وهيهات وشتان

  كالها وحتى سامها كل مفلس  هزلت حتى بدا من هزالها لقد

    

عاىل يعدهم ومينيهم الشيطان وما يعدهم الشيطان إال غرورا وما شعروا إن امللوك وهذا كما قال اهللا ت
والسالطني اختاره اهللا تعاىل وألبسه من خلع جربوته كماال وجالال وجعلهم بأموره قائمني وبعني عنايته 

روه من خري ملحوظني وكما إن الرسل واألنبياء والسادة األعالم األصفياء هم صفوة اهللا من خليقته وخمتا
بريته من غري كد وال جهد وال سعي منهم وال جد ما برطلوا على النبوة والرسالة وال رشوا على نيل 

هذه الكرامة والنبالة إمنا هو حمض فضل من اهللا تعاىل وعنايته واهللا أعلم حيث جيعل رساالته كذلك امللوك 
 على خلقه وأجرى على يديه هلم حبار كرمه والسالطني والقائمون بإقامة شعائر الدين هم ممن اختاره اهللا
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ورزقه والسلطان ظل اهللا يف أرضه جيري بني عباده شريعة نفله وفرضه قال من له اخللق واألمر أطيوا اهللا 
وأطيعوا الرسول وأويل األمر وقد غفل أهل هذه املمالك عن السلوك يف هذه املسالك وعن درك هذه 

حسن الطرائق وهي طريق احملامشة والصفح واملكارمة وعدوا املكر من احلقائق وأعرضوا عن الدخول يف أ
أحسن الرياسة والعقل والكياسة والتحيل ألكل أموال الناس من الذكاء ومظامل العباد من خالل الصدق 
والصفاء ومتلقهم للملوك والسالطني من أسباب الوصول إىل األغراض مع حتسني الظواهر ويف البواطن 

هم ظواهر اإلنس تشمل على املودة واإلنس وما فيهم حتت الثياب إال كالب وذئاب أمراض فظواهر
وألجل هذا سلطنا اهللا عليهم ومد يد بطشنا إليهم معاملهم بالفراسة ونعمل مبا تقتضيه الكياسة وتصوبه 

 اآلراء السلطانية من قواعد السياسة قال احلكيم حسيب بعد ما أدركما يف هذا الكالم من نكر غري

مصيب اعلم أيها الوزير النافع الناصح والدستور الشفيق املصاحل أن الرعية مبرتلة السرج وامللك ملرتلة 
الشمس يف الربج وإذا تألأل على صفحات األكوان وأنار يف وجه الزمان واملكان أشعة نور الشمس 

ن إشراق ومزايا إمنا هي الوهاج فأي شعاع ووجود يبقى للسراج وإن أنوار قلوب الرعايا وما حيصل هلا م
من فيض أشعة ملوكهم وإن الرعية تتبع امللوك يف سلوكهم فإذا صفت مرآة قلب السلطان أشرقت 

بالطاعة قلوب الرعايا واألعوان بل الزمان واملكان تابعان ملا يضمره وينويه السلطان وقد قيل إذا تغري 
 قال الوزير أخربنا يا باقعة "ئيس مع رام جوروهل أتاك أيها الدستور واقعة الر"السلطان تغري الزمان 

كيف كانت تلك الوقعة قال احلكيم أخربين شيخ عليم بالفضل مشهور إن رام وكان ذا يد عزم على 
الصيد فخرج يف عسكر جرار واستوى يف الصحارى والقفار وبينما هم قد تفرقوا فما شعر إال وقد 

ن السحاب على وجه عروس السماء النقاب وال الغمام حركت يد الشمال غربال املطر مث تراكم م
املدرار وصارت الدنيا جنات جتري من حتتها األار وأقبلت سوابق السيول جتري يف مضمارها اخليول 
فتشتت العساكر وتشوشت اخلواطر فقصد رام جور كفرا من الكفور وطلب القرى من تلك القرى 

ل بيت الرئيس وهو رجل خسيس فلم يقم من حقه بالواجب ألنه منفردا عن عسكره خمفيا من خربه فرت
يعلم ذلك الراكب فتشوش خاطره وتكدرت ضمائره وتغريت عليهم نيته وإن مل تتغري بشريته فلما أقبل 
الليل جاء الراعي وهو يدعو بالويل ويشكو كثرة احملن من قلة اللنب وذكر أن املواشي مل تدر ضرعا مع 

ن مرعى وال وقف لذلك على سبب وال درى كيف حال حاهلا وانقلب وكان إن رعيتها كانت أحس
للرئيس بنت ختجل األقمار خبدها وتقصف األغصان على قدها فلما مسعت كالم الراعي قالت واهللا أنا 

أعرف السبب والداعي وهو أن السلطان الذي نيته حفظ أوطاننا تغريت نيته علينا وتقدم ضمريه بالسوء 
لنقص يف ماشيتنا وسيتعدى ذلك إىل أنفسنا وحاشيتنا وقد قيل إذا هم احلاكم باجلور على إلينا فظهر ا

الرعايا أدخل اهللا النقص يف أمواهلم حىت الزروع والضروع قال أبوها فإذا كان األمر كذلك فال مقام لنا 
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 السلطان ونستريح يف هذه املمالك فاألوىل أن نتحول عن هذا املكان إىل مقام ال يضمر فيه سوءا لرعيته
يف ظل حاكمه ونرعى يف مسارج مكارمه كل هذا ورام يصغي إىل هذا الكالم فقالت البنت إن كان 

وال بد من االنتقال واقتعاد مطية االرحتال فما نصنع ذه األثقال واألزواد الثقال نقدم هلذا الضعيف منها 
ضيف وثانيهما التخفيف فامتثل أبوها أمر ابنته حيصل التخفيف عنها ويقع بذلك فائدتان إحدامها حسن امل

ونقل إىل الضيف ما حواه بيته من طعام وشراب ونقل وكباب وبسط بساط النشاط وأخذ دواعي 
     االنبساط وانتقل من 

  : احملامشة إىل املكاملة واملنادمة وعمل مبوجب ما قيل

  أحاديث الكرام على المدام  ذات إاللبقيت من ال وما

 هجم جيش السكر وهزم العقل والفكر تذكر رام جمالسته ومؤانسته فيها وحمادثته وما فيها من فلما
مغازلة الغزالن وأصوات األغاين والقيان فأبانت حشمة السلطنة عن مضمرها وتفوه بشيء يلوح مبخربها 

كان لنا من وشاقت نفسه إىل معتادها فأعرب شطحها عن مرادها وقال للريس أيها الندمي الكيس لو 
يطربنا ويبهجنا بصورته ولو أا وصيفة أو ذو صورة لطيفة وال نطلب زيادة عن النظر وحسن املفاكهة 

والسمر واملنادمة إىل السحر لزالت وحشة االغتراب ودهشة حدة الشراب فإنه قيل الشراب بغري نغم 
  : دسم سم وإن مذهبنا ما قيل

 رمحل السمع والبصفي  فإنكم  مكي زيارتب فلص أتأذنون

 الضمير ولكن فاسق النظر عف  ال يضمر السوءان طال الجلوس به

وكل قيادة ألخ :فنهض الرئيس وترك مذهبه اخلسيس واستعمل املروءة وسلك سبيل الفتوة وأنشد يقول
  : بال جعل فتلك من املروءة وأخطر البال ما نظمه الشاعر وقال=وخل

 فاسمع مقالة الظرفا وديق  يا ناظم الشعر في مقام فتى

 اهذا فألف الحرف همة  تهذا حروفه سمح ألف

ومن مذهب اوس إباحة فرج العروس فدخل يف بيته وذكر ما درى بينه وبني ضيفه لبنته وقال أي ربيبة 
احلسن واإلحسان أظن أن ضيفنا من أكابره األعيان ومقره يف حضرة السلطان وقد التمس مين ما يزيد 

يفيد حضوره حبوره ويلهيه مبفاكهته وحسن منادمته وما عندنا يصلح لذاك أي مادة السرور سروره و
سواك وأنا أعرف بعفتك ونزاهتك وحسن حماضرتك ومفاكهتك وصيانة رأيك ورزانة عقلك وذكائك 

فإن رأيت أن متتعيه بالنظر إىل مجالك وتعتنيه بغنجك وداللك ولو بلحظة أو بلفظة مث تعودي إىل 
سك بني أهلك وناسك فقالت األمر منك وإليك وما أريد أن أشق عليك وليس يف ذلك عار وال يف كنائ



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  18  

خدمة الضيف وإكرامه شنار فأجابت أباها وكان ذلك عن رضاها بل جل قصدها ومناها فأقبلت إىل 
به خدمة الضيف ولعبت معه من حلاظها وقدها بالرمح والسيف إىل أن صادته بلحظها املكسور فأمسى قل

  : وهو يف يدها مأسور وكان قد خرج للصيد فصيد وصار مع سلطانه هلا من مجلة العبيد مث إنه أنشد يقول

  ولكن ال سبيل إلى الورود  ماء وبي عطش شديد أرى

    

مث قرر يف ضمريه أنه إذا وصل إىل سريره يطلب هذا الرئيس ويصاهره ويقطعه هذه القرية ويعاشره وجيعل 
لم إىل أبيها جنده فما استتم هذا اخلاطر اخلطري حىت جاءهم الراعي املستجري وقال إن بنته خونده ويس

الغنم اليت ما بضت بقطرة وال درت قد امتألت ضروعها القاحلة فها هي دارة حافلة قد صارت 
كالسيول على السابلة فلم يبق وعاء إال امتأل وقد روى من اجلريان املأل وهاهي تشخب وتسيل وفاضت 

روت احلقري واجلليل وأغنت اجلريان وكأا غدران فقال بنت الرئيس هللا احلمد والتقديس الذي اصلح فأ
نية سلطاننا حىت استقررنا يف اوطاننا وعاد إلينا ما سلبناه ورجع إلينا ما طلبناه فعجب رام جور من هذه 

ضى ما كان أنواه من املصاهرة األمور وملا أصبح الصباح وركب فرسه وراح استقر يف واليته الزاهرة وم
واسبل عليه ذيل األنعام وزاد له من اإلكرام ما انتظم به أمره واستقام وإمنا أوردت هذا اخلرب لتعلموا أن 

الزمان يف ايء واملمر مطيع ملا أضمر السلطان وما أظهر وما أحاله يف أمر رعيته وما أمر وقد قيل عدل 
 مل يكن امللك برعيته شفيقا وال بارا وال رفيقا ومل يتجاوز عن السلطان خري من خصب الزمان وإذا

مسيئهم متلهفا لدعائهم مشغوفا مبحبتهم حمسنا حملسنهم قائما حيفظ مأمنهم فاألوىل م أن يهاجروا عن 
مملكته وخيرجوا عن إقليم واليته قال رب العاملني لنبيه سيد املرسلني ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا 

ولك فينبغي للمحاكم أن ال يؤاخذ أحدا جبريرة أحد أبدا قال اهللا جل ذكرا وال تزر وازرة وزر من ح
أخرى ولو طلب أحد جبريرة أحد وحلق الربيء بسبب املذنب عقوبة ونكد لفسدت اململكة وانتشرت 

وال على وجه املهلكة وانسد الطريق املسلوك واخنرمت القاعدة على املالك واململوك ومل يبق للتاجر شيء 
األرض حي وجيب على من باشر عند امللوك أمر أمن األمور أو حكما على اجلمهور أن يكون يف دينه 

متينا وعلى الناس أمينا سديد الفكر قومي النظر صدوق النطق ظاهر الصدق دائر مع احلق يقظان مراقب يف 
 ثابتا يف النوازل معدودا يف البوازل خواتيم أمره والعواقب عادال بني األخصام شفيقا على اخلاص والعام

مشغوال بتهذيب نفسه متذكرا يومه يف غده وأمسه متميزا بالشمائل املرضية على أبناء جنسه واضعا 
األشياء يف حملها متفصحا بنفسه عن جلها وقلها مقيما كل أحد يف مقامال يتعداه ومنصب معلوم ال 

من الوقوع يف مهاوي التهلكة ويطمئن خاطر خمدومه يتخطاه حىت تستقيم بذلك أمور اململكة وتصان 
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ويركن إليه يف منطوق قوله ومفهومه فيقبل قوله وفعله ويعرف فصله وفضله وكذلك جيب ان يكون 
امللك كرمي األعراق لطيف األخالق شريف األعالق وأن يكون يف مجيع أحواله متمسكا بذيل أفضاله 

قة امللوك من حسن السلوك ألن من ال يشيد أركان أسالفه وال مرعيا سرية أجداده من امللوك سالكا طري
يقوي بنيان أشرافه يصيبه مثل ما أصاب الذئب مع اجلدي املغين املصيب فسأل امللك من أخيه أن يذكر 
ذلك املثل وينهيه فقال بلغين يا مليك األرض أنه كان يف بعض الغياض لذئب وجار فخرج يوما لطلب 

ك الكيد وصار جيول ويصول وال يقع على حمصول فأثر فيه اجلوع واللغوب الصيد ونصب لذلك شبا
وآذنت الشمس بالغروب فصادف بعض الرعيان يسوق قطيعني من الضان وفيهما جديان فهم عليها 

لشدة اجلوع باهلجوم مث أدركه من خوف الراعي الوجوم ألنه كان متيقظا وعلى ماشيته متحفظا فجعل 
ص والشره يزيد والراعي سائق والذئب عائق فتخلف جدي غيب غفل عنه الراعي يراقبه من بعيد واحلر

الذكي فأدركه الذئب النشيط واقتطعه بأمل بسيط وبشر نفسه بالظفر وطار بالفرح واستبشر فلما رأى 
اجلدي الذيب علم أنه أصيب بيوم عصيب وظفر منه بأوفر نصيب فتدارك نفسه بنفسه واستحضر حيلة 

مكره مبا أضمره يف نفسه وعلم أنه ال ينجيه من هذه الورطة الوبيلة إال مغيث اخلداع جأشه وحدسه و
  : واحليلة وأذكر اخلاطر ما قال الشاعر

  به الخطب أال وهو بالقصد يبصر  ازالأخو الحزم الذي ليس ن ولكن

    

 عليك وقد فتقدم جبأش صليب وقبل األرض بني يدي الذيب وقال حمبط الراعي جلنابك داعي يسلم
أرسلين إليك يشكر صداقتك وشفقتك وحشمتك ومرافقتك ويقول قد تركت حبسن آدابك عادة 

أجدادك وآبائك فلم تتعرض ملواشيه وحفظت بنظرك حواشيه وقد حصل لضعافها الشبع وأمست جبوارك 
 آمنة من اجلوع والفزع وحصل هلا األمن من اجلزع فاهللا جيعل جوارك وغياضك أحسن جمتمع ألن

عجاف ماشيته شبعت ورويت واستنعشت وقويت فأراد مكافأتك وتطلب مصافاتك ومصادقتك 
فأرسلين إليك لتأكلين وأوصاين أن أطربك مبا أغين فإين حسن الصوت يف الغناء وصويت يزيد يف شهوة 

الغذاء فإن اقتضى رأيك السعد غنيتك غناء ينسي أبا أسحق ومعبد وهو شيء مل يظفر به آباؤك وال 
جدادك وال يناله أعقابك وأوالدك بقوى كرمك وشهوتك وقرمك وبطيب مأكلك وبسين مأملك وإن أ

صويت للذيذ ألذ للجائع من جدي حنيذ خببز مسيذ وللعطشان من قدح نبيذ ورأيك أعلى وامتثالك أوىل 
 ومأل فقال الذئب ال بأس قد أجبت سؤالك فغن ما بدا لك فرفع اجلدي عقريته ورأى يف الصياح خربته

  : الدنيا عياطا وأعقبه ضراطا وأنشد
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  كما عشق الخروف أبا جعاده  الهوى يهوي جراده وعصفور

فاهتز الذئب طربا ومتايل عجبا وعجبا وقال أحسنت يا زين الغنم ولكن هذا الصوت من أمل فارفع 
  : صوتك يف الزير فقد أخجلت البالبل والزرازير وزدين يا مغين قويل

  بالجمع بين المنى وبيني  يين عأقر هذا الزمان

وليكن يا سيدي املغين هذا من أوج احلسيين فاغتنم اجلدي الفرصة وأزاح بعياطه الغصه وصرخ صرخة 
أخرى أذكره الطامة الكربى ورفع الصوت كمن عاين املوت وخرج من دائرة احلجاز إىل العراق وكاد 

  : حيصل له من ذلك االنفتاق وقال

 يالأبو مذقة أك   حاليقفوا ثم انظروا

فسمعه الراعي يشدو فأقبل باملطرق يعدو فلم يشعر الذئب الذاهل وهو حلسن السماع غافل أال والراعي 
بالعصا على قفاه نازل فرأى الغنيمة يف النجاة وأخذ يف طريق النجاة وترك اجلدي وأفلت وجنا منسيف 

ى يأكل يديه ندامة وخياطب نفسه باملالمة وقال املوت املصلت وصعد إىل تل يتلفت بعد إذ تفلت فأقع
أيها الغافل الذاهل واألمحق اجلاهل مىت كان على مساط السرحان الغناء واألوزان وأي جد لك فإين وأيب 

مفسد جاين كان ال يأكل إال باألغاين وعلى صوت املثالث واملثاين فلوال أنك ما عدلت عن طريقة آبائك 
أمسيت جائعا تتلوى وجبمر فوات الفرصة تتكوى وبات حيرك ضرسه ونابه ما فاتك لذيذ غذائك وال 

  : وخياطب نفسه ملا نابه ويقول

  حتى إذا فات أمر عاتب القدرا  الرأي مضياع لفرصته وعاجز

وإمنا أوردت هذا النظري ملوالنا والوزير ليعلم أن العدول عن طرائق األصول ليس إال داعية الفضول وال 
وال منقول وأمور ذميمة وعاقبته وخيمة وناهيك ما هو وكالعلم ومن يشابه أباه فما ظلم يساعد معقول 

ويؤخذ من مفهوم هذه احلكم أن من مل يشابه أباه فقد ظلم خصوصا امللوك والسالطني الذين اختار 
 رفعتهم رب العاملني وذلك لئال يدخل على قواعد اململكة من حركات االختالل واالختالف حركة وهللا

  : يا ذا اإلحسان ما قيل يف شأن امللك أنوشروان

  ما كان أعرفه بالوغد والسفل  لن رجدر أنوشروان م هللا

 يذل بنو األحرار بالعمل وأن  امأن يمسوا عنده قل نهاهم

    

وكل هذا من عدم التدبر والتأمل يف العواقب والتذكر ومن ترك التأمل واالفتكار أصابه ما أصاب ابن 
 كان يف جوار بستان "قال احلكيم" مع احلمار فقال امللك أفدنا أيها املختار كيفية هذه األخبار آوى



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  21  

مأوى البن آوى وكان ذلك البستان كأنه قطعة من اجلنان غفل عنها رضوان كثري الفواكه والرطب 
ب واختار خصوصا التني والعنب وكان ابن آوى يدخل البستان من جمرى املاء ويأكل الثمار كيفما أح

وينصرف ذلك اخلبيث ويأخذ يف الفساد ويعيث كانه ذميم ترك الذمام أو لئيم من بين اللئام فتضرر 
البستاين من أضرار ذلك اجلاين وعجز عن صيده ودفع كيده فراقب دخوله ليختله ويغوله إىل أن رآه يوما 

د الطرق اليت أعدها ودخل إىل ما دخل ويف البستان حصل ويأكل العنب فبادر إىل نقرة املاء فسدها وس
الباغي وحصل ذلك الطاغي وحصره وأوهنه وضربه إىل أن أثخنه فذهبت قواه وشلت رداه ورجاله 

فتصور أنه مات ملا سكنت عنه احلركات فاشحطه بذنبه ورماه وعلى العظام الرفات ألقاه فاستمر ال يفيق 
سه فتحرك وهو هشيم وتنفس وهو سقيم مث ملقى على الطريق إىل أن ترجلت إليه نفسه وقوى جأشه وح

تدحرج إىل مرتله وقد أحاط به سوء عمله إىل أن صح فهمه وقوى جسمه فافتكر فيما جرى من اجلار 
القدمي عليه من العذاب األليم فقال إذا كان جار العمر وقرين الدهر قصد دماري ومل يرع حق جواري 

 حسناته وشد حلتفي على حلق مسد الطنب ومل يعمل ألجل قوت فضل عن أقواته وأثبت أجره يف ديوان
بقوله تعاىل واجلار اجلنب بل لو رمق يف بدين أدىن رمق أو أقل حركة ملا تركه فال خري يل يف جواره وال 
قرب داره فإن سلمت هذه املرة فما مل مرة تسلم اجلرة واألليق باحلال الترحال وطلب الرزق بالتوكل 

ق تكفل باألرزاق وإن إله اخللق مل يعذب بقطع الرزق مث إنه افتكر يف جهة والرفق والذي شق األشدا
السفر وأين يكون املستقر وكان ألبيه الذميم ذئب وهو صاحب قدمي ساكن يف بعض الغياض ااورة 

للدوح والرياض فتوجه إليه وترامى عليه وتوسل بصاحبة أبيه لديه وقال صداقة يف اآلباء قرابة يف األبناء 
ذكر له حاله وما جرى له وأن جاره خانه ومل يرع حقه ومكانه فقصد أن يكون حتت ظله نازال يف حمله و

ليفوز مبجالسته وحيظى مبؤانسته ويقضي باقي عمره يف خدمته وال يفارق وفاءه حىت حيصل يف حفرته 
 له فراشه وأزال فتلقاه بالقبول واإلقبال والفضل واألفضال والبشر والبشاشة واليسر واهلشاشة وبسط

قبضه وانكماشه ودهشتهواستيحاشه وألبسه رياشه وتذكر والده وجدد معاهده وأسدى إليه من إحسانه 
  : ما أنساه ذكر أوطانه خصوصا جوار جاره وبستانه وأنشد بديها

 يده أببمن قد كان وال وسهال  ديم ودادهوب قبحمب فأهال

  وأوالدي وجاهي ومنصبيوأهلي   على مالي وروحي ومسكني تحكم

ومل يكن عند الذئب ما يطعمه ضيفه ويشبع جوفه فاستعد للكياد وعزم على االصطياد فقال ابن آوى أين 
تريد وتتركين وأنا وحيد فقال أمنت خوفك فأريد أن أشبع جوفك ومن املعلوم أن عدم الضيافة لوم فقال 

يصغي إىل قويل ويعتمد على قويت وحويل فإين ال تتعب فأنا أذهب فلي صاحب محار كأنه تيس مستعار 
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أخدعه وإىل دارك أشيعه فأوثقه حبالك وافعل معه ما بدا لك فصريه لنا طعاما فإنه يكفينا أياما 
فاستصوب الذيب رأي ذلك املريب وتوجه ذلك الغدار ليأتيه باحلمار وصعد تال ينظره ويرتقب ما يكون 

انتهى يف سريه إىل طاحون وإذا حبمار قد أوثقوه حبال وأوسعوه خربه وملا توجه ابن آوى لطلب الزبون 
ذال وعلى ظهره حل قد قصم ظهره وأدمى دبره فطرحوا محله وأصلحوا جله وتركوه يسعى ويف املرج 

يرعى فتقدم ابن آوى إليه وسلم سالم معرفة عليه وأظهر له احملبة والوداد وسأله عن أهله واألوالد فقال له 
وأنا يف هذا البؤس والنكد ما بني ثقيل وجوع طويل وركوب وسخر ومصائب أخر هذا أي أهل وولد 

يركب وهذا يضرب وهذا يسحب وهذا حيمل محله وهذا ينخس باملسلة وهذا حيبس على اجلوع والذلة 
  : وهذا يقود حببله وهذا يردد بثقله وهذا جيود ولكن بكالم ثقيل فكأين يف مشاقي كما قيل

 دإال االذالن عير الحي والوت  هيم يراد بيقيم على ض وال

 ده أحيشج فال يرثي ل وذا  هذا على الخسف مربوط برمته

    

فتفجع ابن آوى وتوجع وحولق واسترجع والتهب واضطرم وأظهر التحرق ملا رآه من األمل وأخذ يلومه 
م وحتمل بالئهم وعدم وفائهم على صحابة بين آدم واملصابرة على ما يلجئه إىل الندم من إيذائهم وجفئه

وقال له حتام هذا الذل والتطوق ذا الغل وحتمل أنواع اهلوان من البعض والكل وإالم هذا العطش 
واجلوع وعدم القرار واهلجوع وأرض اهللا واسعة الفضاء شاسعة األرجاء وحتام تذوب من اللغوب حتت 

 ملجأ أو مسرحا أو مدخال أو مطرحا أو هذا احلمل الثقيل واجلور العريض الطويل فقال لو وجدت
مغارات أو منجح لوليت وأنا أمجح وختلصت من هذا البالء العظيم والشقاء اجلسيم ولو رأيت أحدا 

شفيقا أو مصافيا صديقا يهدي إىل اخلالص طريق الستغنيت بآرائه والستشفيت لدائي بدوائه قال ابن 
ائحة وأنوارها الئحة وأارها بالصفاء غادية ورائحة آوى يا أكمه إين أعرف بالقرب أمجه أزهارها ف

غياضها نضرة ورياضها خضرة ورباها حصينة وذراها أمينة وأنا ساكن فيها آمن يف ضواحيها ونواحيها 
فغن اقتضى رأيك ذهبت بك إليها لتقف عليها فإن أعجبتك سكنتها ووقيت النوائب وأمنتها فإا مبعزل 

ع الكواسر واجلوارح النواسر ال يطرقها إنسان وال يدخلها حيوان وسترى من عن السباع اجلواسر والضبا
خري جار وحسن اجلوار وستحمد عاقبة مقايل وما تراه من أفعايل وختلص من جفاء بين آدم وتبقى يف 

نعيم منعم وتعيش معنا يف عيش رغيد وعمر هين وحتصل املؤانسة وعن املعاشرة واالسة وأما أنا فال أجد 
فيقا مثلك وليس يل إىل الصديق غريك مسلك فلما مسع احلمار هذا احلوار رغب يف اخلالص من ر

االقتناص والبالء الذي هو فيه والشقاء الذي يؤمله ويؤذيه فسلم قياده إىل ابن آوى وقال سر بنا إىل ما 
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ا الطري فتقدم ذكرت من مأوى لئال يرانا رصد أو يشعر بنا أحد مث أعجال يف السري وأشبها يف سريمه
احلمار سابقا واعيا ابن آوى الحقا فخدع وغالط وخلطوا بالط ونادى احلمارإيل إن تعبت فاركب علي 
فقال احلمار بل أنت اركب وال تتعب فطفر ابن آوى على احلمار وصار ال يقر له قرار وابن آوى يهديه 

ألكمه ورفع آذانه وبصره فرأى الذئب الطريق وهو يف يق وشهيق فلما قربا من االمجه فتح عينه ذلك ا
تأيت اخلواطب وأنت عنها نائم مث : قاعدا منتظره فعرف أن تلك مكيدة نصبها ابن آوى لصيده فقال

استحضر عقله املفقود واستعمل عقله املوجود وعرف أنه غفل عن نفسه وقد سعى برجليه إىل رمسه 
وذله إىل تعسه ونكسه فتردد متفكرا وأقام وانتقل من املرض الذي هرب منه إىل نكسه ومن مخوله 

متحريا متحريا فقال له ابن آوى أسرع فقد أحسن اهللا حالك وأمن فكرك وأنعش بالك وجعل إىل عافية 
اخلري مآلك لئال يدركنا أحد أو يلحقنا ضرر ونكد فقال احلمار يا أخي شاهدت قدود أغصان رشقة 

وأصوات البالبل واهلزار فندمت حيث مل اقطع عالئقي ونشقت روائح ريح عبقة ومسعت خرير األار 
وأودع جاري ومرافقي وأبت ما يل من التعلقات وأجيء وما ورائي التفات وأنا إن وجلت هذه الغيضة 

ورعيت مروج هذه الروضة ورأيت ما فيها من املترتهات أهلتين عمايل من تعلقات فتضيع إذ ذاك مصلحيت 
رييت وال أقدر على مفارقة هذا املقام وجماورة مثلك أيها اجلار الفكه وقد وتذهب عند جرياين ودائعي وذخ

عزمت على الرجوع ألصحب مايل من مال وأثاث جمموع وأجيء وقليب مطمئن وخاطري عن االلتفات 
مستكمن قال ابن آوى اترك مالك وال تؤخر أوقات السرور وساعات الفراغ واحلبور وما خلفته فهو لك 

ستدرك وال بأس أن تدخل هذا املكان وتدور يف هذا البستان وتتعاهده ولو مره وتشاهده وتالفيه أمر م
ولو نظرة مث تعود وتفعل ما تريد وباجلملة فتأخري أوقات السرور غري حممود وال مشكور فقال احلمار 

 بليه كذلك وقاك اهللا شهر املهالك ولكن أقوى الدواعي يف هذه القضية واحلامل على الرجوع وإن كان
وصية من أيب عندي خفية كنت أعمل ا وأمشي يف درا وال أفارقها يف نومي وال يقظيت وكنت جعلتها 
حرزا أعلقه يف رقبيت وإذا مل تكن معي يف مسريي ومضجعي ال يقر يل قرار وال يأخذين اصطبار ويعتريين 

داء وال أجد منها دواء لذلك شبا األوام وأرى خياالت فاسدة يف املنام وتغلب على دماغي فنون السو
الداء وفيها وصايا نفيسة لروح العقل مبرتلة األعضاء الرئيسة فإذا حصلت على تلك الوصية املعينة فقضية 
ما سواها هينة مث ألوى راجعا ال سامعا البن آوى وال طائعا فافتكر ابن آوى أنه إذا ترك احلمار وحده 

     هده فرأى فوته قصده وخيب اهللا كده وابطل حيله وج

لنفسه املنفعة أن يرجع معه فرمبا ينجح ويسلب من احلمار وعيه فقال يا أخي شوقتين ذه القضية إىل 
االطالع على تلك الوصية الستفيد منها وآخذ حظي من الفضل عنها فال بد من مصاحبتك والذهاب 

فقك فقال ابن آوى فهل يف معك ومرافقتك فقال احلمار ال دافع وال مشاقق وال مانع أن تكون يل مرا
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حفظك منها شيء فإن كان فألقه إيل لنتذاكر يف الطريق وال يؤثر فينا التعب والضيق فقال نصيحة واحدة 
هي بصدقي شاهدة وهي كلمة جمملة فوائدها فيها جمملة وهي أن أيب قال يل إياك أن تفارق هذه الوصية 

سري إذا تذكرت أيها البصري مث سار قليال وأفكر طويال فإن فارقتها وقعت يف بلية وسأخربك بسائرها يف امل
وقال وهذه أخرى سنحها ذكري وارتضاها فكري وهي إذا وقعت يف شدة ورمت للخالص منها عده 
فتصور أصعب منها حيصل لك التغصي عنها ون عليك وتعدها نعمة أسديت إليك فتشتغل بشكرها 

ر وهذا مقام األخيار والصاحلني واألبرار مث سار سرية وتستأنس بذكرها فقال ابن آوى أحسنت يا محا
رائثة وقال واهللا هذه نصيحة ثالثة فقال قل واسلم وطل فقال ال حتسب أن الصديق اجلاهل خري من العدو 
العاقل فإن علم العدو العاقل خري لك من جهل الصديق اجلاهل فقال ابن آوى ما أحلى كالمك وأعلى يف 

نادمتك وأفكه مكاملتك باهللا شنف املسامع فإين لك بقليب وجوارحي سامع فقال اللطف مقامك وأنزه م
مهال حتىأتذكرها وأتصورها كما ينبغي وأتفكرها أمر ابن آوى على تعسه وساقه القضاء إىل رمسه 

فوصل إىل الضيعة وقد وقع ابن آوى يف ضيعة فاحل على احلمار فقال أخربين فما بقي يل اصطباري فقال 
 أىب بكالم فصيح عريب ال جتعل مقامك ومقيلك مبكان يكون فيه ابن آوى دليلك والذب فيه قال يل

جارك وخليلك وأن جعلت لك يف هذا املكان ساحه فما ترى يكون لك فيه من الراحة وأن أردت أن 
النهيق ختلص من هذا املكان فانصب اآلذان وارفع ذكر اهللا باألذان فانه ينجيك من الضيق مث رفع عقريته ب

فسمعه معارفه من الكالب فسارت إليه مستبشرة حبسن اإلياب وسارعت إليه واجتمعت حواليه فما شعر 
ابن آوى إال وهو متورط يف البلوى فطفر للهرب فادركه من الكالب الطلب فاحتموشته وانتوشته 

هب دمه يف تدبري هدراً واختطفته واقتطفته ووزعته ومزعته ومرشته وقرشته فلم تبق منه عيناً وال أثر واذ
وإمنا أوردت هذا املثال وعرضته على الرأي العال ليعلم أن االغترار بالكالم واإلصغاء إىل احلكايات 

والقول البطال من غري تنقل من ألفاظها إىل معانيها وتأمل يف مآكل مقاصدها وفحاويها واألعتماد على 
 يفيد سوى الندم وزلة القدم واألصل يف الواليات القضايا املزخرفة والركون إىل األمور املسفسفة ال

واملناصب التفكر يف اخلواتيم والتأمل يف العواقب واألفلبس يف ذلك سوى إضاعة العمر واملصري إىل 
    : املهالك وقلت شعراً

  نضا ثوبها يكسى الثناء المطرزا  ن إذامن يكسي الوالية م وأسعد

 ورأى الوزير برأيه املنري ما يف هذه الفصول من الفضل دون الفضول فلما انتهى الكالم إىل هذا املقام
اعترف للملك حسيب بالفضل احلسيب والرأي املصيب وحسن النصيحة والبيان وصحة الدليل والربهان 

فأذعن للحق وأناب إىل الصدق وقال أتيت النصيحة من باا وأوصلتها إىل طالا وكل كالم قررته 
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هو شكر أحرزته وطريق سداد بينتها وسبيل رشاد أوضحتها وباب صواب فتحته وبيان حررته إمنا 
وميزان إحسان أرجحته وعلى كل عاقل ومستمع وناقل أن يقتدي ذه النصائح ويوصلها إىل السائح 

والسابح ويغنم فوائدها وعوائدها وموائدها ويعمل مبوجبها وال خيرج عن مذهبها مث أن امللك ملا أصغى 
الفصل وفهم ما تضمنه من حكمة وفضل أفرغ على أخيه وأهله وذويه لباس األنعام ووفاه مبزيد إىل هذا 

اإلكرام وقال لقد قمت أيها األخ الشقيق يف تدقيق النصح بالتحقيق وحللت املشكل وجلوت الطريق 
امنا وأديت حق الفتوة وواجب املرأة وشرائط األخوة واآلن قد حكمناك يف واليتنا ووليناك على حك

وقضاتنا وبسطنا بدك يف األقاليم وأطلقنا لسانك يف التعليم فتحكم يف الرؤس واألطراف واحكم يف 
اآلفاق واألكناف وأشرع فيما أنت بصدده وال تتقيد باملخالف ولدده وكن منشرح الصدر قوي الظهر 

يره طويل العضد قرير العني مبسوط اليدين مبارك الطلعة حسن السرية صبيح الوجه طيب القلب والسر
والساعد ممدوحاً عند الغائب والشاهد خلي البال هين احلجال فانك من بطن كرمي وفخذ على الطاعة 

مستقيم ويف الفضائل ذو قدم وصدق ويف الصناعة ذو صنع وحذق فال تتوان فيما عزمت عليه وقصدت 
كم السنية واخلصال البهية والشمائل إليه من النصائح امللوكية والفصول العلمية والعملية وأحتفنا بتلك احل

املرضية فإا لذة األشباح وغذاء األرواح والطراز املضيء على خلع املساء والصباح فنهض احلكيم من 
جمتمعه وقبل ثغر األرض بثغر جبينه وفمه وامتثل املراسيم الشريفة واشتغل بتأليف هذه احلكم الظريفة 

يف تأليف هذه احلكم من حكايات ملك العرب إىل وصايا ملك وترتيبها بالعبارات اللطيفة واستطرد 
العجم واهللا سبحانه وتعاىل أعلم واحلمد هللا على كرمه األمت وإحسانه األعم وصلى اهللا على سيدنا حممد 

  .وآله وصحبه وسلم
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الثاني الباب   

  في وصايا ملك العجم المتميز على أقرنه بالفضل والحكم

ظرافة واإلحسان فتوجه احلكيم حسيب األديب األريب إىل إيراداألخبار  حسن معدن ال"وقال الراوي"
عن اهلداة األخيار فحكى أن ملكاً من ملوك األمصار وسالطني العجم يدعى شهريار كان من العجم 
وكان يف اجلود واللطف والكرم أمة من األمم ملكه عظيم وفضله جسيم واليته يف أحسن إقليم حسن 

سة ثناؤه عاطر وعطاؤه ماطر ووابل احلشمة من سحائب هيبته قاطر وله من األوالد السياسة وافر الكيا
وفلذ األكباد ستة رجال إىل اد والكرم عجال وكل له الفضل واألفضال أوسع جمال مشهور بالزعامة 
خمبور بالشهامة كفه سخي وكنفه أرحيي ذو شجاعة باسله وبراعة كاملة وحشمة وافرة وهيبة زاجرة 

 أحبرها باملكارم زاخره مع رفق ولني للصعلوك املسكني وصالبة يف الدين وكان األكرب سنا منهم ومهة
  : متميزاً يف هذه الشيم عنهم وأعطر طيباً وأوفر فكأنه يف شأنه قيل

  والدين والملك واأليام واألمم  هالذي دانت الدنيا لطلعت هذا

    

عيشه الذبول وعزم فراش األجل على طي بساط حياته فلما دنت مشس عمر أبيهم لألفول وقارب غصن 
وأورد بريد الغناء منشور تسليمه إىل متويل وفاته أحضر بنيه وأكابر ذويه وقال أعلموا يا بين أين استوفيت 
نصييب من الدنيا وارتقيت من لذاا إىل الدرجة العليا وذقت حلوها ومرها وعانت حرها وقرها وعرفت 

تقائي فيها إىل املنازل الفاخرة عملت مبقتضى وابتغ فيما آتاك اهللا الدار واآلخرة خريها وشرها ومع ار
فتزودت مبا وصلت إليه اليد وما أخرت عمل اليوم إىل الغد ومل تلهين الغفلة وال إرخاء املهلة عن 

نكم راحل االستحضار لساعة الرحلة بل مل أزل للرحيل مستوفزاً وللتحول واالنتقال متجهزاً وأنا اليوم ع
وسفينة عمري أرست بالساحل وهذا ال رجعة فيه وال عودة ملسافركم إليكم تثنيه وهذا أمر حمتوم وقدر 

معلوم قدره يف األزل رب ال يزال ومل يزل سلطان ملكه ال يبيد وكل امللوك حتت أمره عبيد ال راد ملا 
 باملوت على خملوقاته وساقه ال باب قوة قضاه وال مانع ملا أقضاه وال هاد ملا بناه وال صاد ملا سواه حكم

يف رده وال طاقة وقد خفف من وجدي أن يل مثلكم جيدي وأنكم خلفي وحميو سلفي وفيكم من يقوم 
مقامي وال ميحوا أيامي وال يدرس آثاري وال يطفئ نار أنواري وها أنا أعهد إليكم وأستخلف اهللا عليكم 

لذكرى تنفع املؤمنني واعلموا أن أزكى زهر تتنور به بصائر وأن كنتم إىل الوصية غري حمتاجني ولكن ا
النقل يف رياض العبودية ورد الشكر وأزكى عطر تنعطر به جمامر العقل يف غياض احلربة ورد الفكر وأن 
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الشكر قيد النعم وسبب الزدياد الفضل والكرم قال اهللا تعاىل وجل جالالً لئن شكرمت الزيدنكم وقد قيل 
 استحق اجلزيل وأن الفكر يعلي املقامات ويعطي الكرامات واحتملوا األذى تأمنوا وال من شكر القليل

نوا النائبة وال حتزنوا وال تظنوا اجلود والكرم يف التبذير والبخل والتقتري من مجلة التدبري فقد نصب 
ا وكان بني ذلك قواماً لألعالم أعالماً من قال عز مقاماً وكالماً والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يفترو

وقاال جل خمرباً وخبريا وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حمسورا 
واتبعوا األقوال األفعال فال خري يف قوال ليس بفعال وال تشوهوا حماسن شيبكم بزخارف الكذب فان 

ذب ناطقة ال ينقيه ألف كلمة صادقة ومن الصدق أول ما ينبغي وأعظم ما جيب ووسخ كلمة واحدة بالك
تعود الكذب يف نطقه ال يعتمد على صدقه وداروا األعداء مداراة األدواء يزيد صديقكم ويكثر فريقكم 
وجيل ودودكم ويقل دعوكم وحسودكم وعليكم مبالزمة األخيار وإياكم وصحبة األسرار وال تطلبوا 

لى ذ لك أبدا دليالً فمن غالط نفسه يف جمالسه األشرار للرغبة يف صحبة األسرار سبيال وال تقيموا ع
وطلب وفاء ممن جبل على طبيعة الفجار فقد أوجع نفسه يا قوى كيه واصابه ما أصاب الفالح مع احلية 

فسأل األوالد والدهم املالك على كيفية ذلك فقال ذكران واحداً من األكيس طلب العزلة عن الناس 
اجلمعة واجلماعة واشتغل إلقامة أوده بالزراعة وانعزل يف ذيل جبل وصاحب والزم انقطاعه وانقطع عن 

حية كانت تأنس إليه بكالمه وتأكل من فضالت طعامه فترقت بينهما املعاهدةإىل أن بلغت إىل املعاقدة 
بان تكون صادقة خالية عن املماذقه وال تكون كصحبة أبناء الزمان تكرع من الغدر يف غدران وال 

ال مدخولة برياء وشقاق وأن تنعقد بينهما املودة واإلخاء يف حاليت الشدة والرخاء فمرا على هذا مشوبة و
مده وكله وكل حافظ عهده مراع صحبته ووده وكان الرجل إذا عنت له قضية عرضها على احلية 

قع برد واستشارها وأخذ أخبارها وخترج إليه وتترامى على رجليه ففي بعض األيام وعام من األعوام و
شديد وثلج وجليد فرأى احلية وقد سقطت قوها ومخدت أعضاها ووقعت يف شر حال وبرد ووبال 

فجملته الشفقة والصداقة والعهد الذي أحكما وثاقه على أن آواها ومحلها يف خمالة محراه وأدناها ووضع 
ك عرق العدوان اخلالة يف رأس إليهم وتوجه لضرورة ذلك الفهيم فحست احلية بنفس أيب زياد وحتر

القدمي وعاد وفعل خبثها خاصيته املألوفة ولعب مسها مسيته املعروفة متبعاً حديثه حرام على النفس اخلبيثة 
أن خترج من الدنيا حىت تسيء ملن أحسن إليها فعضت احلية شفة احلمار الرقيقة عضة حمب القى يف خلوة 

ردت هذا املثال لتعلموا يا ذوي األفضال أن من عشيقه وبرد مكانه من حرها وهربت احلية إىل حجرها أو
    صحب األشرار ورغب يف مودة الفجار ال يأمن العثار وال يسلم من االنكاد والبوار وقد قيل 

أن صحبة األخيار كجرة النضار بطيئة االنكسار سريعة األجنبار وصحبة األشرار كجرة الفخار سريعة 
  :  يف صحبة الناس فائدة وال يف خمالطة الناس كبري عائده وقد قيلاالنكسار بطيئة األجنبار وباجلملة فما
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 تراه فابلغه سالمي فان  ولم تر من بني الدنيا سالما

وينبغي أن تكون غيبتكم وحضوركم وأجوالكم وأموركم وأجتماعاكم وفراقكم وصلحكم وشقاقكم يف 
الية عن األغراض الفاسدة أعين إذا حاليت السراء والضراء والبؤس والرخاء على وترية واحدة وهي اخل

رضيتم فباحلق وإذا غضبتم فاحلق وإذا توجهتم فاللحق وال تبطروا يف حالة النعم وال تضجروا يف حالة 
النقم وعلى كل حال فال يقع بينكم اختالل وذلك بتفرق الكلمة واختالفها وتصادمها وعدم ائتالفها فانه 

  : قيل

  ثل الوحيد بال مال وال عددم  إن الدليل الذي ليست له عضد

  : "وقيل أيضاً"

 اداوال تتفرقوا أجن خطب  كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى

 افترقن تكسرت أفرادا وإذا  القداح إذا جمعن تكسرا تأبى

وال تثقوا بأحد من الكبار والصغار إال بعد األختبار يف الشدة والضعف والرفق والعنف والبؤس والرخاء 
الرجاء وال تقدموا على قدمي األصحاب أحداً وال على املوثوق م من ال جربتموه أبداً وقد واخلوف و

قيل يف املثل املشهور النحس املعروف خرب من اجليد املنكور وقيل أيضاً خري األشياء جديدها األصحاب 
ية وعاملوا جتدوا قدميها وأسوأ قواعدكم أخراكم يف دنياكم واغتنموا السعادة الباقية من الدار الفان

وازرعوا حتصدوا وتفكروا من أول يومكم أحوال عزكم ومن أوائل عمركم أواخر دهركم ومن ليلة 
اهلالل سرار أشهركم فكل من له صدق قدم يتفكر وهو موجود حالة العدم ومن زمان شبابه حالة اهلرم 

لوا موالنا السلطان أعظم من أفاد كما فعل التاجر املراقب وما آل إليه العواقب فقبل األرض األوالد وقا
 ذكر احلكماء وذووا الفضل من العلماء أنه "قال امللك"لو تصدق على عبيده الطائعه ببيان تلك الواقعة 

كان يف بعض األمصار تاجراً من أعيان التجار ذو مال جزيل وجاه عريض طويل ونعمة وافرة وجشم 
ن جبينه الئحة وروائح النجابة من أذيال مشائله فائحة قد وخدم متكاثرة من مجلتهم غالم خمابل السعادة م

أفىت عمره يف خدمة مواله ومل يقصر حلظة يف طلب رضاه فقال له سيده يف بعض األيام لك على حق يا 
غالم وأنا أريد مكافأتك وأطلب موافاتك فتوجه هذه املرة يف هذه السفرة فمهما رحبت فهو لك بعد أن 

ك مثن أوسق مركباً وفسح له يف السري شرقاً ومغرباً وصاه بأشياء امتثل مرسومها أعتقك من قيد رق أشغل
والتزم منطوقها ومفهومها فقال له مواله سأرفعك على إضرابك وأغنيك عن أمثالكوأصحابك وأجعلك 

نافع كأكرب من يف الدنيا وجلميع رفقتك مبرتلة املوىل مث أخذ يف تعبية البضائع وأوسق مركبه املتاجر وامل
وسلمه إىل اهلواء واملاء بعد أن توكل على رب السماء فسار بعض أيام وهو يف أهىن مرام وخضره املالح 
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وموسى وفتاة حافظ األلواح وبينهما السفينة من نسف العواصف أمينه جتاري السهم والطري وتبارى 
طواد األمواج على الدهم يف السري فإذا بالرياح هاجت واألمواج ماجت وأشباح البحر تصادمت وأ

العرفاء تالطمت فعجز ذلك املالح واحلافظ ونشر مذهب ابنه أبو اجلاحظ وترك سيمة الوقار والسكينة 
ورقم نقش احلروف يف ألواح السفينة فشاهدوا من ذلك اهلواء واألهوال وغدا قاع البحر كاجلبال وصار 

وهبوط وقيام وسقوط طوراً يستأمنون يف ذلك الغراب مبن فيه من األصحاب كأحوال الدنيا بني صعود 
األفالك ويناجون األمالك وينهون أخبار ظلمات صاحب احلوت إىل السماك وطوراً يهبطون الغور 

وينظرون قرن الثور ورمبا قوامنه من حتت الزور فلم يزالوا عاجزين حيارى سكارى وما هم بسكارى 
  : يتناشدون

 ارا ومفثار وحار هواء  ر ذوحبكبناه وال وفلك

  رمتنا أراضيه منها انحدارا  فطوراً اعلونا السماء وطوراً

    

وآخر األمر نسفت السفينة الرياح وألقى كاتب احلاصب إىل كل حرف من حروف اجلبال لوحاً من 
األلواح وأوعر اهللا سهلها وخرقها فأغرقها وأهلها وذهب البحر بأمواهلا وأرواحها وتعلق الغالم بلوح من 

ا واستمر تقذفه األمواج وتصدم به أثباج البحر اهلياج إىل أن وصل إىل ساحل فخرج وهو كئيب ألواحه
ناحل وصعد إىل جزيرة فواكهها غزيرة ووصفها عجيب ليس ا داع وال جميب فجعل ميشي يف جنباا 

 إىل أن تراءى له إىل أن أداه التوفيق إىل فم طريق فسار تلك اجلادة وهداية اهللا له مادة فانتهى به املسري
سواد كبري وبلغ مملكة عظيمة والية جسيمة ورأى على بعد مدينة مسورة حصينه فعمد إىل ذلك البلد 
وتوجه حنوها وقصد فاستقبله طائفة من الرعال نساء ورجال يتبعهم جنود جمندة وطوائف حمشدة مع 

صلوا إليه تراموا عليه وأكبوا بني طبول تضرب وفوارس تلعب رزمور تزعق وألسنة بالثناء تنطق حىت إذا و
يديه يقبلون يديه ورجليه مستبشرين برؤيته متربكني بطلعته مث ألبسوه اخللع السنية وقدموا فرساً عليه 

بكنبوش ذهب وسرج مغرق ووضعوا له التاج على املفرق ومشوا يف اخلدمة بني يديه واجلنائب يف 
لناس قادم عليك حىت وصلوا إىل املدينة ودخلوا قلعتها املوكب جتر لديه ينادون حاشاك واليك سلطان ا

احلصينة ففرشوا شقق احلرير ونثروا النثار والكثري وأجلسوه على السرير وأطلقوا جمامر الند والعبري ووقف 
  : يف خدمته الصغري والكبري واملأمور واألمري والدستور والوزير وأشندوه

  اعد كصعودهوأمرك فيتاص  قدمت قدوم البدر بيت سعوده
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وقالوا أعلم يا موالنا أنك صرت لبا سلطاناً وحنن كلنا عبدك وتابع مرادك ومريدك فافعل ما ختتار وحنكم 
يف الكبار منا والصغار وأمر مالكم من مرسوم فامتثاله علينا حمتوم وما منا إال اله مقام معلوم فجعل يتفكر 

ه فقال أن هذا األمر ال بد له من سبب وال بد له من آخر يف أمره ويتأمل ما صار إليه ويتدبر يف منتها
ومنقلب فانه ال يصدر يف عامل الكون سدى وأن هلذا اليوم من غري شك غدا وأن الصانع القدمي القادر 

احلكيم السميع العليم البصري احلي املريد الكرمي مل يقدر هذه األفعال على سبيل األمهال ومل حيدث حدثاً 
ثاً وجعل يالزم هذه األفكار آناء الليل وأطراف النهار وهو مع ذلك قائم شكر النعمة مالزم لعباً وال عب

باب مواله بالطاعة واخلدمة واضع األشياء يف حملها واملناصب يف بدأ أهلها ملتف إىل أحواللرعية عامل 
واعد اململكة بينهم بالعدل والسوية متعهد أمور الكبار والصغار واإلحسان وأصناف املسار مؤسس ق

والسلطنة على أركان العقل والعدل مهما أمكنه متفحص عن مصاحل اململكة سالك مع كل أرباب 
الوظائف ما يقتضي مسلكه مث وقع اختياره من بني أولئك اجلماعة على شاب جليل الرباعة يف سوق 

ذه وزيراً ويف أمور الفضل والوفاء أوفر بضاعه متصف بأنواع الكمال متحل بزينة األدب واجلمال فاخت
ناصحاً ومشرياً فجعل يالطفه ويرضيه وبكرمه ويدنيه ويفيض عليه من مالبس األنعام وخلف األفضال 

واإلكرام ما ملك به حبه قلبه واستصفى خالص وده لبه وسكن يف سويدائه ومتكن به من ضمري أحشائه 
مر أمرته وموجب رفعته وسلطنته من إىل أن اختلى به وتلطف يف خطابه واستنصحه يف جوابه وسأله عن أ

غري معرفة لرفاق وال أهلية وال استحقاق وال هو من بيت امللك وال يف حبر السلطنة فلك وال معه مال وال 
خيل يهديها وال رجال وال معرفة يديل ا وال شجاعة وفضيلة يهتدي بتهذيبها فقال ذلك الشاب يف 

لبلدة وعساكر إقليمها وجنده قد اخترعوا أمراً واصطلحوا على اجلواب اعلم أيها امللك األعظم أن هذه ا
عادة أخرى سألوا الرمحن أن يقيض هلم يف كل أوان شخصاً من جنس اإلنسان يكون عليهم ذا سلطان 
فأجام إىل ذلك فسلكوا يف أمره هذه املسالك وذلك أم يف اليوم الذي قدمت عليهم يرسل اهللا تعاىل 

ب إليهم فيستقبلونه كما استقبلوك ويسلكون طريقه امللوك من غري نقص وال زيادة رجالً من عامل الغي
وقد صارت هذه هلم عادة فيستمر عليهم سنه يف هذه املرتبة احلسنة فإذا انقضى األجل املعدود وجاء 

ذلك اليوم املوعود غمدوا إىل ذلك السلطان وقد صار فيهم ذا مكان ومكان وعلقة ونشب واخاء ونسب 
بتت له أوتاد وصار له أهل وأوالد وجروه برجله من التخت وسلبوه ثوب العزة والرخت وألبسوه الذل وث

والنكال وأوثقوا بالسالسل واألغالل ومحله األهل واألقارب وأتوا به إىل حبر قريب فوضعوا يف قارب 
 ليس به أنيس وال وسلموه إىل موكلني ليوصلوه إىل ذلك اجلانب فيوصلونه إىل ذلك الرب وهو قفر أغرب

رفيق وال جليس وال صديق وال زاد وال ماء وال نشو وال مناء وال مغيث وال معني وال قريب وال وقرين 
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وال قدرة وال إمكان على الوصول إىل العمران وال ظل وال ظليل وال إىل اخلالص سبيل وال إىل طريق 
 أن يهلك عطشاً وجوعاً ال ميلك إقامة وال يستطيع النجاة دليل فيستمر هناك عرياناً وحيداً فريداً طريد إىل

رجوعاً مث يستأنف أهل هذه البالد ما هلم من فعل معتاد فيخرجون باالهبة الكاملة إىل تلك الطريق 
السابلة فيقيض اهللا تعاىل هلم رجالً فيفعلون معه مثل ما فعلوا مع غريه قوالً وعمالً وهذا دأم وديدم 

وباطنهم فقال ذلك الغالم األملح لذلك الوزير املصلح فهل اطلع أحد ممن تقدم وقد ظهر لك ظاهرهم 
على عاقبة هذا املأمت قال قد عرف ذلك وحتقق أنه عن قريب هالك ولكن غرور السلطنة يلهيه وسرور 

التحكم والتسلط يطغيه وحضور اللذة احلاصلة لسواء العاقبة ينسيه وال يفيق عن غفلته ويستيقظ من 
 أال وعامه قد مضى واألجل املضروب قد انقضى وقد أحاطت به نوازل البالء وهجم عليه بوازل رقدته

القضاء فيستغيث وال مغيث وينادي باخلالص والت حني مناص فلما مسع الغالم هذا الكالم أطرق مفكراً 
تدارك أمره وبقي متحرياً وعلم أنه ال بد لأليام أن متضي وهذا األجل املضروب ينقضي وأنه أن مل ي

ويتالف خربه وشره ويتدبر حاله ومصريه وما آله هلك هالك األبد ومل يشعر به أحد فاخذ يفكر يف هذا 
    اخلالص والتغصي من شرك األقتناص مث قال للوزير الناصح اخلبري أيها الرفيق السفيق 

 نفسي وحييها ويدفع والنصوح الصديق جزاك اهللا خريا وكفاك ضيماً وضرياً أين قد فكرت يف شيء ينفع
شر هذه البلية اليت وقعت فيها وأريد معاونتك وأطلب مساعدتك فأين رأيتك يف الفضل متميزاً بني 

أقرانك فاثقايف حماسن الشيم على أصحابك وإخوانك فقال افعل يا ذا الزعامة وحبالك وكرامه قال اعلم 
 خارج عن اإلمكان واإلقامة يف هذا أيها الصاحب األعظم أن الرجوع إىل هذااملكان الذي كنت فيه

امللك املعهود إمنا هي إىل أجل معدود ووقت حمدود وانقضاؤه على البتات وكل ما هو آت آت وكيفية 
اخلروج قد عرفت وطريقها قد تقررت ووصفت وهلذا قيل يا ذا الفضل اجلزيل دخلنا مضطرين وأقنا 

نص إال طريق واحد وسبيل غري متعاهد وهي أن متحريين وخرجنا مكرهني ومل يتجه خملص من هذا املق
تأخذ طائفة من البنائني ومجاعة من املهندسني والنجارين وتذهب م أيها الوزير إىل مكان إليه نصري 

فتأمرهم أن يبنوا لنا هناك مدينة ويشيدوا لنا فيها أماكن مكينة وخمازن وحواصل ومتلؤها من الزاد 
طعمة واألشربة اللذيذة املستعذبة وال تغفل عن اإلرسال وال ختتر اإلمهال املتواصل من املآكل الطيبة واأل

واإلمهال يف الظهرية واألسحار والغدو واآلصال إذ أوقاتنا وأنفاسنا معدودة وساعة متضي منها غري 
مردوده وإذا فات شيء من ذلك الوقت فال نعوض عنه إال اخليبة واملقت فننقل هناك ما يكفينا على 

اقتنا ومقدار قدرتنا واستطاعتنا فإذا تزودنا منها مل نرحل عنها حبيث إذا نقلنا من هذه الديار حسب ط
وطرحنا يف تلك املهمة والقفار وجفانا األصحاب وختلى اإلخالء عنا واألحباب وأنكرنا املعارف واألوداء 

دة إقامتنا يف ذلك البلد فأجاب واحتوشتنا يف تلك البيداء فنون الداء جند ما نستعني به على إقامة األود م
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بالسمع والطاعة وأختار من املعمارية مجاعة وأحضر املراكب وقطع البحر إىل ذلك اجلانب وجعل امللك 
ميدهم باآلالت واألدوات على عدد األنفاس ومدى الساعات إىل أن أعىن املعمارية العمارة وأكملوا 

 فيها األشجار فصارت تأوي إليها الطيور بالليل والنهار حواصل امللك ودلره وأجروا فيها األار وغرسوا
ويترمن فيها البلبل واهلزار بأنواع التسبيح واألذكار وغدت من أحسن األمصار وبنوا إليها الضياع والقرى 
وزرعوا منها الوهاد والثرى مث أرسل إليها ما كان عنده من اخلزائن ونفائس اجلواهر واملعادن وأرسل من 

ف إليها ومن حاجاته املعول عليها حبيث لو أقام ا سنني قامت بكفايته وفضلت خزائنها عن ظريف التح
حاجته وأكثر من إرسال ما يلزم من األدوات واألشربة واملطعومات وجهز اخلدم واحلشم وصنوف 

إىل األستعدادات من النعم فما انقضت مدة ملكه ودنت أوقات هلكه إال ونفسه إىل مدينته تاقت وروحه 
مشاهدا اشتاقت وهو مستوفز للرحيل ورابض للنهوض والتحويل فلما تكامل له يف امللك العام مل يشعر 
إال وقد أحاط به اخلاص والعام ممن كان يفديه بروحه من خادمه ونصوحه ومن كان سامعاً لكلمته من 

رير ومشوا على عادم أعيان خدمه وحشمته وقد جتردوا جلذبه من السرير ونزع ما عليه من لباس احل
القدمية وسلبوه احلشمة اجلسيمة ومملكته العظيمة وزالت احلشمة والكلمة واحلرمة وشدوا وثاقه وذهبوا به 

إىل احلراقة ووضعوه وقد ربطوه يف املركب الذي هيئوه وأوصلوه إىل ذلك البز من البحر فما وصل إليه 
لناس لديه ودقت البشائر املقدمة وحل يف سروره إال وقد أقبلت خدمه عليه ومتثلت طوائف احلشم وا

املقيم ونعمه واستمر يف أمت سرور واستقر يف أوفر حبور مث قال امللك لألوالد فلذ األكباد وإمنا أوردت 
هذا املقال على سبيل املثال فأصغوا إىل حسن التنظري حىت أبني لكم النظري وعوامل ما أقول بآذان القبول 

اين من هذه األلفاظ اليت خجلت املثاين مث تفكروا وتبصروا وبعد التذكري والتبصر تدبروا وتأملوا رموز املع
أما ذلك العام املعهود فأنه الولد يف أول الوجود وأما املركب الذي أودعه فهو بطن أمه الذي استودعه 

عليها والناس الذين وانكسار السفينة هو انشقاق املشيمة واجلزيرة اليت خرج إليها فهي الدنيا اليت دخل 
استقبلوه فأقاربه وذووه وأهلوه يربونه باملالطفة والعالل ويعاملونه باإلكرام واألفضال وذلك الشاب الذي 
هو وزيره فهو عقله ومن إميانه نوره والسنة املضروبة أجله احملتوم وعمره املعدود املعلوم ونزوله عن سريره 

ا باإلكراه وشروعه يف دخول إىل أخراه والبحر الثاين الذي عبارة عن آخرته ومصريه وخروجه من الدني
    طرح فيه هو أحواملا يعاينه عند املوت ويعانيه 

والرب القفر اللحد والقرب فالسعيد يتفكر يف كيفية أموره وأحواله ومبدأ أمره ومآله مث يتدبر يف قل هذا 
يسريه وهي بالنسبة إىل اإلقامة بدار البقاء وجله ويستعد ملا خلق من أجله ويتحقق أن اإلقامة يف الدنيا 

قصرية وأنه إذا جاء وقته احملتم ال يتأخر ساعة وال يتقدم فيأخذ يف االزدياد ويتهيأ ما أمكن ليوم املعاد 
  : ويعد نفسه كاملسافر الذي أتى بعض احلاضر فال يقيم أكثر من يوم وقد رحل عن القوم كما قيل
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  أناخ عشياً وهو بالصبح راحل  بزل راكإنما الدنيا كمن أال

    

إىل سفر طويل زاده قليل قفاره يابسة وطرقه دامسه ال أنيس فيه وال رفيق وال مصاحب وال صديق وال 
دليل وال خليل وال مغيث وال مقيل وال ماء وال معني وال صاحب وال معني فيهيئ هلذا السفر بقدر 

كال ونور الطريق واملسافر والرفيق واخلادم واألنيس واملنادم اإلمكان ما قدر من الزاد وأملا واملركب وال
واجلليس وميهد املضجع للمبيت ويهيئ واملقيل ويهيئ املوضع يف الرتول والرحيل وباجلملة ال يترك من 

أفعال اخلري شيئاً إال فعله وال جممالً إال فصله وال متأخر إال قدمه وال معامالً يف مبايعة إال أسلفه وأسلمه 
وليعلم أن كل ذلك حمتاج إليه ومصروف لديه إذا نقل إىل دار البقاء وأقبل عليه فإذا جاء وقت الرحيل 

ونادى منادي االنتقال والتحويل وجد ما كان يف عمله حاضراً وكل ما قدمه إىل رياض اخلري نزها ناضراً 
بنا اهللا مث استقاموا تترتل عليهم كما قال ذو اجلالل وأخرب به الصادق يف الوعد واملقال أن الذين قالوا ر

املالئكة أن ال ختافوا وال حتزنوا وابشروا باجلنة اليت كنتم توعدون معىن أن ال ختافوا ال خوف عليكم فيما 
هو أمامكم وال حتزنوا على ما خلفتم وراءكم فإذا دخل يف قربه وجده روضته من رياض اجلنة يبشرهم 

فيها نعيم مقيم وأما الشقي الغافل الغيب الذي أمهل أمره ونسي اهللا رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم 
وذكره وأمهل ما خلق ألجله وتاه يف بيداء الضالل وسبله فقد اغتر ذه اللذة اليسرية يف تلك املدة 

القصرية واستمر سكران يف ميدان العصيان من مخرة الطغيان وتردى لباس الردى أولئك الذين اشتروا 
اهلدى فادمت عمارم وال رحبت جتارم حىت إذا جاءه الوقت املعلوم ونزل به األجل احملتوم الضاللة ب

ونظر أمام وتراءت األعالم فإما إن كان من املكذبني الضالني فرتل من محيم وتصلية جحيم نزل من دار 
يا ليتين كنت تراباً الغرور إىل دار الشرور فندم وال ينفعه الندم وقد زلت به القدم فخاب مآبا وقال 

فانظروا يا أوالدي وعديت وعتادي حال الفريقني وتأملوا ما للطائفتني فقد بذلت يف النصيحة جهدي 
وأستخلف اهللا عليكم من بعدي فقال أكرب ولده وهو أسلك حماسنهم واسطة عقدهم جزى اهللا موالنا 

يت قلوباً بزواهر حكمك وشنفت عن شفقته خرياً وأوالده على حسن النصيحة أجروا ذخراً فلقد أحي
أمساعاً جبواهر كلمك ولكن أخويت وإن كانوا من أويل العلم وأرباب النباهة واحللم والعقل الغزير والفضل 

اجلم الكثري والرأي املصيب املنري غري أن حدة الشباب عليهم غالبه ودواعي النفس بشهواا مطالبه ال 
ن ألبانه املخض واملخيض فان اتفق مع ذلك موافق منافق أو سيما أن حصلوا على ملك عريض وكرعوا م

صاحب ممارق أو صديق خدوع أو مباطن مكار هلوع أضلهم عن سواء السبيل وصار إىل طريق املخالفة 
أوضح دليل فتتحول صداقتنا عداوة وتتبدل فيها باملرارة احلالوة الرخاء فينتزع الرخاء ويتمزع اإلخاء 
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وتعود األخوة على موضعها بالنقض ويتولد من ذلك الفنت ويظهر من العداوة ما ويبغي بعضنا على بعض 
بطن فالرأي عندي أنه ما دام زمام التصرف يف يد اإلمكان يتصرف موالنا السلطان على مقدار جهده يف 

مصلحة عبده حبيث ال أكون مضغة للماضغ ومشغلة لكل قلب فارغ وال يسلمين ال سباب احلوادث 
هر الكوارث فإنه بذلك يكفيين من نوائب الزمان ما يدهيين والعياذ باهللا املنان من مفارقة وخمالب الد

موالنا السلطان جلعين اهللا تعاىل فداءه وال أراين فيه يوماً أساءه فليأخذ بيدي من هذه الورطة ولريمحنيمن 
صد مبعىن احلديث والر يدفع شر هذه اخلطه فانه قد قيل من ال يقبل املستقبل وال يغيث املستغيث وال يتق

غصة هذه القصة ويفوت عند األمكان الفرصة يصيبه من حوادث الزمان ما أصاب بعض اجلرذان الذي مل 
 "فقال"خيلص الغزالة الواقعة يف شرك احلبالة قال السلطان قل يل كيف كانت قصته وما كانت قضيته 

صيد غزاله فعلق ا مهاة من املها وطلبت جماالً ذكر أن بعض الصيادين احملتالني الكيادين نصب حباله لي
واضطربت مييناً ومشاالً فوقعت عينها على جرذ من اجلرذان عنيد يتفرج عليها من بعيد فنادته بلسان زلق 
وأثنت عليه بلسان طلق وقالت يا فارس ميدان املروة والنجدة والفتوة واملوصوف بالشطارة والقوة هذا 

ال مكارم الشيم وفعل املعروف وإغاثة امللهوف وصرف اهلمة إىل كشف الغمة وقت الكرم وأوان استعم
نعم وأن كانت طرائق الصداقة بيننا معدومة ونقوش التنافر على صحف خواطرنا مرقومه ونقود املعرفة 

    واإلخاء يف جنب التباين غري مبذولة ومرآة 

  : خاء واألخوان كثريون يف اخلره كما قيلالتوافق اليماً بيننا غري مصقولة لكن يف الشدائد يعرف اإل

 في الشدائد تعرف اإلخوان بل  دعوى اإلخاء على الرخاء كثيرة

وقد قصدك يف اخلالص وقرض شرك األقتناص وجنايت من سكني القناص فاقرض هذه الشبكة بأسنانك 
 وأعرف لك اجلميلة احلداد وافتح بيين وبينك باب الوداد فاين أصلح لك صديقاً وأنا أكون لك عتيقاً

  : فاصري عبداً مللك إىل املمات وأدركين قبل الوفاة والفوات ومع هذا اجلاه ال يكن عملك إال هللا فقد قيل

  ال يذهب العرف بين اهللا والناس  وائزهيفعل الخير ال يعدم ج من

    

الً وسخر بالغزالة وكالمها فقهقه اجلرذ وقهقر ولعب بابطه ومتسخر ومترغ مييناً ومشاالً وتقصف طرباً ودال
وبادر إىل عزهلا ومالمها وتربد حبرارا وحتلى مبرارا وقال شهوتك الرديه وحرص نفسك الشقية رمياك 

يف هذه البلية وحتركت سجيته الذميمة وطبيعته اللئيمة وأضرط ا ورقرق وطفر وصفق وقال عصب 
ء من دالئل البالهة والعناء ولو تعرضت لشبكة الرأس الصحيح من احلبل الصريح والتعرض ملوارد الفنا

الصياد حكمت على عقلي بالفساد وحاشى فكري املصيب ورأىب النجيح النجيب أن اجلب لنفسي 
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مرضاً وأصريها سهماً للصياد وغرضاً ولو فعلت ذلك لتصديت للمهالك وتصدى يل الصياد فعاداين 
ن يف حجري فسلبين قراري وبغييت ومساري وأقل وترصد يل وآذاين وحفر باملعول وكري وأوقد الثريا

األقسام أن جيليين عن دياري أمن خلصت من املوت بسالم وال أستطيع بعدها املقام وقد قيل ال تسلك غري 
طريقك وال تصاحب سوى رفيقك وأما أنا فمايل بصداقتك حاجة فدعي عنك الطمع واللجاجة مث هز 

ه ومتايل يف غشيته ووىل يف تيهه وكربه يريد الدخول يف حجره عطفيه ونظر إىل كتفيه وتبختر يف مشيت
وقد ترك الظيب آيساً يف حبائل فكره وضره وحبائك شدائده وشره فقيض اهللا له حدأه خطفته ونبأت به 
يف اهلواء نبأه وأما الظيب أيس من اجلرذ وأعانته توجه إىل الرمحن بكليته وقطع آماله عن كل أحد ورفع 

لواحد الصمد وأخلص نيته الصادقة وقطع من اخلالئق عالئقة مث جاء الصياد فأوثقه وقصد ضرورته إىل ا
به البلد فاشتراه منه وأعتقه ومل أورد هذه اللطيفة إىل املسامع الشريفة إال ليعلم أن التواين عن فك العاين 

 ورد النقل وال بد من وإغاثة امللهوف أمر خموف ال يرغب فيه ذو عقل وبإغاثة امللهوف وأخذ يداً جلار
تأمل أعقاب القضايا قبل نزوهلا وطلب طريقة رفعها قبل حلوهلا واخلالص من ورطتها قبل بغتتها وأسأل 
من صدقات موالنا الذي باإلحسان أوالنا اإلرشاد إىل عمل طريقة لطيفة نظيفة نقية خفيفة تكون عديت 

 ما قلت وحيث يف ميدان الصواب جلت فاعلم أن  نعم"قال امللك"يف شديت مبقية للود بيين وبني أخويت 
يف مملكيت ملوكاً كرباء وأساطني أمراء ورجاالً وجنوداً وأبطاالً واسوداً أنا نشأم ولنصرة مثلك أعددم 

كلمنهم ذو وفاء ومودة وصفاء وباطنه خال من املكر واجلفاء يقومون معك بأدىن إشارة وحيفظون 
صاً فالن أمري ممالك خراسان فأنه أفصحهم خطاباً وأمنعهم جناباً جانبك من النهب والغارة وخصو

وأوسعهم يف العقل رحاباً وأشدهم حمبة وأقر م مودة وقربة وأوفاهم عهداً وأصفاهم وداً سينجدك يف 
حال اضطرارك إليه فال يكون اعتمادك بعد اهللا إال عليه مع أين سأعلمهم جبمعهم وآمرهم بإيصال نفعهم 

يهم يف ذلك فال خيطر شيء من النكد ببالك فقبل ولده األرض ووقف يف مقام العرض وقال وأوكد عل
أيها امللك ااب أن حمبة غالب األصحاب وصداقة أكثر األحباب ومن يدعي خلوص املودة ويبذل ظاهراً 

يف ذلك جهده إمنا هي ألغراض وناشئة عن أعراض وأمراض فإذا حصل ذلك الغرض وزال العرض 
رض بردت عن احملبة قلوم وفرغت من نقد املودة جيوم وظهر باجلفاء وعدم الوفاء عيوم ومن وامل

مجلة ذلك احلسد الذي مل خيل منه جسد على نيل مرتبه أو البلوغ إىل منقبه ومتىن زوال نعمة احملسود 
بغضه والصحة باملرضه كما وعدم الرضا بقضاء املعبود فإذا مل حيصل املراد تبدل القرب بالبعاد واحملبة بال

جرى لندمي امللك الظاهر مه صديقه املسافر قال امللك لولده أخربين بكيفية نكده وما تولد من قضية 
 أخربين اململوك أنه كان عند بعض امللوك مجاعة من العلماء وطائفة كثرية من الندماء "قال الولد"حسده 

كاثره ظريف احلركة كثري الربكة وبينهم شخص صد كل منهم لطيف ااورة نظيف املعاشرة خفيف امل
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ساواهم ذه الصفات وفام يف علو الدرجات أظرفهم هلجة وألطفهم جة وأشرفهم جه عذب املكامله 
حلوا املنادمة تقبل الفصاحة ثغر ألفاظه يف خطابه ويتهلل حميا البالغة إلشراق جواهر جوابه امسه رشيق 

 ندمي وأقدر خدمي وصديق قدمي يقبل عليه ومييل دون الكل إليه ففي بعض وهو لكل عشيق وللملك أكرم
األيام قدم على الرشيق بعض األعجام وكان من بغداد من ذوي الغسق منهم والفساد رجل من الشطار 
عيار مكارم خوان غدار مستحق الرجم ليس يف السماء له جنم غري انه متظاهر جبميل اخلصال وأنه خدم 

األفضال فعلق بطبعه من مشائلهم وتلبس ظاهراً بفضائلهم فتلقاه الرشيق مبا يقتضيه كرمه أهل الفضل و
    ويليق وبالغ 

يف إكرامه وتقدم يف احترامه وأكرم نزله وأفاض عليه نعماً جزله ومال إليه بكليته وجعله من خواص 
ب على ذلك الزنديق حسد مجاعته فصار كل يوم يبدي فضالً ويفتح باباً من الكالم وفصالً إىل أن غل

الندمي املسمى برشيق لكونه من خواص احلضرة السلطانية وقصاص اخلدمة امللكية وكبري الندماء وخطري 
القدماء فالتمس من الندمي ذلك الوغد الذميم أن يوصله إىل احلضرة الشريفة ويسبل عليه ظالل نعمه 

ة وما حيدث عنها من البلية فأنه قد كان أدرك من الوريفة فأفكر الرشيق الفكر الدقيق يف عقيب هذه القضي
ذلك الشيطان سوء أفعاله من أقواله ووخيم عزماته من مشائل حركاته وشؤم سكناته وحتقق ذلك من 

عذبات لسانه وفلتاته وكل شيء تزرعه ينفعك إال ابن آدم إذا زرعته بقلعك ومن أكرم ذا حسد ورأى 
ار يسوف به ويدافعه وميانعه ويصانعه ويداري الوقت خوفاً من من أمره عكسه فال يلومن إال نفسه فص

املقت إىل أن أيس منه وقطع الرجاء عنه فالتهب قيظ غضبه واشتغل شواظ هلبه فما رأى لربود هذه الغصة 
إال كتابة قصة يعرضها ذلك املنهمك على آراء امللك يضع فيها لشدة حسده من الرشيق ويفت من 

تري عليه ما هو عنه يرى فراقب الفرصة وكتب القصة يذكر له مساوي فيها عضده ويفتري ذلك البح
ومن مجلة مساويها أن جيسد الرشيق من الداء العتيق ما أعجز األطباء وأعيا احلكماء األلباب وأن ذلك 
الداء يعدي وفعل اإللزام يتعدى فريدى وأن كثرياً من الناس األخيار ممن اطلع على دائه ومعضل بالئه 

حامون صحبته وجيتنبون قربه ومؤاكلته وأن هذه نصيحة عرضها وعلى نفسه فرضها إذا القيام بأدائها يت
واجب عليه وإاؤها إىل املسامع الشريفة مندوب إليه فلما وقف امللك على مضمون ما أاهذلك اخلبيث 

  : وهوفيما ادعاه تذكر ما قاله لبيد للنعمان عن وزيره العبسي فيما مضى من الزمان 

 عةين األربنبنو أم الب نحن

  ونحن خير عامر من صعصعه

 عةبسجاوزنا بالداً م إليك
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 هعن هذا خبيراً فاسمع نخبر

 همهالً أبيت اللعن ال تأكل مع

 هعاسته من برص ملم أن

 هعبا إصيدخل فيه وأنه

 هعحتى يواري أشج يدخلها

 هيعيًأ ضب شيطل كأنما

    

مشأزت من الرشيق نفسه وزوى يف رياض مصاحبته غرسه فأمر احلجار والبوابني أن يكونوا لدخوله فا
على امللك آبني فلما أن جاء الرشيق وقصد الدخول جباش وثيق منعوه من الدخول فرجع خائباً خاسراً 

ان العجب وبقي حائراً بائراً ومل يشك أن هذا الضرب سهم غرب ألنه مل يعلم السبب فقضى من الزم
فشرع يتفحص عن سبب البعاد ويتردد بني أغوار واجناد ويذهب رائد فكره كل مذهب ويعزم على 

توابعه ليقفوا على موانع املطلب إىل أن وقف على السبب املضرم وعلم أنه اإلحسان إىل ذلك ارم وظهر 
 من أصحابه وطائفة من لذلك البحر الرب من قوله اإلحسان إىل اللئيم سلف يف الشر فاجتمع جبماعة

خلص أحبابه وعرض عليهم قصته واستدفع بآرائهم غصته مث تعرى من لباسه عند اخلواص من أناسه 
لينظروا إىل جسده وباسه فرأوا يدنا كسبائك الفضة وأطرافنا ناعمة غضه وأعضاء حتسبها من احلور 

سنها بعالمتها وشهدوا حبسن صفائها غوانيها مسلمة الشية فيها فأمجعوا على سالمتها وذكروا للملك حما
  : ورونق ائها وأا سليمة عن األدواء بريئة من كل داء وكأنه يف شأنه قيل

 ياءوب حالالت وثغ نزعنا  وأعجب ما شاهدت في وصله وقد

 واءروح في مثال ه وصورة  ائهرق مرقي تتأللؤ نور ف

  : صدقتم وباحلق نطقتم ولكن كيف وقد قيلوإمنا لشدة احلسد عاب ذلك اجلسد فقال امللك 

  فما احتيالك في شيء وقد قيال  اًقد قيل ذلك أن صدقاً وان كذب

    

مث قال امللك جلماعته املنتظمني يف سلك طاعته الذي يدور يف معلومي ويربز به مرسومي أن ال يدخل 
ضرته فتشمئز النفس واخلاطر الرشيق علي وال يصوب نظره إىل فإين إذا نظرته تذكرت ما قيل واستح

ويتكدر الباطن والظاهر ويتشوه وجه العيش الناضر مث أمر مبال جزيل وإقطاع عظيم جليل ومنعه من 
املثول ينب يديه والدخول عليه وإمنا أوردت هذه احلكاية املتضمنة هلذه النكاية لتحيط العلوم الشريفة 
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ها بأحكام الوثاقة ال يعتمد على دعواهم وال يركن إىل واآلراء املنيفة أن بعض املدعني للصداقة وأحكام
مضمون فحواهم فرمبا تكون صداقتهم من هذا القبيل فتؤدي إىل داء ثقيل وغم عريض طويل فال ميكن 

عالجه وال يسلك منهاجه وأعظم ما يف ذلك ما يؤدي إىل املهالك وهو عداوة األقرباء من األبناء واآلباء 
ل قمل وجرح ال يندمل ومرض ال يربا ويفضي بصاحبه إىل توسد الثرى وأن وذوي اإلخاء فان ذلك غ

عداوة األجانب أسهل من خماشنة القرائب وأن القرائب إمنا يرجعون لدفع الداء فإذا كانوا هم األعداء 
 أيها امللك الفاضل ما جرى البن سلطان بابل مع عمه اخلاتل اخلائن "ومن شواهدها"فقد أعضل الداء 

 ذكر أهل التاريخ أيها العايل الشماريخ "قال" فقال امللك الكبري أظهرنا على صورة ذلك أيها اخلبري القاتل
أنه كان يف ممالك بابل ملك عظيم فاضل كرمي الشمائل عدله مذكور وفضله مشهور مهته عالية وحنور 

اهيه وله ولد صاحب ممالكه بعقود فواضله حاليةوأفواه مسالكه كثغور الغواين بشنب العدل واألمان ز
حسن ومجال وفضل وأفضال ومالحة ودالل وصباحه وكمال غري أنه صغري السن مل متر به التجارب ومل 

يبل أحوال األباعد واألقارب ال مارس األنام وال سايس األيام وال سرب العدو والصديق وال خرب احلريق 
املصادم واملصادق واملصارم واملالصق فلما والرحيق وال فرق بني املرافق واملنافق واملصادم والصادق و

دنت وفاة أبنه مجع اخصاءه وذويهوأراد أن يعهد إىل والده ويرقيه إىل سنده ومستنده مث دبر يف أموره 
وأحواله وتفكر يف مصريه وما آله وخشى أنه رمبا أخل بشيء من القواعد فابعد األدىن وأدىن األباعد أو 

منصباً أهله وذلك لعدم تدبر أو فساد تصور أو نشوز رفيق أو فقد مرشد وضع شيأ يف غري حمله أو وىل 
وشفيق أو لغرض فاسد من كاشح أو حاسد فيختل نظامه ويعوج قوامه ويفسد أمره فيخونه زيده وعمره 

وكان للملك أخ بل أنه فخ يدعى املقه ويظهر أنه ثقة وله حنو وشفقه فعهد إليه واعتمد عليه وسلمه 
صيه ومستنده وأجلسه مكانه وأشهد عليه من رؤساء اململكة أركانه أنه إذا توشح ولده ولده وجعله و

بالوالية وآنس منه رشده بالرعية والرعاية جيلسه على السرير ويسلمه الكبرية من جنده والصغري ويكون 
هوله أحسن وزير وأمين مشري نظام ملكه ورأس فلكه وعضد ساعده مساعده وأنابك عساكره وعماد 

األمر وأوامر فان نفس ولده يف سن جهلها تكون عوناً من أعوان رعونة الصبا يف خزا وسهلها ويؤدي 
إليه ملكه مبقتضى قوله تعاىل أن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها فقبل أخوه ذلك منه بقبول 

لتملق والترقرق حسن وتكفل له أنه يأسو جراح امللك على وجه مستحسن وأظهر الود والترفق وا
والتلهف والتأرق والتاسف والتحرق وبكى وتاوه موشكاً وتذلل ومتسكن حىت متكن فلما قضى امللك 
حنبه وأجاب ربه صعد على السرير ومتكن من اجلليل واحلقري وتشربت أضالعه وعمرت حبب احلكومة 

تمر الصغري حتت نظره ال يفارقه والتسلط يف دور طمعه رباعه وابن أخيه يف كفالته واملمالك يف ايالته واس
يف سفره وال حضره يكتسب كل يوم خمايل السعاده ويطرح من حركاته مشائل السيادة ويظهر على 
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أعطافه امللوكية يوماً فيوماً آثار احلسين وزيادة إىل أن ارتفع قدراً وصار يف الكمال هالالً وبدراً فشم عمه 
كان تقدم من سبب وعرف أنه ال بد له يف ذلك من من رياض مهته عرف الطلب وقوى يف ذلك ما 

تسرحيه فلو منعه لقام كل اخللق باستهجانه وتقبيحه فتحل عقوده وتقل جنوده وخيتل عن عسكره بنوده 
وتفين صورته وسريته وينقص من حبل عمره مريرته فال حيصل من امللك األعلى اهللك فاعمل الكيد 

رد امللك املاكر ومعه ابن أخيه فاختلى به يف تيه فوثب عليه وخرج إىل الصيد فتفرقت العساكر وانف
وفجعه بكرميته وألقاه يف الربية إىل خماليب املنية وتركه وحيداً أعمى ال جيدد دليالً وال يهتدي سبيالً وال 

لح يعرف مقرا وال مقيالً مث اجتمع بعسكره ظاناً انه فاز بظفره خمرباً بوفاته وتعمية خربه ففرغ باله واص
    رجاله 

واطمأن خاطره واستقرت أموره واستقامت حبوره فلما هجم جيش الليل أقبلت السباع من الوادي كأا 
السيل وقصدت الوحوش واهلوام ما هلا من مأوى ومقام وعوت الذئاب وزأرت األسود ومهزت النمور 

ه املخاوف والوجوم فلجا والنسور والفهود فساورت ابن امللك اهلموم وأورثته أصناف الغموم وأحتوشت
إىل جناب احلي القيوم جناب قاصده وال يصدر االبنيل األمل وأرده وصار حيسس بيديه ويصغي إىل 

احليوان بأذنيه ويتمشى إىل كل جانب ويهوى بيديه إىل األطراف واجلوانب ويتعلق حببال اهلواء كالغريق 
ظفره وصعد عليها وأوى إليها وتوجه بقلبه إىل الغاطس يف املاء فوقعت يده على شجره فعلق فيها يديه و

خالقه وموجده ورازقه وقطع عما سواه أسباب عالئقه واشتغل بالذكر والتسبيح وفوض أمره إىل اهللا 
سبحانه وتعاىل بأمل فسيح واستمر يف هذا الويل برهة من الليل وكان طائفة من اجلان املهرة كل ليلة 

ا جرى يف العامل وما صدر يف عامل السكون والفساد من أعمال بين تأوي إىل هذه الشجرة فتيذاكرون م
آدم ويقيمون أفراحهم ويتعاطون انشراحهم فلما اجتمعوا تلك الليلة ذكر كل قوله وما جرى من 

احلوادث ومن املفرحات والكربات وما وقع من العجائب واتفق من واقعات الغرائب فقال واحد من 
وم من األمر الكريه ما فعله ملك بابل بابنأخيه وذكر هلم القضية وما تضمنه القوم ومن أعجب ما وقع الي

من بليه وجعل يتأرق ويتحرق ويتربم ويتضرم وحيرق األرم ويتعجب من عدم وفاء بين آدم فقال رئيس 
اجلان وهذا غري بديع من طبع اإلنسان فانه جمبول على الغدر مطبوع على الدهاء واملكر أمل تسمع قول 

لهم يف وصف فضائلهم وقبيح مشائلهم ممن أخنرط يف سلك الفضل بدون منع وال حجز إذا كان الغدر قائ
طباعاً فالثقة بكل أحد عجز مث قال الرئيس اعلم يا نفيس اين أعلم ما يزيل هذا األمل ويطفيء هذا الضرم 

ور وفضلها يف ذلك ويشفي هذا السقم وهو أن هذه الشجرة النجيبة هلا خاصية عجيبة امسها شجرة الن
مشهور إذا أخذ من عصارة ورقها ووضعها األعمى على حدقها اجنلى عماها بدقرة رب براها وخلقها 

فسواها ورد إليها بصرها وزاد نظرها مث أن اخلرابة الغالنية فيها حجر حية بذيه وهي تابعة ملك بابل 
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على مماا ألن طالعه على طالعها وطبعه الفاعل هذا الفعل السافل وحياته متعلقة حبياا وموته موقوف 
اللئيم مطبوع على طابعها فبمجرد ما متوت احلية ميوت وينقل من درج امللك إىل درج امللكوت كل ذلك 

وابن امللك يسمع هذا القول فلجأ إىل ذي القوة واحلول حىت من عليه بعد شديد العقاب ذا الطول 
    : بح يهل وينشدوجعل ينادي ويبتهل ويقول مىت جبني الص

  بصبح وما األصباح منك بأمثل  يأيها الليل الطويل أال انجل أال

    

فلما أصبح الصباح ونادى مؤذن السعد حي على الفالح متيم ابن امللك وصلى ومحد اهللا على النهار إذا 
 تلك اخلرابة جتلى ورض بني حجرين من ورق الشجرة واكتحل مبائه فرد اهللا عليه بصره مث وجه ذهابه إىل

ورصد خروج تلك احلية الالطئة وضرا ضربة غري خاطئة فاحاط ا نازل اهللك ويف احلال خر امللك ميتاً 
على سرير امللك وبينما العزاء عليه قائم وإاذا بصاحب السرير عليهم قادم وقد قصد ملك أبيه ومتكن من 

ؤتى امللك من يشاء ويرتع امللك ممن يشاء ملكه وذويه وتصرف فيه كما شاء وألبسه خلعة امللك من ي
وإمنا أوردت هذا التمثيل خوفاً أن يكون صاحب موالنا امللك اجلليل الذي خبراسان من هذا القبيل فتبدل 

احملبة بالبغض وترجع على موضوعها بالنقض مث أن بعض الصحاب واألخوان يفعل ما يفعله من اخلري 
طريق واملصافاة فإذا كافأ باإلحسان عاد إىل ما كان عليه من واإلحسان على سبيل املكافاة ألعلى 

العدوان فأسال احلضرة الشريفة واملراحم املنيفة ذات الفضل املشهور واإلحسان املأثور التأمل يف عواقب 
 هذه األمور لئال يصيبنا ما أصاب املسافر ضعف احلداد املنافر من العفريت امللقى يف احملافر قال أخربين أيها

 بلغين من رواة األخبار أن شخصاً من "قال"الولد النجيب عن ذلك األمر العجيب وقاك اهللا شر الواجيب 
األخيار الزم األسفار وقطع القفار فجاب مشارق األرض ومغارا وبلغ أكنافها وجوانبها وشاهد 

 بلد كبري فرأى يف عجائبها وقاسى حر الزمان وذاق حلوه ومره وعاىن خريه وشره فأداه بعض املسري إىل
بعض نواحيه وطرف من بعض ضواحيه طائفة من الصبيان قد اجتمعوا يف مكان فوصل إليهم ذلك الفقري 
فوجدهم واقفني على حفري يرمون فيه باألحجار وهم يستغيثون بالستار من العدو املكار الغدار واحلسود 

عضلة فقالوا عفريت وقع يف هذه البئر املعطلة القدمي والكافر الذميم والشيطان الرجيم فسأهلم ما هذه امل
وهو عدو قدمي نريد أن نقتله فقال أفسحوا حىت أنظر إليه وأساعدكم عليه ففسحوا عن ذلك الطوى فنظر 
يف قعر الركى فرأى يف جانب منها عفريتاً مرتوياً وقد هشموه وكسروه وحطموه وكاد يهلك مما رمجوه 

يه وقال أفضل املعروف إغاثة امللهوف وإن مل يكن بيننا سابقة صداقة فعند ما نظر إليه رق له وعطف عل
وال وشيجة حمبة وال عالقة بل عداوتنا جبلية ومباينتنا أزلية لكن فعل اخلري ال يبور وهللا عاقبة األمور وإذا 



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  41  

داك قصد اإلنسان فعل اخلري فال عليه أن فعله مع أهله أو الغري وقد قيل للتمثيل أيها اإلنسان قد ع
الذمأفعل اخلري وألقه مث منع عنه الكبري والصغري وساعده على اخلروج من البري واستنفذه من أيديهم 

وأطلقه فكان كمن اشتراه وأعتقه فلما رأى العفريت هذا اإلحسان من ذلك اإلنسان من غري سابقة وال 
نسان يف هذا األوان وأنا عرفان قبل يده ورجله وشكر له هذه الفعلة وقال أين عاجز عن مكافأتك يا إ

امسي فالن فان وقعت يف ضيق أو ضللت يف طريق فنادي بامسي أحضر إليك جبسمي وأنفعك يف ضيقك 
وأرشدك إىل طريقك وأكافئك أيها اللوذعي مبا فعلته معي مث ودع كل صاحبه وخالف يف السري جانبه 

فأكرمه ورحب به وخدمه وكان لتلك فوصل السياح إىل بلد من البالد له فيها صديق حداد فرتل عنده 
البلدة عادة حسنة أم يف يوم معني يف كل سنة يقربون من يقدم عليهم فيه وال يسألون أخامل هو أم نبيه 

فان مل يقدم عليهم غريب يف ذلك اليوم اقترع فيما بينهم القوم فمن خرجت قرعته سحبوه وكسروا 
ومل يرد سواه من غاد ورائح وال شعر به أحد من أهل تلك قرعته وقربوه فوافق ذلك اليوم قدوم السائح 

البلد فاخذوا يف القرعة باالجتهاد فطرقت القرعة قرعة احلداد فقبضوا عليه وعزموا على تقريبه فقال 
عندي غريب مل يكن أحد يدري به فلم يدر السائح إال وقد أحاطت به الشوائخ فهجموا عليه وربطوا 

سوه ويف أضيق مكان أجلسوه وأشهروا النداء أنه حصل للحداد الفداء فعلم عنقه ويديه صم سحبوه وحب
السائح القضية وحتقق أنه تورط يف بلية فذكر اسم العفريت وقد علقه اهلم علوق النار بالكربيت فحضر 
لساعته ووقته فرأى السائح يف هوله ومقته واطلع على مجلة الشان فقال ال ختش يا ذا اإلحسان أعلم أن 

ري هذه البلد له ولد هو واحد أبويه وأين اآلن أصرعه بني يديه مث أنادي يف النادي أن رمتم شفاء هذا أم
العليل فهو بدعاء ذلك الرجل اجلليل السيد الصاحل الزاهد السائح ضيف احلداد الذي بسببه حصلت هذه 

     األنكاد فأطلقوه والتمسوا دعاءه فان فيه لعليلكم شفاءه وال تطلبوا 

 غريه دواءه فإذا طلبوك وأعزوك وأرغبوك وأكرموك واحترموك فادع مبا يرفع نكدهم فغاين إذ ذاك من
أترك ولدهم فإذا رأوا منك هذه الكرامة بالغوا وسلموك الزعامة وخريوك بني الرحيل واإلقامة وأقل ما 

 وختيل وتكسل وحل يف أعضائه وربطه فتخبط الصيب. يفعل معك السالمة مث ذهب إىل ابن امللك وخبط
وختبل وكادت روحه خترج ويدرج مع من يدرج فاشتغلوا بشأم عن أمر قربائهم فطلبوا األطباء فأعياهم 
عالج هذا الداء ومل يقدروا على عالجه وتعديل مزاجه وتقومي اعوجاجه واشتعلت اخلواطر وتنكد البادي 

وال ينظرون مقامه أن زوال هذا واحلاضر فعند ذلك نادى العفريت من ذلك البيت يسمعون كالمه 
العارض ومنع هذا الداء املعارض عند رجل قدوة مستجاب الدعوة رجل صاحل زاهد سائح عامل عامل 

كامل فاضل هو بركة البالد والعباد مادة الصالح وقاطع الفساد وهو ضيف احلداد الذي فرط منكم يف 
منه دعوة وإال فولدكم هالك عنوه وبادروا حقه سوء األدب فأدركوه بالطلب وأسرعوا حنوه والتمسوا 
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باللحوق لئال خيرج السهم من فوق فان السهم هذا املصاب بسبب ذلك أصاب فركب امللك بنفسه 
وسارع إىل باب حبسه ودخل عليه وأكب على رجليه وطلب دعاءه ورام لولده شفاءه فتوضا وصلى 

 احلال كأمنا نشط من عقال مث أن وأعرض منهم وتوىل وتوجه ودعا فحصل للولد الشفا وض يف
العفريت اجلائح أتى الرجل السائح وقال ال حتسب أين إذا كافيتك صادقتك أو صافيتك كيف وعداوتنا 
مغروزة وغروس التباغض يف حدائق ذواتنا مركوزة أنا من نار وأنت من تراب شيمتك الترابية وشيميت 

وجد بني املتباينني التئام وإمنا كان هذا الوفاء لئال ينسب اإلحراق واخلراب ومىت استقام أعوج مع قوام أو 
إىل اجلفاء وحنن على الكدر دون الصفاء وعلى ما حنن عليه من العدوان وأن مل يصر بيننا معرفة وال كان 

 ومن أنواع احملبة والصداقة وما يتأكد فيها من "مث قال ابن امللك"صار شعلة هلب وترك السائح وذهب 
عمحبة تتوفر فيه الرغبة ينشأ من فرط الشهوة ويركب من صاحبه على الصهوة ومتيل إليه النفس العالقة نو

والطبيعة ولكن تكون استحالته سريعة فيزول بأدىن سبب ويشبه شواظ اللهب يتلهب ساعة وقد ذهب 
الشهوة ورمبا أدى إىل اهلالك والعطب كما فعل بالبطة الثعلب حيث كانت حمبتها غري صادقة ومودا ب

ممازقه وشتان ما بني احملبة اخلالصة واحملبة املنافقة ال جرم أدت إىل عكسها وإزهاق نفسها قال امللك 
 ذكر أن زوجاً من البط كان له مأوى على شط "قال ابن امللك"أخربين أيها اخلبري كيف هو هذا النظري 

من وكر البطتني مأوى أليب جار بني رياض ومروج وغياض أزاهريها عطره ورياحينها نضرة وقريب 
احلصني فحصل لذلك الثعلب املرض املسمى بداء الثعلب فسقط وبره ومتعط صوفه وشعره وذاب جسمه 

    : ورى حلمه وقارب التلف واللحاق مبن سلف وصار كما قيل

  كخرقه بال عليها الثعلب  في أمراضه يعذب أصبح

زاد به املرض واشتط دواء دائك كبد البط فان أكلت كبد فلما أحنله السقم وأضناه قالت له سلحفاة ملا 
بطه نصلت من هذه البالء البتة فقال ومن يل ذا الدواء إذ ليس يل حراك والبط يف اهلواء فشفاء هذا الداء 

  : العضال من باب التعليق باحملال وكأن الشاعر يعنيين إذ مسع أبين ورأى سكوين حتت أمحال شجوين بقوله

 خذ قلت كفى ال توانيني فقال  لت رجلي ال تطاوعنيفقال قم ق

    

مث استنهض مهته واستنخى مته وصمم عزميته واستعمل فكره واستورى مكره وقال لنفسه ال ينجيك من 
هذا األنكال إال التشبث بذيل احملال لعل اهللا واهب العطية يظفرين ذه األمنية مث توجه وهو يتشحط إىل 

ظى يف جنبات الشط إىل أن الح له بعد األين أنثى هاتني البطتني فتخفي إىل أن صوب البط وصار يتل
قارا مث وأثبها فما ساعدته القوة فهوى يف هوه فما وأسعه إال أن غالط وأظهر املودة وخالط وعربت 
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 بادر عيناه وبالط وأرى من نفسه أن تلك الوثبة إمنا هي من داعية احملبة وضة االشتياق إىل األحبة مث
وقال مرحباً باجلارة الصاحلة ومن نعوا مبسك العفة فائحة وأخالقها غادية ببشر اخلري رائحة املخدرة 

احملببة احلبيبة النجيبة حياك اهللا من قرينة رضية مجيلة األوصاف ية فما أكثر إحسانك وفضائلك وأوفر 
ت زوجك وحاللك وحتقق كل متنانك وفواضلك لقد عممت بإحسانك مجيع معارفك وجريانك وأطع

أحد حلسن الشيم جاللك وما زال ينفق عليها من حواصل هذه اخلزعبالت ويفعم أردان عقلها من 
معادن هذه التمويهات حىت سكنت بعض السكون وركنت إليه أدىن ركون مث أخذ يف اإليناس ومتهيد 

ل وال قوة إال باهللا ترين ما رأى قواعد األساس حىت اطمأنت واستكانت واستنكنت مث قال إنا هللا وال حو
فيك زوجك من اخللل والح له من عيب حىت فعل ما فعل قالت وما فعل ذلك اجلعل قال لوال أن الغيبة 
ريبة والنمنمة مشؤمة ونقل االس القبيحة وإن كانت وقائعها صحيحة أمر مذموم وهذا معلوم لكنت 

ائر فعل احلرائر والورد ال خيلو عن شوك وال أفصحت وأشبعت القول ونصحت ولكن الصرب على الضر
الشباب عن نوع نوك فلما مسعت هذه النجوة محاا احملبة املمزوجة بالشهوة أن أحلت عليه وسألت 

إيضاح ما لديه وأقسمت عليه حبق اجلوار إال ما أطلعها على هذه األسرار فقال لوال أن اجلوار ذمه ملا 
قسم وتشفعت باجلوار والذمم وأيضاً لوال وفور الشفقة وعظم احملبة فهمت بكلمة خصوصاً وقد أحلت بال

واملقه واعتمادي عليك أنك ثقة وإن صدرك خمزن األسرار وأنك سيدة األحرار ما أطلعتك على شيء مما 
كان وصار اعلمي أن زوجك املشتط قد خطب بنت ملك البط وله يف هذه املكيدة مدة مديدة آخرها 

إىل القوم املشاية واخلطابة أن يهيؤا أسبابه فلما مسعت هذا الكالم ساورها من الغرية اليوم كان قد أرسل 
الضراموال نشك يف أنه صادق وذهلت عن التبني يف خرب الفاسق ومجيع األخبار عن األزواج يتوقف فيها 

اج ما طاب له النساء إال خرب الزواج مت إا متاسكت وأرت جتلداَ ومتالكت وقالت أحل اهللا له من األزو
ال حيلة إال االنقياد وترك املراد وموافقة السنة واجلماعة والدخول حتت األمر بالسمع والطاعة وماذا يفيد 
التدله واحلرية أن احلالل جدع أنف الغرية قال واألمر كما ذكرت وما أحسن ما افتكرت وصربت وما 

هواك وختلل يف طريق سواك ولو خبالل من ميكن الطعن يف احلالل ولكن هذا دليل املالل وكل من ادعى 
سواك فال شك أنه قالك وبنار اهلجر واجلفاء سالك وليس هذا ساعة ومتضي وال حادثة تقع مث تنقضي إمنا 

هو أمر دائم ونزاع أبد الدهر وأنا ما أخشى إال عليك مبا يصل من النكد إليك فان حقك ثابت علي 
ة حبسن الشيمة مل أر منك اإلحسان وعدم التعرض إىل إيذاء وضررك عائد إيل فأنك جارة قدمية معروف

اجلريان وكل منا قد اعتاد باآلخر وباهى بصحبته وجواره وفاخر وأخاف أن يتجدد يل يف اجلوار من 
يتصدى يل باألضرار ويؤذي وال يعرف حق اجلار ال يعرفين وال أعرفه وال ينصفين وال أنصفه فيتكدر يل 

د ومقت ال سيما وأنا ضعيف مبتلى حنيف فال يستقيم احلال على االرجتال وال الوقت وال أخلو من نك
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زال يسدد املشارب ويفتل منها يف الذروة والغارب حىت أثر فيها مسه ونفذ يف سويدائها من مكره سهمه 
 أذاه فرضه فاسترشد إىل وجه احليلة يف هذه النازلة الوبيلة فقال الرأي السديد الرشيد أنه إذا بفعله وأتبع يف

بنفله واختار غريك عليك طلقيه وألف زوج لديك وأرض اهللا واسعة وهو املعتدي يف املقاطعة وأنا أكون 
السفري يف زوج خيجل البدر املنري يعمر دارك ويعرف مقدارك وخيدم كلبك ومحارك وميأل وكرك خرياً 

ة قد مجع بني طريف األصالة واحلرمة وبطنك طرياً ودارك شعرياً وبراً مع كونه وافر احلشمة مسموع الكلم
فقالت هذا الذي تقول أكر معقول وإىل اآلن ما وقع وعلى تقديران يقع أن حصل الشقاق والنفاق 

     وترجح األنذال املستجدة على الكرام العتاق فيكون بيننا هذا االتفاق وأن وقعت بيننا املعادلة ومل حيصل 

فاضلة كيف أشافقه وعلى فعل مباح أضايقه فضالً عن أين أفارقه يف حقي منه مسامهله وال للضرة علي م
وكيف أخرب داري وأضر حبيب وجاري وأمشت يب األعداء وحيتاط يب من كل جهة البالء ولكن الرأي 
احملمود عندي يا ودود الصرب يف كل حال على الدهر الكدود وجترع الغصص لئال يشمت احلسود كما 

 جهنم ولكن يب مشاتة اليهود فلما رأى اخلبيث أنه مل يفده هذا احلديث ومل قيل يف التمثيل ما يب دخول
تتم له احليلة وأفكاره الوبيلة قال أقول احلق الذي حصحص وال عنه حميد وال خملص أن زوجك قد نقل 

إليه أنك اخترت غريه عليه وأنك عاشقة وصحبتك له خمادعة ومماذقه وثبت ذلك لديه وعقد اعتقاده عليه 
زمه على الزواج إمنا هو تعلل واحتياج لفتح باب الشر وتعاطي أسباب النكد والضر وقد ثبت عندي وع

أن ذاك األفاك األثيم السفاك يريد أن جيرعك كأس اهلالك فتيقظي لنفسك وتداركي غدك يف أمسك قبل 
لوفور حلولك يف رمسك واستقيمي قبل عكسك وأنا منذ مسعت هذه األخبار مل يقر يل قرار وذلك 

املشفقة وحسن اجلوار وقد زدت ضعفاً على ضعفي وكدت هلذا الغم أسقى كاس حتفي وأنت يا غرض 
احلاسد تعلمني أن ليس يل غرض فاسد وهذا بديهي التصور ال حيتاج إىل تدبري وال تفكر ولقد غرت 

اه منها عليك واألمر يف هذا كله منك إليك فتكدر خاطرها وتشوشت ضمائرها وضاقت ا احليل وت
العلم والعمل ومن يسمع خبل وصالت أفكارها وحالت ويدر منها إن قالت واهللا لو أمكنين لقتلته 

وأوجدت فرصة الغتلته واسترحت من نكد الدهر املغرب وهذا العيش الوحش املكدر فالتقط الثعلب هذه 
ودة القدمية زالت الكلمة من فيها وعلم أن سهم ختله نفذ فيها ألن عقود احملبة احنلت وصورة امل

واضمحلتوتالشت الصداقة بالكلية وامنحت شهواا بأدىن جزئية فقال ال تمي لذلك يا ضرة هند فعندي 
عقار من عقاقري اهلند أحلى يف املذاق منت ساعة التالق وأمضى من السيف يف حكم الفراق امسه كسري 

ذرة أو شم منه نشره لقتل يف احلال وفرق املوت وتدبري الفوت وسم ساعة وتفريق اجلماعة لو أكل منه 
األوصال من غري إمهال فان اقتضى رأيك األسد أن ختلصين من هذا النكد ناولتك منه شذره تكفيك ذرة 

منه أمره فان شئت أطعمته وأن شئت أمشمته ولوال أنك عزيزة علي مل أفه لك من هذه األمور بشيء 
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 تبوحي فتحملت منه مجيلته وعرفت قدرته وفضيلته ولقد فضلتك على روحي فاكتمي هذا السر وال
وطلبت منه الدوا لتذهب به عن قلبها اجلوا وتقتل زوجها املسكني وتسلم من نكده وتستكني وزالت 
تلك احملبة القدمية ونسيت الصحبة والصداقة القومية ووعدها الثعلب أن يأتيها بالعقار وفارقها على هذا 

ي بوعدها واحترق صربها من نار مسها ووقدها وتقاعد الثعلب عنها ينتظر ما القرار مث أا انتظرته ليف
يتأتى فحملها مثري الوجد إليه وساقها األجل احملتوم إىل أن قدمت عليه فدخلت وكره وقبلت يده وصدره 

فتمكن منها ذلك الغادر ومزقها كما يريد فصارت كاألمس الغابر وإمنا أوردت هذا التمثيل لئال يكون 
صحاب موالنا السلطان من هذا القبيل فيكون املعتمد عليهم واملستند إليهم كالنائم على تيار األار أ

واملؤسس بنيانه على شفا حرف هار قال امللك معاذ اهللا يا ولدي وقرة عيين وكبدي أن يكون صاحيب 
اً أوليائي وأحباين ما ومعتمدي من هذا النمط وسبيهاً بالعفريت والثعلب والبط بل كل من أصحايب وسائر

منهم إال الصديق املهذب والرفيق املؤدب والشفيق املدرب والعتيق ارب وقد جربته يف املودة واإلخاء 
والشدة والرخاء واملروأة والسخاء كما جرى ذلك للتاجر ارب صديقه يف الشدة واالرختاء قال الولد 

 بلغين أن بعض التجار األكرمني األخيار والكرماء األبرار "لكقال امل"ينعم موالنا اإلمام بتقرير هذا الكالم 
كان له جزيل وولد صاحل جليل سعيد الطالع سديد املطالع عايل اهلمة متوايل احلشمة ميمون احلركات 

مجيل الصفات حسن الصورة مشكور السرية طاهر السريرة وكان أبوه قد ختيل فيه خمايل السعادة وتفرس 
 واإلجادة فكان ال يصرب عن تأديبه وإرشاده إىل سبيل اخلري وذيبه وتربيته مبكارم فيه آثار النجابة

األخالق وتربيته فقال له يا بين إن اإلنسان حيتاج إىل كل شيء وأعظم ما حيتاج إليه ويعول يف التحصيل 
والذهب ذاهب عليه الصاحب الصايف والصديق املصايف والرفيق املساعد يف وقت الشدائد فان املال ميال 

والفضة منفضة وامللبوس بوس واملأكل متآكل واخليل خيال والفواضل شواغل والدهر قاصي والعصر 
    عاصي واألقارب عقارب والوالد معاند 

والولد كمدو األخ فخ والعم غم واخلال خيال والدنيا وما عليها ال يركن إليها وما مث إال رفيق ذو وفاء 
إن غبت ذكرك وإن حضرت شكرك مأمون على نفسك ومالك وأهلك جمبول على الصدق والصفاء 

وعيالك يف حالك ومالك إن غاب صانك وإن حضر زانك فهو أفضل موجود يقتين وأحسن مودود 
يصطفي فان ظفرت به فتشبث بسببه مث قال يا بين قد أقمت يف احلضر وانقضى لك فيه ما ذقت مما حال 

لسفر فان السفر حمك الرجال وجملبة األموال ومكسبه التجارب ومر فال باس أن حتيط علماً بأحوال ا
ومرآة العجائب والغرائب فاعزم على بركة اهللا تعاىل وتوكل عليه واصحب معك فيه ما حتتاج إليه مث 
أفاض عليه املال وأضاف إليه صاحلي الرجال وحني ودعه ووصاه واستودعه قال يا بين ال جتعل دأبك 
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جالب الصاحب النافع دون سائر املنافع فانه أوفر بضاعة وأربح جتارة وليس وطلبك واكتسابك االست
 : على الصديق أبداً خسارة واجعله يف سفرك نصب عينك واشتره بنفسك ومالك ونقدك ودينك وقد قيل

  كساع إىل اهليجا بغري سالح    أخاك أخاك إن من ال أخاً له

واملراد به الصديق وأعلم أن األخ الصليب رمبا يضرك وأما الصديق الصاحل فأنه يسرك والصاحب الشقيق 
خري من األخ الشقيق وقد قيل رب أخ مل تلده أمك فقبل الشاب وصية أبيه مث توجه يف حشمه وذويه 

كث غري بعيد مث عاد وهو سعيد فقال له أبوه حبيت وحييت ما أسرع ما بقصد مجيل ومال جزيل فم
جبت قل يل أين ذهبت وماذا اكتسبت فقال يا أبت امتثلت مرسوك الكرمي واكتسبت باملال كل ويل 
محيم وقد جئت م زمراً وعدم مخسون نفراً كل منهم صديق صادق ورفيق موافق يف الفضل بارع 

الرخاء صادق اإلخاء ويف الشدة أوىف عده قال أبوه يا بين كيف تصفهم ذه  وإىل اخلري مسارع ويف
 : الصفة وتعرفهم ذه املعرفة ومل جترا يف قضية وال واقعة صعبة أو رخيه وقد قيل

  وال تذمه من غري جتريب    ال متدحن امرأ حىت جتربه

  : وقد قيل أيضاً

  فمن قبل أن تصفي له الود أغضبه  اًباحرمت تصفي لنفسك ص إذا

 هبنجته ففقد جربت وإال  كان في وقت التغاصب راضياً فان

  : "وقيل أيضاً"

 انلم يروا عنده آثاراً حس ما  الناس أكيس من أن يمدحوا رجالً

    

واعلم يا ذا اللطائف أين خائف أن يكون أصحابك وأصدقاؤك وأحبابك مثل أصحاب الرئيس املدير 
ورد ذلك وثبت اخلامل النفيس الذين رعوه يف روض وفره وتركوه يف قفر قفره قال ابنه يا أبت كيف 

قال التاجر ذكر رواة األخبار أنه كان يف بعض األمصار رجل رئيس كبري نفيس له أموال وافرة وجهات 
متكاثرة وأماكن عامرة وضياع ومزدرعات وبساتني واقطاعات وعقار له ارتفاعات فكان ولده ميد يده 

 أبيه والتف عليه مجاعه من إىل كل معصية ومفسده وجيترئ ذلك السفيه على كل ما يلوح له من جهات
عبيد البطن وااعة كأم طري قر يل أن رأى خرياً تدىل وأن رأى شراً تعلى ومديد اإلسراف يف التبذير 

واإلتالف وصار أبوه ينصحه ويردعه عن مجوعه ويكبحه وقال له يا بين استعمل االرتفاق يف النفاق 
ملال هو لك مدخر لتصرفك فيه منتظر وإمنا أنا لك واستخلص من الرفاق ذوي اإلشفاق واعلم أن هذا ا

خازن واهللا تعاىل جماز على فعاىل من مساو وحماسن وتيقن أن املال هو عزك يف الدنيا وزادك إىل األخرى 
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وأن له وجوهاً ومصارف وعوارف ومعارف فإذا صرف يف غري حمله ودفع إىل غري أهله كان أمثاً ووباالً 
الً وأمحق الناس املستحق لرتول الباس من اكتسب من اكتسب املال حالالً وبذرة ويف اآلخرة عذاباً ونكا

يف الفساد مييناً ومشاالً وادخر به إمثاً وخباالً فصرفه إىل من ال حيمده وعليه حسابه ونكده وأنت إذا 
 صرفت مالك ووزعته ويف غريه مواضعه زرعته وأنفقته على من ال يعرف فضيلتك وال حيمل محلتك وال

يشكر صنعك وال يقصد نفعك وال جيلب لك خرياً وال يكشف عنك ضرياً خرجت من عز الدنيا وفوت 
زاد األخرى وهؤالء الذين قبلك مهطعني عن اليمني وعن الشمال عزين مثرة صحبتهم الندامة وعاقبة 

مث إياك من صحبة أمرهم اخليبة واملالمة والبعد عنهم غنيمة وسالمة وإذا كان األمر كذاك فإياك يا ولدي 
هؤالء األحداث واملكوث بقرم فإم اخباث واحتفظ بصوت ما لك وال تنفقه إال على نفسك وعيالك 

وفيما يبقى ماء وجهك يف حالك ومالك وال زال أبوه قابض عنانه بقدر طاقته وإمكانه يذكره هذه 
لولد املريض فمد يده كما كان الوصية بكرة وعشية حىت أدركته املنية وخلف ذلك املال العريض لذلك ا

إىل كل مفسدة ونسي يومه وغده وشرح يف مناه منت اللهو وقرر حبديث من كتاب الزهو باب األجناس 
وسجود السهو واجتمع عليه قرناء السوء وحضروا وخالله وهلم اجلو فباضوا يف الفساد وصفروا وغابوا 

ونه فإذا كذب صدقوه وإذا ضرط مستوه ومشتوه عن الرشاد وما حضروا وصاروا يظمونه ويكرمونه وحيترم
وإذا ق طربوا وإذا أخطأ صوبوا وإذا قعد قاموا وإذا قام ناموا يفدونه باملهج واألرواح ويالزمون خدمته 
يف املساء والصباح وكان له أم مدبره عاقلة مفكرة فقالت له يا بنيال تكن صيب وتذكر وصايا أبيك وإياك 

يك واحفظ مالك وما عليك ودبر معاشك وصن ماء وجهك ورياشك وأعلم أن ومن يليك وتأمل ما لد
أصحابك وعشراءك وأحبابك وندماءك ورفقاءك وأخصاك وأصدقاءك كلهم عبيد البطن ولورقات بذي 

شيق أو حصن ال خري عندهم وال مري مجيعهم كسري وعوير فإياك إياك وصحبة من ال يتوالك التركن إىل 
لى موافقتهم فام يف الرخاء يأكلونك ويف البالء يتركونك وإىل خمالب القضاء صداقتهم وال تعتمد ع

يسلمونك رأس مال حمبتهم ما يف يديك وأساس بنيان مودم ما يرونه من النعماء عليك فإن قلت والعياذ 
حابك باهللا فلوا وخلوك يف عقد النوائب مربوطاً واحنلوا وأقل األقسام يا ذا األصل السام أن جترب أص

وختترب من يالزم بابك ويقبل بشفاه املودة أعتابك يف شيء نابك أعجز عن محله نابك من حوادث القضاء 
أو يف حالة من أحوال الغضب والرضاء أو السعة والضيق أو التكذيب والتصديق فمن وجدته ناصحاً 

قاً يوثق به يف الغيبة واحلضور صادقاً أو مطاوعاً مصادقاً ويف كل األحوال موافقاً ويف الرخاء والشدة مراف
وحاليت السرور والشرور يؤدي األمانة وجيتنب اخليانة ويغار على دينك وعرضك ويساعدك على أداء 
مسنتك وفرضك فاركن إليه واعتمد يف أمورك عليه ومن وجدته منافقاً ويف إخالصه ممازقاً ينسج شقة 

ه وال تصحبه فان بعده غنيمة واخلالص منه نعمة الوداد بوجهني ويتكلم كخائض املداد بلسان فال تقرب
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جسيمة وانظر بعني الثبات ما يف هذه األبيات من حسن الصفات فمن كان ا متصفاً فتمسك بأذياله 
  : فانه من أهل الصفا وهي هذه

 مسجاياه وما كان يكت وببدي  وقد قيل قول المرء يكشف عقله

    

 واهذا الخلق عن عيبهم عم روأكث  هنا أكر مهظفهذا كالمي م

  وأصلح عن خصمي وإن كنت أخصم  يباحشيمتي أني مطيع لص فمن

 زميس يلا لل مخلل وألزمها  اهلنفسي ديون ما هو حق وأرضى

 مهال وأفقمالعلم منه ب ال  ينال وأنقمقال أصغى لل إذا

 أمل ويسل ال يمخي بل ومن  ينلئال يمل لأشك من خ ولم

 مليس يعحتى قيل ذا ل واسكت  اًبالفي بحثي وأن كنت غ وأقطع

 مال يداري الناس يرمى ويرغ ومن  هيعي ال أضبقي وداد الناس ل ال

 دم يني اهللاقبد من ال يت وال  ائريعه شكل ذا تقوى إال ل وفي

 رمكال ممكالبوأنى  وأني  يتوال نقص في عقلي وأسباب نعم

 ملدين أسخمول المرء لل ولكن  ادرههمة يسموا لي األوج ق ولي

 ومقادي ممتوديني متين واع  يضي أباعتقادي مثل عرض ووجه

 وادمقد تن قار مآث يبلغني  رقةوت وخياي قن دنوحسبي م

 زم وأعالإلى هذي الخص الدعو  يندي وإنزيزات لع ذيفه

فاثر هذا الكالم فيه وتأمل ما تضمنته فحاويه مث أراد أن جيرب مالزميه ومن بر وجه جسده يفديه فقال 
يوماً من األيام وقد اجتمعوا على منادمه املدام اتفق أمر عجيب وشأن غريب وهو أنه كان عندنا هاون يف 

أكله وعمه باألكل ومشله فلم يدرك من ذلك زاوية خمزون زنته ربع قنطار أتى البارحة عليه الفار فقرضه و
النحاس يف مكانه من برادة أضراسه وأسنانه فترشفت ثغور آذام منطقة واستحلى كؤسها كل منهم 

وصدقه وقالوا هذا وقع بغري شك ألن اهلاون كان فيه ودك والفار أسنانه باضعه وأضراسه جلن حرافيش 
 كالمه وصدقوه ازدادت فيهم حمبته وقويت إليهم رغبته حيث بغداد قاطعه فلما رأى أم وافقوه وصوبوا

رفعوا رتبه وستروا يف جيب عيبه وحققوا حمالة وصدقوا مقاله فأسرع إىل أمه مسروراً فرحاً حمبور 
منشرحاً وقال يا أماه انظري كالم أصحايب وأخربي مقام أحبايب ذكرت هلم كالماً باطالً ومن حلية 
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فحققوا بال مريه واثبتوا حقيقته من غري فريه وصاغوا من جواهر التوجيه أى الصدق واإلمكان عاطالً 
حلية وذكر ما جرى هلم وله من اجلنون واخلباط والوله فقالت أمه يا ولدي ومهجة كبدي هذا أمر 

  : يضحك منه اجلاهل ويبكي على حالك احلالك منه العاقلكما قيل

  ها اللبيبويخشى من عواقب  اأمور تضحك السفهاء منه

أعلم أيها الداهل الغافل أنك لست من أصحابك على طائل وهؤالء أعداء يف صورة أو داء وهم يف 
  : التمثيل كما قيل

  له عن عدو في ثياب صديق  تإذا امتحن الدنيا لبيب تكشف

صري ال وتيقن أن هؤالء يف النعمة خداعون ويف النقمة لذاعون وأنت شاب غرير وبأعقاب األمور لست بب
مارست اخللق وال فرقت بني الصادق من ذوي امللق ألخربم وألسربم وال دخلت مداخلهم وال مريت 

خارجهم وداخلهم إن الصادق والرفيق الفائق من بصرك عيوبك وغفر لك بعد نصيحتك ذنوبك 
لح به دنياك وأطلعك على حقائق األشياء ويك على ما خفي من أمور الدنيا وأرشدك إىل ما يزينك ويص

وأبكاك إذا نصحك ال من أضحك وفضحك وأما الذي يدلس ويلبس ويوسوس ويهوس وبروج الباطل 
وحبلى العاطل فذاك بصديق على التحقيق وإمنا هو عدو فال يكن لك معه قرار وال هدو فلم يلتفت 

طق وفاه الشاب إىل هذا اخلطاب حيث كان مصادماً لغرضه غري شاف لعلته ومرضه وقال صديق من ن
بالكالم احلق من قال إفشاء السر إىل النساء فعل األمحق مث تركها ترغوا واستمر هو مع أقرانه بلهو وداوم 
على تلك احلال حىت إذا دنت لنفادها األموال وبيع الرخيص والغال فما استفاق من سكرته واستيقظ من 

  : مذهبه يرشدرقدته إال واألموال قد ذهبت والديون قد ركبت وهو ينشد وإىل 

  في الخمر ال فضة تبقى وال ذهب  وابا ذهفي مالمي أينم ليذهبوا

إىل أن ذهبت السكرة وجاءت الفكرة ونفقت البيضاء والصفراء يف احلمراء واخلضراء وأصبح ملقى على 
ء األرض السوداء وأتعس من فوق الغرباء وأفلس من حتت الزرقاء وتراجع عنه األصحاب وعاداه األصدقا

  : واألحباب ورجعوا عنه بعدما سئموا منه صار ناديه ينادي

 رامولم يسمر بمكة س أنيس  كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا

    

وصارت حمبتهم له تكلفاً ورؤيتهم إياه تعسفاً فاتفق له يف بعض األيام أن قال يف أثناء الكالم لذلك اجلمع 
 الفار الغدار أكل لنا يف الدار البارحة رغيفاً كامالً فاتى على بعينه الذين كانوا أمجعوا على صدق منيه

أكله شامالً فما أبقى منه لبابه وال غادر من غدير وجوده صبابة فتنادوا للحال باحملال والكذب يف األقوال 
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الفار الضعيف كيف يأكل كل الرغيف وهو عاجز حنيف وتناولوه بالطعن وتناوشوه بالسنة السب واللعن 
وا أقواله وسفهوا أفعاله وإمنا ذكرت هذا الكالم يا أمين غالم وأحسن من البدر التمام لتعلم أن أكثر وزيغ

من يدعي صدق الصحابة من ذوي املعارف والقرابة إمنا دعواه كذابة كسحاب صيف ال يدمي انسكابه 
اع استلموه وباأليدي وأن الشخص مع الناس األوغاد واألكياس مبرتلة الفقاع أن رأوا فيه حالوة االنتف

رفعوه وقبلوه ورشفوه وإذا مصوا حمصوله وفرغوه ورموه تركوه وحتت األقدام طرحوه مث قال التاجر 
لولده راحة روحه وجسده وأن كان من صحبتهم ويف سفرك أكتسبتهم مثل هؤالء األصحاب فإياك أن 

 الواحد األحد يا أبت عندي ثبت أم  معاذ اهللا"فقال الولد"تفتح هلم الباب وترفع بينك وبينهم احلجاب 
يدور كرام وصدور عظام يقومون لقيامي وينصتون لكالمي وجييبون ندائي ويؤمنون على دعائي وهم 

 أعلم يا ابين وقرة عيين أين عمرت سبعني وعاينت من األمور "فقال أبوه"أخالء يف السراء والضراء 
األحباب ورأيت الدنيا وأهلها وقلبت وعرها وسهلها اخلشنة واحلسنة وبلوت األصحاب وتلوت األعداء و

ومل أترك من جنس بين آدم يف أكنافها اآلفاق وأطراف العامل من أمم العرب والعجم نوعاً مل أخربه وصنفاً 
مل أسريه فلم يصف يل على التحقيق غري صديق ونصف صديق فأنت يا بين العزيز الغايل كيف قدرته 

يسرية على مجع هذه الطائفة الكثرية وها أنا يا إمام أريك مصداق هذا الكالم بالتوايل يف هذه املدة ال
وأطلعك من بني األصحاب على ما هلم من مقام مث عمد إىل شاة فذحبها وبدمها يف ثياب طرحها مث 

دجمهاويف كفن أدرجها وقال ألبنه قم يا ذا االرتقاء أرين هؤالء األصدقاء واحداً بعد واحد لتحقيق غيب 
يبهم بالشاهد وتعرف طرائقهم وتتبني حقائقهم مث وضع الشاة يف عدل وأخفى كل هذا الفعل ومحل ع

العدل على ظهر غالم وخرج ليالً والناس نيام وقصد أحد األصحاب وطرق عليه الباب فخرج مسرعاً 
ام واإلكرام إليه وترامى متواضعاً بني يديه وأظهر البشر والسرور واالبتهاج واحلبور وبالغ يف االحتش

واالحترام وشكر مساعي األقدام مث بادر إىل دعوته للدخول وتعاطي إجناح ما له من سؤل ومأمول فقال 
له الشاب يا زين األصحاب وعني األحباب دع الكالم لضيق املقام فقد دهتين دهيه وعرتين بليه وأعظم 

 بيين وبني واحد من أهل الشقاوة ا من قضيه ويا هلا من رزية فقال ما هي وقيت الدواهي فقال كان
خصومة قدمية وأسباب عداوة امسه معروف وذكره موصوف لشخص مفقود مل يكن له حقيقة يف الوجود 

وهو من أكابر الزمان وأحد الرؤساء واألعيان فتالقينا وتداعينا ما بيننا من جفوه وتنابشنا األسباب 
األعراض وتأذت القلوب من األغراض باألمراض وتناوشنا باللعن والسباب وتناولنا يف الشقاق شق 

وتنقلنا من املكاملة إىل املشامتة ومن املواصمة للمالكمة وترقينا من الكفاح إىل اجلراح فثارت النفس 
املشؤمة إىل إيقاع حركة ذميمة فضربته فجرحته وقتيالً طرحته ومل يشعر بنا أحد من أهل البادية والبلد 

فيد وقد زلت القدم وجرى قلم القضاء مبا حكم مث أفكرت مبن أستعني على هذا وندمت غاية الندم وأين ي



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  51  

األمر اللعني وأدرت يف خاطري كل مساعد ومعني فلم ميل القلب إال إليك وال استقر اخلاطر يف ركونه 
إال عليك وقد قصدت جنابك وميمت بابك إذا أنت أعز خمدوم والسر عندك مكتوم وهاهو مقتوالً أتيتك 

موالً فاحفر هلذه اجلثة حفريه وأخفي عندك أيا ما يسره إىل أن تطفأ هذه النائرة وتسكن الفتنة الثائرة به حم
وهذا وقت املروه وزمان الفتوة والقيام حبق الصداقة واألخوة فلما مسع الصاحب اللبق هذا الكالم القلق 

 يسع أوالدي وال زادي تضجر وتضرر وتنكد وتضور وقال يا أخي بييت عتيق مع أنه حجر مضيق ال
وعتادي وإذا ضاق عن األحياء فكيف باألموات وهذه بلية من أوحش البليات وأظنها ال ختفى على الناس 
ويدركها أولو الفراسة واألغبياء فضالً عن األكياس ألن قضاياكم قبل اليوم مشهورة وبلغين أن عداوتكم 

     كم وقعات ونوازل وله أيتام كأم قدمية مذكورة ويف التواريخ وصدور الكتب مسطورة ول

الزغب اجلوازل وأما أنا فال ميكنين الدخول فيها وال تعاطيها بوجه من الوجوه وال تالفيها فاكفين شر 
ضريها واندبين إىل غريها وأين أكتم سرها فال ختف من جهيت شرها فاحل عليه فما أقاد ورده غري ظافر مبا 

 عنه ودار على سائر أصحابه وذكر هلم مثل األول وخطابه فكان جواب أراد فلما أيس منه تركه وانتقل
اجلميع مثل جوابه إىل أن أتى على اجلميع واستوىف شريفهم والوضيع ورأى ما هم عليه من طبع بديع 
كأم كانوا متواردين على شرب هذا الصنيع فعاد إىل دار أبيه ورجع إىل صحة بيسان التنبيه فقال له 

 أحققت صدق ما قلت لك وتبيات ما هية أصدقائك وحقيقة أوليائك وأم نقش حيطان مبدير الفلك
 مث يا زين األحباب أريك ما قلت "مث قال"ورقش غيطان وغمام بال مطر وأكمام بال زهر وأجام بال مثر 

لك من حقيقة األصحاب مث دخال الطرق وقصد نصف الصديق وطرقا الباب فخرج وتلقامها بالترحاب 
 له ذلك املقال وقصد مبعونته اخلالص من ذلك العقال فقال حباً وكرامه حللتما مبرتل السالمة أنابكم فقال

نشيط وأجلبكم يب بسيط غري أين أعلمكم أن مرتيل غري فسيح حىت أدفن فيه هذا الذبيح وليس يل خمبأة 
دار يف أمركم ال أكتفي وال خمدع وال سكن يف مطاويه وال مصنع وأخاف أن أمركم ال خيتفي وذا املق

ويدي ال متلك غريه وقد وقعت ذا السبب يف حرية وباجلملة والتفصيل أنا أكفيكما شر هذا القتيل فقاال 
ال نقنع بذلك ولكن سد عنا املسالك فقال توجهاً حيثشئتما فال أنا مسعت وال أنتما قلتما فتوجها إىل 

القيه كرمه الشامل فقال هلما أو شيء غري ذلك وقاكما الصديق الكامل وذكرا له األمر احلامل وقصدا بت
اهللا شر املهالك فقاال ال االدفن هذا املقتول وإخفاء هذا األمر املهول وأن نكون حتت أذيالك الساترة حىت 
تسكن هذه الفتنة الثائرة فان أهله يطلبونا فان وجدونا يسلبونا وال يرضون إال بالدمار وخراب الديار وال 

باملال والعقار وهذه قضية عظيمة وداهية جسيمة فان كنت تنهض بإطفائها ومحل أعبائها وتسعى يقنعون 
يف إخفائها فقد قصدناك ودون األصحاب أردناك فان عجزت عن سدها فال عتب عليك يف ردها وال 

ة تتكلف فوق طاقتك وال تتجشم ال جلنا غري استطاعتك فقال سبحان اهللا وا سوأتاه هذا يوم املروأ
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والوفاء وتذكر وسائل إخوان الصفاء فلكم الفضل إذ قصدمتوين واجلميلة التامة حيث أردمتوين أما واهللا لو 
كان ألف قتيل لو أريته وكل ما كان من أمر غريه جاريته وداريته ال يسمع أبداً خربه وال ترى عينه وال 

ديار أنزه من جنان األبرار وأفيح أثره وأما أنتما فأفديكما وبروحي وأوالدي وطريقي وتالدي وعندي 
من كل دار فادخلوها بسالم آمنني فأا نشرح كل قلب حزين ولو أقمتم ا سنني ما شعر بكم أحد من 

العاملني فيها أرغب ندمي وأقرب خدمي وأحسن جليس وأمين أنيس فلن متلوا مقامها وال تعدموا إكرامها 
 ذلك الفضل واجلميلة قال التاجر شكر اهللا سعيك وحفظ على فانتم عند من ال ميل أبداً أنزليه ولكم يف

 لولده يا "مث قال"أصحابك مودتك ورعيك مث ودعه وانصرف وقد عرف الولد من حقيقة األمر ما عرف 
بين وأعز عندي من كل شيء أن اختذت الصديق فليكن صديقك على هذا الطريق وإال قاال نفراد أحسن 

    : يلوالعزلة أوفق إن أمكن كما ق

 الالذا واالفهك هكذا  فاق حبي كل المالح كماالً

  : ولقد أرشد من أنشد حيث قال هذا املقال

 صديق إذا جار الزمان وفى وال  هودتفي زمانك من ترجو م ما

  أني نصحتك فيما قد جرى وكفى  دفريداً وال تركن إلى أح فعض

غالب أصحايب من األمراء والرؤساء الكرباء خصوصاً فالن  قال ألوالده يا ذوي األفضال إن "مث أن امللك"
أمري مماليك خراسان هم من هذا القبيل وأنا عودم هذا اجلميل فكونوا يف احلقيقة متمسكني بأسباب 

 أكمل وصيته أوالده هيا لسفره عتاده وذكراً هللا وزاده مث ودعهم من دار الشرور "فلما"هذه الطريقة 
ور والسرور وقد عهد إىل أكرب أوالده واستودعهم اهللا وهو القاهر فوق عباده من ال وأنتقل إىل دار احلب

تضيع الودائع لديه وال خييب من توكل عليه فسمعوا الوصية وأطاعوا وتعلقوا بأذيال أهداا فما ضاعوا 
دام هلم واستمروا حتت أمر أخيهم كما كانوا يف حياة أبيهم كأن أباهم ما مات ومل يقع بينهم شتات ف

السرور واحنسمت عنهم مواد الشرور وأشرقت م ممالكهم وأمالكهم ودارت بالسعود أفالكهم مث أن 
احلكيم حسيب انتقل من كالمه العجيب بعد فراغه من حكم االعجام إىل فوائد ملك األتراك اهلمام 

وكيل واحلمد هللا رب فشنف املسامع وشرف كل راء وسامع وشرع يف القافل والقيل وحسبنا اهللا ونعم ال
  .العاملني وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
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الثالث الباب   

  في حكم ملك األتراك مع ختنه الزاهد شيخ النساك

 الشيخ أبو احملاسن حسان صاحب احلسن واحملاسن واإلحسان مث ض احلكيم حسيب األديب "قال"
خده وقال لقد بلغين أيها السلطان أن يف قدمي األريب ووقف يف مقام حده وقبل موطئ أخيه بشفاء 

الزمان كان يف الترك ملك يسمى خاقان من امللوك العادلني والسالطني الفاضلني برسم العدل معروف 
وبقصم اجلور موصوف كسر األكاسره وقصر األقاصره وحنر اجلبابرة وثغر فم الذعار النبالة الفاغرة ملك 

 ممالك املغل واحلنا وأطلع أوامره الترك والتتار واستسلم لرأيهسكان بالد اخلنت واخلطأ واستوىل على
الدست والقفار وكان ياجوج من مجلة خدمه ومأجوج من بعض عبيده وحشمه كأنه وارث لذرية يافث 

قوى يف أخذ امللك من ممالك الصني وأخذ إىل أطرف الشمال باليمن ومل يكن له من البنني والبنات مع 
  : الزوجات سوى بنت واحدة لطلعتها األقمار شاهدهكثرة السراري و

 هوال كالبدر في نقصان بدر  شمس وال كالشمس عند زوالها

    

بل رت الشمس مجاالً والبدر كماالً وفاقت سالح الدنيا مشائل وخصاالً وهي عزيزة يف قلب أبيها كرمية 
طلبوا فكان أبوها يفوض األمر إليها على خواصها وذويها فصارت ملوك األطراف خيطبوا ومن أبيها ي

ويعتمد يف تزوجيها عليها وهي ال ترغب يف طالب وال تصغي خلطبة خاطب إىل أن عنست وخطاا 
أيست وكان أبوها كما ذكر ذا فطنة بالغة وهيبة دامغة فخشي حوادث الزمان واختلى ا يف مكان وقال 

 الواقف إن مكثت يأسن وإن مل يستعمل أننت وال أقول أعلمي يا معدن اللطائف أن البنت يف مرتل أبيها
ذلك مالالً وال عجزاً وال استقالالً بل البد للمرأة من زوج فيسترها ويضمها ونعم اخلنت القرب وأحلى من 

البنت الصرب فإن رأيت الرغبة يف الزواج طلبت لك كفؤاً من األزواج وكان ذلك أستر لعرضك وأدىن 
فرغ خلاطر أبيك وأشرح خلدمك وذويك فقالت أحسن اهللا الرمحن إىل موالنا إلقامة سنتك وفرضك وأ

اخلاقان وكفاه كل جان من األنس واجلان إن البنني من مجلة النعم والبنات من أعداد النقم ونعم الدنيا 
عليها احلساب ونقمها سبب األجر والثواب رب األرباب فيما أنزله من اخلطاب يف حمكم الكتاب املال 

لبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثواباً وخري أمالً وقد جاء يف بعض التفاسري وا
أن الباقيات الصاحلات هي البنات فموالنا امللك يعدو جودي نقمة عليه من معبودي واسأل الصدقات 

ا اتفق إىل تزوجيي فان التأمل يف امللوكية واملراحم الوالديه أن ال يعجل يف أمر تزوجيي وأن ال يبادر كيفم
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ذلك أوىل وثناء يف الدنيا وثواب يف األخرى وذلك ألن الكفاءة يف الزواج معتربه وقد قرر ذلك الفقهاء 
الربرة وإن مل يكن الزوج للمرأة كفؤاً فزوجها به يقع سخرية وهزؤا وال يفيد سوى الغرامة والفضيحة 

ء كرمي يكون لك أدىن خدمي ويف الناس أعلى مقام عظيم قالت والندامة فقال امللك ال أزوجك إال بكف
يا موالنا امللك وقاك اهللا شر املنهمك ال حتمل اعتراضي على اإلساءة وإمنا أسأل عن كيفية الكفاءة فإن 
كانت بامللك واملال فإن ذلك يف معرض الزوال وإن كانت بانشاب اإلنسان فإن ذلك خطأ ال صواب 

عزيز الوهاب فإذا نفخ الصور فال انساب وقال من ال جيوز عليه كذبه من أبطأ به قال مرتل الكتاب ال
عمله مل يسرع به نسبه وإمنا الفقهاء حكموا بالظاهر واهللا يتوىل السرائر وحنن يف قيد االنقياد وال يسعنا 

 قال امللك بارك اهللا إال ما أمر به الشرع وأراد وأما أنا فكفئ الكرمي إمنا هو الكامل احلليم الفاضل الرحيم
يف رأيك وعقلك أنا ال أزوجك إال مبلك أو ابن ملك مثل أبيك يرعاك ويكرم خدمك وذويك يعدل 

بالسوية وحيكم على سائر الرعية قالت أيها امللك الكبري صاحب التاج والسرير أنا ما أعرف امللك إال من 
 من احلكم على غريه فيحق أن يقال يف يعرف مبلك احلكم على نفسه يف سريه ويكون متحكماً متمكناً

ملكه ذي اجلالل خلد اهللا سلطانه وشيد أركان ملكه وبنيانه قال امللك ومن هو ذاك بارك اهللا فيك 
وهداك قالت أما احلاكم على نفسه فهو املالك الزمام جوارحه وحسه قد جعل خزائن القلب والسمع 

ل مضاه وعمل مبقتضاه وما ارتضاه الشرع وقضاه كان معدناً جلواهر العقل والشرع فمهما اقتضاه العق
فيه انقياد ورضاه قد حتلى بعقود مكارم األخالق ولو كان يف أمسال أخالق وشغل نفسه بتهذيبها واجتهد 

يف خالصها من شرك عيوا وأهتم بعيوبه عن بعيده وقريبه ويغيضه وحبيبه فذلك احلاكم على نفسه 
حكمه على غريه فهو أن يكون يف سلوكه وسريه منعزالً عن الناس يف زوايا املميز على أبناء جنسه وأما 

البأس ال يسأل عن أحواهلم وعيوم وال ينظر إىل ما حتتأيديهم وجيوم مالكاً لزمام العز له متنعماً ذه 
 يدري النعمة اجلزلة قد اختذ التقوى والقناعة أحسن حرفة وأربح بضاعه قد سلم الناس من يده ولسانه ال

بشأم وال يدرون بشأنه فذلك احلاكم على غريه الفائز من ملك الدارين خيربه فهو الذي خلد ملكه 
وسلطانه واتضح للعاملني برهانه فان وجد ذه الصفات موايف فانه يل كفء مكايف وأنه كالبدر جلى 

 فجعل ملك اخلنت يتطلب مثل هذا تقي الصدر هللا ويل فإذا أنعم الزمان مبثل هذا مناالً فنعم نعم واالفالال
اخلنت وأرسل القصاد إىل أطراف البالد يساون سكان األكناف وقطان األطراف عن موصوف ذه 

األوصاف واستمروا على ذلك مده كل باذل جهده حىت أرشدوا بعد زمان أن املكان الفالين فيه فالن 
    صفات موصوف ويف رجل أعرض عن العرض فلم يكن له يف الدنيا غرض وهو حبسن ال

كرخ العبادة واالجتهاد معروف جامع هلذه الصفات ليس له إىل الدنيا وأهلها التفات مشغول باكتساب 
اآلخرة وطلب نعمتها الفاخرة وهو من نسل امللوك وقد ترك وراءهم السلوك وسلك يف العلم والعمل 
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دة ما هو لنفسه جماهد مساه الناس امللك السبيل األقوم حىت كأنه حممد بن احلسن أو إبراهيم بن أدهم ولش
الزاهد فأمجع اخلاقان على مصاهرته وجعل التقرب إليه قربة آلخرته فاخرب ابنته به وكان حبل مطلوا 

ومطلوبه وعقد بينهم النكاح وحصل الفالح والصالح فوافق شن طبقة وصار لعني مرامها كاحلدقة 
 فاشتاق اخلاقان يف بعض األزمان إىل رؤية ابنته وسرور ومضى على ذلك برهه ومها يف طيب عيش ونزهه

مهجته فقام لدارها بقصد مزارها لينظر حاهلا وما عليها وما هلا فوجدها يف عيش هين وأمر سىن فسأهلا 
عن أحوال زوجها الزاهد وكيف صربها على حاهلا اجلاهد فاتت خرياً وكفت ضراً وضرياً وقالت مجيع 

سب ما أريده وأرتضيه وارتفاعات أحوالنا بسعادة موالنا يف دفاتر إال من منضبطة ما يربزه ويأتيه على ح
وعقود حياتنا مبيني صدقاته يف حنور الرفاهية غري منفرطة غري أن بيتنا واحد وبسبب ذلك يتضرر هذا 

من العابد فيه نبيت وفيه نقيل وجبوانبه مالنا من خفيف وثقيل وقوت ونقود وخادم ومولود فال يتفرع 
الغوغاء للعبادة ألا تستدعي عزلة العابد وانفراد، وختيله ملناجاة معبوده ليظفر من حالوة الطاعة مبقصود 

فاسأل موالنا اخلاقان ذا الفضل واإلحسان بيتاً يتخلى فيه للعبادة ومكاناً يضع فيه خرثي البيت وعتاده 
لذي به فاخر وذكر له أنه إعطاء بيتاً آخر  اجتمع امللك بصهره ا"مث"فقال حباً وكرامة وقرباً وسالمه 

أحدمها يكون خللوته ومبيته واآلخر يضع فيه ما حيتاجه من عتاده وقوته فقال الزاهد أيها امللك املاجد 
فعلت ذلك لتقسيم خاطري وتوزع فكري ومرائري وال طاقة يل أن أتعلق مبكانني وما جعل اهللا لرجل 

الدنيا واحد فانه على عدد التعليقات يتوزع القلب الشتات وإذا تعددت من قلبني وإمنا الزاهد من مهه يف 
األماكن حيتاج كل منها إىل ساكن أو حافظ أو ضابط أو حارس أو رابط وأنا ال اعتماد يل حبفظ نفسي 
أيها الويل فكيف يكون يل اقتدار على حفظ األغيار وإذا انقسمت أفكاري وفسد بايل فكيف أقدر على 

وأين يصلح مع فسادي أمور معاشي ومعادي مث أين إذا وزعت نفسي فقد نبهت راقد صالح حايل 
حرصي واحلرص أفعى قاتل وأسد صائل يقتلين بسهمه بل مبجرد مشه فقال أيها امللك الكبري ال تم لذلك 

أيها الزاهد اخلطري فإن يل أماكن وقصوراً مشيدة وحواصل مصونة وخزائن مكنونة الكل حتت تصرفك 
رفك واختيارك ال منازل لك فيه وال مشارك فاجعل لكل جنس من قماشك وأثاثك ورياشك وما تص

يقوم بأودك ومعاشك مكاناً على حده وناحية حفظ منفردة واختذ لنفسك مقاماً خاصاً بك ال عاماً وأنا 
مبسراً أقيم على كل مكان حارساً إن شئت راجالً وإن شئت فارساً فعند احتياجك إىل شيء أتاك هنا 

 الزاهد أيها امللك ااهد "قال"من غري كد وال عي وتفرغ أنت لعبادتك واشتغالك بأمور آخرتك 
االغترار بالقصور من مجلة القصور واالعتماد على احلصون من دواعي اجلنون وإذا ورد من امللك الغفور 

كل مكان مصون وإذا آذن طلب على يد القبور فإذا جتدي الدور والقصور وماذا تنفع احلصونأو يدفع 
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باجللول ذلك اخلطب اهلول تود النفس لو كانت القصور املمهدة والربوج املشيدة أذل من أفحوض قطاه 
    : وأقل من عطش بزاه وقد قيل

 ماء قراح وقوت وشربة  لةمن القطن أو ح قميص

  وهذا كثير على من يموت  يبها المرء ما يرتج ينال

ن النفس هلا خادمان مطيعان جمببان وملا تأمر به مسيعان ومها الشهوة واحلرص الشديد وأعلم أيها اخلاقان أ
  : الدعوه أما الشهوة فرائد األكل الكثري والشرب وأما احلرص فعايد الرعونة والعجب وقد قيل

  وهذا يسوق إلى ربعه  هعفهذا يقود إلى طب

عليه وجيذباا إىل ما جبال إليه وينقاضياما حقهما فهما ليال وارا وسرا وجهارا يزينان هلا ما طبعا 
ويطالباا مستحقهما وال بد للمخدوم من إقامة أود خادمه واسترضاء أنيسه ومنادمه وقد قال من أتقن 

  : املقال

 هاقتيهه يحنو على عش مع  ذيو الاللبيب أخا اللبيب ه أن

  من أرزاقهمن فاض في الخدم   هالرئيس وأنت أكبر جنس وكذا

 هواقإن غابوا على أش يغتم  هوا لنإن حضروا له ب يهتم

 هاقبكل متنهى استحق ترقى  هلإن حشمته وفائض عم مع

ولكن رضا هذين اخلادمني غاية ال تدرك وفقد مقصود يهما اية عميقة املسالك وقد قال سيد األنام 
لشمس ليس دوا حجاب والبدر ال حيجبه سحاب ال عليه الصالة والسالم يوما وهو بني األصحاب كا

ميأل جوف ابن آدم إال التراب واحلرض مهلك والشهوة قاتلة وكل منهما يف الدمار والبوار علة كاملة 
: "فقال"وناهيك يا ذخر احلق وغياثه أخبار اللصوص الثالثة فطلب امللك من الزاهد إيضاح هذا الشاهد 

ثة كانوا على سبيل االشتراك متعاطني أسباب التحرم واهلالك واستمروا ذكر أهل الوراثة أن لصوصا ثال
على ذلك مده حىت استولوا من األموال على عده ففي بعض الليال ظفروا جبملة من األموال ودخلوا إىل 
 مكان داثر خال بنية االقتسام وكانوا حمتاجني إىل الطعام فوجدوا يف ذلك املكان الدائر صندوقا مملوءا من

اجلواهر ففرحوا وانشرحوا وتصوروا ألولئك اخلاسرين أم رحبوا فقالوا إن اشتغلنا بقسمة هذا اموع 
كلبنا وأهلكنا كلب اجلوع فأوىل طلب الطعام قبل االقتسام ولو بأدىن التهام ويسري التقام مث أرسلوا مع 

ما وغاب عن أعينهما حتركت أحدهم إىل املدينة ورقهم ليأتيهم مبا يسد رمقهم فلما انفصل عن مكا
نفسه اخلبيثة بشهوة أحجبت تاريثه وقواها احلرص املشوم لشدة الشره امللوم ودعاه داعي الفساد إىل 
االستيالء على املال باالنفراد فعزم على ختلهما فوضع يف الطعام مسا لقتلهما وأما مها فعلى قلته عزما 
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هما نصفني ويصريا يف ذلك كاألخوين األلفني ويكون ذلك واستعدا لذلك بعد ما حزما ليصري املال بين
كأنه وراثة ألن شر الرفقاء ثالثة ومل يدعهما إىل ذلك غري داعي الشهوة وأكد ذلك داعي احلرص وأخبس 

ا من دعوه فلما فصل ذلك باألكل بادرا إليه بالقتل مث بعدما قتاله عمدا إىل الطعام فأكاله، فربدا يف 
ك املال، وحلقا بصاحبهما التالف وسيبا تليد املال والطارف وإمنا أوردت هذه املوعظة احلال وتركا ذل

ألا على أحوال الدهر موقظة، وإن كان موالنا اخلاقان يف أموره يقظان لكن قد قال رب العاملني وذكر 
  .فإن الذكرى تنفع املؤمنني

قاصدك على ممر الزمان أن الدرجة العلية واعلم يا موالنا اخلاقان كفاك اهللا مكايد الشيطان وأجنح م
واملرتبة السنية ال تنال بقوة وال عزمه وال شجاعة وال مهه وإمنا هي عناية ربانية وأسرار رمحانية ألقوام 
سبقت هلم من اهللا وزيادة وانتظموا يف سلك أهل السعادة فهم أهل الفضل والسيادة أسبغ اهللا عليهم 

طع األشرار فهم السادة األخيار والقادة األبرار قاموا بأداء ما وجب عليهم سواطع األنوار وقطعهم عن قوا
وتركوا ما خلفهم واستبشروا مبا لديهم فأنوارهم ساطعة وأسرارهم جلميع األوهام قاطعة تركوا زخارف 

م كدر هذه الداروأرادوا دار القرار وجوار امللك الغفار فهم اهلداة إىل اهللا الدالون على اهللا ال يعتريه
األوهام وال يشتغلون عن خدمة خالقهم مدى األيام هم العباد املكرمون، العباد املقربون، قال اهللا تعاىل 

    : وهو أصدق القائلني يف كتابه املكنون

وأعلم أن أعدى عدوك بني . أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون
يت قط ما ركنت إليك فاعص هواها وال تعطها مناها فإن يف اتباعها الندم عاجال جنبيك وهي نفسك ال

واحلسرة آجال ال بقليل تقنع وال بكثري تشبع وال تظن أا إذا أعطيت مناها شكرت أو إذا ذكرا من 
برأها ذكرت بل مىت أمنتها كفرت أو آنستها نفرت أو أرخيت عناا بطرت وأشرت وإن نالت مطلبا أو 

  : تناولت مأربا انتقلت عنه وطلبت أعلى منه فليس هلا دوا إال القمع عن دواعي اهلوى كما قيل

  وإذا ترد إلى قليل تقنع  راغبة إذا رغبتها النفس

  : وكما قيل أيضا

 تأهملت تاقت وإال تسل فإن  وما النفس إال حيث يكعلها الفتى

  : وكما قيل أيضا

  لبت منك فوق ما يرضيهاط  يل وإاللقالقنع النفس ب

وإياك وطول األمل فإنه مفسدة للعلم والعمل قال احلكماء وعقالء العلماء األمل شبكة الشيطان وموجب 
احلرمان فاجهد ما دام لك على النفس ملكه أن ختلص نفسك من هذه الشبكة وال تم لألوقات فكل ما 
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 يف القدم وأثبته قضاء اهللا تعاىل عليك وأنت قسم ما فيه فوات وكل ما هو آت آت وكل ما رقمه القلم
يف العدم سواء كان خريا أم شرا نفعا أم ضرا فأنت مالقيه وعلى كل حال موافيه فاقطع دواعي الطمع 

وال جتتمع إال مبثلك يف اجلماعات واجلمع وال تتعب جلوع . عمن ال يضر وال ينفع ال عمن إن شاء نفع
شبعت فال تم للجوع فكم من شبعان مات قبل أن جيوع وإذا وعرى واكتساء وشبع فقد قيل إذا 

اكتسيت فال تم للعرية فكم من مكتس مات وثيابه جديدة مطوية واعلم أن طبع الدنيا باملخالفة كأا 
على املخالفة حمالفة فإذا ضممت عنها يدك إليك أقبلت عليك وجاءت وى حتت قدميك وإذا طلبتها 

  : ت إليها احنلت عنك وقد قيل أيها امللك اجلليلهربت منك وكلما ارتبط

  مثل الظل الذي يمشي معك  هبلالرزق الذي تط مثل

 كعبوليت عنه ت وإذا  الجعال تدركه مست أنت

مث اعلم أيها اخلاقان إنك وإن كنت ذا التصرف والسلطان وأن هذه اخلالئق رعيتك نافذة فيها مبراسيمها 
احلقيقة واحد منهم ال تزيد عنهم بشيء يف الذات والصفات عنهم ولكن اهللا القدمي منيتك إال أنك يف 

العامل احلكيم سلطان السالطني بل خلق األولني واآلخرين رفعك عليهم وتقدم بأمره أن يطيعوك إليهم 
  .أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم: فقال من له اخللق واألمر

طاعوك فراعهم كما هم مراعوك واطلب هلم أسىن املراعي وأاها وأوردهم أعذب فهم قد أذعنوا لك وأ
املشارب وأصفاها فإن امللك الذي سلمهم إليك سوف يتقدم بالسؤال عنهم إليك وقد قال من أنت 

  .كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: خليفته على أمته

ينوا لك واعلم أيها امللك الودود أن هذه فكن هلم كما تريد أن يكون نوالك ودن هلم كما حتب أن يد
النقود إن مل تصرف يف مصارفها وترفل يف وجوه الطاعة يف مطارفها فإا مجر يضرم يف نار جهنم كما 

يوم حيمى عليها يف نار جهنم، فتكوى ا جباههم وجنوم وظهورهم . قال من يقول للشيء كن فيكون
فامسع أيها امللك الصاحل نصيحة مشفق ناصح وال تغتر . تكرتونهذا ما كرتمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم 

بالدنيا وزهرا وال تنظر إىل حالوا وخضرا وإياك وامليل إىل نزهتها ونضرا فإنك إن ملت إليها 
: أسرتك أو جربت على الركون إليها كسرتك وحسبك من كالم الرب الغفور ومن بيده مقاليد األمور

  . تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرورإن وعد اهللا حق فال

 الراوي هلذه احلكم والفتاوي فلما وعى ما قال هذه النصائح الصادقة من اخلنن أمر ا فسطرت مث "قال"
نشرت وشهرتوعلى املنابر قرئت وعلى رؤوس األشهاد ذكرت وأبلغها ابنته وقرر هلا مقدار زوجها 

ته فقالت هذا الذي كنت أردته وعلى مسامع موالنا اخلاقان سردته مث إا وحكمته وميله عن الدنيا ورغب
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أقبلت على طاعة را وبعلها وإصالح أحواهلا يف قوهلا وفعلها وقضايا عمرمها يف أنواع العبادة واكتسبا 
دل بطاعتهما يف الدارين احلسىن وزيادة مث اقتدى ما امللك وعسكره حىت انتشر يف آفاق اململكة بالع

بالعدل والصالح خربه إىل أن اندرج إىل رمحة اهللا تعاىل ذلك الرعيل وبقي ذكره خملدا على صفحات 
  : األيام جيال بعد جيل وقد قيل يف ذلك ممن أحسن القيل

 مطريق المعالي يقتدى به وفي  كانوا شموسا تضيء الدهر طلعتهم

    

  ل في الظلممن بعدهم أهل الفض  افلوال سناهم كالبدور اض غابت

هكذا يكون طالب السعادة األبدية والكرامة السرمدية إذا ملكه اهللا زمام الرعية حيسن سريه يف الدنيا 
ويتيقظ لتحصيل السعادة الكربى ويشتغل مبا يرضي عنه املوىل وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال 

  .قوة إال باهللا العلي العظيم

ملوك العرب والعجم واألتراك ويلي ذلك مباحث زاهد اإلنس العامل مع  نوادر "متت حبمد اهللا تعاىل"
شيطان اجلن اآلمث األفاك ونسأل اهللا املسؤول أن حيقق لنا من كرمه وإحسانه املأمول ويعصمنا بفضله من 

عثرات الفضول والصالة والسالم على أعظم بين وأكرم رسول وعلى آله وأصحابه وأكرم بالصديق 
النورين وزوج البتول واخوانه من األنبياء واملرسلني وسالما يشتمالن العفو هنا والقبول والفاروق وذي 

  .ومين بالكرم والفضل على قطوعنا بالوصول آمني واحلمد هللا رب العاملني
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الرابع الباب   

  في مباحث عالم اإلنسان مع العفريت جان الجان

فضل غري آسن فلما أى احلكيم حسيب ذو الفضل  الشيخ أبو احملاسن من ماء ينابيع عمله بدن ال"قال"
النسيب حكاية ما طرزه مما نسحبه وحاك وفصله خياط تقديره على قامة اد من خلع حكم العرب 

والعجم واألتراك شكره أخوه القيل على هذا القيل وأفاض عليه من نيل نواله جزيل النيل وأدرك من ذلك 
 حكمه وجليل حكمه، مث قال يا أستاذ بلغين أن بغداد خرج منها األمنوذج علو علمه ومسو حلمه ومجيل

خارج من نار من مارج وهبط إىل مدارك اخلزي عن املعارج وأصل ذلك املشوم من عفريت خلق من نار 
السموم وأن شخص ذلك الشيطان جبل من سخام الدخان فلهذا ركب وجهه السواد وتركب سائر 

طان رجيم وقد شرع ذلك اخلناس يف اإلفساد والوسواس وتعاطى جسده من الرماد فهو جين ذميم وشي
إيذاء أكابر الناس وأنه يف هذه األيام نفي إىل بالد الشام فلم يوافقه ذلك املقام ألنه مهاجر األنبياء الكرام 
وهذا خمبول على سجايا اللئام وطباع أهل الفساد واإلجرام، فأقام فيها باالضطرار واالضطرام مدة أشهر 

عدة أعوام وأخذ يف اإلضالل والتضليل فأضل خلقا كثريا عن سواء السبيل وتستر ذلك اجلان حبجاب و
االنتساب إىل جنس اإلنسان ولبس بشق العصا ثوب العصيان فكمن كمون الشوك حتت ورق الورد 

د اجلن والرحيان واحتمى يف محى الشقاق والنفاق بشقائق النعمان واحلق أنه من نسل العفاريت وكان عن
مقيلة واملبيت ومن ألبام له غذاء تربيت فقال له امللك هديت ووقيت فإن يكن عندك من ذلك شيء 

نعم أيها : "قال احلكيم". فشنف من جواهر حكمه أذين فإنك حكيم اجلن واإلنس وكرمي النوع واجلنس
على علم أما هذا الشخص امللك العظيم أنا جهينة األخبا ومزينة األخيار وحكم احلكم ويل يف البيان أ

املذكور فإنه بالفسق والفساد مشهور ورق شره يف البالد منشور وكتاب عناده بني العباد مسطور وبيت 
جسده لنعم اهللا تعاىل على خلص أوليائه بالفجور معمور وله صفات تعيسة وأخالق خسيسة تأنف مردة 

ها غري متناهي ال يفي بذكرها هذا الشيطان منها وتستنكف العفاريت عنها وكم له من دواهي شر
اخلطاب وال يتسع سردها هذا الكتاب يل وال يقوم بذلك دفتر وال حسابولكن البعرة تدل على البعري 
فقس من هذا التقدير الكثري على اليسري وقد كان أراد نشر الفساد ببالد العراق وبغداد فعاكسه القدر 

عماد وتعاطى أسباب ما هو عليه من الزندقة واإلحلاد وأحاد فنفي من تلك البالد فوصل إرم ذات ال
أصناف الفنت وأنواع العناد وابتدع من الشر والبدع ما خيرج عن حصر التعداد وهو على ما هو عليه من 
املناكدة وااحدة وقصده األعوج من تعديل أقوال الرافضة واملالحدة وسيوضع لذلك مصنف متسع على 
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لك اهلمام أنه حصل له يف ذلك املقام مع عامل من علمائها األغالم قضايا كبته حده ولقد بلغين أيها امل
على خيشومه وأظهر ا ذلك العامل دسائس خبثه وشومه مثل ما اتفق لعامل اإلنسان مع شيطان العفاريت 

ل ذكر وجان اجلان يف غابر الدهر وماضي الزمان فقال القيل العظيم أخربنا بذلك أيها احلسيب الكرمي فقا
أن يف األزمان الغابرة كانت صنوف اجلن لإلنس ظاهرة تتراءى بأشكال خمتلفة وترتيا بأمثال غري مؤتلفة 

وتظهر هلم اخلياالت العجيبة والصور املموهة الغريبة فتضلهم ضالال مبينا وتأتيهم من بني أيديهم ومن 
  .خلفهم مشاال وميينا وختاطبهم مشافهة وتوفيهم مواجهة

    

ض األيام ظهر ببالد الشام مهبط الوحي ومهاجر األنبياء الكرام وحمط رحال الرجال من أهل ففي بع
الفضل واألفضال رجل من العباد وأفراد الزهاد فاق األقران بالصالح وساد أهل الزمان بالورع والفالح 

حيثهم يف وحاز طريف العلم والعمل فكمل كثريا منهم بعدما كمل واستمر يدعو اخللق إىل خالقهم و
اإلنابة والتوكل على رازقهم ويرضونه ويرضيهم يف الطاعة واتباع السنة واجلماعة ويقبح الدنيا يف أعينهم 
وحيذرهم غدراا يف مكمنها عند مأمنهم وكان لنفسه املبارك نقوش يف النفوس جيذا إىل ما يريد جذب 

صيته إىل اآلفاق وصفا للعباد وقت الطاعة احلديد املغناطيس ففي مدة يسرية تبعه طوائف كثرية وانتشر 
وراق وضربت إليه أكباد اإلبل وامتألت به الدنيا من العلم والعمل واضطرب أمر املردة والشياطني الغندة 

وتعطلت أسواق الفسوق وخرج عرق املعاصي من العروق وختملت العفاريت وتنكست أعالم اجلن 
بطلت زخارفهم ومتويام وعطلت وساوسهم املصاليت وضل سبيل الضالل كل مارد خربت و

وتشويهام وأهام الناس وكسد الوسواس وفسد فعل اخلناس فلما ضل سعيهم وكاد يقع نعيهم اجتمع 
العفاريت العتاة والشياطني الطغاة واملردة العصاة إىل إبليسهم العنيد وهو شيطان مريد صورته من أقبح 

التمساح وشكل كالرماح وخرطوم طويل ورأس كالفيل الصور له أظالف كأظالف البقر ووجه ك
وعيون مشققة بالطول وأنياب كأنياب الغول وشعر كالشهيم وجلد كاألرقم وهو يلهث كالكالب ومن 
ورائه عدة ذئاب فشكوا إليه حاهلم وأطالوا يف الشكوى قاهلم وقالوا يا شيخ التلبيس وابن عم إبليس لقد 

س وتعمرت املساجد بكل راكع وساجد وقائم وقاعد وقارئ وجاهد عرت املدارس وبطلت منها الوساو
فطرد كل شيطان مارد ومتشي سنن احلالل فوقف منا االحتيال وأمر باملعروف فوقعنا على األمر املخوف 

وكثرت احلجاج فتقطعت منا األوداج وأديت الزكوات واحلقوق فطرد منا كل عقوق وقام احلق فنام 
غارات والكهوف واشتد علينا السبيل فعلى من نطوف ومل يبق لنا على بين آدم الفسق وعبد اهللا يف امل

سلطة وصرنا يف حبارهم أقل من نقطة وعند جهرهم بأذكارهم أذل من ضرطة ال وساوسنا تؤثر يف 
أفكارهم وال جمالسنا تعطل من أذكارهم وال ختيالتنا تتراءى ألبصار أسرارهم فإن استمر احلال على هذا 
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 العفريت فحوى هذه الشكوى "فلما وعى" ال يبقى لنا يف الدنيا مقام وال بني اجلن واإلنس كالم املنوال
وتأمل ما يف مطاويها من نازلة أحاطت م وبلوى اشتعلت نريان غضبه وتأججت شواظات هلبه مث قال 

مور ال تنتج أمهلوين أتلوى واتركوين أتلوم وأتروى وأفتكر يف هذه البلية وأكشفها عن جلية فإن األ
. ملعانيها ما مل يتأمل من فراغها يف جوانبها ونواحيها وحتقيق املسائل إمنا يوجد من حمكميها وحاكميها

وكان هذاالغفريت العايت املارد الغري املوايت حتت يده وأمره من مقتبسي تلبيسه ومكره والشياطني املرده 
ن فاقهم يف املكر واملراء أربعة أشخاص كرباء وأغوال العفاريت العنده طوائف شىت وأمم ال حتصى ومم

زراء كل منهم يف الشيطنة واملوالسة ومعرفة طقوس الوسوسة كأيب علي بن سينا يف علم اهلندسة غاية ال 
تدرك واية ال تستدرك فاجتمع هذا الغول بوزراءه ورؤساء أشياعه وكربائه مث قال هلم أفتوين يف أمري 

ووجه اخلطاب لكبريهم الذي علمهم السحر املشار إليه يف الدهاء . وساعدوين على فكري وسكري
واملكر وقال له ما رأيك يف هذه القضية واملواقف الردية والداهية الدهية فقال الوزير يا موالنا األمري 

وصاحب املكر والتدبري إن العقالء وذوي التجارب من احلكماء تفرسوا بأمر قاطع من الوقائع القواطع 
ا شيئان ال بقاه هلما الروح يف اجلسد والسعد يف الطالع وهذا هو الصواب ولكل أجل كتاب وما دام فقالو

األجل باقيا والسعد راقيا ومنادم السالمة ساقيا وحافظ العوارض واقيا ال ينفع اجلد وال يدفع اجلد وال 
د وانقلب وفارقت الروح يرفع اجلهد ما أثبت السعد فإذا مت األجل وبطل من السعد العمل انتكس السع

بال سبب وإذا كان كذلك فهذا الرجل الناسك سعده عمال وطالعه يف إقبال فكل سهم مكر فوقناه إىل 
حنو حياته يعود علينا وكل رمح فكر صوبنا سنانه إىل شاكلة بقائه يرجع إلينا فالرأي عندي أن نتربص 

اكر إىل أن تنقضي مدته ويسقط من سعد طالعه حني تدور به الدوائر وال تم باحتيال حمتال وال مكر م
  .قوته فعند ذلك يفيد سعينا وال يضيع كدنا

    

 العفريت للوزير الثاين يا أفضل جاين أنت ماذا تقول وكيف تشري أن نصول يف ميدان هذا األمر "فقال"
 يهمل أمر وجنول فقال رأي موالنا الوزير سديد وكل ما أشار به فهو أمر جميد ولكن كيف يهمل أمر

العدو ويركن مع وجوده إىل قرار وهدو وإذا كان طالعه يف قوة فامهاله يزيد يف قوته والتهاون يف أمره 
مساعدة يف معاونته ومعاونة يف مساعدته وهذا من سالمات العجز واالنكسار ومن أقوى األدلة يف 

اب فال بد من تعاطيها يف هذا االحنطاط والصغار وأن رب األرباب وضع عامل الكون والفساد على األسب
الباب وبذل اهود يف معامالت األعداء واألحباب ومل يقتصر الشارع على التقدير والطالع إذ فيه حسم 

مادة الشرائع والتعرض ألبطال حكم الصانع فعندي أن نبذل اجلهد يف حسم مادم وتعاطي كسر 



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  63  

ألقدام يف إثبات األقدام كما قال الشاعر وهو سلم شوكتهم وبذل اجلهد واجلد مبا تصل إليه اليد وثبات ا
  : اخلاسر يف ثبت اجلاسر

 ورسباللذة الج وفاز  من راقب الناس مات غماً

وهذا الشاعر املسمى أخذه من أخينا بشار األعمى من لنا بوجوده أنس وهو شيطان األنس حيث يقول 
  : ذلك الغول

 جهبات الفاتك اللوفاز بالطي  من راقب الناس لم يظفر بحاجته

فاعزموا على هدم ما يبنون وصدم ما يعنون واألخذ يف متزيق جلدم وتفريق كلمتهم إذ ال اطالع لنا 
على مساعدة الطالع وال حد لبقاء األجل فضالً عن أن نقول هذا احلد جامع مع أو مانع وهذا الرأي 

  : عندي أوىل ورأيك يا رئيس التلبيس يا غول هذا القول

  إذا لم تطأهم وأصبحوا مثل ثعبان  مهآتكانت األعداء نمالً ف إذا

  : ومن هذا املقال يا أبا األغوال

  نحو الذي يبغي كنوم الحارس  راتليس له دليل س واللص

 يف هذا كله حسم مادم ورد جادم وذلك بإهالك مرشدهم وإفساد زاهدهم فان قدرنا على "واألصل"
 العفريت للوزير الثالث وكان "فقال"ئله واشراكه تشتت مشائلهم وثبتت جلهم وقلهم إهالكه ومتزيق حبا

أحمس عابس قل يل أيها الوزير ما سنح لك من التدبري يف هذا األمر املبري واخلطب اخلطري وماذا ترى فيه 
 وما أشار به وتشري فقال ال شك أن الطباع متيل إىل ما تسمعه وما يلقى إىل النفس ال بد أن يؤثر موقعه

ودبره الوزيران ومها نعم املشريان فهو ال خيلو عن فوائد بل هو متحل بعقود الفرائد وأين العلم أأثر يف 
اخلواطر كما يؤثر يف الرياض السحب املواطر وباجلملة فللكالم تأثري يف النفس كما تظهر آثاره احلس 

ليل العبارة فيه من اإلثارة ما يشجع اجلبان وهلذا ترى رقيق الشعر يفعل ماال يفعله دقيق السحر وج
وينشط الكسالن ويسخي البخيل وينجي الذليل ويسحر األرواح ويسخر األشباج ويعطف القلوب 
  : ويؤلف بني احملب واحملبوب ويصري العدو وصديقاً وغليظ األحرار رقيقاً وتأمل يا بنيه ما قيل يف البديه

  االيذا وعاد إلى األخاعن وكف  ىإذا نادمت دهري انتخ حديث

 امنه العلم والحلم والسخ تعلم  ذيه الكالأخالق م أذكره

  وأرواح أشباح أنت بعدما شمخا  وةقال باال ينه مب الأن

    

وهذه قضية حتتاج إىل أعمال الرويه وإمعان النظر وتدقيق الفكر وعندي الرأي السعيد السديد والفكر 
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لتعرض إىل هذا الرجل الدين الداعي إىل طريق احلق البني ليس مبحمود وال طالع قاصده احلميد ايد أن ا
مبسعود فانه على احلق متشبث بأذيال الصدق ومن قصد مصادمة احلق اصطدم ويف مهاوي اهلالك ارتدم 

 إقامة احلق وقد كان يف بين إسرائيل من أهل التسجيل عامالً بالتوراة واإلجنيل مشغوالً بالعبادة باذالً يف
اجتهاده فتعرض له مجاعة من أهل الفسق واخلالعة فتعاطوا إهالكه وفجعوا به نساكه فقتلوه بغري حق 
فغار له الدين ورق فاخربين من ال يتهم بكذبه أنه قتل سبعمائة ألف نفس بسببه فذهب بسبب ذلك 

لصدق فان اهللا تعاىل معه ومن كان الصاحل من بين إسرائيل الصاحل بالطاحل ومن كان مع احلق هادياً إىل ا
معه منعه وحرسه وما ضيعه ومن تصدى لضياع ما حفظ اهللا وعزم على ابتذال من أعزه مواله وكاله 
فقد قصد خراب عمره وعمارته وباع رأس مال جتارته ورحبه خبسارة وجىن بيده على نفسه وحفر بيد 

آل فرعون حيث كان على السداد داعياً إىل سبيل تدبريه مهواة رمسه وامسع يا نعم العون ما جرى ملؤمن 
الرشاد وقصدا هالكه أهل الفساد فقال وأفوض أمري إىل اهللا أن اهللا بصري بالعباد فغلبوا هنالك وانكسروا 
ووقاه اهللا سيآت ما مكروا وأيضاً لو قتلنا هذا الرجل وكان على أيدينا له محام األجل فال شك أنه يقوم 

ه ويزم زمامه وحييي بعده أيامه فيقيم شعاره ويكتب ما قدم وآثاره فإن تالمذته كثرية مقامه من يلم عظام
وطوائف مجاعاته غزيرة فينتظم هلم بعده األمر وال يضرم لنا من كيدنا اجلمر وإذا علموا أن ذلك منا 

النا واشتهر ذلك الكيد عنا أخذوا منا حذرهم وصوبوا إلينا عداوم ومكرهم مث عملوا على استئص
واستعدوا لقتالنا ألنا أهلكنا معتقدهم وهدمنا عمادهم ومعتمدهم وال ميكننا بعد ذلك طلب املالمة 

والسالمة وتستمر العداوة بيننا وبينهم إىل يوم القيامة، مع إن عداوتنا قدمية وباجلملة فعاقبة من عادى 
يها الغول والشيطان املهول أن الرأي أولياء اهللا وخيمة إذا تقرر هذا القول وثبت بطرق املعقول فاعلم أ

الصواب يف هذا املصاب أن نبادر إىل هذا الرجل ومجاعته بإفساد طاعتهم وطاعته وحيث ال يتيسر لنا 
املواجهة وال اخلطاب واملشافهة وال اإلضالل يف الظاهر بصورة املتجاهر فرتين هلم حب الدنيا وشهوائها 

إليها واالعتماد عليها ونلقي إليهم طول األمل وبعد األجل فنثبطهم وامليل إىل زينتها ولذاا والركون 
بذلك العمل وندعوهم إىل التهاون والكسل مث بعد ذلك جنلو خدود عرائس احلرص على أبصار أفكارهم 

وقدود موائس الشج وحب املال على أعني خياالم وبصائر أسرارهم فإذا ذاقت ألسنة عقوهلم حب 
دمغة سويدائهم الرغبة يف اآلباء واألبناء سلبوا حب الطاعة وتفرقت منهم اجلماعة الدنيا ومتكنت يف أ

وزاغوا عن الطريق األقوم وراغوا عن السبيل األمم فنتوصل إذ ذاك منهم إىل مقاصدنا ونوقعهم كيفما 
 بغى اخترنا يف مصايد مراصدنا ألم هبطوا من مساء املنازعة إىل األرض وأهلكوا بأيديهم أنفسهم إذ

بعضهم على بعض فتحاسدوا وحتاشدوا وتدابروا وتفاخروا وتضاربوا وتناهبوا وتالسبوا وتقابلواوتقاتلوا 
وتفرقوا ومتزقوا وحترقوا واحناز كل منهم إىل ناحية وأعجب كل برأيه فال تعرف منهم الفرقة الناجية إذ 
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هم أمراضهم مع األهواء ومال تفرقت أهوائهم وتصادمت آراؤهم وجذبت أغراضهم إىل االحنناء وجلبت
كل منهم إىل صوب وأيس منهم الصواب االوب وتعدد اخللق الذمر ولبس كل لصاحبه جلد النمر مث بعد 
ذلك زلوا وأزلوا وضلوا وأضلوا فتمكنا فيهم كما نريد وتصرفنا فيهم تصرف السادات يف العبيد وسلطنا 

بيان بالكره فنصوب هلم أقواهلم ونزخرف أفعاهلم عليهم دواعي الغضب والشره ولعبنا بشيوخهم لعب الص
وزين هلم الشيطان أعماهلم وال نقصد بذلك إال كرباءهم وفضالءهم : كما قال من خلقهم وأحواهلم

وعلماءهم وزهادهم ورؤساءهم وحكامهم وحكماءهم وال نفتر عن مكابدم وال منيل عن مكايدم 
 يف رعودهم وبروقهم فإن حتركوا إىل خري سكناهم وإن وجنري يف عروقهم ونسكن يف فروقهم وحنركهم

سكنوا عن شر حركناهم وإن عزموا على اآلخرة صددناهم وإن حزموا إىل مواطن رددناهم وإن أموا 
مفسدة قدناهم أو مهوا إىل معصية سقناهم وال بد هلذا العمل الكثري من تأثري ولبيدق جد يف املسري أن 

     عامة جهدنا وجدنا وال غضاضة يف ذلك علينا ألنه صنعة أبينا يصري وباجلملة فنبذل يف كل 

فبعزتك : وجدنا وقد أخرب بذلك جدنا اللعني ملا خالف رب العاملني كما أخربنا يف الكتاب املبني قوله
فإذا رآهم الناس وقع بينهم البأس وحصل هلم منهم اليأس وتراجعوا عنهم وهربوا منهم . ألغوينهم أمجعني

قادهم فهم بل قتلوهم بأيديهم فإذا ظهر فسوقهم وكسد سوقهم فإن شئنا أوقفنا حاهلم وإن وفسد اعت
رمنا إىل اهلالك نسوقهم وأوثق ما يتصل به إليهم من األسباب هي حالة االنفراد واإلعجاب وحالة 

ده وناهيك قضية التاجر مع عب. االجتماع للكذاب فإن اإلعجاب يهوي يف النار والكذب خيرب الديار
ورد يف اخلرب عن شخص معترب قال كان : "فقال"الكذاب الفاجر فسأله شيخ اجلن عن بلية ذلك القن 

مبكان تاجر ذو مال وزوجة ذات مجال كل يهوى صاحبه ويرعى جانبه ويفديه بروحه ويترشف رضابه 
رشف من يف غبوته وصبوحه كأما زوج محام ويف بذمام ففي بعض األيام قال أحدمها لرفيقه وهو ي

كأس عقيقه شهد رضابه خبمرة ريقه لو كان لنا عبد يتعاطى مالنا من حاجة وخيلصنا من مجيلة عمر وزيد 
فذهب التاجر إىل سوق الرقيق فوجد مع النخاس عبدا ذا قد رشيق ينادي عليه أبيعه بكذا على ما فيه من 

قال عيب هني وشني لني فاشتراه وأتى أذى فقال وما عيبه قال كذبه ال على الدوام وإمنا هو مرة يف عام ف
إىل داره وارتضاه فاستمر يف خدمة حسنة حىت أتى عليه سنة ونسى سيده عيبه وأمن ريبه باألمانة وجرب 

باألمانة يده وبالطهارة جيبه فلما مضى عليه عام كان سيده يف احلمام فأتى البيت يف بعض احلوائج يف 
 ثائرا صارخا واوياله واسيداه وامواله فسئل مالك ال أحسن اهللا صورة اجلمل اهلائج شاهقا باشرا صائحا

حالك وال أنعش بالك فقال رمح البغل بسيدي فما متالك أن الك وسلم الروح خلالقها وقال لوارثه 
تسلم مالك فأقيم العزاء والسخام وتركهم وأتى للحمام وهو يبكي وينوح ويصرخ ويصيح فسأله مواله 

البيت على كل من أويت ومل يبق يف الدار نافخ نار فهلك الكبري والصغري وب ما ما دهاه فقال وقع 
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فيها من جليل وحقري فخرج وهو يستغيث من حديث ذلك اخلبيث فوجد أهل البيت ساملني ورأوه من 
الناجني فعزم على خباطه فذكر له ما سلف من اشتراطه مث أنه استقام ونسي هذا الكالم ومضى عليه عام 

تأنف ذلك اخلبيث أمره العبيث وقال المرأة مواله يا هنتاه إن كنت نائمة فاستيقظي وخذي حذرك فاس
وتيقظي واعلمي أن نية صاحبك أن يلقي حبلك على غاربك ألنه قد عشق عليك ونبذ حبل حلك إليك 

 من وتعلق قلبه ببنت رجل كبري وال ينبئك مثل خبري وقد محلين على نصيحتك الشفقة وما أسديت إيل
إحسان وصدقة فبادري قبل حلول البأس ونزول الفأس يف الرأس فأثر فيها هذا احلديث فاستشارت ما 

تفعله ذلكاخلبيث فقال لو ظفرت بشيء من شعره لكفيتك مؤنة مكره وفكره فإن يل صاحبا منجما 
ر دماغه صار وأستاذا معلما يرقي الشعور وجيعلها يف النحور وإذا وجد يل خيشومه مساغه ودخل البخو

عبدا لك على الدوام وحظيت عنده باملراد وارتقيت إىل أعلى مقام ولكن ينبغي أن يكون من شعر حليته 
النابت على ترقوته قالت وأىن يل أن أصل إىل ذاك وقاك اهللا شر أذاك فقال إذا نام وغرق يف املنام فاحلقي 

شعور فافعلي ذلك من غري أن يكون له شعور منه مبوسي لتكفي الضرر والبوسي وأنا آتيك مبوسي حيلق ال
فاتفقا على ذلك االتفاق وأتاها مبوسي حالق مث توجه إىل مواله وقد أضمر له ما دهاه وقال أشعرت يا 
ذا الفضائل أن زوجتك البديعة الشمائل تغري خاطرها عليك وتقدمت باإلساءة إليك ولوال أنك شفيق 

بارها بشيء فإين أريد أن يكون ما أيته إليك مكتوما إىل أن علي وعزيز ومكرم لدي ما أنبأتك من أخ
يصري عندك حمققا معلوما وقد أرسل إليها من خيطبها وأماهلا عنك مبا يرغبها واتفق معها أا تقتلك 
وتستريح وتصبح يف فراشك وأنت ذبيح وذلك يقوم بديتك وقد أرسل إليها من اجلواهر واألموال 

مصداق هذا الكالم فتثاقل عندها يف املنام ليزول الشك باليقني وتتحقق من أضعاف قيمتك فإن أردت 
الصادقني فأثر هذا الكالم فيه وخاف من مكر النساء ودواهيه فلما أقبل العشاء وأحضروا العشاء تناول 
ه من ذلك الطعام وض إىل الفراش لينام وأظهر بني القوم أنه غرق يف النوم وغمض عينه وانط وسال لعاب

فنهضت الزوجة إليه وفتحت املوسي ودخلت عليه ومدت يدها إىل حليته ووضعتها على ترقوته ففتح 
عينيه فرأى آلة املوت متوجهة إليه فما متالك أن وثب عليها وجثم إليها وخرج زمام تفكره عن يد تأمله 

    وتدبره وخطف املوسي من كفها وسقاها كأس حتفها 

 الندم وقد تبدل الوجود بالعدم ووقع القال والقيل واشتهر أمر القتيل وعلق فلما فوران الدم أدركه الحق
وإمنا أوردت هذا الكالم لتعلم أن ما أهلك األنام وأوقعهم . يف شر االقتناص وعومل يف صاحبه بالقصاص

دنا يف شرك اآلثام والكفر والفسوق واحلرام مثل الكذب يف الكالم وهولنا أوثق زمام وجلذم إىل ما قص
من املرام أحكم خطام وأعظم حزام فاستحسن العفريت هذا الرأي واستصوبه وأعجبه ما تضمنه من 

معان واستغربه مث قال رأيت يا أصحاب من الرأي الصواب أن أجتمع ذا العامل الزاهد العامل العابد يف 
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ها واحلقيقة وأنا أعرف حمافل غاصة وأسأله عن مسائل عامة وخاصة وعن أسرار رقيقة أطالبه فيها مبجاز
أنه يفحم عن جوايب ويلجم عند أول خطايب فإذا عجز عن جواب املسائل يف تلك اجلموع واحملافل حتقق 
احلاضرون جهله فنبذوه من أول وهلة واعترفوا لنا بالفضل الوافر والعلم الغزير املتكاثر فصاروا لنا أوداء 

 ونفضوا أيديهم من حمبته ووداده ورمبا سعوا يف دماره والفضل ما شهدت به األعداء ورجعوا عن اعتقاده
وخراب دياره فيكفونا أمره ويزحيون عنا شره وأقل األقسام أن مجاعة ذلك اإلمام إذا رأوا ما لنا يف 

الفضل من جتارة وعلموا أن رأس مال إمامهم اخلسارة التهوا بالسهو وسهو باللهو وانفضوا عنه وتركوه 
فكوه وسكبوه كما فعل صاحب البستان باملزرعة من الغدر والتفتخيذ مع غرمائه وهذا إن مل يكونوا س

كان من تكريت رجل مسكني : "قال العفريت"األربعة فسأل الوزراء عن غدير ذلك الغدر كيف جرى 
ينظر البساتني ففي بعض السنني قدم قرية منني وسكن يف بستان كان قطعة من اجلنان فاكهة وخنل ورمان 

 األعوام أقبلت الفواكه باألنعام ونثرت للثمار مالبس األشجار من األذيال واألكمام فأجلأت ففي بعض
الضرورة ذلك اإلنسان أن خرج من البستان مث رجع يف احلال فرأى فيه أربعة رجال أحدهم جندي 

لك واآلخر شريف والثالث فقيه والرابع تاجر ظريف قد أكلوا وسقوا وناموا واتفقوا وتصرفوا يف ذ
تصرف املالك وأفسدوا فسادا فاحشا خادشا وما رشا وناوشا وناكشافأضر ذلك حباله ورأى العجز يف 

أفعاله، إذ هو وحيد وهم أربعة وكل عتيد فسارع إىل التأخيذ وعزم على التفخيذ فابتدأ بالترحيب 
ح باملمازحة ومازح والبشاشة واإلكرام واهلشاشة وأحضر هلم من أطايب الفاكهة وطايبهم باملفاكهة وسام

باملساحمة إىل أن اطمأنوا واستكانوا واستكنوا ودخلوا يف اللعب والعبوه مبا جيب فقال يف أثناء الكالم أيها 
السادة الكرام لقد حزمت أطراف املعارف والطرف فأي شيء تعانون من احلرف فقال أحدهم أنا جندي 

يه وقال الرابع أنا تاجر نبيه فقال واهللا لست بنبيه وقال اآلخر وأنا رسول اهللا حدي وقال الثالث أنا فق
ولكن تاجر سفيه وقبيح الشكل كريه أما اجلندي فإنه مالك رقابنا وحارس حجابنا حيفظنا بصولته 

ويصون أنفسنا وأموالنا وأوالدنا بسيف دولته وجيعل نفسه لنا وقاية وينكي يف أعدائنا أشد نكاية فلو مد 
هو بعض استحقاقه ودون حقه وأما الشريف فإن جده هدانا ومن النار أجنانا وقد يده إىل كل منا ورزقه ف

وقد تشرف به اليوم مكاين . قل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب: ملكنا كرامة وحبا لقوله تعاىل
إىل يقيننا وحلت به الربكة علي وعلى بستاين وأما سيد العامل فهو مرشد العامل وهو سراج ديننا اهلادي 

فإذا شرفونا بإقدامهم ورضوا أن نكون من خدامهم فلهم الفضل علينا واملنة الواصلة إلينا وأما أنت يا 
رابعهم وشر جان تابعهم بأي طريق تدخل إىل بستاين وتتناول سفرجلي ورماين هل بايعتين مبساحمة 

لي مجيلة وهل بيين وبينك وسيلة وتركت يل املراحبة أو لك على دين أو عاملتين نسيئة دون عني ألك ع
تقتضي وسيلة، تقتضي تناول مايل واهلجوم على ملكي ومنايل، مث مد يده إليه فلم يعترض من رفقائه أحد 
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عليه ألنه أرضاهم بالكالم واعتذر عما يتطرق إليه من مالم فأوثقه وثاقا حمكما وتركه مغرما مث مكث 
جلندي والشريف على الفقيه الظريف فقال يا أيها العامل ساعة وهو على اخلالعة مع اجلماعة وغامز ا

الفقيه والفاضل النبيه أنت مفيت املسلمني وعامل مبنهاج الدين على فتواك مدار اإلسالم وكلمتك الفارقة 
بني احلالل واحلرام بفتواك تستباح الدماء والفروج فمن أتاك بالدخول يف هذا واخلروج أفتين يا عامل 

ن إدريس أفتاك ذا النعمان أم أمحد بن حنبل أم مالك فسح لك بذلك أما مسعت قول معز الزمان حممد ب
     يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا : العلماء وجملها ومذل اجلهالء جلهلها

وإذا ارتكب مثلك هذا احملظور وتعاطى العلماء . بيوتا غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها
ألمور فال عتب على األجناد واألشراف وال على اجلهالء األجالف مث مد يده إىل جالبيبه واملفتون أقبح ا

وأوثقه بتالبيبه فأحكمه وثاقا وآمله رباقا فاستنجد بصاحبيه إىل جانبيه فما أجنده وال رفداه مث جلس 
لنجيب اجليد يالهي اجلندي الساهي وغامزه على الشريف ذي النسب الظريف مث قال أيها السيد األصيل ا

احلسيب ال تعتب كالمي وال تستثقل مالمي أما األمري فإنه رجل كبري ذو قدر خطري له اجلميلة التامة 
والفضيلة الالمة وأنت يا ذا النسب الطاهر واألصل الباهر والفضل الزاهر سلفك الطيب أذن لك يف 

 زوج البتول أنباك أن أموالنا آلل الدخول إىل ما الحيل لك أم جدك الرسول أفتاك باستباحة األموال أم
البيت حالل وإذا كنت يا طاهر األسالف ال تتبع سنة آبائك األشراف من الزهد والعفاف فال عتب على 

األوباش واألطراف مث وثب إليه وكتف يديه ومل يعطف اجلندي عليه ومل يبق إال اجلندي وهو وحيد 
اد لنفسه احتياطا مث أوجعهم ضربا وأشبعهم لعنا وسبا فانتصف منه البستاين كما يريد وأوثقه رباطا وز

ومجع عليهم اجلريان واستعان باجلالوذة وأصحاب الديوان ومحلهم برباطهم وعملتهم حتت آباطهم إىل 
باب الوايل وأخذ منهم مثن ما أخذوه ومن رخيص وغايل وإمنا أوردت ما جرى لتعلموا أيها الوزرا أن 

خيذ أمر من السهام يف تنفيذ األحكام وأحكام التنفيذ وهذا قبل تعاطي أسباب التفخيذ بني األعداء بالتأ
البيلسة وفتح أبواب الوسوسةفانه يقال يف األمثال عقدة تنحل باللسان ال يؤخر حلها إىل األسنان ما 

  : أرشد من أنشد

  تراخت وقد أعيت نواجذ أسنان  اهعقدة أغنى اللسان بحل فكم

    

 للوزير الرابع ما ترى يف هذا األمر الواقع فقال حيث تردد األمرين آراء خمتلفة وأقوال "مث قال العفريت"
متفاوتة غري مؤتلفة وأقيم على كل قتيل برهان ودليل فنعدد النقل وتبلد العقل وعميت وجوه الترجيح 

رجح ودرست طرق التصحيح فال ميكن القول بأحدها وال امليل إىل مفردها فإن ذلك ترجيح بال م
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وتصحيح بال مصحح فرمبا يتصور الشيء خرياً وتكون عقباه شراً ويتوهم شراً فتظهر قصاراه خرياً وقد 
قال مرتل الفرقان على أشرف جنس اإلنسان وعسى أن تكرهوا شيًء وهو خري لكم وعسى أن حتبوا 

با وكذلك شيئاً وهو شر لكم وكم من قضية يتصورها الفكر صواباً ويذهل عما تتضمنه من خطا مآ
النفس تتصور شيء بصفة وهو بالعكس ولذلك شاهد من وقائع احلس فليس على ذلك معول وشاهده 

 أخربين شخص "قال الوزير"قضية املضيف وع ولده األحوال فقال العفريت وكيف ذلك أيها اخلريت 
الفقراء فاضل أنه كان رجل كامل كرمي الشمائل حمبوب اخلصائل مرغوب الفضائل غزير الثراء حيب 

عذب املوارد مترصد للصادر والوارد ال يسال الضيف من أين وال كيف وهو كما قيل للضيف والسيف 
ورحلة الرجال يف الشتاء والصيف فرتل يف بعض األيام ضيف من أصحابه الكرام فزاد يف إكرامه وأحضر 

 قارورة من الشراب ما طاب من طعامه فلما رفع السماط ووضع للبسط بساط قال لضيفه الصديق عندنا
العتيق كنت ادخرته لرتلك وأعددته ملثلك وما عندي سواها فإن رأيت أحضرناها وتعاطينا الراح لطلب 

  : االنشراح فإا مادة األفراح كما قيل

  أحاديث الكرام على المدام  ذات إاللبقيت من ال وما

    

ار املضيف املفضل إىل ولده األحوال وقال فسمع الضيف مقاله وحتمل مجيلته ودعا له وأجاب سؤاله فأش
اذهب إىل املقصورة فإن هناك قارورة وإياك أن تنكسر فإن صدع الزجاج ال جيرب وما بناها ضريها ولكن 

ما عندنا غريها فتوجه إىل ذلك املكان فتراءى له قارورتان فرجع من وقته ونادى ملقته أيها األب املفيد 
فخجل من ضيفه وغضب لئال ينسب إىل اللؤم والكذب فقال البنه يا ابن هناك قارورتان فإليهما تريد 

البظرا اكسرا حدامها وهات األخرى فاخذا العصا وعرب وضرب أحد ما كان تراء للبصر فلم يكن غري 
وعاء واحد وقد انكسر فخرج إىل أبيه وهو من الفكر يف تيه وقال امتثلت ما أمرت وأخذت العصا 

القارورتني وال أدري األخرى ذهبت إىل أين فقال يا بين إن اخلطأ منك وضربت فانكسرت إحدى 
واليك واخلطأ يف ذلك كان من نظر عينيك وإمنا أوردت هذا املقول لتعلم أيها الغول املهول أن أقوى 

طرق العلم العني وإذا حصل يف إدراكها اخللل والشني تراءى الصدق بصورة املني والشيء الواحد بشكل 
هذا أمر حمسوس ال تنكره النفوس فكيف ترى تكون عني الفكر املصون وهي بأنواع احلجب اثنني و

فعلى "حمجوبة وبتخيالت الوهم وقضاياه مشوبة ومرآا إمنا هي املعاين دون احملسوسة املشاهدة املباين 
 يف تعاطيها  ينبغي التأمل يف عقىب هذه احلوادث والتدبر يف قصارى هذه األمور الكوارث مث األخذ"هذا

 أيها الرئيس "مث اعلم"والشروع يف أسباب تالفيها إمنا يكون بعد إمعان األنظار وأنعام التدبر واألفكار 
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الداهي النفيس شيخ املكر والتلبيس والبيلسة والتدليس إن اهللا القدمي القادر احلكيم مل خيلق يف املوجودات 
انه فضله على جنسي امللك واجلان واختصه بدقيق ومل يوجد يف املخلوقات أعز جوهراً من اإلنسان ف

النظر وعميق الفكر وسرعة اإلدراك فهو مع عدم احلراك حبكم وهو ساكن على ما حتت الثرى وفوق 
األفالك ومشله بعوائد وعوده بفوائده ولطف به يف مصادره وموارده فهو أرحم به من والدته ملشفقة 

الئكته املقربني ورباه يف حجر نعمته علىموائد لطفه وكرمه ووالده ووكل حبفظه الكرام الكاتبني وم
ورمحته كما ترى يب الوالدة الشفيقة والظئر الرقيقة الرفيقة وأهلمهم العلم الغزير والقدر اخلطري والرأي 

والتدابري وأطلعهم على غامض األسرار ودقائق األفكار وأن علمنا بالنسبة إىل علمهم وحلمنا يف القياس 
م ومحلهم كنيسة علم الفالح املغتر إىل علم الطبيب املعرب حبسن النظر قال العفريت أخربين بذلك إىل ثبا

 أخربين شيخ كبري انه رأى يف منامه فالح كأنه خرج من بطنه مفتاح فلما "قال الوزير"يا شيخ املصاليث 
ص عليه رؤياه وطلب أصبح الصباح جاء إىل رجل من أهل الصالح يعرب املنامات وكان ذا كرامات فق

منه تعبري ما رآه فقال له يا رئيس هذا منام نفيس ال أذكر ما فيه من تعبري إال بدينار كبري فحصل له 
بشارة فناوله ديناره فقال بولد لك ولد ذكر يكون سبباً للفتوح والظفر وكان له زوجة حامل بقي هلا أيام 

لفالح بالظفر والنجاح مث بعد مده حصل الفالح شده قالئل فولدت أمين غالم بعد ثالثة أيام فاستبشر ا
من مرض آمله وأصاب قدمه فجاء إىل معرب املنام وشكا إليه اآلالم وقال أملي يف قدمي ضاعف مهي 

وأضعف مهمي فقال له الطبيب ال بأس يا حبيب هذا داء هني وعالجه بني أعطين ديناراً ثانياً أصف لك 
استوصفه الدواء فقال ضمده بعجة بيض كثرية اإلبراز وضع عليه عسالً دواء شافياً فأعطاه ما اشتهى و

مسخناً على النار ففعل ذلك فربئت قدمه وزال بالكلية أمله ففكر الفالح يف فعل املعرب الطبيب وقوله 
 املصيب وأمره العجيب فأنه بأدىن عبارة عري املنام وبأوهى إشارة أزال اآلالم فرأى الراحة يف ترك الفالحة

واالشتغال بعلم الطب والتعبري فانه أمر هني يسري وبأدىن أمر حقري حيصل املال الكثري فباع آالت الزراعة 
وعزم على تعاطي ما يف الطب والتعبري من صناعه ومجع كتباً ودفاتر وكراريس حمزمة مناثر ووسع أكمامه 

ض األسواق وأشار على لسان ووضع على رأسه عمامة كغمامة ومجيع عقاقري وأوراق وبسط بسطه يف بع
خمرب أن املكان الفالين فيه طبيب معرب وهو أستاذ الزمان وعالمة األوان وتالمذة يف الطب حكماء اليونان 

  : ويف التعبري ابن سريين وكرمان وتصدر كايب زيد وساسان عامالً مبا قاله شيخ البيان وهو

 يراباألنام به طير الزن بين  رأهون علم يستفاد فط الطب

  وجملة من حشيش من عقاقير  رةثواجمع لذاك كراريساً من
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 يرالنسر في وزن القناط كقبة  دورهرضع على الرأس بقياراً ت

  واسحق سفوفاً واكحال العواوير  معاجين من رب تخلطها واجمع

 والهند والسرحا وخنفور كالسند  ربةما شئت من أسماء مغ وسم

  هذا وهذا أتى من ملك فغفور = هذا ومن عدنوقل من اهلند جا

  وذا من البربر المدعو وبيربور  من البحر بحر الصين معدنه وذا

 يرابفقل تورم من لسع الزن  اء ذا ورمقرأيت باالستس فإن

  حيم قل حره وهج التنانري =إن أقشعر فقل برد عراه وأن

 نه البوريترى من دواء دو بما  روإن أتاك مريض ال تخف وأش

 دوريمت قل أتاه حكم مق وإن  هيعش قل دوائي كان منعش فأن

  هذا المثال وخض في علم تعبير  ىالرمل والتنجيم خذه عل كذلك

 اديرالتخالف قل ذد المق وفي  أصبت فقل علمي ومعرفتي فإن

 يخطئك في فسق وتكفير تنطق  ه والنر مرأيت فقيها ف وإن

 يرومعرفة مع حسن تدب ذوق  ىا وذاك إلتحتاج في هذ وأنت

    

فاتفق أن زمام خليفة األنام رأى يف املنام شيأ هاله وغري حاله فحصل له يف رأسه صداع ويف فؤاده أوجاع 
فسمع ذا الربع اجلديد وأنه أستاذ مفيد فأرسل إليه وعرض ما رآه عليه فقال هذا منام يدل على خري 

على الدهر واألعوام ولكن ال أعري هذه األحالم إال بدينار متام فناوله ديناراً وأنعام وبقاء ذكر الزمام 
وأظهر استشاراً فقال له يولد لك غالم بعد ثالثة أيام فضحك الزمام من هذا الكالم وقال يا أمام أنا 

رحت رئيس اخلدام ظواشي بال شي ال زوجة وال سرية وال آلة وال شهية فمن أين يل هذه السعادة وال ف
حبسن احلسىن فأىن حتصل هذه الزيادة فال تسخر مين وكف كالمك عين وأخربنيبتعبري هذا املنام ودع 

عنك املالم فقال حقاً أقول وأنا جربت هذا املقول وقد عربت لك هذا التعبري وال ينبئك مثل خبري فقال 
 وما بقي يف منتجع فقال وماذا الزمام يا أخي دع هذا املقال فإن وجود الولد مين حمال وأنا رجل يب وجع

تشكو وأملك يف أي مكان هو فقال يف فؤادي أوجاع ويف رأسي صداع فقال يا زين من فاخر أعطين 
ديناراً آخر أصف لك أيسر دواء حيصل لك منه العافية والشفاء فدفع إليه الدينار وطلب منه دواء الدوار 

با الفيض ضمد رجلك بعجة بيض مضافاً إليها عسل وما بفؤاده من أمل أورثه الوهج والضرم فقال يا أ
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مشتار وليكن ذلك كشتار وليكن ذلك مسخناً بالنار فاستشاط الطواشي غضباً وفار كالنار شواظاً وهلباً 
وعرف أنه جاهل وعن طرق العلم غافل فأدبه التأديب البالغ ورده إىل ما كان عليه مكن منادمة السالغ 

 هذا املثال يا غول األغوال لتعلم أننا إذا "وإمنا أوردت"عه إىل فالحته واستمر على كالحته بعد رجو
اشتغلنا مبناظرم اشتظنا يف حماورم ألنه يف دقيق األسرار وعميق األفكار وحتقيق األنظار ال يقاوم أحد 

 فقابلناهم يف جنس اإلنسان فكيف يستطيع اجلان معارضة من أيده اهللا تعاىل برفيع املعاين وبديع البيان فإذا
املباحث باملعارضة تعود مسئلتنا علينا باملنقضة فلما رأى العفريت خور ذلك الصفريت وأنه نكل عن 
املقاومة ونكص عن املصادمة خاف أن تكون آراء الوزراء تبعاً لرأيه يف عدم لقائه وظنهم مستحسنني 

ن مرام وكان عزمه املباحثه واملعابثة لدهائه مستصوبني آلرائه فأرخى عنان الكالم ليقف على ما عندهم م
والتصدي لألقدام وإلقاء املسائل حبضرة اخلاص والعام لكن مشى مع إمام الوزراء لريى ما هم عليه من 

 نعم ما قلت أيها الوزير والرأي ما سرت من الرأي والتدبري فإن اهللا تعاىل خلقنا من "فقال للوزير"اآلراء 
ر وإحراق كل رطب ويابس وبارد وحار والظلم واخلسار واإلفناء واجلهل النار وطبعها اإلهالك والدما

والبوار وطلب الرفعة وعدم القرار وافساد ما جتده من غري فرق بني نفاع وضرار وخلقهم من تراب وإليه 
األياب وطبعه احللم والسكون والترابية والركون والعلم والعدل واإلحسان والفضل ومع هذا فلو خرجوا 

دة ما جبلوا عليه وتلبسوا بغري ما ندبوا إليه ولو أدىن اخلروج ورعوا ما للمارج من مروج لتحكمنا عن ما
فيهم كما خنتار وللعبنا م كما يلعب بالكرة الصغار وحنن إذا خرجنا عن دائرة طبعنا وختالفت أوصاف 

ا منهم صيد وال يؤثر لنا فيهم أصلنا وفرعنا ونقلنا إىل دائرة اخلرب عن جادة الشر أقدام صنعنا ال يقع لن
سيف كيد فإذ عجزنا عن اإليذاء يف الظاهر مل يبق إال األغواء من باطن الضمائر والتعلق بأسباب ما نصل 

إليه من احليل البواطن والظواهر فقد قال احلكماء وأهل التجارب ومن ابتلى من مكايد الدهر بالنواثب 
ى اإلنسان وقصد غرميه وعجز عن مقاومته يف احلكومة ومىن من ذلك بالعجائب والغرائب إذا تصد

واخلصوصه فعليه يهدم ذلك اجلبل مبغناطيس اخلداع ومعاويل احليل ويستعني يف ذلك بأهل النجدة وذوي 
البطش الشديد لشدة فيتوصل م إىل حسم ذلك الداء ولو كانوا أعداء غري أو داء فتسلط بعض األعداء 

  : ن أحسن فرض ولقد أحسن من قالعلى بعض من أمين سنة بل م

  يا رب عليها الذئب والضبعا  غنمي يوماً فقلت لها تغرقت

    

وال يوجد يف هذا الباب جلمع مشل األعداء أوثق من تفريق األحباب ومصداقه قوله تعاىل لو خرجوا فيكم 
تئام وهلذا قصد من نافقوا ما زادوكم إال خباالً وما قويت أعضاد اإلسالم إال باجتماع كلمة األنصار واالل
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ملا ترافق األنصار وتوافقوا أن يتشاققوا ويتفارقوا فأنزل عليهم واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا وهذا 
الفن حيتاج إىل فكر عميق ومكر دقيق وعقل كبري وفعل كثري ومصيب رأي وتدبري وسلوك يف طريق 

 مسعت "فقال"ر ينعم موالنا الباقعة بتحقيق هذه الواقعة اصطناع كما فعلت الفأرة من اخلداع فقال الوزي
أن بعض التجار كان له بستان يف دار وإىل جانبه حاصل فيه املغل املتواصل ويف ذلكاحلاصل وكر لشاطر 

من شطار الفار له عدة منافذ وإىل اجلهات طرق ومآخذ أحدها إىل جهة البستان والبستان كأنه جنة 
ت الشطارة واملهارة تأخذ من الغالت وأطايب الطعامات ما يكفيها غداء وعشاء رضوان فكانت الفاره ذا

صيفاً وشتاء ويف وقت املصيف خترج من ذلك املرتل اللطيف إىل جهة البستان فتتمشى بني الغدران 
وتترقى إىل أعلى األغصان وتتمرغ يف املروج والرياض وتتبخر يف ظالل الدوح والغياض مث تعود إىل 

تأرز إىل حجرها وكان عيشها هيناً وأمرها رضياً ومضى على ذلك دهرها وانقضى يف أرغده وكرها و
عيش أمرها ففي بعض األحيان خرجت على العادة للترته يف البستان فمر بسكنها أفعوان فرأى مكاناً 

 من األمكنة مكيناً وسكنا حصيناً باألطعمة حمفوفاً وبطيب األغذية مكنوفاً فدخله واستوطنه وترك ما سواه
فلما رجعت الفارة إىل مكاا املألوف وجدت به العدو الظامل العسوف فأحاط ا من األمر املخوف مما 
حيصل من الذئب إذا عانق اخلروف فأسرعت إىل أمها وشكت إليها نوائب غمها وما دمهها من نوازل 

 أو تعديت احلدود أو عاملت مهها فقالت أمها ال شك أنك ظلمت أحداً أو وضعت على ما ليس لك يداً
مغرماً بالصدود فجوزيت بإخراجك من وطنك وإبعادك عن مقرك وسكنك ومن ظلم ضعيفاً عاجزاً 

سلط اهللا عليه قوياً الكزا وقد رأيت يا أنسي يف حديث قدسي اشتد غضيب على من ظلم من ال جيد له 
 من مقام وال طاقة لك على مقاومة ناصر أغريي فال تطيلي الكالم وال تتصوري أنك ترجعني إىل مالك

الثعبان فدعى تعب اخلاطر واطليب لك مأوى غري هذا املكان فتوجهت إىل ملك الفار واجلرذان وشكت 
ما ا من ذلك الشيطان وقالت أنا يف خدمتك ومعدودة من رعيتك عمري على ذلك مضى وزماين يف 

د جدك وذويك مل نزل يف رق الطاعة إخالص العبودية انقضى وأيب كان يف خدمة أبيك وجدي عب
متمسكني حببل سنة الوالء مع اجلماعة كل ذلك ألمر يدهم أو نازلة تقدم فنستدفع ذلك اخلطيب 

خبطابكم ونستكفي هول ذلك النازل جبنابكم واآلن لقد وقعت حادثه بالباب عابثة وباألفكار عائثة 
 رجعت إىل مبييت ذو فوجدت ظاملاً قد ولألرواح كارثة وذلك أين خرجت من مسكين لطلب قويت مث

استحوذ عليه وغاصباً قد دخل إليه وهو ثعبان مايل به يدان وقد تراميت على جنابك أستدفع هذا البالء 
بك فقال ملك الفار يا سائبة األشفار من ترك ماله سائباً فقد جعله ذاهباً وقال ذوو األعتبار وأولو 

وحافظ القلعة واحلصار أن تكون رجله ذات عرج وانكسار لئال األبصار ينبغي بل جيب على الدزدار 
يكون دينار وجوده خارج الدار وأنت أيتها الفارة فرطت يف أمرك واملفرط أوىل باخلسارة وقد خاب 
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منك املسعى ألم قالوا ظلم من أفعى ومن ظلم األفعوان أنه ال يكد نفسه يف حفر مكان ويئة مبان 
مسكناً اختذه لنفسه مقاماً وطناً وهذا قد عرف مكانك الرته وهو جبار شره فال ومغان ولكنه حيث وجد 

يزايله وال يقابله ومن أين يلتقي مثل هذا املأوى ويف املثل عرف الكلب بيت العميا فاألوىل أن ترتادي لك 
ملك الفار واجلرذان موضعاً فتتخذ به مقاماً ومرتعاً فقالت الفارة وقد تأثرت هلذه العبارة يا أيها السلطان و

فما فائدة خدميت وانقياد أيب وطاعة جدي الكبري األيب وإذا كنتم يف الدنيا ال تنفعونا ويف اآلخرة ال 
تشفعون لنا وال تدفعون يف األوىل صدامات الدواهي والبال وال حتمون األوداء عن مواطئ أقدام األعداء 

 حتلونا مبا لكم من االستيالء غرف الدرجات العلى فأي وال تدفعون يف األخرى نوائب الطامة الكربى وال
  : فائدة لكم علينا ونعمة منكم تسدي إلينا وهل أنتم إال كما قيل يف األقاويل

 عندما يغتالني الدهر موئل وال  إذا لم يكن لي منك عز وال غنى

 لسالم لي عليك تفض وكل  رمكيك تالتفات لي إل فكل

    

 قليلة االستبصار العدمية العقل واألفتكار إذا اجتهدنا يف ردك إىل مكانك وكنا على فقال ملك الفار يا
الثعبان كجندك وأعوانك فهل تشكني يا مسكينة وبنت مسكني يف أن األفعى تتوجه إىل سلطاموختربه 

بشأا وأا أخرجت من مكاا وتستنصر بأعوانه وتنتصر على سلطاننا بقوة سلطانه وتستجيش 
تغيث وتغري علينا ذلك اخلبيث كما فعل الرافضي العادي العلقمي البغدادي حني دعا التتار الطغام وتس

خلراب مدينة السالم ومن بعده الذميم نابذة اإلمام وقصد دمار ديار الشام وال طاقة لنا بعساكر احليات 
شباح ومع هذا األمر وحنن يف أحيائهم كعساكر األموات فتذهب األموال واألرواح وتتعب القلوب واأل

املعلوم حصول القصد والظفر موهوم فباهللا اتركيين واذهيب واطليب لك مسكناً غريه وال تتعيب فقالت هذا 
مرتيل القدمي ومرياثي عن سلفي الكرمي وأين أذهب وفيمن أرغب أن مل تغثين هلكت وانذهلت وانسلبت 

الفارة الغدارة تركت سلطاا وذهبت وسلكت فقال ال تطيلي القول فال قوة لنا وال حول فلما أيست 
  : طريقها وانقلبت وأنشدت فأرشدت

  فحقرتني وقد فتني من خالق  ينمقتفر إليك نظرت أبعين

 قآمالي بغير الخال أنزلت  الملوك أنا الملوك ألنني لست

    

حليل واستورت من مث غاصت يف حبر الفكر وتشبثت بأذيال املكر واستعرضت على مرآة أفكارها وجوه ا
زناد آرائها سرر النظر يف اجلدل وأخذت تطوف يف أكناف البستان فعثرت يف طوافها على ذلك األفعوان 
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نائماً حتت ورده متطوقاً يف أهىن رقدة فرقت غصناً من األغصان فالح هلا الباغيان قد سقى البستان وهو 
ة ونزلت إليه وقربت منه ودارت حواليه مث تعبان متكئاً يف الرياض على مسكبة رحيان فاغتنمت الفرص

وثبت على وجهه وكان نائماً فانتهض مرعوباً قائماً فذهبت واختفت وبذا القدر اكتفت فرجع ونام 
وغرق يف املنام فدخلت يف قميصه ورقصت فاستيقظ متعجباً مرتعجاً فرآها فهربت ونكصت مث عاد 

ت ذنبها يف أنفه فنهض مستيقظاً جمداً فرآها واقفة وأتكا بعدما وغضب وانتكى فوثبت على وجهه وأدخل
ال تتعدى فقصدها فهربت مث رجع فآبت وأتت فنام يف مسنده فقربت منه وعضته يف يده فانكته وآملته 
وهجته مبا أضرمته فطفر من مرقده وأخذ غصناً بيده وقصدها وقد ذاق نكدها فهربت غري بعيد فرأى 

قفت وارتعشت تطمعه يف صيدها وهو غافل عن كيدها فتبعها وهي وجهها من حديد فتبعها فمشت مث و
قائده حىت انتهت به إىل احلية الراقدة فعندما رأى الثعبان نسي أفعال بنت اجلرذان فقتل تلك األفعى ومل 

 هذه احلكاية لتقفوا منها على طريق النكاية وليعلم الضعيف إذا كان له "وإمنا أوردت"خيب للفأرة مسعى 
يف يوقعهم يف مصايد الردى وإذا استعمل اللبيب العقل املصيب والفكر النجيب وساعده يف ذلك أعدا ك

قضاء وقدر نال ما أمل وأمن ما حذر وأفلح أمره وجنح فكره وهذا إذا كان الضعيف مظلوماً والقوى 
اإلكرام والتعظيم ظاملاً غشوماً كما أنتم عليه مما توجهتهم إليه من معاداة شيخ الشام املستحق للتجبيل و

واالحترام فانه على احلق وأنتم ظاملون وقاصد الصدق وأنتم كاذبون يريدون أن يطفؤا نور اهللا بأفواههم 
واهللا متم نوره ولو كره الكافرون فهذا أمر مشكل وداء معضل فأين تصح أبدانكم وقلوبكم مرضى ومن 

لباطل ويف أي ذوق حيلى ما منكم من عاطل حيبكم وأنتم حمسوبون من البغضا وكيف تقتفون وأنتم على ا
وأنا أخاف أي أجالف أن تسفر هذه القضايا بعد ارتكاب الباليا وحتمل املشاق والتعب باقتحام موارد 
اهلالك والنصب عما هو وأشد وأنكى وأحر لعينكم وأبكى كما أصاب مضيف العراق مر زوجته بيدة 

التنور فقال الوزير للعفريت أفدنا هذا الصوت يا ذا الصيت ذات النطاق حني بدا منها الزنبور على حافة 
 نزل يف بعض الرستاق من بالد العراق فقري حنيف على مسكن ضعيف وكان بعض أيام اخلريف "قال"

والربد الشديد يقطع احلديد فبعدما طبخوا وتعشوا سجروا النار ليتدفوا فبقي كل من احلضور يتدفأ على 
 مقابل زوجة املضيففظهر من حتت نطاقها وجه ذلك احلر الظريف والح من جانب التنور فقعد الضيف

حتت السجيف كأنه قرص أو رغيف أو قند عسلي نظيف أو خد جندي نتيف أو القمر شق نصفني أو 
بدر الح من حتت ذيل حنني فلما أحس حبرارة النار وظهر على وجهه االمحرار صار يتلمظ ويتحلى 

ىل فلمحه الضيف وهو يتثائب فتمطى قائم رحمه وحنوه قام وتصاوب وقد قيل ولسانه من احلر والدف تد
يف األقاويل عضوان متعاونان ومها اليدان وعضوان خمتلفان ومها الرجالن وعضوان متتابعان ومها العينان 
وعضوان متصاحبان ومها اليد والفم وعضوان متباغضان ومها األست واألنف وعضوان متوافقان ومها 
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واألبر وكان الضيف يسارقه النظر وبترشف شفاهه بلسان الفكر ويود يف مطالعة جبينه لو أتبع العني 
  : العني باألثر وجعل يتغىن ويترمن ويهيم مبا يتكلم

  أنا أرضى بنظرة من بعيد  في العاشقين أقنع مني ليس

سن التحيات ويتشهد فتنبه أمام هواء اهلاجد وجعل يقوم ويقع وهو راكع ساجد ويسلم على حمرابه أح
رافعاً إصبعه بالسالم والصلوات مث غلبته احلرية فاخذ جيلد عمريه فنظر صاحب البيت فرأى الضيف غارقا 

  : يف ذيت وذيت مشغوالً بكيت وكيت متأمالً معىن هذا البيت

 ىكسها أيرى تمط تثاءب  وعند الملتقى انكشف المغطى

    

لعثار لتستر حاهلا وتغطي ماهلا بطريقة ال يؤبه إليها وال يقف ضيفها فأراد أن ينبه ربة البيدار على هذا ا
عليها فمد يده إىل سفود وحرك به النار ذات الوقود فعلق من النار به يف الطرف وما شعر بذلك أحد 

وما عرف مث لعب ساعة بذلك العود وأوصل يف خفية طرفه إىل ذلك الشق املعهود لتيقظ فتتحفظ 
حرق رأس السفود بظرها فالتأمت وانضبطت واحترقت واختبطت وحتركت بزعجة فشوظها وأجرها وأ

 هذه "وإمنا أوردت"فضرطت فزادت فضيحة األنف واألذن ومل حيصل من تلك احلركة إال اخلجالة والغنب 
احلكاية لتتأملوا يف الغايات والنهايات فإن من ال يراقب ما يأيت يف العواقب ما الدهر له بصاحب وهذا 

جل الصاحل القيم الراجح ما فاق أقرانه وساد أصحابه وإخوانه إال بشيء تقدم به عليهم وحتقق موجب الر
تقدمه لديهم وذلك درجات العلم والعمل فبذاك ساد الرجل وكمل وقال مرتل اآليات وخالق الربيات 

وأطلع على حقيقتها من يرفع اهللا الذين آمنوا ومنكم والذين أوتوا العلم درجات وقد برع يف أنواع العلوم 
طريقي املنطوق واملفهوم وأنتم عن طريقه غافلون وعن حقيقة ما هو عليه ذاهلون واعلموا أن طريقه 

واحدة وهي احلق وطرقكم متعددة وكلها فسق وأتباعه على اتباعه متحالفون وأنتم يف طرائقكم القدد 
ي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق متخالفون فقد قال اهللا تعاىل يف حمكم ترتيله وأن هذا صراط

بكم عن سبيله وقال بعض أهل الفضل وكالمه يف بيان احلق فصل ما ناظرت ذا فنون إال غلبته وما 
ناظرين وذو فن إال غلبين وإمنا أخشى أن ناظرت هذا الرجل الكامل الفاضل أن ال أحصل منه على طائل 

 فقال الوزراء بعد أن اتفقت اآلراء كلمة واحدة متفقة ويظهر فضله قصوري فينهدم بنيان قصوري
متعاضدة نعم ما رأى موالنا الرئيس صاحب التدليس وإسناداً التلبيس وأجنب أوالد إبليس وحنن أيضاً يا 
باقعه خنشى عاقبة هذه الواقعة ولقد جرى مثل هذا ارى بني بزر مجهر وخمدومه كسرى يف قضية فاق 

 بلغنا أيها "فقالوا"الكبري فسأل العفريت وزراء عن بيان ذلك الشبان كيف كان فيها الوزير خمدومه 
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اخلنس امللقى الوسواس يف صدور الناس أن بزر مجهر الوزير كان ذا علم غزير ورأى وتدبري وبديهة 
جواب تفحم الكد والتفكري وكان حكيم زمانه وعليم أوانه وممن فاق يف الفضل واحلكم سائراً أترابه 

رانه وكان مقرباً عند خمدومه يزيد يف كل وقت يف تكرميه وتعظيمه وتوقريه وتفخيمه ويصغي إىل وأق
نصائحه ويعد قربه من أعظم مناجحه ويصرب على كالمه الصادعووعظه القارع ونصحه القارع ملا فيه من 

زير يبادر قبل سائر الفوائد واملنافع واحلكم والبدائع وقد قيل من أحبك اك ومن أبغضك أغواك فكان الو
اخلدم يف وظائف اخلدم ويعجل من الليل والظلم حىت كأنه يوافق النجم أو يسابقه يف الرجم ومع ذلك 
كل يوم جيد خمدومه راقداً يف النوم فيقرعه بالغفلة وينقم عليه هذه الفعلة ويعلن بالندا وينادي يف املال 

 باكر جنح ومن فلس املطلوب أفلح ومن ختلف يف فيقول أفق يا حمجوب وتيقظ حىت تظفر باملطلوب فمن
النوم سبقه إىل املرتل القوم وفاته املطلوب وال يدرك احملبوب واترك لذة الكرى فعند الصباح حبمد القوم 

السرى وكان كسرى جيد هلذا الكالم أنواعاً من اآلالم ألنه كان يطيل السهر إىل وقت السحر عاكفاً 
 ومغازلة الغزالن ومعاقرة الندمان وإحياء الليل عمر ثان فإذا نام واستراح امتد على املدام ومساع األنغام

نومه إىل الصباح فال يوقظه إال عياط الوزير وصراخ ذلك الصائح النذير فلما طال عليه املطال وغلب 
وا رأسه عليه من ذلك املالل أرصد للوزير يف الطريق من منعه عن التبكري بالتعويق فتصدى له الرصد وأعر

واجلسد وأخذوا قماشه وسلبوا رياشه فرجع إىل بيته مكرهاً ولبس ثياباً غريها فأبطأ يف ذلك اليوم وختلف 
يف اخلدمة عن القوم ومل جييء إال وقد استيقظ كسرى من النوم وهو جالس يف صدر اإليوان وحواليه 

يف مقامه ضابط زمامه فأدى بزر مباشر والديوان وسائر الوزراء واألركان وعامة اجلند واألعوان كل 
مجهر وظائف اخلدمة على عادته ووقف يف مكانه مع مجاعته فقال كسرى ما دعا موالنا الوزير يف هذا 

  : اليوم املنري إىل التخلف والتأخري وترك التبكري وإنشاده بالتبكري قول الشاعر الكبري

  إن ذاك النجاح في التبكير  يرصاحبي قبل الهج بكرا

    

فقال إن احلرامي عارضين أمامي وقصدين يف ظالمي فأخذ شاشي وسلبين قماشي ورياشي فرجعت إىل 
كناسي وجددت زينيت ولباسي فهذا سبب تأخريي وعدم تبكريي وموجب ختلفي عن وعظي وتذكريي 

قام فقال كسرى ما أفادك التذكري إال الغرامة يف التبكري ولواله ما سلب القماش وال ذهب الرياش وال 
احلرامي باملعاش فأين الفالح يف القيام قبل الصباح فقال بزرمجهر يف احلال وقد أصاب يف اجلواب ليس 

ذلك كذلك يا إمامي وإمنا بكر قبلي احلرامي ومل أباكر أنا بالنسبة إليه فرجع فائدة تبكريه مين عليه 
ل بني يدي إمامنا الغول أو  هذا القو"وإمنا أوردت"فعجب كسرى من خطابه وسرعة بديهته يف جوابه 
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شيخ املردة اهلول ليعلم أن كسرى وإن كان عاملاً وفاضالً وحاكماً كما أذعن لكالم وزيره واتبع رأي 
مشريه وانصف من نفسه إذ أدرك الوزير بفهمه ما مل يدركه هو حبسه فاسترسل معهم العفريت فيما هم 

صيدهم ومباذا نكيدهم فقال أحد الوزراء بالنساء فإن عليه والتخلف عما ندم إليه وقال فبأي احلبائل ن
زمارة احملن وطبل الفنت والطبل ال يضرب حتت الكساء هن أعظم وسائلنا وأحكم أوهاقنا وحبائلنا 

وناهيك ما قاله العزيز العليم الذي جبلهن على غري تقومي وفطرهن على الكيدان كيدكن عظيم وجعل 
اً فقال أن كيد الشيطان كن ضعيفا وقال سيد السادات ورئيس الرؤساء كيدنا بالنسبة إىل كيدهن سخيف

  : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال الويل ومن قدره الرفيع على

  نعوذ باهللا من شر الشياطين  االنساء شياطين خلقن لن إن

  : وقال من أجاد يف املقال املسامع باألقوال حيث قال

 اله أهبالء جاء لسن ل وأي  ق الرجال سوى النساوما حز أعنا

 اليك إال مكرهن لها أص ولم  ورىنار شر أحرقت كبد ال فكم

وإن أشرك األشراك وأوهاق األزهاق واسواق الغساق ومصائد املصائب ومراصد النوائب وحسبك يا ذا 
ا عنه هلا فسأاللعفريت عن تلك الدها مأوى ذلك احلكيم حني سها وأعن لزوجة لرئيس إذ نبهته على م

 ذكر أن حكيماً من العلماء وعاملاً من احلكماء أولع بضبط مكر "فقال"احلالة وبيان ما فيها من املقالة 
النساء وشرع يف تدوينه صباحاً ومساًء وصار جيول البلدان ويطالع لذلك على كل ديوان ويكتب ما 

 وامليزان فرتل يف بعض اآلناء على حي من األحياء يكون وما كان وحيرر من ذلك األوزان باملكيال
فصادف ذلك التعس بنت الرئيس فتلقته امرأة ظريفة ذات مشائل لطيفة وحركات رشيقة خفيفة وقابلته 

بالترحاب وفتحت للدخول الباب فاقبل عليها وترامي لديها فأنزلته يف صدر البيت وأخذت معه يف كيت 
 كرمية وكان زوجها غائباً قد قصد جانباً فشرعت يف نزل الضيف لئال وكيت كأا معرفة قدمية وحديثة

تنسب إىل خبل وحيف فأخذ يطالع يف ديوانه ويسرح سوائم طرفه يف ظرف بستانه يشغل أوقاته ويتفكر 
ما فاته ليتعاطى إثباته فقالت له ضرة الرمي ما هذا الكتاب العظيم أيها الفاضل احلكيم فقال شيء صنعته 

لفته وهو يف الغربة أنيسي ويف الوحدة جليسي فقالت يا ذا احلكم واحللم ما فيه من فنون العلم وكتاب أ
فقال سر مصون وأمر خمزون ودر مكنون ال جيوز إبداؤه وال حيل إفشاؤه فقالت يا ذا الشكل الظريف 

تهار ومثرة العلم والصوف اللطيف والعلم املنيف هذا التعريف ال يليق بالتصنيف فإن فائدة التصنيف االش
  : االنتشار ودونك ما قاله الكئيب يف خماطبة احلبيب

 للشهد دون الذوق لذة فما  أذقني من رضابك يا حبيبي
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وما أخذ اهللا على اجلهال أن يتعلموا حىت أخذ على العلماء أن أن يعلموا فقال األمر كذلك يا زين األمور 
إن اهللا اجلليل الذات اجلميل الصفات ذكر املسلمني ولكن هذا علم يصان عن ربات اخلدور فقالت 

واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات وما منع نساء األنصار اخلريات األطهار أن يسألن املصطفى املختار عليه 
أفضل الصالة والسالم عن غسل املرأة يف االحتالم وال أن يلجن معه املخاضة يف السؤال عن احلائض 

دان االمتناع وأصر على املمانعة والدفاع وقال يا حصان هذا سر يصان ال سيما واملستحاضة فجمع يف مي
عمن يف دينه وعقله نقصان فأغراها هذا املقال على اإلحلاح يف السؤال وزادت يف اللجاج ومارت يف 

االحتجاج وترامت لديه وأقسمت بداللة الدال عليه فقال هذا علم ما أسبق إليه مجعت فيه مكر النساء 
ن أجاد منهم ومن أساء ومن تعاطت لطائف احليل وخفي الفعل وخفيف العمل ومن دعت بدعاها وم

حىت بلغت مناها ومن وقعت يف الشدائد فاحتالت بدقيق فكرها لتلك املكايد وختلصت من شرك املصايد 
 فلما مسعت ما قال ووعت سكت وجهها وأعربت تقهقها ومتايلت متايل القضيب وقالت سر غريب وأمر

عجيب وضيعة عمر حاصل فيما ال حتته طائل وشغل سر وبال يف مجع أمر حمال لقد ركبت املشاق 
وكلفت نفسك ما ال يطاق ونسفت الرمل بالكربال وغرفت البحر بالغربال فإن مكر ربات اخلدور ال 

 قد يدخل ضبطه بسفر حتت مقدور فقال هلا أنت غبية وعن هذا الكالم غنية وإن كنت فاضلة ذكية أنا
بلغت يف ذلك الغاية وأحطت به بداية واية ووقفت على جنمله ومفصله فلم يشذ عين شيء من آخره 
وأوله فسلمت وما تكلمت وغالطت وما بالطت يف هذا املقام شيًء فريا ونسياً منسيا مث نزلت من برج 

قال أيها اللبيب املاهر ما معىن املنازلة وأخذت تلك الغزالة يف املغازلة وانتهى ا املقال إىل هذا السؤال ف
 : قول الشاعر

 لعوب بألباب الربية عابث    يهددين بالرمح ظيب مهفهف

  ولكنه رمح وثان وثالث    ولو كان رحماً واحداً التقيته

ذلك : وقل يا أبا احلارث ما هو الرمح الثالث فقال. الرمح الواحد قامته والرمح الثاين ما حوته راحتهف
يه قبل ما يظهر من تثنيه فإن هزلني أعطافه وسرعة انعطافه تراه العينان كأنه رحمان وقيل ما يظهر ذلك النب

د هزه الرمح املثقف فإنه يتراءى للعني الشكل الواحد اثنني وهلذا نظري يف اليوم املطري وأحسن املهفهف عن
وقيل كأن معه رحمان فعده . لدورانمثال عند رشق النبال ويف تدوير احملجن وفتل الصوجلان عند سرعة ا

تكثري يا ضرة البدر املنري ألن واحداً ومها اثنان وعندي يا دمية القصر أنه ليس املراد احلصر وإمنا املراد ال
عطفه كلما از هزه حصل يف صدر املتيم وخزه ورمح قامته يثىن ويتقصف فتارة مييل وأخرى يف بتثقيف 

ملتيم ال يربح من قده يف طعنات كما مل يزل من سهام جفنه يف حمزات ولطعن العشاق خيطر ويتهفهف فا
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من ذلك االسل وكأن قصده أن يسرد األعداء إىل غاية  ووخزات وهو من ااز املرسل إذ املراد الطعن
 : ويبلغ ما ال اية فيقول ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع فلم تسع القافية

  ا عافيهورضا    يا من بوصلها شافيه

ونظري هذا يأجره إن تستغفر هلم سبعني مرة، وليس املراد احلصر يا رقيقة اخلصر ويا عني العني يف السبعني 
يا صاحب : لتحىت لو زاد على هذا العدد لغفر هلم الواحد الصمد بل املراد أنه ال يغفر هلم ولو زاد فقا

البيان وربه إمنا عىن بالرمح الواحد زبه فأفصحت له بالكالم عما هلا من مرام كأا ثالثة بنات مهام 
حبيت وحييت ال تستح : فخجلت عني الرجل واستحت ملا أفصحت عن مقصودها وأوضحت فقالت

ليها يد الفاجر العائث واصنع ما شئت فحركت ذا الكالم العابث من الشيخ احلكيم الرمح الثالث فمد إ
وذهب لب ذلك الرجل احلازم، وراودها مراودة العازم اجلازم، وصارت تلك الالعة بني األطماع واملناعة 

تنثين وتنقصف فتارة تتثقف وأخرى تتخسف وبينما مها يف ااذبة جاء زوجي وهو عنيف عنيد فسلب 
ها احلليم سفيه ودمهه ما هو أهم مما هو فيه من الفرار وطلب الغرار ووقع ذلك احلكيم النبيه يف فتنة في

دواهي العشق ودواعيه ونسى العشق والعشيق وطلب اخلالص من املضيق وأظهر صورة حاله ما عناه 
  : الشاعر يف قاله

 اذاعبالوقائع مست خبير  ايملسألت مجربا طبا ع

 النيك الذي للروح حاذي أم  وقلت الشهد أحلى أم رضاب

    

 ذاجر الجزا هذا وه إذا  وحق ربي النفس أولىفقال 

واشتغل احلكيم بنفسه وخاف حلول رمسه وكان يف طرف البيت صندوق مقفل عليه ستر مسبل 
ففتحت له الصندوق ورعت له بإخفائه عن زوجها احلفوق وأمرته بولوجه ليكفي من زوجها شر 

 فأقفلت عليه أغالقه وأحكمت وثاقه مث خروجه فشكر هلا صنعها وامتثل وانسل إىل ذلك اللحد الضيق
تلقت زوجها بالترحاب ودخلت معه يف األطعمة من كل باب وقدمت له ما أكل وانسدحت له فركب 

ووكل مث قالت أخربك يا حبيب بوقوع أمر غريب وحادث بديع عجيب وهو أنه قدم حكيم فاضل حليم 
ه العجب العجاب فسألته عما حوى فقال عامل عظيم فأكرمت نزله، وبوأت مرتله، وكان معه كتاب في

مكر النسا فقلت له هذا شيء ال حيصى وال حيصر وال جيمعه ديوان وال دفتر فلم يسلم إيلّ ومل يعول علي 
وذكر أنه أاه ومل يدع من مكر النسا فنا ال أوعه إياه فما وسعين إىل أين غازلته وداعبته وهازلته فطمع 

يت وطلب مين ذلك العقوق ما هو أعز من بيض األنوق، وبينما حنن يف من لني حماوريت يف حسن مزاور



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  81  

العيش الرغيد وإذا بك أقبلت من بعيد كل ذلك واحلكيم يسمع قوهلا وما خترب به بعلها فلما مسع الزوج 
هذا الكالم اضطرب وزجمر فلم يبق احلكيم مفصل إال ارجتف فقال هاهو يف الصندوق خمتفي فخذ ثارك 

فنهض وصاح هايت املفتاح فعلم احلكيم أن عمره ذهب وراح، وكان سبق من زمان، بني منه واشتفي 
الزوجينعقد رهان أنه من فتح منهما الصندوق غلب وأقام لصاحبه مبا طلب فلما ذكرت له حكاية 

احلكيم تذعنه عقد الرهن القدمي وذهل لشدة الغرية ووفور احلرية وتوجه إىل الصندوق فبمجرد ما فتح 
ل املغلوق صاحب عليه غلبتك يا معشوق فأد ما ثبت يل عليك من احلقوق فتذكر عقد املراهنة ومل القف

يشك أن كالمها كان مداهنة فضحك بعد ما كان عبس وألقى املفتاح من يده وجلس ولعنها ومكرها 
ته فأقبلت ولعبها وفكرها مث اصطلحا وانشرحا وزاد انشاطاً ومرحاً مث خرج يف ضروراته وتوجه إىل حاجا

تلك العروس إىل احلكيم احملبوس وأفرجته من االعتقال وذكرت له هذه املناقلة واالنتقال وقالت أيها 
احلكيم العظيم هل كتبت هذه املناقلة كتابك الكرمي فقال ال واهللا الرمحن الرحيم وإين قد سلمت إليك 

يخ السعاىل وإمام األغوال أن النساء  هذا املثال ألعرض على ش"وإمنا أوردت"وتبت إىل اهللا علي يديك 
يف هذه احلركة أعظم متشبث وأقوى شبكة وهن لسلب اللب من الرجال أضعاف فتنة املسيح الدجال 
خلقهن أعوج وخلقهن أهوج ورأيهن غري سديد والرجال هلن أذل عبيد وإن كن ناقصات عقل ودين، 

 للب الرجل احلازم والعقل السديد اجلازم فهن الكامالت يف سلب العقل املتني والفكر الرزين وأذهب
وهل أخرج آدم من جنة املأوى إال قصة صدمته من قبل حوا وما قتل هبيل قابيل إال بفتنة الزوجة كما 
قيل وكذلك قصة من أوئى اآليات فانسلخ منها وقد عرف كل ذلك إبداء وإا وغالب من عصى اهللا 

 تعترضوا على هذا الرأي املتني وال تتعرضوا هلذا الرجل فإنه وأسا إمنا كان سبب كفره واخزائه النسا فال
على احلق املبني وال تقصدوا ملعارضته وسؤاله فرمبا يكون جمالكم أضيق من جماله وإنا ال نقدر على 

مناقشته ويظهر جهلنا وعجزنا عند مباحثته فقال سائر الوزراء هذا الرأي أصوب اآلراء فإنا إىل اآلن ما 
باملخاشنة وإمنا كنا نأتيهم باملخادعة واحملاسنة فرتين هلم الباطل وجنلي هلم العاطل ونشوه وجه بارزناهم 

احلق ونسود طلعة الصدق إىل أن ظهر هذا الرجل وحنن على ذلك فوقف يف طريقنا وأراهم الدرب 
هواء واحلرب السالك وعال شأنه ووضح برهانه وحنن على ما حنن عليه من اإلغواء وإلقائهم يف مهاوي األ

بيننا وبينهم سجال فلو كاشفناهم بسوء الفعال انكشف هلم زيف نقدنا وبطل ما كنا نسوله جبهدنا فإذا 
ظهر احلق من الباطل ومتيز احلايل من العاطل أخذوا حذرهم وضبطوا أمرهم وداروا بالعداوة ومروا 

 فما نظفر إال بالندامة ونرضى إذ ذاك بامللوحة من احلالوة مث ظفرنا م موهوم ونصرنا عليهم غري معلوم
  : بغنيمة السالمة ويستمر هذا العار علينا إىل يوم القيامة وقد قيل
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 رسعي بال عدة قوس بال وب  ال تسع في األمر حتى تستعد له

    

لقد عظمتم من شأن اإلنسان : فعند ذلك استشاط العفريت غضباً وطار شراراً هلذا االشتعال وهلباً، وقال
وهنتم بل أهنتم جانب إخوانكم اجلان وضيعتم حقوق اإلخوان وأبطلتم حكاية السعاىل والغيالن وأ

ونسيتم فنت جدكم األعلى الباقية على ممر الزمان وحنن أدق حيلة، وأجل مجاعة وقبيلة، وأوسع ذكراً 
كم مهة صادقة وال وأسرع مكراً وأقدم وجوداً، وأعظم جنوداً، وأغزر علماً، وإدراكاً وفهماً، وال أرى ل

عزمية موافقة وأنا ما قلت لكم ما تقدم من القول إال ألخرب ما يف فرائض علمكم من الرد والعول فال 
أقوالكم سديدة وال أفعالكم رشيدة، ولقد حل بكم الصغار وسطا بكم من األنس الصغار وأما أنا فال بد 

األحباث يف الرسائل من غري وسائط وال وسائل ليهلك يل من املباحثة واملناقشة واملنابثة واإللقاء للمسائل و
من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينه فأعلموا ذلك وحتققوه مث أمعنوا النظر فيه ودققوه وهذا هو الرأي 
الذي الذي صممت عليه فليتوجه كل منكم بقلبه وقالبه إليه ويقل يف ذلك غثه ومسينه ويلق هجان قوله 

 من آرائه فال بد يل من إلقائه وأعلموا أن الويل اخلرار الذي هو إىل جهة جار لو وهجينه وال يدخر شيئاً
اتفقت اآلراء على صرف جريانه إىل جهة أخرى وأن يسد عن هذه اجلهة ارى فإم لو قصدوا ذلك 

. عالهمن أسفل الواديلسخر منهم احلاضر والبادي، وال يتهيأ لفاعله ما يتمناه حىت يسد طريق املاء من أ

وأنتم إن قصدمت معايل األمور وإهالك رؤوس اجلمهور مث تعمدمت األراذل وتبدلتم األكابر باألوغاد 
  : واألسافل فإنكم إذاً أغمار وقد ضيعتم يف غري حاصل األعمار وقد قيل

  فمن أعظم التل فاستترب  اربتكنت البد مست إذا

ربيس إال بالربيس وال يقابل النفيس باخلسيس وأي وما اللجني كالرصاص واجلروح قصاص وال يكافأ ال
  : فخر للملوك إذا نازلوا السوقة والصعلوك وقد قيل

  إذا قلت هذا السيف أمضى من العصا  درهقيف بسر أن الت مأل

    

وما أكتفى صناديد قريش يوم بدر بدون اكفائهم يف النسب والقدر وماذا تفيد بيلستكم وجتدي 
سوستكم وأنتم أولوا الزعاره وذوو الشطارة والدعارة إذا قهرمت من األنس وعالكم أضعف شيطنتكم وو

جنس وهم أقصر أعماراً وحنن أطواراً مل نزل نصادم اجلبال ونقتحم األهوال ونظهر كما شئنا يف باب 
وخلقته اخليال ومن قبل جدنا اللعني جادل رب العامني فقال يف حق جدهم أنا خري منه خلقتين من نار 

وقال مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم . من طني وقال ألغوينهم أمجعين
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وهم ميوتون وهو من امنظرين وعلى كل جال حنن أقوى منهم وأجرأ وأعرف . وال جتد أكثر شاكرين
 حيكم على شيء بطريق اخلبث واملكر وأدرى باجلملة احلكم على الشيء فرع عن تصوره والشخص ال

إال بعد تصوره وتقرره وهذا اإلنسان إىل اآلن ال سربناه وال خربناه وال عرفناه وال عرفناه فكيف فكيف 
تقطعون له بالغلبة وتفضلون علينا مسريه ومنقلبه، وإن مل تفصحوا بالعبارة فقد دللتم على ذلك باإلشارة 

وحنن كم قد أضللنا من حكيم وأذللنا من عليم وكنيتم عنه بالتلميح والكناية أبلغ من التصريح هذا 
وأفسدنا من عقائد وعقدنا من فسائد ونصبنا هلم من مصايد وأرصدنا عليهم من مراصد وأبطلنا من 
طاعات وعطلنا من خريات وأخللنا من صلوات وأحبطنا من زكوات ومنعنا من حجات وصدقات 

وكم لنا يف الشر من سوق ومن سوق إىل وضيعنا من مرياث ونفقات وأسقطنا من أعمال الصاحلات 
فسوق وإلقاء يف حرام وتسربل مبظامل وآثام وكم لنا من إحكام أحكام على القضاة واحلكام يستحلون 

ا السحت واحلرام ويأكلون ا أموال األيتام ويستبيحون ا الدماء والفروج وكم دخلنا فيهم فأخرجنا 
 من مصائب لعصائب وحواصب مناصب وكتائب نوائب منهم اإلسالم أخفى خروج وكم لنا فيهم

وعجائب نواهب وغرائب نوادب نسلبهم ا دينهم ومننعهم اعتقادهم احلق ويقينهم وكم لنا يف سكوم 
إىل الطاعات من حركات ويف ركوم إىل اخلريات من سقطات وكم هلم إىل الطاعات من مهم فربدا 

 ويف وجود خريهم العدم ويف صحة إميام السقم ويف شباب وساوسنا فحصل منها يف أحشائهم الضرم
صدقهم اهلرم ويف سكون أمام الضر بان واآلمل يف دائرة حالهلم احلرام وكم وكم وكم وكم وحنن اآلن 
على ما كنا عليه وهو الذي طبعنا عليه وندبنا إليه دأبنا عن احلق أضالهلم وعن الصراط املستقيم إزالهلم 

داللتهم وإطالهلم نزين مللوكهم االجتراء ولكربائهم االفتراء ولرؤسائهم االزدراء ولعلمائهم وإىل الباطل 
املراء ولزهادهم الرياء ولتجارهم الربا وألمرائهم سفك الدما ولنسائهم السالطة والزنا وخلواصهم الغيبة 

والفجور وهذا دأبنا والغميمة وعوامهم اخلوض يف كل جرمية وللمشايخ قول الزور ولنسائهم الوقاحة 
ومل نزل أوهاقنا ورقام فإن قلنا نصل هذا الواصل فإن هذا حتصيل احلاصل وإن قلنا نستأنف . ودأم

عمالً جديداً فإنا مل نترك يف ذلك ما يبقى مزيداً وقد بلغنا يف ذلك كله الغاية وهاحنن مالبسون منه ما 
لة واملباشرة باملكاثرة واملفاحتة يف املقاحبة واملكاحلة يف املناكحة ليس وراءه اية ومل يبق إال املقابلة يف املقات

فلما مسع الوزراء هذا الكالم عرفوا أن أسباب دولتهم آذنت بانصرام غري أم مل يقدروا على املخالفة فما 
فحسنوا له رأى . وسعهم إال املطاوعة واملؤالفة لئالينسبهم إىل غرض فيصيبهم منه عرض أو مرض

ادمة ومباحثة العامل واملقاومة واتفقت اآلراء أن يرسلوا للعامل أوالً وانتخبوا من يصلح أن يكون املص
مرسالً فيحمله العفريت يف الرسالة ما تتضمنه من احلماسة والبسالة حسب ما يراه رأيه التعيس وفكره 

ن مارد مسن امسه صن بن وكان يف سياطينه املردة وغيالنه العتاة العندة عفريت من اجل. املدبر اخلسيس
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مصن، قد أضل عقائد وأزل قواعد وأشرب بغض بين آدم وغمس طائفة منهم يف نار جهنم بعدما غهم 
من املعاصي يف مي ال مينعه وجوم عن اهلجوم وال خياف الرجوم من النجوم طاملا أطال العوائق يف املغارب 

ني اخلافقني من مواقع الصواعق وفوح نتانة وأضرم نريان اإلفساد بني اخلالئق ومأل ما ب. واملشارق
النوساوس وفساء الظربان يف االس وانقض للشر والفنت على كل قائم وجالس فكم له توفيق بني 

احلرامني وتغريق بني احلاللني وسفك دماء بني األخوين وإلقاء للبغضة بني احملبني والعداوة بني األلفني 
وباجلملة فقد أويت من الوسوسة والتلبيس .  املسلمني والنصارىوالعربدة بني السكارى واحلروب بني

     صنوفاً كثرية 

فاق ا على ذرية أبليس فانتدبه العفريت امللم إىل هذا األمر املهم، وأمهاله إىل أن انسلخ أهاب الضو مث 
العلم والعمل مث طار يف عنان اجلو حىت وصال إىل سفح اجلبل، متعبد ذلك العامل البطل الذي مأل الدنيا ب

كمن العفريت يف مغارة وأرسل رسوله بالسفارة يقول أبلغ عامل األنس صاحب الكرامات واألنس 
ومقرب حظرية القدس، عن شيخ العفاريت الطغاة املصاليت أين من قدمي الزمان وبعيد احلدثان أضللت 

رب الناس، وابن عمي هو كثرياً من الناس، باملكر واخلداع والوسواس ويف أمثايل نزلت قل أعوذ ب
الوسواس اخلناس، وكان من جنس بين آدم كذا كذا ألف عامل خدامي ومعي وجندي وتبعي منهم رؤس 

الزهاد وعلماء العباد، وعلى حمبيت مضوا، وباتباع أوامري قضوا فأنا فتنة العامل وأعدى أعداء بين آدم 
ا مقتدى الشياطني ورأس العفاريت الشيطان الرجيم، وأبليس الذميم اسم ذايت ووصف صفايت، أن

املتمردين وحمل غضب رب العاملني خلقت من مارج من نار، وطبعت على إلقاء البوار والدمار رجوم 
النجوم إمنا أعدت ألجلي، وعتاة الغواة ال تصل رؤوسها إىل مواطئ رجلي إال من خطف اخلطفة فاتبعه 

وليائهم طراز خلعيت، أأسجد ملن خلقت طيناً مقام شهاب ثاقب آية منعيت، وإن الشياطني ليوحون إىل أ
مقايل الحتنكن ذريته إال قليالً جمال جديل، لعنه اهللا، وقال الختذن من عبادك نصيباً مفروضا منشوري 

القدمي يعدهم ومينهم وما يعدهم الشيطان إال غروراً، مرسومي الكرمي، الشياطني تستمد من زواخر 
من ضمائر فكري، مل متر قضية يف الزمان الغابر إال ويل الشركة فيها وال مكري واألعور اللعني يقتبس 

حدثت حمنة لنيب وال ويل إال وأنا متعاطيها، جدي إبليس، ض جلدي التعيس، وغلى حنو آدم هوى، 
فعصى ربه فغرى، وأنا قضيت بالتسويل، حىت قتل قابيل هابيل، وحلت بقوم نوح عن النصوح وأرشدت 

ادة النار ووضعت الناقوس، وأضللت عاداً ومثود، وشداداً ومنرود، وبعثت على عبادة اوس إىل عب
األصنام يف البيت احلرام، وعلى كيفية إلقاء إبراهيم يف نار اجلحيم، وهديت قوم لوط إىل اخلوض يف 

التلوط وحمافر القلوط، وسولت ألوالد يعقوب وحاولت يف قضية ايوب، وتصديت البن إمساعيل 
ت ابنها وهو مع اخلليل، وأنسيت يوشع قصة احلوت، وساعدت على صاحب احلوت، وجلست وعارض
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بالعصيان على حتت سليمان، وحضرت وقعة طالوت، وساعدت عليه جالوت، وأنا كنت العون هلامان 
وفرعون، وحبسن ضبطي قتل موسى القبطي، وأنا فتنت داود، وأغويت قارون اليهود، وسلطام على 

ولود، ودللت على نشر زكريا، وذبح حيىي، وجرأت على قتل األنبياء واألولياء، وتوصلت الوالدة وامل
بتزيني الوسواس لقاتلي الذين يأمرون بالقسط من الناس، ودعوت على عبادة العجل قوم موسى، 

وساعدت يف التفريق، واإلظالل بني أمة عيسى، وكم أغويت من رهبان، مبا زخرفت من صلبان، وقد 
من مجيع مسترقي السمع وطن على أذين، ووعاه خاطري ووقر يف ذهين، وأنا أشارفالتخوم واسارق بلغين 

النجوم وأسابق الرجوم، إن يل أمساء تذكر يف السماء منها الغيظ الرقبة، وشيخ جند وأزب العقبة، واملقيم 
صناديد كل جليل يف الدست البيضة، والغوي على نقض عهد بين قريظة، واحملرض على أحد وبدر من ال

القدر واملشهور يف أحد بالندا، وامللقي العرب بالردة إىل الردى، وأنا املتسبب يف قتل عمر وعثمان، 
وإهالك على أمري الشجعان، والغوي يف وقعيت اجلمل وصفني، وامللقي الفنت بني جنود املسلمني، وإن 

 اجلماعات واجلمع، ويظهر من الفنت شري سرى إىل يزيد وفاض للحجاج والوليد، ويب تكثر البدع بني
ما يطن، ويغلب من التتار وأهل البوار واخلسار أنواع الشرور واجلدال إىل حني يظهر الدجال، وتستمر 

هذه األمور إىل يوم البعث والنشور، وباجلملة والتفصيل أنا شيخ التكفري والتضليل، وتلك صنعيت من 
نبعت يف هذا الزمان، وظهرت يف هذا املكان، تريد أن دم ما االبتداء، وحرفيت إىل االنتهاء، مث إنك 

بنيته، وتعوج بصالحك ما بفسادي سويته، وترد كالمي وتعاكسين يف مرامي، وأنا كنت يف قدمي الزمان، 
     : من قبل أن توجد أنت يف هذا املكان ناديت بني بنيه وشهرت يف ذوقه قويل

 اسرقوا وخوضوا والدما جهرا وهيا  كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وقامروا

 راعندي إلى الجنة الحم مصيركم  المتتركوا شيئاً من الفسق مه وال

وكانوا قد مسعوا وأجابوا وأطاعوا وأنابوا ومشلي م منتظم، وأمري بتفريق كلمتهم ملتئم، وأسهم مرامي 
 يف األعاجم واألعارب، كم يل يف املشومة نافذة يف املشارق واملغارب، وسيوف مناشري املسمومة قاطعة

األطراف واآلفاق واالكناف من قاض ونائب ومانع من اخلري حاجب وأمري وصاحب، ووزير وكاتب، 
ومشري وحاسب، وجليس وندمي، وتابع وخدمي، وناظر وعامل، وناقص وكامل، وكم يل من جايب منوط 

ذو وساوس، ويف اجلوامع والبيع والصوامع بتفريق قلوم ومجع سويدائها إىل بايب، وكم يل يف املدارس 
من مذكر وواعظ وإمام وحافظ، ومقرئ وعابد، وشيخ وزاهد، وكم يل يف الزوايا من خبايا، ويف 

أصحاب الروايات من درايات، وفقيه يف النادي فاق احلاضر والبادي، يعلم يف الشيطنة أوالدي، ويف 
آلفاق، وسكان األسواق، وقطان اجلبال والرستاق، البيلسة حفديت وأجنادي، وأما سائر الفساق يف ا
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ورجال احلاري واألوراق، فكلهم يل عشاق وإىل ديين مشتاق، وسل عين أرباب احلانات، وسكان 
اخلانات، وباجلملة غالب الطوائف وأرباب الوظائف على باب خدميت واقف، وعلى طاعة مراسيمي ليالً 

 وأن خالف بعض سري جنواهم إال الذين آمنوا وعملوا واراً عاكف، مناي مناهم، ورضاي رضاهم،
الصاحلات وقليل ما هم، وأنت اآلن جئت برايتك وسالوسك، وطامتك وناموسك تبدد عين عساكري، 

وتشرد من بين األنس عشائري، وتشتت مجوعي، وختلي من الفسق والفساق ربوعي، من غري أن 
ي، وال تناظرين، وهاأنا قد جئت إليك، ونزلت كالقضاء تشاورين، وال ختربين وال حتاورين، وال تبحث مع

املربم عليك، أريد أن أناظرك يف أنواع من العلوم، وأسألك عن حقائقها من طريق املنطوق واملفهوم 
حبضرة من اجلن واألنس، وسائر نوع احليوان واجلنس، فيظهر إذ ذاك جهلك فينبذك قومك وأهلك، 

يدوك، وأفسد بني العامل صيتك وأتلفه فاجعل بيننا وبينك موعداً ال ويتركك معتقدوك، ويتراجع عنك مر
  .خنلفه

    

فلما وصل رسول العفريت الكافر الصفريت إىل الشيخ العاد والعامل الزاهد اجلاهد ااهد فعندما وقع نظر 
 الذي الشيخ عليه ووصلت سهام حلظاته إليه، كاد أن يذوب مامللح، وأن ال يقوم الفساد للصلح، فبهت

كفر، وأخذته الدهشة واخلور، وغلب عليه االنبهار وكاد حيترق من األنوار، واستوىل عليه الرجيف، 
وما أحالك : فقال له الشيخ مالك. وسقط من الوجيف، فما أبدى وال أعاد وال قام للصالح ذلك الفساد
ك واطوعين كف عين أنوار: وغري حالك؟ وما موجب دخولك علي وأنت غري منسوب إيلّ؟ فقال

رسول : فقال. أسرارك حىت أقول فإين رسول فمايل طاقة برؤيتك وال سواغوما على الرسول إال البالغ
أنا رسول حمبك العفريت املشقوق احلوافر، الواسع املناخر، املسلوب : فقال. أي طغني وسيطان لعني

 من اجلن غزير، ومعه رؤوس املفاخر، أيب السعاىل الكافر العايل، قد أقبل إليك يف مجع كثري، وعدد
العفاريت والعتاة املصاليت، والطغاة املفاليت، وقد محلين إليك رسالة، تتضمن من اخلبث شجاعة وبسالة، 

قل ما تريد وأبلغ ما معك عن ذلك العنيد وأوجز ما تقول، : إن شئت أديتها، وإن أبيت رديتها، فقال
فقال الزاهد وكان باألحوال . ها وأسال يف أوديتها مؤداهافأبلغ الرسالة وأدا. ولعن اهللا املرسل والرسول

واهللا ما لكم . وإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا: خبرياً
قل ملرسلك أرى قدمك أراق دمك . شبه يف هذا الكيد إال احلمار يف الوحل واحلمام يف شبكة الصيد

ك وأفعالك أفعالك مل وسؤالك أسوا لك وخيالك أخىب لك فأوىل لك أوىل لك، ولعن اهللا وهواك أهوا
أوىل لك ال شك أن اهللا تعاىل أراد دماركم وأن ميحوا آثاركم وخيلي دياركم فتستريح البالد من فسادكم 

وإهلامه وقوته يل والعباد من عنادكم أما أنا فأذل اخللق وأحقر الداعني إىل احلق، ولكن بعون اهللا وقدرته 
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من اعلم والفضل ما أجيبه ويقتله من خوفه به وجيبه وسيظهر يف اجلمع على رؤوس األشهاد عويله وحنيبه 
وسيبني اللع يف سنن اخللق فروضه، ويكشف صحيح احلق ومريضه، وإذا أدعى بدعاوى طويلة عريضة 

هللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره فإن اهللا تعاىل قتل منرود العايت ببعوضة، يريدون ليطفئوا نور ا
أما مسع ذلك امللعون، وعلم الشقي املغبون، أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رم . الكافرون

فمىت أراد حيضر ويسري نفسه وخصمه . يتوكلون، إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
عنيد وشيطان مريد فإن احلق حيق فيبطل الباطل، ويتميز يف وخيرب ويصحب معه من يريد من كل جين 

مث إن العفريت . حلبة السباق احلايل من العاطل، فرد هذا اجلواب الرسول، وكشف حقيقة املقول
املخذول سأل الرسول عن أوضاع الشيخ الزاهد وأحواله يف املساجد واملشاهد وما شاهده من أموره 

. القه ومعامالته وكيف هيئته وصورته وما شاع عنه يف قومه من سريتهوحكاياته وحركاته وسكناته وأخ

رأيت رجالً سعيد احلركات كامل الربكات صورته مجيلة وأوصافه نبيلة، وهيئته جليلة، بدنه حنيل : فقال
فقذف اهللا يف قلبه الفزع، وأخذته نوافض . وفضله عريض طويل، وكالمه الصادع يف أمثالنا ثقيل قاطع

أما واهللا إن هذه األوصاف لصعبة األعراق واألعراف، وستطرحنا وراء جبل قاف : فقال. هللعالرعب وا
وإا لسيمة الصالح وعالمة الفوز والنجاح، وإم هلم املنصورون، وحزب اهللا هم الغالبون، ولقد ندمت 

يه أعزم، فواعده على مراسلته، وكان األوىل سلوك طريق جماملته ولكن الشروع ملزم والبد أن أمت ما عل
إىل وقت معلوم، مث إنه أحضر وأحضر معه من جنده كل جين ظلوم وعفريت غشوم، ومتمرد مشوم 

واجتمع من بين آدم عند الشيخ تالمذته وأصحابه الصاحلون ومجاعته . وخملوق من قبل من نار السموم
ا وارتبطوا أنه أن أجاب الشيخ وكانوا اجلم الغفري واجلمع العزيز، واشترطوا بعدما خبطوا واختبطوا وحلو

سؤاالت العفريت، وسرى يف نارهم سريان النار يف الكربيت، ال يظهر بعد ذلك اليوم لبين آدم أحد من 
. أولئك القوم بل يكونون عن األبصار خمتفني وحتت األرض يف اجلزائر واخلرائب كزنادقة بغداد منتفني

مع خيله ورجاله مث شرع العفريت يف الرسائل، وإلقاء وإن عجز الشيخ عن جواب سؤاله يهلكه العفريت 
على كم بالعرض واجلسم وهل للعامل موجد وهل هو واحد أو متعدد؟ فقال الزاهد : املسائل فقال العامل

 مفردات العناصر كالتراب واملاء والنار واهلواء، وتسمى "األول"اإلمام العامل على ثالثة أقسام 
     اإلستقصاآت 

نات واملركبات من هذه األجزاء املفردة ال تستمر على حالة واحدة وال ختلو من حركة وأصول الكائ
 األجرام العلوية كالسماوات وكواكبها املضية، وهي "الثاين"وانتقال ودأا التغري من حال إىل حال

متحركة بالربوج وحلركتها دائرة ما هلا من مركزها خروج فهي متحركة من بعض اجلهات ساكنة 
فصوص يف املرصعات وتوصف يف حركتها بالصعود واهلبوط واالرتفاع والسقوط والرجوع واإلقبال كال
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واستقامة احلال واالحتراق واالنصراف واالحنطاط إىل احلضيض واإلشراف وحيكم عليها باالفتراق 
ة وينسب إليها واالقتران والتربيع والتثليث والتسديس يف السريان واملقابلة يف الرجعة وبطئ السري والسرع

ما حيدث يف العامل السفلي من جزئي الوقائع والكلي ومن حنوسة وسعادة ونقص وزيادة وخري وشر ونفع 
وضر وتأثر وتأثري وقليل وكثري واحنراف واعتدال وحدوث وزوال وصحة وسقم وسكون وأمل ووجود 

ور فهمه وقلة العقل كقول وعدم فبعض من مل يعرف الطريقة يسند هذه األشياء على احلقيقة، وذلك لقص
وبعض من مل يكن له إدراك يزعم أن هذا إشراك وال يسند هذه احلوادث إليها . اجلاهل أنبت الربيع البقل

وال يعول يف ذلك أبداً عليها ال باحلقيقة وال بااز وال يسلك يف ذلك إىل طريقة ااز واحملققون من 
قهاء يسندون هذه احلوادث والتأثري إىل قدرة اللطيف اخلبري العلماء والراسخون يف العلم من حكماء الف

الصانع القدير الفاعل املختار الذي خيلق ما يشاء وخيتار فإذا نسبوا هذه األفعال إىل غري ذي اجلالل فإمنا 
جيعلوا يف ذلك الباب كاآلالت واألسباب كتأثري اخلبز يف اإلشباع والنار يف اإلحراق واإلجياع وكفعل 

اء يف اإلرواء والدواء يف األدواء وإمنا ذلك كله بتقدير صانعها وما أودعه فيها من خواص بدائعها امل
وصفات ودائعها كخاصية اإلسهال املودعة يف السقمونيا وخواص التصبري وغريه الكامنة يف املوميا 

امية والشمس حامية يج واإلسكار يف اخلمر واإلحراق يف اجلمر وقد رأينا القوة النامية عقيب األمطار اهل
وتنمو ومتوج وتزكو وهذا الصنيع البديع إذا حلت الشمس يف برج احلمل وقت الربيع وإذا نقلت إىل 

برج األسد احترق ذلك اجلسد وعند نقلها إىل امليزان ينقلب هذا الزمان، وكذا إذا حتولت الغزالة إىل برج 
ة الزمان، ويضعف لذلك غالب احليوان وهذا كله اجلدي فكأنه بلغ إىل حمل اهلدى فتموت إذ ذاك قو

مشاهد حمسوس ال ميكن أن تنكره النفوس خواص وضعها خالق الكون، يستفاد بعضها من الطعم والريح 
واللون، وبعضها ال يدرك ما أودع فيه االبارشاد خالقه ومنشيه، هكذا جرت سنة العزيز الوهاب أن 

خيتلف منها األثر عن املؤثر ليعلم من ذلك وجود سنة القاهر املدبر األحكام والوقائع تناط باألسباب، وقد 
وأا مقهورة حتت األمر ومقسورة فسر العقل مع اخلمر ولوال أن ذلك من سر جسيم ملا ختلفت النار عن 

إحراق إبراهيم وملا ولدت مرمي وال أغرق البحر القبط وأجنى بين إسرائيل وموسى وكم من آكل وهو 
 وهو عطشان ومتدثر يتدفأ بالنار وهو بردان والفلك األعظم حميط ذه األجرام ونسبتها جيعان وشارب

إليه كنقطة للبحر الطام متأثرة بتأثريه دائرة بتدويره يتصرف فيها على حسب ما شاء باريها وصرفه فيها 
قانية كذلك منشيها فاطر السماوات واألرض جامع اخلالئق ليوم العرض وكما هي حماطة بالدائرة الفو

 العقول والنفوس امللكية وهي أشرف من األجرام العلوية ومقام "القسم الثالث"هي حميطة بالكرة لتحتانية 
هذه العقول يف مقام عزيز الوصول يسمى أعلى عليني وجواهرها ال توصف بتحريك وال تسكن وال ذه 

يقوم بذاته، وهو يف العامل كاأللوان البساطة والتركيب وأمرها بديع وشأا عجيب وأما العرض فما ال 
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والطعوم وأصواته والروائح والقدر وإراداته وأما اجلسم فما تركب من جوهرين فأكثر وما قام بنفسه 
 املوجد للعامل فهو واحد ال ينثين واحد ال يتجزأ ولو مل يكن للعامل صانع لكان العامل "وأما"يسمى اجلوهر 

وما .  صانع وسقفاً مرفوعاً بال رافع وهل نفي الصانع إال مكابرأضيع ضائع وهل رأيت مصنوعاً بال
فما لدليل على وجود الصانع العقل والنقل أم أحدمها متبوع : جيحده إال النفوس الكافره فقال العفريت

قد أطبقت العقالء وأمجعت احلكماءأن العقل دليل على وجود الصانع وبه : واآلخر تابع فقال العامل الزاهد
لة والشرع له تابع وكما هو الدليل على وجود الذات كذلك هو الدليل املستقل على إثبات الصفات الدال

    فما الدليل على وحدانيته : فقال العفريت. وهي صفات الكمال، ونعوت اجلالل

فما املراد من عامل الكون والفساد؟ : قال العفريت. فقال الزاهد كل من العقل والشرع كاف يف داللته
كل منهما : فما أفضل العقل أم النقل؟ فقال العامل: قال العفريت. معرفة أمور املبدأ واملعاد: ل العاملفقا

حجة اهللا قد أسند له من عباد من يراه وذلك إن اهللا ملا أرشدنا إىل الدين القومي، وثبت أقدام توحيدنا 
لوجود معرفة موجودنا املعود، كما قال على الصراط املستقيم، نبهنا إىل أن املقصود من الدخول يف دائرة ا

من يقول للشيء كن فيكون، وما خلقت اجلن واألنس إال ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون مث طلب مراضيه مبا تربز به أوامره وتقتضيه وذلك هو الرشاد ياذا املكر والعناد إىل املعارف 

عاد وليس لنا دليل يف العلم والتعريف سوى طريقتني مرشدتني إىل اإلهلية وما به نظام املعاش وجناة امل
التوقيف على أمور املبدأ واملعاد وما بينهما يف دار التكليف إحدامها ما جبلنا عليه وما اكتسبناه من العقل 

ا وثانيتهما ما بلغنا من األخبار الصحيحة والنقل فالعقل ال يدخل يف إثبات املعارف اإلهلية وال يف هذ
الباب املقدم من األمور املعاشية واملعادية وهو حجة اهللا القاطعة البالغة وأصل براهينه الساطعة الدامغة 
وبواسطته استعبد عباده الكملة وإىل من خصه به أرسل رسله مث العقل جوز إرسال الرسل وال يرد ما 

ا يزكي قضاياه وبصقل مرائي أحكامه تقوى به لتوضيح السبل والنقل ال يأيت مبا يناقض العقل وإمنا يرد مب
أحسن صقل ونظري ما حصل للعقل بالشرع من االستئناس ما حصل للكتاب من معاضدة السنة واإلمجاع 

والقياس ولو ورد املنقول مبا يناقض املعقول ألشبه فرعاً يوجد ماله من أصول إذا أقبلت مواكب األوامر 
ل منقادة بزمام االنقياد والقبول سامعة ملا يرد منها مطيعة اإلهلية على لسان الرسول خضعت مجاجم العقو

ملا يصدر عنها فتارة يظهر للعقل ما لألوامر الشرعية من احلكم كنار على علم وتارة يعجز عن اإلطالع 
على ما تضمنته األحكام النقلية من احلكم فإذا ورد الشرع حبكم وكان للعقل يف حكمته إدراك آثره 

ه يف تصرفاته أقوى استمساك وإن مل يكن له يف إدراكه مدخل نادي بلسان العجز وأكده واستمسك ب
والتسليم سبحان من ال يسئل عما يفعل واحلاصل أن سلطان العقول يف ممالك خليفة الشرع وواليته 

معزول ومن مجلة ما ورد على لسان السمع على لسان عدوك صاحب الشرع الصادق يف املقال مما ليس 
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 جمال أحوال املعاد ومبدؤها ما يطرأ على العباد يف حد هذا الكون من الفساد فقال العفريت للعقل فيه
أخربين يا ذا اإلنسان خملوق مماذا وما اآلدمية والنفس اإلنسانية وهل هي واحدة أو متعددة ومآهلا إىل أين 

عة اليت مر ذكرها وتبني اإلنسان خملوق يا مصفعه من هذه العناصر األرب: بعد وقوع البني فقال العامل
أمرها التراب واملاء والنار واهلواء فإذا متازجت واعتدلت إذا تزاوجت حصل هلا من التركيب أمزجة مثانية 

ال على الترتيب واآلدمية عبارة عن القوة املميزة بني احلسن والقبيح والفاسد والصحيح واحلق والباطل 
ر واملميزة هلذه األشياء الفارقة، يقال هلا النفس الناطقة وهي واخلايل والعاطل واخلري والشر والنفع والض

ثالثة أنواع يا خارج الطباع إحدها الروح الطبيعة القائمة بالكبد وهي من األغذية تستمد الثانية الروح 
احليوانية ومقامها لقلب أي كلب ولألبد إن منها حراك واستمدادها من حركات األفالك الثالثة لروح 

ة ومقامها يف الدماغ ومنها احلركات الذهنية والقوة التامة القوية تطلب غذاءها الروح الطبيعية النفساني
والقوة املميزة تطلب ما يسعدها يف الدارين من الروح النفسانية ويبعدها يف املقامني عن األسباب الشقية 

احلكمة أوىف منحة وأوفر واستمدادها وقوا من األجرام العلوية وأعلى مقامات هذه النفس احلكمة و
نعمة وقد قال تعاىل يؤيت احلكمة من يشاء ومن يؤت احلكمة فقدأويت خرياً كثرياً وما يذكر إال أولوا 

األلباب ومصري هذه األرواح إىل عامل الغيب ألجل الثواب والعقاب وقيل حقيقة نفس اإلنسان أيها املارد 
ق رباين بقلبه وقالبه اجلسماين وهي املدركة العاملة العارفة الشيطان لطيفة روحانية ودقيقة ربانية هلا تعل

الفامهة ا يتكلم اإلنسان وتبصر العينان وتسمع اإلذنان وتبطش اليدان ومتشي الرجالن وهي املخاطبة 
واملعاتبة واملثابة املعاقبة واملطلوبة واملطالبة ويطلق عليها لفظ القلب تارة ولفظ القلب تارة ولفظ الروح 

    رى ويقال هلا النفس مرة ولفظ العقل أيضاً وابن آدم هو املخصوص ذه الكرامات أخ

وذه النفس دون سائر احليوانات وإن كان يطلق على اجلميع إن هلا نفساً باالشتراك لكن هذه النفس 
الفطن الناطقة والنطق هو اإلدراك واختلف أيضاً وحتريت األلباب يف صنع رب األرباب وتاهت األفكار و

يف كيفية تعلقها بالبدن وال حيصل ألحد على هذا وقف إال بطريق الوالية والكشف وهذه النفس ملا 
كثرت صفاا وتضادت نعوا ختالفت أوصافها وازداد يف صفاا اختالفها حىت قسموها فقالوا أنواعها 

لكبد مسكن الشهوانية ثالثة ناطقة وشهوانية وغضبية رضية فالناطقة مسكنها الدماغ وهلا مساغ وا
والقلب مسكن الغضبية الرضية فأية نفس غلبت أختيها جذبت أحواهلما وصفاما إليها، وهذه يا أتعس 
زوبعة كالعناصر األربعة فإا إذا فسد مزاجها وعدل عن االعتدال ازدواجها عسر عالجها واستحال إىل 

ادمت األركان وقيل مها روح ونفس بغري املطلوب الطالب وعجز عن املعاجلة الطابب ففسد البيان و
لبس ومها ضدان بل ندان ال جيتمعان وال يرتفعان وطبع النفس باللئيم طبعك طبع الشيطان الرجيم كالنار 

يف جوهرها وخاصة عنصرها تنسب إليها الصفات الذميمة واخلالل غري املستقيمة كاجلهل والغضب 
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شره واحلمية والشهوة والقسوة املشؤومة واحليانة والفجور واحلدة والصخب واللؤم والسفه والطيش وال
وعدم األمانة والترفع والرياء واملخاصمة واملراء وسائر األخالق الذميمة واألوصاف املشؤومة امللومة 

وامللكات اخلبيثة الردية واحلركات الشيطانية فهي كالنار يف إحراقها وحدا واستشاطتها وشدا ودخاا 
إهالكها وتعذيبها وإقدامها يف إعدامها وأكل ما جتده وما تصل إليه تفسده وطلب العلو والغليان وهليبها و

وطبع والغلو وطبع الروح يا أحنس جمروح طبع املاء يف النشور والنماء ينسب إليه كل خلق كرمي وطبع 
التوكل والتسليم سليم صايف اجلوهر ما المسه تطهر شيمته احلياء والعلم والصدق واحللم والتفويض و

والتجمل واالحتمال واألناة والصرب واملوافاة والتودد واإلسداء والسكون واإلعطاء والركون والبذل 
والرضا والفضل واحلياء والعدل والتواضع والعفة وعدم الترفع واخلفة والسالمة والسهولة وسرعة االنقياد 

 سائر األخالق احملمودة واألوصاف املطلوبة واللني والوداد والرقة والصفاء والكرم وعدم اجلفاء إىل
املودودة وأيتهما قويت غلبت وجذبت األخرى إليها وسلبت وسريا على طبعها واستخدمتها على ربعها 

فكم من شيطان يرى يف صورة إنسان ومن إنسان غلبت عليه أخالق اجلان ومن جان يف صورة إنسان 
والفطن فإن الروح من عامل نوراين لطيف مساوي والبدن من ونظري هذا الروح والبدن يدركه ذو العقل 

عامل ظلماين كثيف أرضي فأيهما غلب على صاحبه جذبه إىل مركزه يف جانبه قال اهللا تعاىل وعز كماالً 
وجل جالالً يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيلّ ومطهرك من الذين كفروا وقال جل عليا ورفعناه مكاناً 

ا لرفعناه ا ولكنه أخلد إىل األرض فاألنبياء عليهم السالم صارت أجسادهم أرواحاً علياً وقال ولو شئن
والكفار مثلك صارت أنفسهم ظلمانية أشباحاً وقيل يا زوبعة األنفس أربعة إمارة وهي نفس مثلك 
الكفار الطغاة ولوامة وهي أنفس العصاة وملهمة وهي أنفس املخلصني ومطمئنة وهي أنفس األنبياء 

ملقربني واحلق يا جاحده ما عي إال نفس واحدةلكن ملا جتلت يف مالبس الصفات وتكثرت هلا األخالق وا
والسمات نوعوها ومبقتضى التنويع فرعوها ترتيالً للتنويع بالصفات مرتلة التنويع يف الذات فيقال كانت 

ن براها ونفس وما نفس هذا شيطانية فتاب فصارت رمحانية وكانت نفس ذاك أبية فصارت دنية قال م
سواها فأهلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال العفريت أخربين أيها الباصر 

كيف تركيب هذه العناصر فقال الزاهد حبسب اخلفة واللطافة والثقل والكثافة وملا كان عنصر التراب 
ملاء عنصر اهلواء ومن فوق هذه الثالثة عناصر أثقل كان ركد من غريه وأنزل ومن فوقه عنصر املاء وفوق ا

عنصر النار وهو ا حميط دائر وكذلك كل عنصر حميط مبا حتته وقد حققت هذا وعلمته قال العفريت 
أخربين عن أقرب األشياء إليك قال العامل األجل أقرب األشياء األجل قال أخربين عن أبعد األشياء عنك 

ومل يقدر قال أخربين عن الشيء املمكن عوده قال الدولة إن زالت وتغرين قال العامل األكرب ما مل بقسم 
واستحالت ميكن ردها وال يستحل عودها قال أخربين عن الشيء املستحيل عوده قال الشباب بغري شك 
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    وال ارتياب قال أخربين عما ال ميكن باالكتساب وال ينال إال بتوفيق الوهاب قال العقل الغريزي فإنه 

 عزيزي قال أخربين عما ال ميكن ضبطه وال ينضبط ربطه قال الدهر إذا وىل والسعد إذا جتلى قال وهيب
أخربين يا ذا اجلد عن اهلزل الذي براديه اجلد قال إبراز حكم األمثال واآليات على لسان احليوانات 

ظمة صانع الكائنات واجلمادات قال أخربين عما ال ميكن اإلحاطة به وال الوقوف على معرفة كنهه قال ع
خالق املوجودات تعاىل أن حياط به علماً وتقدس أن تدرك عظمته معرفة ومهاً وهلذا قال سيد املرسلني 
وحبيب رب العاملني ال حنصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وقال سبحانك ما عرفناك حق 

ت املقاولة وانتهت إىل هذا الكالم فلما طال. معرفتك وهذا مصداق قوله تعاىل وما قدروا اهللا حق قدره
اادلة أقبل الليل وحل بالعفريت وجنده الويل وتصدع الس وقام العفريت وهو مبلس وتواعدوا إىل 
الصباح عند قول حي على الفالح أن جتتمع الوجوه الصباح لرد جواب الشياطني القباح فتفرقوا وقد 

 الذل أقطع سهم وبات ال يقر له قرار وال يأخذه أحاط بالعفريت لوهم ونفذ يف أحشائه من سهام
  : اصطبار وساوره االفتكار وثاوره اهلم والدمار والغم والبوار

 ظالم الليل كالجهل مدبراً وولى  إلى أن أضاء الصبح كالحق مقبالً

فاجتمع من كان باألمس حاضراً ومن مسع حبضورهم ومل يكن ناظراً من مجوع األنس واجلن وطوائف 
ن والنب وأخذ كل مقامه وابتدأ العفريت كالمه وقال ما منبع الصفات احلميدة والشمائل السعيدة املار اجل

ذكرها القار أمرها وهي يا هذا نتيجة ماذا؟ فقال العامل احملقق العامل املدقق هي مثرة العقل القومي اهلادي 
اهللا خياطب وبه يثيب ويعاقب وبه ويكفي العقل الشريف أنه مناط التكليف له . إىل الصراط املستقيم

يأخذ وبه يعطي وتابعه يصيب وال خيطي وكلما كان العقل أمت كانت حماسن األخالق أعم وكلما كان 
فهل هو نوع متحد أو طريقة : رأي العقل أصوب كان يف اقتناء مكارم األخالق أرغب قال العفريت

يه اثنان أحدمها العقل الغريزي اللطيف، وهو العقل نوعان وحكمه واحد ال خيتلف ف: متعدد؟ قال الشيخ
مناط التكليف حيدثه الرمحن ويتدرج إىل بلوغ اإلنسان فيكمل أما بالسن أو االحتالم، وجيري عليه إذ 

ذاك قلم األحكام ويدخل يف حيز املخاطبني من ذوي األحالم ويترتب عليه احلساب والعقاب من احلالل 
 والتجربة يف كل باب وهلذا يقال أن الشيوخ أكمل عقالً من الشباب واحلرام والثاين حيصل باالكتساب

وقيل من بيضت احلوادث سواد ملته وأخلقت التجارب لباس جدته وأرضعه الدهر من وقائع األيام 
إخالف ذريته، وأراه اهللا تعاىل لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيت كان جديراً برزانة العقل 

قال بعض احلكماءكفى بالتجارب تأدباً وبتقلب األيام عظة . مبرتلة النيب يف أمتهورجاحته فهو يف قومه 
  : وقالوا التجربة مرآة العقل وقال
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  ولكن تمام العقل طول التجارب  هلل زين ألهتر أن العق ألم

    

د واإلعانة يف  فائدته اإلرشاد يف بيداء اجلهالة إىل جادة الرشا"قال العامل" العفريت فائدة العقل "قال"
الشدائد والوقوع يف مصايد املكايد وحصول اخلالص من شرك االقتناص وإجابة اإلغاثة عند االستعانة 

واالستغاثة ومد املعونة إذا انكسرت من اجلبل السفينة يف حبر املالمة واخلالص إىل بر السالمة واإلغناء من 
ن العاقل يف العامل ومن يطلق عليه هذا االسم من قال فم. كرت السعادة والصرب عند استيالء نوائب الفقر

العاقل من حيتمل إذا ضيم ومن هو يف الغضب حليم فإذا أعطي شكر وإذا منع صرب : بين آدم قال العامل
 ما الفائدة يف حب الدنيا "قال العفريت"ويعفو إذا قدر ويستهني بأمور الدنيا وال يغفل عن أمور اآلخرة 

 "قال العامل"ن األشيا وألي معىن غلب احلرص واهلوى والرغبة فيها على أهلها وبنيها والرغبة إىل ما فيها م

ألجل قيام العامل وانتظامه على املنهج األقوم وبقائه املطلوب إىل األجل املضروب الذي قدره موجده 
احلرص القدمي الذي أنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم والبد من أن تتم كلمته وتنفذ مشيئته ولوال 

واألمل لبطل العلم والعمل فإما حلجاب الغفلة يغشيان أعني البصائر ويغطيان طرق االستدالل والضمائر 
فلذلك ذهلت العقول عن التأمل يف العواقب واستغلت بالتهائها عما جيب عليها أن تراقب ولوال طول 

ياش وال افتكر صاحب اليوم يف األمل ملا رجي العمل وملا انتظم أمر املعاش وال أهتم الدخار قوت ور
أحوال غد والرتفعت املعامالت وما داين أحد وال زرع زارع وال غرس غارس وال بىن بان وال اخضر 

 أخربين عن أصل "قال العفريت"يابس والنقرض إذ ذاك ظلم العامل وبانقراضه تنقرض أمور بين آدم 
جوهر امللك فمن العقل احملض براه رب  الشيخ أما "قال"اإلنسان ومم جوهره جوهر امللك واجلان 

السماوات واألرض ولذلك ال يصدر من املالئكة إال الشيم املباركة من الطاعات ملوالهم واالنقياد ألوامر 
من أنشاهم وامتثال ما أمر من أمر مروم وما منا إال له مقام معلوم ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما 

ك يا أخس شيطان فمن األخالق الذميمة والصفات املشومة فلهذا ال يؤمرون وأما جوهر اجلان وأصل
يوجد منكم إال املكر والبيلسة والشيطنة والوسوسة وأحنس بصفاتكم من صفة ومل يكن بينكم وبني احلق 

معرفة فأنتم يا أحنس بغيض وأجنس يض مع املالئكة يف طريف نقيض وأما جوهر اإلنسان فما اشتملت 
ك واجلان فمن غلب عقله شهوته ألبس من مكارم الشيم خلعته واضمحلت ظلمات نفسه عليه صفتا املل

يف أنواع الطاعة وجتلت صفات ذاته من سنن األبرار يف مجاعة وخط رسم امسها قلم الكرام الكاتبني كال 
ع إن كتاب أبرار لفي عليني وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم يشهده املقربون فهو وإن كان جبسمانه م

األنس له حضور وأنس لكن بسره يف عامل امللكوت حضرة القدس فهو بصفاته املباركة أشرف من 
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املالئكة ومن غلبت شهوته عقله واستولت على قلبه حجب الغفلة فانغمس يف حبر الشهوات واستحوذمت 
ر ساه وبالليل أنتم عليه بذميم الصفات وأشقاه القدر السابق ومل يعقكم عن التصرف فيه عائق فهو بالنها

اله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهللا أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون 
فهو أخسر من أرذل احليوانات وأدىن من أدك اجلمادات فقد خاب مآباً وتعس انقالباً وبقول يوم القيامة 

ذا املقام أمسك العفريت عنانه وأخرس اهللا لسانه  فلما انتهى الكالم إىل ه"قال الراوي"يا ليتين كنت تراباً 
وظهر فضل الزاهد وعلمه ووفور حكمه وفهمه وإنه أصاب فيما أجاب ولزم العفريت ومن معه من اجلن 
والعفاريت وطوائف املردة والشياطني والعندة املتمردين وذوي اإلبالس والوسواس اخلناس ما شرطوه على 

 والتفرق يف اخلرائب والكفور فتفرقوا واختفواومصلمني وجمدعني انتفوا أنفسهم من التخفي وعدم الظهور
وسكنوا اخلرائب واحلمامات واحلانات واخلانات فلم يظهروا بعد ذلك لألنس وحصل منهم بذلك لألنس 

وهذا . األنس واستراحوا من مشاهدة طلعتهم القبيحة واستمرت إىل يوم القيامة من تلك القبائح مسترحية
  .اب واهللا أعلم بالصواب واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعنيآخر الب
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الخامس الباب   

  في نوادر ملك السباع ونديمه أمير الثعالب وكبير الضباع

    

 الشيخ أبو احملاسن املرتوي من حبار احلكمة مباء غري آسن فلما أى احلكيم هذا الباب العظيم عن "قال"
عامل اإلنس والشيطان الرجيم تنبه امللك لغزارة حكمه فأفرغ عليه خلع إحسانه وكرمه وغمسه يف غدير 

فضله ونعمه مث أمر أن يقوي الطباع ويذكر نوادر الوحوش والسباع لتنبسط النفس وترتاض وتتحلى 
 املراسيم وجب بعقود عقيدة هذه األمحاض فقبل أرض العبودية بشفاه األدب وانتهض ألداء ما عليه من

وقال كان يف بعض الغياض أسد رباض عظيم الصورة كرمي السريرة والسرية وايف احلشمة عايل اهلمة كثري 
األمساء واأللقاب عزيز األصحاب كبري بني األمراء واحلجاب والوزراء والنواب يدعى يف جوانب مملكته 

بس والطيشار واهلندس الغضنفر وأطراف واليته حبيدرة وبيهس والدوكس والغضب والضرغام والعن
واهلرماس والغضبان وأيب العباس إىل سائر األمساء واأللقاب والكىن وكثرة األمساء تدل على شرف املسمى 

وهو مطاع يف مماليكه ووالياته وأقاليمه مترشف ثغور االمتثال بشفاه أمثلته ومراسيمه، وكان له ومن 
اين جذمية يالزمان حضرته ويلجان حرميه أحدمها ثعلب يدعى خواص الندماء وكرباء اجللساء ندميان كندم

أبا نوفل واآلخر ضبع يسمى أخا شل، طبعهما ظريف وشكلهما لطيف وحماضرما مرغوبة وصحبتهما 
  .مطلوبة

وكان يف خدمته دب هو وزيره ومعتمده ومشريه كافل أمور مملكته ومدبر مصاحل رعيته وامللك مفوض 
عتمد ملا يعلم من كفايته عليه ومشغول ليال وارا مبعاشرة ندمييه فاتسع خيال الوزير أمور الرعية إليه وم

وأخذ يف جمال التفكري إىل الندميني لكوما ناصحني قدميني رمبا يصدر منهما عند امللك ما حيط مرتلته 
ه اال فكان ويفسدان للحسد الذي مل خيلو منه جسد صولته واستحوذ عليه هذا اخليال واتسع يف ميدان

فنشأ من ذلك يف خاطره جساوة أورثته . خائفا على وظيفته ومنصبه مترقبا ومنهما ما يكون عزله بسببه
قساوة وجذبته إىل عداوة ووقر يف قلبه ذلك وتأكد وطال عليه من الدهر األمد فكان يترقب هلما الفرص 

ا قبل أن يتعشيا به ويقول ال بد من ليوقعهما من الغصص يف قفص ويسابقهما قبل انتيابه ويتغدى م
  .تنظيف الطريق قبل حصول التعويق

  : وقد أحسن من قال واتقن يف املقال

 يهلفال يعتب إذا شاك رج يطأه  ومن لم يزح عن دربه الشوك قبل أن
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وأقل األقسام أن يبعدمها عن حضرة امللك اهلمام، فاتفق أن يف بعض األسحار جتاذب امللك وندمياه 
  : اف األمسار فأثر فيهم السهر لطيب السمر يف ضوء القمر وحالوة ما جنوا منه من مثر عاملني مبا قيلأطر

 بما أرجوه منه متكتما أصرح  متى ما أصادف من أحب بخلوة

 قولي كالمشوق المتيم ليسمع  ينيقول فأصغي أو أبث فينث

 مكل األمور سوى ن وآمره  هديثل حال إن أم أسامره

    

فأخذت امللك عيناه فاستند إىل متكاه فأحنل من طرفه وكاه فلم يتمالك أبو نوفل أن ضحك ملا غنت 
زمارة امللك فتنبه من ضحكه وتعجب من جرائته وفتكه مث استمر متناوما ينظر من يصدر منهما، فابتدره 

ك أما قرأت ويلك ماذا رأيت وأي عجب مسعت ووعيت حىت ترتبك يف الضح: أخو شل وزجره فقال
وفهمت ومسعت وعلمت أن الضحك بال سبب من قلة األدب وإن احلشم وسائر اخلدم ومن نادم امللوك 
وجالسهم حيترم أمورهم ويعظم جمالسهم سواء غابوا أو حضروا ناموا أو سهروا قامواأو قعدوا استيقظوا 

العاشق واملفتون وكذلك أو رقدوا وقد قيل رفع قلم احلساب والضبط والعتاب عن الصيب وانون و
السكران والنائم ال سيما السهران وعذر النائم يا مسكني أعظم من عذر الباقني فإن النوم أخو املوت 

وفيه ما ليس يف غريه من الفوت وقد قال صاحب الشرع الذي زكى منه األصل والفرع حفظه اهللا جبنود 
 ذو الصدق والتصديق رفع قلم التكليف عن الصالة والسالم وحرسه يعتذر عن النائم وكاء السه وقال

النائم حىت يفيق وإمنا اعترب الشرع أحوال النيام وساواهم يف اليقظة صونا لبعض األحكام يف حنو من مخس 
وعشرين مسألة ضبطها من الفقهاء الكملة ولقد طالعت يف كتاب األخالق إن اهللا الكرمي اخلالق حيث 

ت متساوي القدم فال يعتب أحد أحدا وال يزدريه وال ينقم عليه جعل جنسا من األمم يف طبائع وصفا
عيبا هو فيه وعلى اخلصوص إذا صدر من امللوك شيء يعاب فال حيمل ذلك منهم إال على الفضل 

والصواب وكل ما كان يف غري امللوك معتبه فإنه إذا صدر من امللوك يعد منقبه وجيب على من جيالس 
سلوك واختص مبحاضرم واستعد ملناظرم أن ال يبصر منهم إال احملاسن وال امللوك وكان له يف خدمتهم 

خيرب عنهم إال باألحاسن وقد قيل من جالس امللوك بغري أدب حبسه فإنه خاطر بروحه وعرض للبالء 
  .فاستقم كما أمرت: نفسه وقال اهللا األعظم يف كتابه احملكم لنبيه صلى اهللا عليه وسلم

شيبتين هود وأخواا وما ساد العجم والعرب إال بسلوك طريق األدب وقال عليه : سالموهلذا قال عليه ال
أدبين ريب فأحسن تأدييب، فقال املغفل أبو نوفل إذا طهر القلب من اخليانة وعاملت اليد : الصالة والسالم

هل باألمانة وتنقى العرض من العيوب وكان اللسان غري كذب وزكت النفس باحللم وعريت عن اجل
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بلباس العلم يصلح هلا أن تسخر بكل أحد وتفخر على أكرب من يكون ولو أنه األسد وأنا إذا طار ذه 
الصفات طريي فال علي إذا ضحكت على غريي، فقال أخو شل ال تقل ذلك ال واستعذ باهللا من اجلهل 

ب أن يرى نفسه عارية واخليال وأعلم يا ذا الكرامات أن اجلاهل يعرف لثالث عالمات إحداها يا حمبو
عن العيوب الثانية يا رفيق اخلري أن يرى نفسه أعلم من الغري الثالثة أن يرى أنه انتهى يف فنون العلم 
والنهى وبلغ أعلى املراتب وهذا أكرب املعايب وقالت احلكماء إذا رأيت نفسك عارية عن العيوب 

يوب فأنت حينئذ غارق يف حبر العيوب وتصديت لتتبع عثرات الناس بالغيوب وفتشت عن عيوم اجل
وبالذي أنت طالبه مطلوب وانظر يا ذا السكينة ماذا قاله اإلمام مالك رضي اهللا تعاىل عنه حرب املدينة 
ليكن جل مطلوبك حرصك على تفقد عيوبك وقم بذلك عن نفسك وذاتك مقام حسادك ورقبائك 

  : وعداتك وقال ذو هدى وقال سدى

 رهل دهكتفه منه ومن أه على  ئلوب ممتفتى خرج من العي لكل

  وعين عيوب النفس من خلف ظهره  هيونب ععيوب الناس نص فعين

فقال أبو نوفل صدقت ونصحت إذا نطقت فجزاك اهللا عين خرياً ووقاك شراً وضرياً ولكن يا أخي وقعت 
رمى عن الوتر ال ميكن هفوة على سبيل السهوة وحصلت على غفلة واللفظ عن غري نظر كالسهم إذا 

  : رده وال وقوفه وصده كما قيل

 وكيف يرد الحالب اللبنا رد  القول كاللبن المحلوب ليس له

    

ولكن الذنب واالجترا إذا مل يشتهر إال بتوجه عليهما العتاب وال يستحق مرتكبهما العقاب إذا استغفر 
ا ومن املؤاخذة باجلرمية وإن كانت عاقبتها وأناب وأنا وإن وقع مين اخلطا آمن حبمد اهللا من شر اجلز

وخيمة ألا بينك وبيين وأنت مبرتلة روحي وعيين وفيقي وصاحيب ومراعي حقي وجانيب فسرى عندك 
مصون وأمري عن اإلشاعة خمزون وقد قال احلكماء ذو التجارب ال تودع السر إال عند صاحب صدوق 

سويداء قلبك يف أسفل الصندوقفإن استمر عندك صديق وحمب شفيق وأنت هو ذاك املوثوق فاطرحه 
ساكناً صرت وبال أمره آمناً وال يبعد ذلك من شفقتك وسابق صداقتك ووفائك باملروة وقيامك حبقوق 
األخوة وأسأل إحسانك أن جتيب لصاحبك القدمي مرجوة قال أخو شل أعجب أليب نوفل كيف يغفل 

جلاهل أن يقرض ماله باللطف مث يتقاضاه بالفظاظة والعنف أما مسعت يا عاقل قول القائل من عالمات ا
وأن يودع سره وخفاياه وأمره عند من حيتاج أن يتضرع إليه ويقسم يف إخفائه واكتتامه عليه مث حيلفه أن 
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ال يبديه وال يذكره ألحد وال ينهيه وقد قالت احلكماء ال تودع أحداً سراً فإن فعلت فاتك السر ألن 
  : عناء وإبداءه كيد هالك وبالء وقد قيلكتمانه قيدهم و

  كل علم ليس في القرطاس ضاع  اعين شنسر جاوز االث وكل

  : ومل يقصد باالثنني إال الشفتني وقال الشاعر

 الذي يستودع السر أضيق فصدر  إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه

  : "وقال أيضاً"

  ر وينطقفمن الحجارة ما يس  ريرةتودعن وال الجماد س ال

 الجماد فمن به يستوثق وهو  هوإذا المحك أضاع سر أخ ل

  : "وقال أيضاً"

  وحاذر فما الحزم إال الحذر  رصن السر عن كل مستخب

 رهأسر له إن ظ وأنت  هتنسرك أن ص أسيرك

: قال أبو نوفلوكل ما حترك به اللسان انتشر يف الكون واملكان وناهيك يا تامر قضية احلرامي مع الطامر 

 بلغين إن رجالً من احلرامية واللصوص الكرارية كانت نفسه ذات اخليانة "قال"كيف تلك يا أخا شل 
حترضه على الدخول من حواصل امللك إىل اخلزانة وإا رؤية اخلزانة مشتاقة وملعانقة فاسق التحرم عشاقه 

 جنوم احراس بالرصد ولرجوع ذلك وكان جاهداً يف أن يعطيها من مناها ما يرضيها ولكن كانت
الشيطان كل بعد وكتم ذلك السر عن اإلخوان ومضى عليه برهة من الزمان وهو يكابد اكتتامه وخياف 

من السوء ختامه والقدر كائن والكائن حائن إىل أن طفح عليه ما قصد وغال مخر سره يف قلبه وقذف 
م سره عليه واختاليف حجرته فقرصه برغوث يف بالزبد فطلب صاحباً يتلفظ به إليه ويعتمد يف اكتتا

حنجرته فمد يده إليه وأفشى سره معتمداً عليه وقال يف خاطره عند إفشاء سرائره ال هلذا لسان يقدر على 
البيان وعلى تقدير أن لو كان فهو مثل ولدي ترىب من دم كبدي وحلم جسدي واطلع على عوريت فال 

 ستري مث أدىن فاه حىت وافاه وقال يا أبا طامر وكامت السر يف يقصد عتريت وال يكشف سري وال يهتك
السرائر إين عزمت كاملنهمك على الدخول إىل خزائن امللك ألستصفيها وآخذ ما فيها فاكتم هذا السر 
عين وامصص ما شئت من الدم مين مث طرحه يف سراويله واستمر يف نيته على أباطيله مث قصد يف بعض 

لو به على التوايل ويرصده يف املكامن من الدخول إىل اخلزائن فالحت له فرصة فانتهزها الليايل ما كان خي
واستعمل دقائق صنعه وأبرزها وانتقل من ذلك إىل املبيت ولطئ حتت سرير امللك كالعفريت وامللك نائم 

متقد فقصد فوق السرير على فراش احلرير معانق الظيب الغرير وخرزة التاج عند رأسه فقد كأا سراج 
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اللص أخذها واقتطاعها وفلذها فاسهل القوم إىل أن استغرقوا يف النوم وبينما هو متفكر فيما به إذ خرج 
الربغوث من ثيابه ودخل إىل جسد السلطان وقص عليه بلسان القرص كل ما كان من شأن اللص فنهض 

رغوثاً طار ونزل حتت السرير امللك من مرقده فرأى نقطة على جسده فطلب النور لينظر األمور فرأى ب
فقصوا أثره على املسري فوجدوا احلرامي الكسري فربطوه كاألسري ووقع يف األمر العسري باألمر اليسري 

  : فصار كما قيل

 والاهللا أمراً كان مفع ليقضي  مشى برجليه عمداً نحو مصرعه

    

 ال يؤمن عليه اجلماد فضالً عن متحرك  لتعلم يا أبا نوفل أن سراً يف الفؤاد"وإمنا أوردت هذا املثل"
منحيوان ونعوذ باهللا إن كان من جنس اإلنسان وقد قيل للحيطان آذان ومن أمثال العجم األوباش 

للديوان أكواش فلما انقضى هذا الكالم وكان األسد قد استوفاه على التمام وقد أثار يف أحشائه هلباً 
أيب نوفل فقبضوا عليه ووضعوا الغل ف رقبته والسالسل يف ض من مرقده غضباً واستحال وحترك وأمر ب

يديه ورجليه وأمر إىل السجن برفعه بعد التنكيل به وصفعه فتشوش خاطر صديقه وجليسه ورفيقه مث 
انقض الس النظيم ودخل امللك إىل احلرمي فتوجه أخو شل إىل السجن املقفل وألم صاحبه أبا نوفل 

يها األخ الظريف أمل تعلم أن الشخص إذا تكلم يضبط كالمه عليه ويعود حمصول وزاد يف التعنيف وقال أ
ما يلفظ به إليه وقد قال الرب ايد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد وإن كثرة الكالم تضر بالنفس 

عدم أكثر مما يضر بالبدن الطعام وكل هذا املصاب إمنا جاء من قبل اإلعجاب وكثرة الكالم والغرور و
  : التأمل يف عواقب األمور قال الشاعر

  ولقد ندمت على الكالم مراراً  أن ندمت على سكوتي مرة ما

قال حكماء اهلند وفضالء السند ما دام الكالم يف الفؤاد ومل يبد منه على اللسان باد ومل يصب منه سائل 
ر كل أحد خيطبها ومييل إليها حرف يف صدفة اآلذان أو وعاء الطرف فهو كالبنت البكر املشهورة الذك

ويطلبها ويتمىن أن يراها ويترشف لساها فإن ألقى إىل املسامع ووعاه كل ناظر وسامع فهو كالعجوز 
الشوها إذا سلوها وقلوها وهي تالزم صباحاً ومساء ويفر منها الرجال والنساء وحييد كل أحد عنها فإذا 

كماء اللسان أسد وهو حارس الرأس واجلسد تكلمت أسكتت وإذا سلمت أعرض عنها وقال بعض احل
إن حبسته حرسك وإن أطلقته حبسك وإن سلطته افترسك وقالوا الكالم أسريك ما مل تبده فإن تكلمت 
به فأنت أسريه قال بعض احلكماء أنا على ما مل أقل أقدر مين على ما قلت وقال عيسى صلوات اهللا عليه 

مت إال عن ذكر اهللا وواحد منها يف ترك جمالسة السفهاه وقال نيب العافية عشرة أجزاء تسعة منها يف الص
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احلرمني وإمام الثقلني صلوات اهللا وسالمه عليه الصمت حكمة وقال عليه الصالة والسالم البالء موكل 
باملنطق وقال احلكماء السكوت يسترعب اجلهل ويعظم حرمة امللوك ولقد آذيت نفسك وتسبب فيما 

ودودك وأمشت حسودك ولقد كانت حصيت من بالئك ومما دهاين من شدة أوجب حبسك وأقلقت 
عنائك أعظم من كل حصة وقصيت يف ذلك أعجب من كل قصة إذ أنت رفيقي وزميلي ويف حضرة 

امللك ومنادمته عديلي نشأنا على ذلك وسلكنا يف املوافقة واملرافقة أقوم املسالك وكنت املرحو ملخايف 
 حزين ومشتفى شجين وخمزن أسراري وأعظم أستاري وراوية أخباري يف وأيايب يف مطايف ومشتكى

أحباري وراوية أسفاري يف أسفاري ومن أين ألقى مثلك وفيقاً أو أجد صديقاً شفيقاً وأنت صاحب 
  : السراء ومصاحب الضراء وأنشد

  رفيقاً كمن أرضعته قهوة الصبا  جةأين ألقى بعد سبعين ح ومن

 اًذبملني يوماً حكيماً مه وال  هامقل ممم أأريباً ل أديباً

  : ويعز علي ويعظم لدي أن أراك يف هذه احلالة مث أجرى سحائب دموعه اهلطالة وقال

  في محنة ضاق عنها دونه الحيل  وما على الحر أنكى أن يرى حزناً

الصراح عماذا يسفر فيها ولقد حتريت يف هذا األمر املهول وما أدري قصاراه إىل ماذا يؤول وليلة الغم 
الصباح فأنكئ لذلك أبو نوفل وبكى وتضرع إىل اهللا وشكا وقال يا أعز األصحاب وأحب األحباب لقد 

أثر عندي ما قلت من الكالم أكثر مما أصابين من اآلالم كيف يغتفر ألحد اجلانبني ويطلق أحد القيدين 
 عامل السكون والفساد جاء خارجاً عما قدره وأين يعتذر بالقضاء والقدر إلحدى الغصتني وهل شيء يف

اهللا وأراد وكلنا يف هذا سويه والعبد مقهور مع املنية ولكن اجلداد إذا أقبل والحظ بسعدهوتفضل فكل 
حركة تصدر من الغيب العاجز يعجز عن مقاومتها البطل املبارز وكل قول يتفوه به اجلاهل يدع دليل 

ذاهل ودعاميص ذوي اآلراء املنضبطة املناهل تلقى من عقنقل احلرية يف معانيه أدلة العقالء يف جماهل وم
جماهلها مناهل فيصري كل وجه إليها مائل وكل إنسان ا قائل وقوام كل سعد وقبول إليها قابل كما 

  : قيل

 انن أمفالمخاوف كله نم  االسعادة الحظتك عيونه وإذا

  لجوزاء فهي عنانواقتد بها ا  واصطد بها العنقاء فهي حبائل

    

ونعوذ باهللا من ليل السعد إذا أدبر وصبح اخلمول إذا أسفر فإن اللبيب إذ ذاك خيطئ ما كان يصيب 
  : ويفعل العاقل ما ال يرتضيه بأقل فيكون جهد النفس زيادة يف العكس
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  في رأيه قبل الزوال مراحاً  تولى الجد يحتاج الذكي وإذا

  : مان شيمة معهودة وخصلة معدودة كما قيلوانقالب الدهر وانعكاس الز

 هنيوماً ولم يبكه س فأضحكه  ومن ذا الذي ما غره صرف دهره

وأنا كنت غافالً وإن مل أكن جاهالً وقد يكون الشخص عما حتققه ذاهالً وذلك ملا كان عودين الزمان 
ل النعم واإلحسان الدائم والكرم وألفته من سالف الدوران وإرخاء العنان ونيل األماين واألمان وأسبال ذي

فمشيت على ما كنت أعهده ويف نفسي أجده وأيضاً كانت لذة عشرتك ونعيم صحبتك وحسن 
موافقتك وعز مرافقتك أنساين كل بليه وأمنت بذلك كل رزية فأهلاين عن التنكد ودهتين غفلة عن 

 ذكروا إن اهللا جمري "فقال"ثل التوزع والتبدد مثل ما أصاب ذلك اهلدهد قال أخو شل أسرد ذلك امل
اخلري علم بعض عبيده الصلحا منطق الطري فصاحب منها هدهداً وازداد ما بينهما تودداً ففي بعض األيام 

مر باهلدهد ذلك اإلمام وهو يف مكان عال ملتفت إىل ناحية الشمال وهو مشغول بالتسبيح يسبح اهللا 
ء والديباج ال تقعد يف هذا املكان فإنه طريق كل فتان بلسانه الفصيح فناداه يا صاحب التاج والقبا

ومطروق كل صائد شيطان ومقعد أرباب البنادق ومرصد أصحاب اجلالهق فقال اهلدهد أين عرفت ذلك 
وإنه مسلك املهالك قال فألي شيء عزمت على القعود فيه مع علمك مبا فيه من دواهيه قال أرى صبباً 

 يل فيه زخاً وقد وقفت على مكايده وماصب مصايده وعرفت مكيدته وأظنه غوياً نصب يل فخاً يروم
أين هي وإىل ماذا تنتهي وأنا أتفرج عليه وأتقدم بالضحك إليه وأتعجب من تضييع أوقاته وتعطيل ساعاته 

فيما ال يعود عليه منه نفع وال يفيده يف قفاه سوى الصفع وأسخر من حركاته وأنبه من مير على 
الرجل وذهب وقضى حاجاته وانقلب فرأى اهلدهد يف يد الصيب يلعب به لعب اخللى خزعبالته فتركه 

  : بالشجى ولسان حاله يلهج مبقاله

 حياض الموت والطفل يلعب تقاسي  اهينل يهفي يد طف كعصفوره

 ربالطير مطلوق الجناح فيه وال  فال الطفل ذو عقل في يد طفل لحالها

أما : يف وقع يف شرك الصياد وقلت يل أنك وعيت ورأيت ما رأيت؟ فقاليا أبا عباد ك: فناداه وقال
مسعت أن اهلدهد إذا نقر األرض يعرف مسافة ما بينه وبني املاء وال يبصر شعرة الفخ وذلك لينفذ ما كتبه 
اهللا تعاىل وقدره من قضائه وقدره وناهيك يف قضية القضاء والقدر قضية آدم أيب البشر مع موسى الكليم 

ليهما الصالة والتسليم ملا جرت عليه أحكام القضاء والقدر فتمت مشيئة اهللا تعاىل السابقة يف عمله ع
  : وجرى ما مل تدركه عقول الفحول يف ميدان إرادته من سوابق حكمه وحكمته وأنشد اهلدهد

 درمبصرة الق والعين  رىا جمسائلي ع يا
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  رجاء القضا عمى البص  أن إذات بما سمع أو

  : وقال أيضاً

  إن القضاء إن أتى يعمى البصر  كنت أخطأت فما أخطأ القدر إن

  : وامسع أيها العاقل قول القائل

 ذا عقل وسمع وبصر وكان  رئرا الم أمأراد اهللا إذا

 دريأتي به محتوم أسباب الق  اع مي دفيفعلها ف وحيلة

  سل الشعروسل منه عقله له   هبلى قأذنيه وأعم أصم

 دراء وقشيء بقض فكل  تقل فيما جرى كيف جرى فال

وأنا ملا اغتررت حبدة بصري ذهلت عما جيول يف فكري فتغطت حدة استبصاري فوقعت يف فخ غنراري 
أما مسعت يا مهام قول اإلمام إذا حلت املقادير ضلت التدابري مث قال أبو نوفل وقد أثر فيه كالم أخي 

  : شل

  رداوني بالتي كانت هي الداء  مي فإن اللوم إغراءدع عنك لو

    

وإمنا أوردت هذه احلكاية لتخفف عين ما يف تقريعك وتوبيخك من نكاية وتعلم إن األمور كلها جلها 
وقلها جارية على وفق ما قضاه اهللا تعاىل وقدره وأثبته يف سابق عمله يف اللوح احملفوظ وسطره وإن 

باب تضاف إىل العلل واألسباب وال شك يف هذا وال ارتياب فقد مر أن الذهول كانت األحكام يف هذا ال
شغلين عن الفضل بالفضول وإن العذر غري مقبول فإن اجلهل ال يكون حجة وال خملص لسالك ال سوأ 
احملجة وقد طال الكالم واحلق بيدك والسالم وأما اآلن فجل املقصود من لطفك املعهود وبذل اهود 

ابق العهود وقدمي الصداقة وأكيد احملبة والعالقة عطف اخلواطر امللكية ورجوعها على ما كانت وتذكر س
عليه من الصدقات السنية والعواطف امللوكية وأقل األقسام اخلالص من هذه البلية وعلمك قد أحاط 

ا بأوثق مناط أين شخص وحيد بني مالزمي اخلدمة فريد مل يكن يل أخ سواك وأنت مشتكاي وأن
مشتكاك وهذا أو إن الفتوة وزمان املروة وعدم التخلي عن اإلخوان واالنبعاث باهلمة الثابتة األركان 

والسعي يف خالص الصاحب القدمي من هذا البالء العظيم وأسألك بسالف اخلدمة واملودة ذات القدمة أن 
  : نشدال تذكر ما سلف من التقصري املوجب للتلف فإين معترف أين للذنب مقترف وأ

 حيث قدرت أن اللوم بنفعه من  جاوزت في اللوم حداً قد أضر به
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وإين إذا تفكرت وتصورت ما وقع إذا تذكرت وإن كان قد مضى يضيق يب الفضا وأغرق يف عرق احليا 
  : وتسود يف عيين الدنيا فكأنه يف هذا القبيل عين قيل

  قبضاإذا ما ذكرت الحب يشتد بي   ائرب طالفؤادي في مخ كأن

    

وهذا القدر من اإلعالن يكفي وأين أستحلي إذا مر خباطري غصص حتفي مث عال زفريه وشهيقه وبدا من 
هليب قلبه بريقه ومن وادي دمعه عقيقة حىت خيف عليه غريقة وحربقه ورق له ورق له عدوه وصديقه 

الكالم للعدوان فضالً عن أحياش وبكى لبكائه رفيقه قال أخو شل اعلم أيها األخ املفضل أين مل أقل ذاك 
قلب وإيالم ولكن تأمل حناين أجرى اهللا ذلك على لساين ومل يكمن لذلك احلديث باعث وال قصد عابث 
أو عائث ولكن صفو احملبة ووفور الصدق أوجبا التلفظ بذلك النطق وكيف ال أدرك دقائق املعاين وأناهلا 

أهل الوداد فهل خيطر ببالك غري ذلك ويأىب اهللا واألخالق من مثار فضائلك جاين وأما بذل االجتهاد من 
الكرمية وما عملته من مهة وشيمه وفواضل فضائل من موانح خصائلك اقتباستها ومطارف معارف على 
منوال سحاياك نسجتها أن أختلف عن التعلق بأهداا وأغلق أبواب مقاصدها يف وجوه طالا وأنا إن مل 

ودي يف مساعدة خلي وصديقي وصاحيب ورفيقي مبا تقتضيه املروءة والفتوة أبذل جمهودي وأصرف موج
والصداقة القدمية واألخوة وإال فأي فائدة يف وجودي لوالدي ومولودي وطاريف وتليدي وصديقي 

وقد قيل أربعة أشياء فرض عني يف شريعة املروءة على احملبني وكذلك اإلخوان وسائر . وودودي
 املشاركة يف النوائب وتعاطي دفعها من كل جانب الثاين إذا ضل أحدهم عن الصحاب واخلالن األوىل

طريق السداد يردونه إىل سبيل الرشاد وال يتركونه على غري الصواب بل يستلطفونه بألطف خطاب 
الثالث إذا صدر من أحدهم نوع جفاء يالقونه بالوفاء والصفا وال يتركونه على شفا وال ينسون الوفاء 

اجلفاء احلادث فرمبا يتفرع على ذلك ما يؤكده من العوائثالرابع ال يؤاخذون املقصر يف حال القدمي ب
الغضب بل يرجئون عقوبته إىل أن يطفأ اللهب فرمبا يتعدى بواسطة الغضب احلد فيقع بسبب ذلك بني 

د إىل تاليف وهذا ألصحاب نكد مث أن أبا نوفل قال ألخي شل املبادرة أوىل إىل التاليف لئال يسابق اجلنو
املصاب إمنا جاء بغتة وأخذ قلوبنا وأمساعنا تة فاستعمل فكرك القومي وتوجه إىل التدارك بقلب سليم 
فقال هاأنا أذهب على الفور هلذا املطلب النافع وأقوي العزمية واجتهد يف دفع املوانع فأول ما ابتدئ 

األمر املشتبك فأبين على ذلك ما يناسبه وأجاريه فيما بقصد امللك وانظر ما يصدر منه قوالً وفعالً يف هذا 
مييل إليه خاطره وال أجاذبه مث توجه إىل األسد ودخل عليه فوجد الدب جالساً بني يديه وقد بلغه قضية 
الندمي وأنه حل به العذاب األليم فاغتنم الفرصة وبادر ليتم على أيب نوفل الغصة ويتعاطى يف أمره قصة 
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 شل أن يفتتح الكالم مث أفكر يف أنه رمبا يعاكسه الدب يف املرام وأنه إذا قام يف وخصة فأراد أخو
املناقضة ال ميكنه مقابلته املعارضة وإن سكت فالسكوت رضاً وإن وافق فعلى غري مراده مضى فأمسك 

لس عن الكالم ورأى السكوت مقتضى املقام مث أمعن النظر وأجال قداح الفكر فرأى أنه إن انفصل ا
من غري أن يفصح بشيء وينبس رمبا يفوت املقصود أو يسابقه باملعاكسة عدو أو حسود ال سيما مثل 

الوزير الرفيع اخلطري صاحب الرأي والتدبري وهو عدو قدمي ويف طرق اخلزي نظريه عدمي فإذا بادر بالكالم 
  : رمبا يقع منه فلتة مبقام كما قيل

 انكمصادف قلباً خالياً فتف  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

فتلقاه امللك بقبول فيصول كما خيتار يف ميدان الفتك وجيول فتنعقد األمور وتتقصد وتنعقف األخالق 
األسدية وتتعرد فرأى األوىل املبادرة بالكالم والوقوف يف مقام الشفاعة أنسب باملقام فإن عارض أحد 

وكان امللك قد مسع كالمه بعد معرفة سالمته عرف أن جوهر كالمه عرض وال تصدى إال لغرض 
وإلقائه على أيب نوفل عذله ومالمه وكالمه معه وينهمك مقبول وما ألحد عنه عدول، وكان الدب 

منتظراً خروجه من عند امللك حىت خيتلي بالكالم معه وينهمك فأدرك أخو شل هذا املرام فوقف يف مقام 
ائف الدعاء والقيام مبا جيب من مراسيم الثناء العلوم الشريفة واآلراء الدعاء وبادر بالكالم مث قال بعد وظ

املنيفة حميطة أن من عادة امللوك العظام وأخالق السالطني الكرام العفو عن اجلرائم واالغضاء عن العظائم 
ال سيما إذا صدر ذلك من أحد املخلصني والعبيد املتخلصني على سبيل السهو واخلطأ ال على سبيل 

  : عمد واألبتراال

  ومن له الحسني فقط  من ذا الذي ما ساء قط

    

وأن العبد األقل أبا نوفل الواقع يف اخلطر اخلطري املعترف بالذنب والتقصري متوقع غفرها من صدقات 
احلضرة امللوكية ومرامحها وما اعتاده من محلها الشامل ومكارمها وحمتم على امللوك القيام بقبول الشفاعة 

سائر اخلدم واجلماعة خصوصاً وقد كان رفيقاً ندمياً ومصاحباً قدمياً وال يقصد اململوك بذلك دون 
األسواق احلسنات الكثيفة إىل دفائر الصدقات الشريفة وقصد اخلري وذهاب االسي والضري وانتشار صيتها 

 األسد مجن هذا يف اآلفاق واألطراف بالعلم واحللم والعفور والصفح والفضل والعدل واأللطاف فالن
اخلطاب وعرف أن قصد الشافع من هذا إمنا هو الثواب والصواب فاطرق ملياً ومل حيرمن األجوبة شيا 
فتأثر الدب اخلبيث والعد والقدمي هلذا احلديث وخاف أن يكون الكوت رضا وأن هو رضي يفوت منه 
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لفرصة وقع يف غصه ومىت بقع املىن واألطراق عالمة احللم والسكوت يف احلرب دليل السلم ومن فوت ا
  : أبو نوفل املختال يف مثل هذا العقال وما أطراف مقال من قال

  فاذبح وكل وذر األفراخ في عنقي  ركرأيت غراب البين في ش وإن

 ": وقد قيل"

 إذا مل تطأهم أصبحوا مثل الثعبان    إذا صارت أعداء منالً فام

  على ضعفه أن صار داخل آذان    وكم ذا يقاسي من أذاه وقرصه

فانربى وانربم وتصدى للمعاكسة ذلك الربم وغطى دسائس لؤمه بنقوش الكرم وقال أعلم أيها الندمي 
القدمي ومن هو للملك أو يف خدمي أن الواجب على مجيع اخلدام أن يكونوا يف الصدق متساوي األقدام 

لك غرضاً وال يطلبوا سوى رضاه على النصيحة عرضاً فال يصادقوا اخلائن وال وال يقدموا على نصيج امل
يصدقوا املائن وال يواطؤا اخلاطي وال املذنب املتعاطي ولو بالكالم الواطي وال خيفوا اخليانة واجلنابه وال 

ية وإخفاء يرعوا يف ذلك أدىن الرعاية فساعد السارق سارق ومعاضد املارق مارق والقيام مع اجلاين جنا
اخليانة نكاية ويف هذا الكالم كفاية ومن اعتذر من حناية جان ال سيما أن كانت يف حق ملك أو سلطان 
فهو شريك فيها بل أعظم جرماً من متعاطيها ألن عظم اجلناية يا ذا الدراية إمنا هو حبسب اين عليه وأن 

ه املعاين وهلذا قال بعض أهل االفضال أن ذلك لوهن عائد إليه ال على مقدار اجلاين وأنت ال جتهل هذ
تعاطي الفساد يا ذا الرشاد ليس فيه صغربه وأن كل ما خيالف األمر كبريه وذلك بالنظر إىل اجلناب 

األقدس القاهر تعاىل وتقديس فقال أخو شل كالم موالنا الوزير هو املفضل وما أشار به هو الصواب 
 خبري باننا كلنا حمل اخلطأ والتقصري وال يسع الكبري منا والصغري إال املعدل يا موالنا الوزير علمك اخلطري

احللم الغزير والعفو عن كثري وقل يل من هو الربئ عن اهلفوة والذي ال يتوقع من موالنا امللك عفوه وأن 
ري مل تقع الشفاعة يف اجلاين وذي اخلالعه وخمالف سنة اجلماعة فاحملسن ال حيتاج إىل شفاعه ومن مل جي

املكسور ويأخذ بيد احملقور فما جيد عند انكساره جابراً وال يؤخذ حني بيد حني يصري عاثراً وقد قيل من 
 : مثلك الفضيل وصاحب األدب اجلزيل

 وأمرك يف رقاب اخللق جاري      إذا أصبحت فينا ذا اقتدار

 فمن يقبل يقل عند العثار      أقل وأقبل عثارا واعتذارا

  وغفران الكبائر من كبار    فوافما زال الصغار ثروم ع
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رم وكرب األمث فإن العفو إذ ذاك وأحسن العفو يا ذا السلوك عفو السالطني وامللوك ال سيما إذا عظم اجل
صادر من ملك ذي سلطان قادر مع قوة الباعث على املؤاخذة والقدرة الشاملة النافذه وغري امللوك من 
العاجز والصعلوك عفوهم إمنا هو عجز خشيه أو لتمشية غرض مشيه وامللوك إمنا عنهم اخلالل احلميدة 

الصاغر يهفون وقد قسم احلكماء واحلكام ما يقع من واخلصال الشريفة السعيدة وإال كابر يعفون وا
الذنب واآلثام أربعة أقسام فامسع يا كبري هفوة وتقصري وخيانة ومكروه وحرروا ذلك وضبطوه وذكروا 
لكل جزءاً قروره فجزاء اهلفوة العتاب وبه نطق الكتاب وجزاء التقصري املالمه على ما أورث من ندامة 

ن يف ارتكاا للعاقل صعوبة وأعظم بعقاا مثوبة وما يرتكب املكروه إال الغافل وجزاء اخليانة العقوبة فإ
املعتوه وجزاؤه أيضاً مبثله وهذا على مقتضى العقل وعدله والذي صدر يف سابق القدر من املخلص أيب 

 ملوالنا نوفل إمنا هي هفوة ا زل وجزاؤه على هذا احلساب إمنا هو العقاب وقد استوفاه وزيادة ويف هذا
امللك اإلرادة فإن شاء عاقب على الذنب الصغري وإن شاء عفا عن اجلرم الكبري واهلفوة ال يكاد يسلم منها 

اخلواص فضالً عمن هو يف شرك العبودية واألقتناص وألن يؤثر الفضل عن امللك وعلى طريق عفوه 
 صفحات األيام وال شك أن يسلك الدرب للستلك خري من أن يؤثر عنه لنفسه انتقام وخيلد ذلك على

سرية العفو والفضل أفضل من القصاص والعدل وذلك هو الالئق باحلشمة واألوثق للحرمة واألجدر 
لناموس السلطنة واألبقى على ممر الدهور واألزمنة وقد قال سيد املرسلني وحبيب رب العاملني ينادي مناد 

إال من عفا وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يوم القيامة من كان له عند اهللا يد فليقم فال يقوم 
العفو ال يزيد العبد إال عزاً فاعفوا يعزكم اهللا ولقد كان مجاعة من عظماء امللوك واألكابر يبحثون عمن 

تعاطى الذنوب واألجرام من األصاغر ال سيما ملن يتعرض لذات امللك ونفسه ويستعني بطوائف على 
اقدروا عليهم وتلذذوا بالعفو واإلحسان واستعفوا وحسبك يا أبا جهينه ومن فساده من أبناء جنسه فإذ

فضله أعذب مزينه واقعة ابن سليمان املخلدة على ممر األزمان وما تضمنت من مكارم األخالق اليت 
 هلا "قال"تعطرت ا اآلفاق فتوجه األسد إليه ومال وقال أخربنا يا أخا شل كيف كان هذا املثال 

أيام بين أمية وتطرزت خلع األيام بأعالم الدولة العباسية وأشرق بطلعة أيب العباس السفاح يف ديار انتهت 
جري الدهر أمين صباح بأحسن فالح اختفت جنوم أفالك بين أمية وكواكب من بقي من تلك الزواهر 

 ويرغب من يدري املضيه وكان منهم إبراهيم ابن سليمان بن عبد امللك بن مروان وجعل السفاح يتطلبهم
م ويرهبهم إىل أن ظهر ابن سليمان وكان من أمره ما كان فحكى أنه كان باحلرية خمتفياً يف هم وحريه 
قال ففي بعض األيام تراءت يل على سطح سواد أعالم فوقع يف نفسي وغلب على حدسي أا قد جاءت 

وإىل الكوفة أتيت فدخلتها خائفاً لطليب راغبة يف عطيب فتنكرت يف احلال واختفت وخرجت من احلرية 
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أترقب ومل يكن يل فيها مترصد وال مترقب وال صديق أركن إليه وال صاحب أعول عليه فصرت يف تلك 
  : البالد مثل املنشد ببغداد

  وللمفاليس دار الضنك والضيق  مةعدار آلهل المال من بغداد

 قمصحف في بيت زندي كأنني  اظللت حيران أمشي في أزقته

    

فأداين املسري إىل باب كبري منظره جليل وداخله دهليز طويل ليس فيه أحد من احلجاب والرصد فدخلت 
إليه وبه مكان فجلست عليه وإذا برجل جسيم الشكل وسيم على فرس جواد مع طائفة من األجناد 

ن مجاعته فلما رآين فدخل إىل دهليز الباب ويف خدمته غلمانه واألصحاب إىل أن نزل عن دابته وانفرد ع
يف وجيف ووجل قال من الرجل فقلت خاللك الذم خمتف على دم واستجرت جبوارك ونزلت يف ديارك 
فقال أجارك اهللا ال ختف من سواه مث أدخلين يف حجرة لطيفة تشتمل على أشياء ظريفة قد جعلها مضيفة 

وال وال يسألين فعال وال قوة بل يرتهلا كل من قصده جهله أو عرفه فمكثت عنده حوال أصول يف نعمه ص
كان يركب من األسحار ويرتل إذا انتصف النهار وذلك كل يوم ال تأخذه عن ذلك سنة وال نوم فسألته 
يف بعض األيام وحنن يف أهىن مقام وقد صرت عيبة سره ومرآة قلبه وصدره عن ركوبه ونزوله وموجب 

مللك بن مروان قتل أيب صربا وأورثين بذلك نكدا أو تنقله وحلوله فقال أن إبراهيم بن سليمان بن عبد ا
ضرا وأوهج يف فؤادي هلبا ومجرا وقد دارت على بين أمية الدوائر وبلغين بقتله من كربه فآخذ بثاري 

وأكشف عين عاري وأطفئ هليب وآخذ ثار أيب قال ابن سليمان فعجبت من قضاء الرمحن وكيف ساقتين 
القضاء برجلي إىل من هو دائر على قتلي فاستحييت منه ومن اهللا أرجلي إىل شبكة مقتلي وأمشاين 

وكرهت عند ذلك احلياة فسألته عن اسم أبيه ال حتقق ما يبديه وينهيه فأخربين فعرفته إين أنا قتلته فقلت 
يا هذا وجب على حقك وأنا غرميك ومسترقك وقد قرب اهللا خطاك وأنا لك متمناك فقال وما ذاك 

م الذي على طلبه يم وأنا قاتل أبيك فافعل يب ما يرضيك وخذ ثارك وأطفئ نارك فقال فقلت أنا إبراهي
كأنه طال بك اجلفاء وأضر بك االختفاء فأردت باملوت اخلالص واستندت لدعوى القصاص فقلت ال 
واهللا الذي علم السر وأخفاه بل قلت احلق وفهت بالصدق وخالص الذمة يف األوىل أخف من قصاص 

وأوىل أنا فعلت بأبيك األذى يف يوم كذا ومكان كذا قال فلما علم ذلك مين وحتقق أنه صدر األخرى 
عين احرت عيناه وانتفخت شفتاه وقامت عروقه وملعت بروقه وأزبدت شدوقه وأطرق إىل األرض وكاد 

يأكل بعضه البعض وجعل يرجف ويرعد ويزأر كاألسد ويتململ كريشة تقلبها الريح يف قاع البلد 
استمر على ذلك زمانا يتأمل فيما يفعله يب إساءة وإحسانا إىل أن سكنت رعدته وبردت مهته فأمنت و
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سطوته وقهر جديسورته مث أقبل على رفع رأسه إيل وقال أما أنت فستلقى أيب غدا فيقتص له منك جبار 
كن قم واخرج ول. السما وأما أنا فال أخفر ذميت وال أضيع جواري وحرميت وال يصل إليك مكر ومضى

عين فلست آمن نفسي عليك وال أقدر بعد اليوم أنظر إليك مث دفع إىل ألف دينار وقال استعن ا على ما 
ختتار فلم آخذها وال نظرت إليها وخرجت من داره ومل أعرج عليها ومل أر أكرم من ذلك الرجل وال 

وقى اهللا موالنا شر النكاية ليعلم أن  هذه احلكاية "وإمنا أوردت". أحلم وال أعظم مكارم منه وال أجسم
الذنب الكبري يستدعي العفو الكثري ممن قدره عظيم وحسبه جسيم ونسبه كرمي كما قيل يف حمكم الكتاب 

وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم : احلكيم
فقال الوزير ناموس السلطنة وحشمتها وهيبة . لقاها إال ذو حظ عظيموما يلقاها إال الذين صربوا وما ي

امللك وحرمتها له شروط كل منها حمرر مضبوط وباحملافظة عليه حموط وال بد من إقامة أركاا وتشييد 
بنياا وجيب الوفاء ا على اململوك واملالك ويفترض القيام ا على سالطني املمالك واإلخالل برعايتها 

ن يف الوالية فال غىن عن العمل ا ورعايتها أحسن رعاية فمن ذلك أن ال يسامح مجاعة وال يغفل وه
عنهم وعن كيدهم ساعة فساعة وال يركن إليهم يف إقامة وال سري حيث ال يصدر عنهم للملك وال 

 أعداء للملكة خري فمنهم من يعزل اإلنسان عن منصبه من غري وقوف لعزله عن سببه ومنهم من يوايل
امللك وهو ذو اجتراء منهمك ومنهم من يراعي مصلحة نفسه ويقدمها على مصلحة خمدومته يف حاليت 

رخائه وبأسه ومنهم من يفشي سره وال يراعي خريه وشره ومنهم من يتعرض لسقطه وغلطه لتغيري 
فسد يف خاطره وسخطه ومنهم من ينتقص حرمته وينتهك عظمته وحشمته ومنهم ذو الطبع اللئيم امل

احلرمي وال شك أن أبا نوفل املهمل املغفل قد ارتكب بعض هذه الصفات وهو متلبس بأشنع احلركات 
     وهذا يدل على لؤم أصله وشؤم حمله وسوء طوبته وفسداد نيته ومن أكرم اللئيم فهو 

  : امللوم وهذا أمر معلوم وقد قيل

  رداوإن أنت أكرمت اللئيم تم  أنت أكرمت الكريم ملكته إذا

فقال أخو شل الفقري ال تقل ذلك أيها الوزير فإن أبا نوفل عبد خدمي وخملص قدمي وظريف ندمي وحمب 
صديق وودود شفيق أمني ثقة ذو وفاء ومقه حمب ناصح وجليس صاحل مل يعلم موالنا امللك عليه إال اخلري 

نه وال يشينه يف الدارين وال يريبه ومل يزل يسري يف طريق العبودية أحسن سري ومل يطلع منه على شيء يعي
بل هو مالزم لوظائف عبوديته مباشر ملا جيب عليه من شرائط خدمته مل يصدر أبدا غش ملخدومه وال 

خروج عن امتثال أوامر مرسومه فإن منه هفوة نادرة أو سهوة بادره أو جفوة سادره فحلم موالنا امللك 
  : املتعاضد ألجل هذه الزلة الواحدة كما قيلال يقتضي بل وال يرتضي إطراح هذه األوصاف 
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 الالتي سررن ألوف فأفعاله  فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا

مع أنه حصل له من كسر اخلاطر وإحراق القلب وإغراق اجلفن املاطر ما ال جيربه إال العواطف السلطانية 
واللطف تكفيه ومن أليم اجلفاء واملراحم الشريفة امللوكية ونظرة من احلنو والعطف وذرة من الشفقة 

تنجيه وبعد شدة املمات حتييه وإال فال نعرف أحداً جيرب كسر ذلك الوهن أبداً إال اآلالء السلطانية من يد 
العلو تعاىل مقامها إىل درجات السمو والعطف واحلنو مث عطف على الدب وقد حفر إليقاعه اجلب وقال 

 بني اجلماعة فقد أقمت نفسي ملا وجب عليها يف مقام الشفاعة فال أما أنا مع قلة البضاعة واحتقار مقامي
أقصر فيها وال أرجع عنها ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها وأسال صدقات موالنا أيب 
اللماس املساعدة يف إجناز هذا االلتماس وأن يكون هذا شريكاً يل يف إحراز هذا اجلعل والوصول إىل 

الفصل فإنه يرد عنا فئة ومن يشفع شفاعة سيئة وأرجو من وزير املمالك أن ال يقع أنواع الفضل من هذا 
منه خمالفة يف ذلك فإن من سكن الكرم يف ربعة ال يصدر منه ما يلبق بكرم طبعه اللئيم بتكلفبل حيسد 

عليه ويتأسف إذا شرع يف مكارم األخالق وتعاطى فيها ما مل يقسمه له مقسم األرزاق ترى وجوه 
اسنها يف مكاا تتستر منه بانقاب النشوز وأبكار خدورها يف قصورها تتراءى لعينه يف صورة شوهاء حم

عجوز فال يطاوعه لسانه يف طيب املقام إىل طيب املقال وال يبعثه جنانه إىل مباشرة حسن الفعال فيصري 
  : كما قيل

  وتأبى الطباع على الناقل  مكمن القلب نسيان يراد

ى دين ملوكهم سالكون طريق سلوكهم وحيث كان موالنا امللك جمبوالً على الشفقة الكاملة والناس عل
واملراحم الشاملة فكلنا جيب على ذمتنا ويلزم دائرة مهتنا أن نتخلق بإخالفه العلية ونتشبث بأهداب 

 دياجري املعاش مشائلها الرضية ونتعاون مجيعاً على التزين مبالبسة مالبسها البهية ونستضيء بل تدي يف
بدراري أفالك صفاا الزكية فإن العبد فيما يتعاناه جمبول من طينة مواله وإن اهللا جل وعال ال يضيع أجر 

من أحسن عمالً قال فاجلم الدب ذو الساقطة مبا فعله من املغالطة مث أمسكوا عن الكالم وانتظروا ما 
وى أن قال صلوا يف الرحال وال تبدوا وال تعيدوا وال يصدر من الضرغام فلم يبد خطاباً وال أى جواباً س

تنقصوا يف هذه القضية وال تزيدوا حىت أمعن فيها النظر واستشري فيها مشري الفكر فمهما أشار إليه الرأي 
وأرشد إىل اتباعه اهلدى فيما يتعلق حباله تقدمت إليكم بامتثاله فلما انصرفوا توجه أخو شل إىل احلبس 

أبشر بالنجاح والفالح والصالح فقد رأيت يف :  ما جرى بينه وبني ذلك النحس مث قالوذكر ألخيه
جبني الفوز نور صباح وال شك أن اهللا الغفور جيري على يدي ولساين من األمور ما جيلب السرور 
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ويذهب الشرور فكن أوثق سبور وإن حصل يف الطريق عقبة تعويق فال يكن يف صدرك حرج فإن وراءها 
  : لفرج فإن الظفر مقرون بالصرب والصرب مشفوع باليسر وقد أجاد صاحب اإلنشادباب ا

 هالصبر باإلمهال تلحف فمركب  أصبر على ما جرى من سابق قدما

    

كنت أرى إن هذه القضية تؤخر ويرجا السعي يف : فشكر له مجيل سعيه مث عرض على مشري وعيه فقال
د أدبر واحلظ عن املساعدة قد تأخر وإذا حترك الشخص والسعد أمرها وال يذكر وسبب ذلك أن الطالع ق

ساكن وتبسم الدهر والزهر باك وطلب شكر مساملته وهو شاك فهو كقاطع البحر باملراكن والباين على 
ثبجه أماكن ال يصلح له عمل وال ينجح له أمل فيشبه إذ ذاك احلمار املعصوب العينني يف املدار يقطع 

 يفارق مكانه كذلك من يتعاطى األعمال والسعد غري عمال فال يستفيد إال التعويق باملسري زمانه وال
والتبعيد ففي تلك احلال ينبغي اإلمهال ال اإلمهال إىل أن يتوجه السعد باإلقبال فعند ذلك مد الشباك 
 وصيد السماك فإن السعد أتاك والدهر واتاك وناهيك قصة كسرى القدمي مع وزيره بزرمجهر احلكيم

 بلغين أن كسرى أراد الترته فثىن إىل حديقة "فقال"فسأل أخا شل بيان ما نقل من املثل أخوه أبو نوفل 
عنان التوجه وطلب احلكيم بزرمجهر وجلسا حتت دوحة زهر على بركة ماء أصفى من دموع العشاق 

ل ينادم وزيره وأنقى من قلوب احلكماء مث طلب طائفة من البط لتلعب قدامه يف الربكة وتنغط وجع
ويتلقف منه حكمه املنريه ويتعرج على البط وهو يلعب ويتأمل يف أنواع حكم الصانع اخلامت من أصبعه 

وهو ساه وشاهد بزرمجهر هذا األمر فما أبداه وال أاه فالتقمته بطة وغطت يف املاء غطة وكان فيه فص 
نهار وأكمل مشقة على قرطاس األقطار أذن مثني وكسرى به من املغرمني فلما سود قلم االقتدار بياض ال

كسرى للوزير باالنصراف وقد أسبغ عليه خلع األنعام واإلسعاف ودخل كسرى إىل احلرم وافتقد من 
أصبعه اخلامت فلم يتذكر ما جرى له وال وقف على كيفية هذه احلالة فأرسل يطلب الوزير البارع وسأل 

يف الطالع فرأى أن الكالم فيأمر اخلامت غري نافع فلو تكلم منه عن خامتة الصائغ وكان الوزير قد نظر 
بصورة الواقع ذبح مجيع البط وما وجد ألن الطالع مانع فكتم أمره وكلمه بكالم احلقيقة احلد جامع مانع 

مث أنصرف وذهب واستمر كسرى على الطلب ومل يزل بزرمجهر يراقب األوقات وينظر يف أحوال 
لطالع وزال من السعد املانع وتيمن الفال وحسن البال وحال الوبال فتوجه الساعات إىل أن استقام ا

بزرمجهر إىل خدمة خمدومه وأخربه مبا كان خمفياً من أمر اخلامت يف جيب مكتومه وأنه سقط من أصبعه 
 وهو على الربكة يف موضعه فبادرت بطة إىل الغطة فاختطفته وابتلعته بعد ما التقمته فأحضروا البط مجيعه

وذحبوا من عرضة واحدة بديعة فوجدوا اخلامت يف حشاها ومل حتوج إىل ذبح سواها مث سأل كسرى 
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كان إذ : احلكيم األديب ملَ مل خيربه ذا األمر الغريب يف أول وقوعه وصدوره وما موجب تأخريه فقال
 فالطالع واستقام ذاك اجلد يف انعكاس والسعد يف انتكاس والطالع يف سقوط والنجم يف هبوط وأما اآلن

والسعد كاخلادم أقام وجنم السعود قد حال عنه اهلبوط والوبال ويف استقامة السعد وإقباله من بعد يفعل 
 هذا النظري لتعلم أن معاندة التقدير "وإمنا أوردت"الشخص ما شا فالدهر معه جار سواء جاري أو ماشي 
بالغة ويكون األمر فيه ممانعة ومراودة فينعكس أمر خطري وخطب عسري فرمبا يفرغ اإلنسان جهده يف امل

املرام ومل حيصل سوى إضاعة أيام ومل أذكر هذه املفاوضة إال على سبيل العرض ال املعارضة ملا علم منك 
من وفور الفضيلة وإن مقاصدك على كل حال مجيلة فقال أخو شل األمر كما زعمت وأشرت به 

 عدوة غادر أو حسود ماكر أو مبغض مكابر فينهى املسامع ما ورمست ولكن خشيت أن مل أبادر يسبقين
  : ليس بواقع فلم نشعر أيها البطل إال وقد وجل قلب امللك أنواع من مكر ودخل فيصري كما قيل

 انكمفصادف قلباً خالياً فت  أناني هواها قبل أن أعرف الهوى

    

عوى ملن سبق ال ملن صدق وباجلملة يا أبا عويله ال سيما وقد تقرر يف األمثال عند غالب الرجال أن الد
إذا كانت مقاصد الشخص مجيلة فإن اهللا تعاىل ينجحها وال يفضحها ويدبرها وال يدمرها وإن كان يف 

الظاهر وعند البادي واحلاضر يظهر يف بعض القضايا نوع هم وغم لكن ذاك السر مل يطلع عليه إال مدبر 
 إىل العزيز الغفور الذي هو مدبر الطالع والغارب ويف احلقيقة رب العامل وإذا فوض الشخص األمور

املشارق واملغارب وعلم أن مقاليد األمور بيد تدبريه وإن ملوك األرض حتت تصريف تقديره وتسخريه 
استراح يف كل املطالع وأخلص التوكل فنجاه اهللا من كل الوقائع وأوصله إىل ما رام من املطامع 

اصح األستاذ األمني الدمشقي مع اخلائن جاسوس بغداد وهي طويلة طائلة يف جملدة  قضية الن"وحسبك"
كاملة وأيضاً مل أبادر مبفاحتة السلطان يف أمرك يا أعز اإلخوان إال لئال أنسب إىل اون وتوان وما من 

ونة شروط املروة والصداقة واألخوة أن يتخلف الفطن يف مثل هذا املوطن عن مساعدة األصحاب ومعا
األحباب ال سيما صديق مثلك وحبيب متسم بفضلك وإين ال أدع من أنواع االجتهاد وما حيسن ببايل يف 

اإلصدار واإليراد شيئاً إال فعلته وال أمر إال قدمته وال فكر إال استعملته ولو بذات يف ذلك روحي ومايل 
ته مكرماً مقامي مصغياً إىل وخيلي ورجايل وإين مباكر باب امللك ومالزمه كأحسن من سدك فإن راي

كالمي خاطبته مبا يليق وسلكت يف الشفاعة وحلو العبارة أوضح طريق وإن شاهدت يف خلقه شكاسه 
ويف طبعه شراسة وصعوبة ومشاسة سلكت سبيل حسن السياسة ويف اجلملة استعمل علم الفراسة ويف كل 

اقض واملعارض من األعداء وأقصد النحج حكم نظرية وقياسة وأستعني باألقرباء واألوالد وأغالط املن
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وأراقبه وارتقب السعد وأخاطبه وأسلك مع كل أحد ما يناسبه فالعدو أقتله واحلسود أختله والعذول أفتله 
واحملب أحتله واملبغض أبتله ومن تصلب يف املدافعة أمثلة إىل أن ينقضي هذا األمر وينطفي منه اجلمر 

مر مث أنه بات مفكراً وبادر إىل الصباح مبكراً وأم أبواب السلطان قبل ويقبل مبشر األماين بالطبل والز
سائر اخلدم واألعوانفوجد الدب قد سبقه وجلس من عني املكروه يف احلدقة وقد فوق سهم الكبد وصوبه 

إىل شاكلة الصد ومل يبق إال إطالقه ليشد من املرمى وثاقه فقبل الندمي األرض وأعلن سالمه وقطع على 
محيد كالمه وعارض مالمه وناقص مرامه وقال أدام اهللا أيام السعادة وأعوام احلسىن وزيادة املستمدة أيب 

من بقاء موالنا السلطان وعمر دهره املخلد على تعاقب الزمان وأطأ قمم األمم مواطئ قدمه وأطاب 
لتأمل يف أمر عبدها بطيب حياته معايش عبيده وخدمه كانت املواعيد الشريفة واآلراء املنيفة سبقت با

القدمي وخدميها الفقري الندمي وجالب سرورها أبو نوفل الندمي مع ما كان الئحاً وعلى صفحات الرضا 
واضحة من مشائل األخالق امللوكية ومكارم الشيم السلطانية إن مرامحها ستأخذ بيد العائر وتقبل عثرته 

 يسأل مرامحها ويرجو مكارمها أن ال ختيب ظنه حبسن املآثر حبيث يشرح احلاسر ويربح اخلاسر واململوك
وأن جترب بتحقيق ظنه وهنه وأن جتري مماليكها وعبيدها على ما عودها من الصدقات قدميها وجديدها مث 

  : أنشد وإىل الرضا أرشد

  عن ثغرة الضحاك نوراً يقتبس  انبالعباس أن يروي ل أرجو

 سي وال تقرأ عبنحو متهلال  اهتبسم ضاحكاً من قول فأقرأ

    

فتبسم أبو العباس ابتسامة ظهرت منها للرضا عالمة فاشتعل الدب من القيظ وكاد يتمزق من الغيظ وعلم 
أن عقد أمره انفرط وجنم سعده من فلك السعد سقط وأنه مل يكتسب من مكايد القساوة إال هاتيك 

 ذلك املوطأ وغلب عليه الوجد يف العداوة وانكشف عند مالكه ما وطاه من مغطى وقرأ كل أحد حديث
كل من ستر على : احلال فخرج عن دائرة االعتدال وسكر من مخرة العداوة فطفح وعربد وشطح فقال

أعداء امللك فهو يف اخليانة واجلناية مشترك وكل من شفع يف اجلاين فهو يف قيد العصيان عاين بل هو أشد 
بقاء على املعصية شر منها والرضا بكفر الكافر فتنة يفر من املباشر إذ هو معاشر للمتعاطي ومكاثر واإل

عنها وما أظنك أيها الندمي العارف القدمي ملعرفة هذا القدر عدمي فإن أبيت إال اإلصرار ومساعدة الفجار 
ومعاونة األشرار فأنت حينئذ مستخف هليبة ويل نعمتك مستنقص حرمة مالك رقبتك طالب البتذاله 

 راض بتسليط األنذال واألوغاد األراذل على انتهاك حرمته وابتكاك أستار حشمته مستهني مبقام جالله
وحنن ال نرضى بذاء الذمامة وال كيد للمخالف وال كرامة فعند ذلك استشاط الغضنفر وتأثر لكالم 
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الوزير وتغري وزأر ومهر وزفر زفرة وزجمر وكاد أن يثب على أيب مجهر مث أنه متاسك وتناسى الغدر 
سك وقال يا أبا سلمة كربت كلمه غيمة األصحاب والنميمة بني األحباب وساءت حركة وبئست وتنا

ملكه تناسى احلقوق وحتاسى العقوق وإطراح جانب الصديق الصدوق والرفيق الشفوق وإضاعة خدمة 
 تعطف اخلدمي ال سيما الندمي القدمي ومل تزل األصاغر تستمطر مراحم الرؤساء واألكابر ومل تربح امللوك

  : على مسكينها الصعلوك أنسيت ما قلت لك يف حقيقة من ملك وهو

  وإنما الملك مولى يحفظ الخدما  هالمليك الذي تشقى رعيت ليس

وأيضاً مل تزل األصحاب تساعد أصحاا وتستعطف عليها ملوكها وأرباا وترفع حبسن السفارة من 
م والثواب اجلسيم والثناء العاجل واجلزاء اآلجل يف ستائر الدهشة حجاا ويثبتون بذلك األجر العظي

صحائف خمادميهم ويعدون ذلك أربح معاليمهم ويبذلون يف ذلك اجلهد ويبلغون فيه غاية الكد وذلك مما 
  : جيب عليهم ويتقدم باحملافظة عليه إليهم كما قيل

  يستعطفون األكابر

  يستعبدون األساغر

  يحبون رسم األوائل

  واخريعملون األ

وأي فائدة واستفادة أيها الوزير أبا قتادة يف رعية ملك ال تتفق قلوم وال تستر بينهم عيوم وال تطهر 
بالصفاء جيوم وال تتجاىف عن مضاجع اجلفاء جنوم وال يتساوى يف الوفاء حضورمهوغيوم تراهم يف 

ت يف مرعاها قتاً ويف احلضور حتسبهم مجيعاً الغيبة يفت بعضهم بعضاً فتاً ويرعون حلومهم قتا كبهائم الق
وقلوم شىت مث إن كان أخو شل يساعد أخاه أبا نوفل فذاك شيء جيب عليه ويندب فإنه صاحبه القدمي 

وجليسه القومي وإن ختلى عنه فماذا يرجى منه وحجر النوائب هو حمك األصحاب ومجر املصائب يظهر 
هذه النوائب بعدة أشياء كلها عليه واجب أوهلا القيام حبق أخيه من ترب الصداقة اللباب وقد قام يف 

والسعي يف خالصه من هذا األمر الكريه ثانيها ساق إىل صحائفي احلسنات وقصد يل رفع الدرجات 
ثالثها طلب رضا خاطري وما يشرح صدري ويسر سرائري رابعها مباعديت عن اآلثام وخالص ذميت من 

ملين العنود واخللق الشرود على التعدي يف احلدود خامسها اشتهار أمسي بالفضل الوقوع يف احلرام فرمبا حي
وعدم املؤاخذة بالعدل فيشيع يف اآلفاق عين مكارم األخالق سادسها انتشار صييت حبسن الوفاء حبقوق 

ان اإلخوان وعدم اجلفاء سابعها أنه غرس يف قلوب األماثل حمبته وزرع يف أوراح األفاضل مودته وإن ك
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صدر من أىب نوفل ما صدر فإنه اعترف بالذنب وعنه اعتذر فنعمل معه بالظاهر واهللا تعاىل يتوىل السرائر 
  : كما قيل

  إن بر عندك فيما قال أو فجرا  ذراًمعاذير من يأتيك معت اقبل

 أجلك من يعصيك مستترا وقد  أطاعك من أرضاك ظاهره فقد

    

واية النكاية ماندين واقعة امللك الصافح عن عدوه املؤذي السافح فقبل ولو بلغت هذه احلكاية غاية الشر 
الدب األرض وقام يف مقام العرض وسأل امللك بياا ليعلم حبسن التصريف فرزاا ويقيس عليها أوزاا 

 ذكر أن بعض السالطني تصدى له عدو من الشياطني حيرض عليه األعادي ويفسد عليه احلاضر "فقال"
ي وجيتهد يف إقامته ومسريه يف إزالة امللك عن سريره ويغري به العساكر فيقابله ظاهراً بالنواكر والباد

باطناً باملواكر وما فسد منه إال بدواعي احلقد واحلسد فجعل امللك يسترضيه باهلبات فال يرضى ويستدنيه 
  : بالصالت فال تزيد صالته إال بعداً ونقضاً كما قيل

 كان ال يرضيه إال زوالها إذا   حاسد نعمةإلى كم يداري القلب

فاضطر امللك من أموره واشتغل إليقاعه بنذوره وجعل ينصب له شرك الوقائع وجيتهد ف إيقاعه بكل 
دان وشاسع وذلك الباغي أحذر من الغراب وأسهر من طالع الكالب وامللك ال يقر له قرار وال يطيب له 

حسن االتفاق أن علق ذلك الباغي ببعض األوهاق فحمل إىل عيش ال بالليل وال بالنهار فكان من أ
حضرة امللك وهو يف قيد البالء مشتبك فلما رآه يف قيد النكد بادر إىل األرض فسجد وقال احلمد هللا 

املغيث حيث أمكن منك أي خبيث أترى هذا املنام فهو أضغاث أحالم أم مسح الزمان بأهل العدوان وأنا 
 والتجديع والتوبيخ والتقريع وأقسم بالفالق األصباح وخالق األرواح واألشباح يقظان مث شرع يف السب

ليفعلن بذلك النباح من النكال واجلراح ما فعل املصطفى عليه الصالة والسالم مع سراق اللقاح وليذيقه 
لعتاد فعلم كأس البأس وليجرعنه من مخر املنية أمر كأس مث أمر اجلالد أن يأتيه مباله من القطع والسيف وا

ذلك الزنديق أنه وقع يف الضيق وأنه ال ينجيه أخ وال صديق وال افتداء بشقيق وال محيم وشفيق فضالً عن 
مال ومنال أو خيل ورجال فلما غسل يده من العيش استهوته اخلفة والطيش فشرع يف السباب ودخل 

ت فسأل امللك أحد الوزراء يف الشتم من كل باب ورفع بفاحش الكالم الصوت وقال ما بعد املوت مو
ماذا يقول من االفتراء هذا الظامل اتري الباغي املفتري فقال يدعو بدوام البقاء ورفعة موالنا امللك 

واالرتقاء ويقول ما أحسن العفو عند املقدرة واللطف والكرم أيام امليسرة وإن مل مث جمال للمعذرة ولو 
ما أحسن العفو من : مقاماً يف مكارم وأحلى كما قيلجعل العفر شكر املقدرة لكان أوىل وأعلى
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    ال سيما لغري ذي ناصر =القادر

ويترجم على أسالف موالنا السلطان الذين كان شيمتهم العفو عن ذوي العصيان وكان ذلك منتهى 
وال لذم وغاية أمنيتهم وما أجدر موالنا امللك أن حييي مكارم سلفه وجيعل العفو كلمة باقية يف خلفه 

زال يقول من هذا املقول حىت الن له القلب القاسي ورق له قلب امللك اجلاسي فأمر بإطالقه ومن عليه 
بإعتاقه وكان أحد الوزراء وأركان األمراء شخص يعاكس هذا الوزير ويناقضه فيما يراه ويشري وبينهما 

خر زلة متوقع إليقاعه يف مرت أسباب عداوة أحلى يف مذاق طبعهما من الشهد واحلالوة كل مترصد لآل
شبكة البالء غفلة فحني رأى شقة احلال نسجت على هذا املنوال وجد فرصة للمقال فتقدم وقال ما 

أحسن الصدق وأمين كالم احلق خصوصاً يف حضرة املخدوم وهذا أمر معلوم عدو مبني وحسود مهني مل 
شر صنفاً إال هياه قد أهلك احلرث والنسل يترك من أنواع العداوة شيئاً إال تعاطاه وال من اإلفساد وال

وبدل جنيت الصالح من الفساد خبمط وأثل إىل أن أمكن اهللا تعاىل منه وحان تفريغ اخلواطر الشريفة عنه 
مث أنه يف مثل هذا املقام بني اخلواص والعوام يثلب األعراض من األمراض وجيهر بالسوء من القول 

ة وحول كيف حيل السكوت عن جرائمه وتغطية مساويه وعظائمه ويصرف يف اخلىن والسب ما له من قو
فضالً عن أن تتجلى سيئاته يف خلع احلسنات وتتحلى شوهاء سواخط أدعيته مبالبس أحسن الدعوات 

ومع هذا يطلب له التوقع واخلالص واإلطالق من شرك االقتناص وهو على ما هو عليه من اإلساءة 
نا اهلمام وسلطان األنام ما قال إال كذا كذا من قبيح الكالم وتناول العرض املنسوبة إليه أما واهللا يا موال

املصون بالسب والدعاء واملالم فتغري خاطر امللك وتعكر وتشوش صايف خاطره وتكدر مث قال أيها الوزير 
ذو الصدق يف التحرير واهللا وحقك إن كذب هذا الوزير عندي خري من صدقك فإنه بكذبه أرضاين وإىل 

ريق احلق هداين وأصفى خاطري من الكدر وأطغا ما كان تلهب يف غيظي من شرر وجناين من دم ط
كنت أريقه وال يهتدي إىل كيفية استحالله طريقة فأصلح بذلك ذات البني وأصار املتعادلني أحسن حمبني 
 وخلد ذكري جبميل الصفات وسلك يب طريقة أجدادي الرفات وأما أنت فكدرت عيشي وآثرت غضيب

وطيشي وأمسعتين الكالم املر وقد سىن منك الضر وأما أنا فقد أعتقت هذا وأطلقته فال أرجع يف إيذائه 
وقد أعتقته وقد ثبت هلذا الوزير على حقوق ال ينكرها إال ذو عقوق وال تسعها األوراق والرقوق فكذبه 

ما كل ما يعلم يقال عندي خري من صدقك وباطله أحلى على قليب من حقك وهلذا قال ذو األفضال 
 هذا الكالم يا كرام لتعلموا إن السلطان مبرتلة اإلمام وأركانه له تبغ يف القعود والقيام وال "وإمنا أوردت"

يتم اإلئتمام إال باالتفاق بني الرفاق فإذا كان اجلماعة جممعني طائعني إلمامهم مستمعني استقام القيام 
ال يقع هلم انتظام مع خمالفتهم حلال اإلمام هذا قائم وهذا قاعد وانتهوا من مجيل التحيات إىل السالم و

وهذا راكع وهذا ساجد وهذا نائم وهذا هاجد وأيضاً السلطان مبرتلة القلب والرأس ومبرتلة األعضاء 
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رؤساء الناس وباقي الرعية خدم للرأس واألعضاء منتظرين ملا تربز به املراسيم من الزجر واإلمضاء فإذا 
عضاء واصطلحت انتظمت أمور كل من الرأس والرعية وانصلحت وإذا وقع اختالف وتباين اتفقت األ

يف األعضا صار كل من الرأس والقلب والرعية مرضى ولقد صدق من قال وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وخالصة هذا الكالم أن قصدي أن تكون . وسلم وأرضى املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

 رعييت على النظام ال يقع بينهم شقاق وال تنافر وال نفاق وأما أبو نوفل فيكفيه حياؤه وخجلته أحوال
فقد انتهت ومتت عقوبته وأخذ حده حده وال يليق بكرمي أن أرده وهذا الذي ورثته عن أساليف وهو 

الم ندم غاية احلق الالئق مبحاسن شيمي وأوصايف فلما مسع الوزير هذا الكالموجرح فؤاده نصل هذا امل
الندم وعلم أنه قد زلت به القدم وأنه ال حاجته قضى وال على صديقه أبقى ومل يستفد مما أبداه من فجم 
سوى إظهار معاداة أيب التجم وإنه إذا ختلص من حبسه وكربه ورجع عند امللك إىل منادمته وقربه البد 

سمع يف أيب نوفل أقواله فانصرف من عند امللك أن يتصدى ملعاداته وسلبه وال يفيده بعد ذلك أفعاله وال ي
الطيثار ال يدري أين يضع قدمه من اإلفتكار حىت وصل إىل مرتله واختلى يف فكره بعمله وفرغ للمخلص 
من هذه الورطة طرقاً وتفرقت رواد أفكاره يف منازل اخلالص فرقاً فأدى نصيب الرواد من اآلراء ومفيد 

    القصاد من الشورى 

عي يف مصاحلة أبو نوفل وإزالة ما وقع من الغرب يف وجوه الصداقة وختلل مث أدى إفتكاره وأورى إىل الس
من زند رأيه شراره إىل أن الذي وقع منه قد اشتهر وعلم به أصحاب البدو واحلضر فإذا طلب من بعده 

د بني هذه الصلح فذلك يف غاية القبح إذ كل من يف حجره حجز يتحقق إن ذلك خور وعجز فصار يترد
األفكار ويتأمل ما فيها من حتقيق األنظار وتدقيق األسرار فبينما هو يف حبر االفتكار يلطمه املوج ويصدمه 
التيار دخل عليه صفي له صايف الوداد وهو ظيب أغر يدعى مبارك امليالد ذكي اجلنان فصيح اللسان دقيق 

 فرآه مطرقاً إىل األرض يف فكر ذي النظر عميق الفكر ذو رأي صواب وشفقة كاملة على األصحاب
طول وعرض فسلم عليه وتقدم بالسؤال إليه عن نشور باله وتوزع حاله فطلب الوقوف على ما ناله 
لينظر عاقبة أمره ومآله فأخربه مبوجب ذلك وأنه قد سدت يف وجهه املسالك فقال مبارك امليالد يا 

ك أبا نوفل الندمان وطرحه إطراحاً ال رجعة فيه صحيح الوداد أنت قد زعمت أن موالنا السلطان قد تر
وأنه بعد اليوم ال يذكره وال يدينه وإن عثرته ال تقال وغصته ال تزول وقصته ال تزال هيهات هيهات يا 
أبا الترهات امللوك إن مل يعرفوا حقوق خدمهم ومل يثبتوا يف ديوان إحسام قدم قدمهم خصوصاً هذا 

شيمه حتيي العظم الرميم وحنن قد وجينا عمرنا يف خدمة وأذاقنا برد عفوه امللك العظيم الذي أنفاس 
وحالوة كرمه وغذاء أرواحنا إمنا هو غوادي محله ورائح نعمه مع إن أبا نوفل مل يقع يف حمذور معضل 

يوجب تناسي ذممه وابتذال حرمته وحرمه وإنه استغفر وأناب واعتذر وتاب وأعلم أيها الوزير األكرم إن 
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ي النهي واحلجر إذا أرادوا الشروع يف أمر تأملوا يف مبداه غايته ومنتهاه وهذا التقرير كاجللوس ذو
  : املقصود من عمل السرير فإمنا تنبعث لصنعته النفوس إذا علمت حبصول الرفعة عليه من اجللوس كما قيل

  موارده ضاقت عليك مصادره  تواألمر الذي إن توسع فإياك

    

 "قال"! أخربين بكيفية هذا التنظري: أخي وأكرم سخي حكاية التاجر البلخي؟ قال الوزيرأما بلغك يا 

مبارك امليالد بلغين من أحد العباد الذين طافوا البالد أنه كان يف مدينة بلخ تاجر كثري العروض واملتاجر 
 اجلبال وتفاخر جواهره عريض املال واجلاه غزير الضياع واملياه تكاثر نقوده الرمال وتباهي خزائنه معادن

در البحار وتسامي بضائعه تالل القفار تراجع عنه احلظ وعامله الزمان بعادة طبعه الفظ وأدبرت عنه من 
الدنيا القوابل ونزلت بساحة موجوده باإلعدام النوازل وولت وفود معايشه فكادت تقد السالسل فصار 

 يديه فلم ير لنفسه أوفق من التغرب عن وطنه كلما عامل معاملة انعكست عليه حىت نفد مجيع ما بني
واإلقامة يف سكن غري سكنه فأخذ بعضاً من املال وخرج من بالد الشرق إىل بالد الشمال وداوم يف 

األرض على الضرب حىت انتهى إىل بالد الغرب فأقام ا دهراً يتعاطى معاملة وجتراً إىل أن زاد ماله وأثرى 
ديه مث اشتاق إىل بلده ورؤية زوجته وولده فتجهز إليها وسار حىت نزل ورجع إليه بعض ما ذهب من ي

عليها وأراد الدخول إىل داره فأوقفه مشري افتكاره إىل أعمال النظر يف حادث القضاء والقدر وأنشده 
  : الزمان بلسان البيان

 
  ال يب تضيق وال من أجلك اتسعت    للكون دائرة من قبلنا صنعت

   فلست تدري يد التقدير ما صنعت            والسر يف جيب غيب اهللا مكتتم

فرأى أن يدخل متنسياً متنكراً متخفياً ويتوصل إىل داره ويتجسس أحوال كباره وصغاره وما حدث 
  : عليهم من احلوادث وتقلبات الزمان العائث فتوجه ملا أظلم إىل داره وهو يترمن

  فلي زمان لم أرك  كرقل لي خب باهللا

إىل أن وصل إىل الباب وما عليه حاجب وال بواب فرأى الباب مقفالً والقنديل عليه مسبالً وكان يعرف 
للسطوح درباً خفياً فاستطرق منه وارتفع مكاناً علياً وأشرف من اكوة فرأى ربة البيت املرجوة فوق 

اق كانا ميتني من أمل االشتياق فبعثتهما قيامة التالق سرير األمان معانقة فىت من الفتيان كأما لفرط العن
  : فتالزما والتفت الساق بالساق ولسان حال كل منها يروي عنهما

 افحرف الم عانقت أل كأنني  عانقت محبوب قلبي حين واصلني
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ه يف فتبادر إىل وهلة لغيبوبة عقله أن ذلك الشاب الظريف معاشر حريف أفسد زوجته مغتنماً غيبته وأن
  : تلك الليلة استعمل قوله

  فالشمس نمامة والليل قواد  تلق إال بليل من تواصله ال

    

فسل السكني وقصد قتل ذلك املسكني وصمم على الرتول إىل البيت وإثارة الفنت بكيت وكيت مث 
جمبولة من استناب وهله واستراب عقله وأخذ يتفكر ويتأمل ويتدبر واحتضر أحوال قرينته وأا يف العفة 

طينته وأنه مل يعلم عليها إال اخلري وعدم ميلها عن حالهلا إىل الغري فطلب قبل الفضيحة لزوجته طريقة 
مندوحة ظريفة ممدوحة فإن مدة غيبته طالت وزوجته إن كانت حالتها حالت فالبد أوالً من الوقوف 

ودارة جارة وطرق باا عليها كيف استحالت مث كف عن الذبح ونزل عن السطح وقصد جارة داره 
واستنبح كالا فخرجت إليه عجوز كانت إىل داره جتوز فسألت من هو وما مراده ومن أين إصداره 

إين رجل غريب ليس يل ذه البلدة خليل وال قريب وبالدي أرض مكة كنت أتردد هذه : وإيراده فقال
جار الكبار كنت آوي إليه وأنزل يف السكة وأعامل التجار وكان يل يف هذه احمللة جمري وجار من الت

قدومي عليه امسه فالن وقد مر علينا زمان وعاقين عنه نوائب احلدثان واآلن قدمت إىل هذا املكان وقد 
قصدت داره وال أدري أي جراه عاره ومل أعرف له خرباً وال رأيت عيناً وال أثراً فهل تعرفني كيف حاله 

 عنه النعم وأجلأته احلال إىل الترحال فرحل منذ سنني وكنا يف جواره زالت. نعم: وإىل ماذا آل مآله؟ فقال
من اآلمنني وانقطع عنا خربه وعن زوجته عينه وأثره وطال عليها منظره ففسخت نكاحها واعتدت 

وطلبت تصيبها واستدت ولقد أوحشنا فرقاه وآملنا اشتياقه غري أن زوجته قامت مقامه وأفاضت علينا 
هي متشوقة إىل رؤيته متشوفة إىل مطالع طلعته متلهفة على أيام وصاله متأسفة على إحسانه وإنعامه و

ترشف زالله فلما وقف على صورة احلال سجد شكر اهللا ذي اجلالل ومحد اهللا على الثبات يف مثل هذه 
 الدب دعنا  هذا املثال لتعلم فضيلة التأمل يف املآل والتفكر يف عواقب األحوال قال"وإمنا أوردت"النائبات 

من هذا الكالم واألخذ يف املالم وأسعدين يف التدارك فإنك نعم املشارك قبل انفالت العنان وانقالب 
الزمان وخروج زمان التاليف من أنامل اإلمكان وانتقال حل عقدته من اللسان والبنان إىل األسنان فقال 

االصطالح ليحصل النصح والفالح واألخذ يف مبارك امليالد الرأي عندي يا أبا قتاد املبادرة إىل الصلح و
املصافاة وسلوك طريق املوافاة والعمل به باطناً وظاهراً واالستمرار عليه أوالً وآخراً وحموا آثار العداوة 

وتناسي أسباب اجلفا والقساوة واستئناف املودة الصافية واحملبة الوافية وصرف القلب حنو دروس فقه احللة 
حىت يقول من رأى ومسع احلمد هللا آلت العاقبة إىل العافية مث أعلم إنه ال يصفو لك الشافية والكافية 
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صاحب وخاطرك عليه للتكدرمصاحب وال خيلص لك صديق ولنب خلوص حمبتك إياه مذيق وقاطع 
بغضك يف الطريق وشوك سعيك راكب التعويق والقلوب يف احملبة تتجازى إن حقيقة فحقيقة وإن جمازاً 

ل شيء مبقدار وميزان وكما ندين ندان وقلما جتد من حتبه ويبغضك وتربه ويرفضك وتصفو فمجازاً وك
  : له ويتكدر وال تتغري عليه ويتغري ودونك يا ذا الكرامات ما قال صاحب املقامات

  على وفاء الكيل أو بخسه  يللخل كما كال ل وكلت

  : وقال من أحسن من املقال

  إن كان من حزبها أو من أعاديها  اتعرف من عيني محدثه والعين

وأنا أقول هذا الكالم إال من قول خري األنام عليه أفضل التحيات وأكمل السالم أرواح أجناد جمندة فما 
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وإمنا يقع التعارف من اجلهتني والتناكر من الطرفني وال تغالط 

هه ويزينك من تشوهه ويقربك من تقصيه ويقيمك من ترميه نفسك وتكابر حسك أن حييك من تكر
  : ويرفعك من تضعه ويأخذ بيدك من تدفعه كما قيل يف األقاويل

 انسار إحما لم ير واعنده آث  والناس أكيس من أن يمد حوار جال

يه أسا وأعلم أن غالب اإلخوان يف هذا الزمان مسلوب اإلنسانية وإن كان يف زي اإلنسان من أحسنت إل
ومن ترفقت له قسا ومن نفعته ضرك ومن أمنته غرك ومن سكنت أوامه بزالل فضلك جرك وقد أجاد 

  : صاحب اإلنشاد

 ارفعتبينه ود وال ن وال  جزى اهللا عنا الخير من ليس بيننا

 فالناس إال من نود ونأل من  ا أذىنفما سامنا خسفاً وال شف

    

 وتسبغ مالبس أفضالك عليه فكيف يكون حال من تضمر له النكال وإذا كان هذا فيمن حتسن إليه
ونتمىن وقوعه يف شرك العقال أين تراه يصفو لك ويتقاضى سؤلك ومأمولك وهو مترقب غيله غولك 

متوقع منك أن يصري مقتولك فماذا عسى أن تبلغ منه سؤالك ومسؤلك أو ترى من حمبته ومودته مأمولك 
ه املقامات وإن كانت من فضالت علمك ورشحات قلمك أتتنا متقدمات  هذ"وإمنا أوردت"وحمصولك 

إال لتعاطي أسباب الصلح أوال يف نفسك مث تستعمل الوسائط من أبناء جنسك فينتج املقصود ويصفو 
  : الورد املورود كما قيل

  كما السيف مرآة وجه الذوات  اتففإن القلوب مرائي الص
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ذا املقام لنيل هذا املرام إىل يد تدبريك واكتفي يف رعى رياضه برائد رأيك قال الدب أنا ألقي الزمام يف ه
: وتقديرك فإن فكرك جنيب وسهم رأسك مصيب فافعل ما ختتار وأذقنا من رائق رأيك املشتار فقال

باللطيف اخلبري أنك أصفيت الضمري من الغش والتكدير وكرعت من وارد الصفاء الزالل : نقسم أوالً
ضت يد احملبة واإلخاء من عالقات البغضاء والشحناء حىت جتيب دعي وال خييب سعيي وأبذل النمري ونف

جمهودي يف نيل مقصودي وأبين على أساس وأسلك مع الناس مسلك الناس فبادر باليمني إىل اليمني 
ى املباينة وأنه يكتفي من غدير الغدير مبا جرى ويطوي حديث الشحناء فال مسع الواشي بذاك وال در

فليبذل مبارك امليالد جهده يف السعي يف إصالح الفساد وعقد أعلى ذلك العهد وتوجه مبارك امليالد من 
بعد وقصد مرتل أخي شل فرآه فيمن ثار مهومه يف مشغل وقد غرق يف حبر األفكار هائماً ال يقر له قرار 

هر وحوادثه وتذاكر ملا وقع من فسلك عليه وتقدم بالسؤال عن حاله إليه وآنسه باحملادثة وذكر له الد
الدب وكيف أظهر نواقص احلب وبارز بالعداوة وأبرز بادئي حركة موجبات القساوة مث أخذ أخو شل 

يف العتاب وفتح ملبارك امليالد من جهة صاحبه وعتابه الباب فاعترف بإن فعله حالك ومل يسعه إال 
 يف مساعدته والقيام معهفي مجاعته والتوجه إىل االعتذار وجرب ما وقع أليب نوفل من اإلنكار بالسعي

حضرة املخدوم والتاليف مبرهم التصايف ما سبق من جراحات الكالم والكلوم مث إذا حصل من اخلواطر 
الشريفة اإلغضا وأمثر يف رياض العفو جلاين اخلدم فواكه الرضا يستأنف شوق احملبة عقود املبايعة ويروج 

حلشمة يف مظان رغباا بضائعه إىل أن يتزايد الوداد ويتأكد بني اجلميع عامل تاجر الصداقة على مشترى ا
  : االحتاد فاض يا رئيس األصحاب وأنيس األحباب

  من أن يدنس بالعتاب  دةر مأقص فالعمر

مث ضا مجيعاً وأتيا أبا نوفل سريعاً فوجده يف أحرج مكان وأوهج زمان حمفوفاً باألحزان مكنوفاً 
جان وما حال من جفاه أحباه وأقصاه مواله وصار وهو جان غرميه السلطان فلما سلما عليه باألش

وجلسا إليه واعتذر مبارك امليالد بعد إظهار تباشري الوداد أن موجب تقصريه يف السؤال عنه وتأخريه أن 
 إليه وهو مشغول قلبه الوامق وطرفه الوادق مل يطاوعا على رؤيته يف تلك احلال وال مسحت قدمه بالتقدم

البال مث تفاوضا يف أسباب الصلح وقصد أبواب النجح فتجاذبوا أطراف الطرائف وتفكهوا على موائد 
التحف واللطائف وما زالوا ينسجون خلع الوفاق وميزقون شقق الشقاق إىل أن انعقدت أهداب احملبة 

 ومأمور وأمري وجليل حبصول والوداد واحنلت عقوداً احلقود والكباد وحتقق كل أحد من كبري وصغري
  : خالص املودة بني الندمي والوزير

  جبين الحب أو رأى اللبيب  ولما أن تراءى الفجر يحكي
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توجه الوزير ومبارك امليالد وأخو شل ورؤوس األجناد مع سائر األمراء والوزراء واألعيان والكرباء حىت 
نية فقبلوا أرض الطاعة ووقفوا يف مواقف الشفاعة ونشروا انتهوا إىل السدة العلية واحلضرة امللكية السلطا

من الدعاء والثناء ما يليق جبناب امللوك والعظماء وذكروا الندمي أبا نوفل مبا يستعطف به اخلاطر املفضل 
حىت عطفت عليه مرامحه وامنحت من جريدة النتقام جرائمه ومسح بإحضاره لديه ليسبل ذيل الكرم 

له ثوب الرضا وخلع العفو عما مضى فأسرع حنوه البشري مبا اتفق من اجلماعة مع والعفو عليه مث يشم
الوزير مث وصل القاصد وهو له مراصد فتوجه منشرح البال منبسط اآلمال حىت دخل على حضرة ذي 
الدولة واإلقبال وقبل اجلدالة ووقف يف موقف اخلجالة ال يرفع طرفاً وال ينطق حرفاً فرسم بالتشريف 

     : ع لريفع عنه التخويف واهللع فتضاعفت األدعية الصاحلة واألثنية الفائحةواخلل

  بطيب ثنا يحيي الزمان ورائحه  تكمن ذكره قد تمس بغادية

    

وأقيمت حرمته واستمرت عليه وظيفته مث إن امللك انتقل من الس الغاص إىل جملس خاص واجتمع 
 فقال ليعلم الوزير والنائب واألمري واحلاجب والصديق باخلواص وعم اخلطاب لكل ناص وحمدث وقاص

والصاحب واجلندي والكاتب واملباشر واحلاسب والراجل والراكب واآليت والذاهب وليبلغ الشاهد 
الغائب إن مقتضى الرياسة يف الشرع والسياسة على ما قدره حكماء امللوك وسلكوا بعباد اهللا تعاىل 

غين والصعلوك ال سيما من له من األمر شيء أو نوع مباشرة على أحسن السلوك أن كل واحد من ال
ميت أو حي له مقام معني ال يزايله ومكان مبني ال يقابله قال احلي القيوم ذو امللك الدميوم حكاية عن 

متصريف ملك الديوم وما منا إال له مقام معلوم وعلى هذا جرت سنته وورد كالمه واله أو سلطان عاله 
قامه ويالحظ يف صف مجاعته إمامه ويراقب ما يصدر عنه قيل إياك وما يعتذر التفكر ويعريه أن يالزم م

مبعيار التأمل والتبصر مث يسبكه يف بوتعة الفصاحة ويسكبه يف قالب املالحة ويصوغه باآلالت حسن 
غة االنسجام ويرصعه جبواهر املقام فإذا صيغ على هذه الصياغة وقعدت علىصورة سبكه نقوش البال

وأخرج له غواص الفكر من حبر املعاين والبيان فرائد أفكار مل تظفر ا أصداف اآلذان وخرائد أبكار مل 
تفترعها فحول األذهان ازدانت ا من حور جنان اجلنان ومقصورات خيام الدهور واألزمان آنسات مل 

ئه األموال واألشباح يطمثهن أنس قبلهم وال جان فاختلب بيهائه القلوب واألرواح واستلب بروا
واستمال اخلواطر وسحب األيادي املواطر وصار الدهر من بعض رواته وأشناف ما يرويه عنه معلقة 
بآذان نياته وإن وقع والعياذ باهللا منه ما يورث الندم واحلزن وأخرج سهم الكالم من قوس العجلة ال 

به ندمي فغفور اخلنت فنهض اجلماعة اكتال وال أتزن حصل يف سوق ظاهره وباطنه الغنب والغني وأصا
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 امللك ذكر املخربون وأخرب املذكرون أنه يف قدمي الزمن "فقال"ولألرض قبلوا وعن كيفية هذا اخلرب سألوا 
كان عند فغفور اخلنت ندمان كامل املعاين يف البيان ذو نعمة جزيلة وصورة مجيلة وفضائل فضيلة مربز يف 

ب الصورة مشكور السرية طاهر السريرة ثقيل الرأس خفيف الروح العلم كامل املودة واحللم حمبو
واحلواس قد جال وجاب وبال األعداء واألصحاب وترشح ملنادمة امللوك واألمراء وجمالسة السالطني 

والوزراء وهو خصيص مبلك اخلنت والصني مقبول عند امللوك والسالطني اتفق له يف بعض الليايل أنه كان 
غايل وعنده مجاعة من العلماء وطائفة من اإلخصاء والندماء وهم يتعاطون كؤوس عند جناب ملكه ال

اللطائف ويتواطون على ما يف الدنيا من طرف وطرائف ويتذكرون عجائب األقطار يشنفون املسامع 
خبصائص األمصار فقال الندمي رأيت يف بعض األقاليم من األراضي احلامية والبالد القاصية حيواناً كبرياً 

سريع السري متردد أشكله بني شكلي اجلمل والطري يضرب به يف الدبدبة املثل فيتعاطى التعلل يف الكسل 
إن قيل له أمحل يقول أنا طري وإن قيل له طر يقول أنا مجل وذكر إن امسه النعام وسائر أوصافه وأعضائه 

 قال وأعجب من هذه على إمتام فتعجب احلاضرون من هذه الصفات واألشكال البديعة واهليآت مث
الصفات أن هذه الدابة تأكل اجلمرات وتلتقط احلصيات وختتطف احلديدة احملماة من النار تزدردها وال 

يتأمل لذلك فمها وال جسدها وتذيب كل ذلك معدا وال يتأثر ا لساا وال ترقوا فأنكر بعض 
ال مسع خرب طري يأكل النار ويبلع األحجار احلاضرين هذا املقال لكونه مل يشاهد هذه األحوال وال رأى و

ونسبوه إىل املخارقة يف األخبار فتصدى إلثبات ما يقول بطريقي املنقول واملعقول فلم يسعف كالمه 
القبول على ما ألفته منهم العقول ألن احليوان بل وسائر اجلمادات إذا اتصلت ا النار حمت منها اآلثار 

ودم فكيف ال حترقه النار فاتفق اجلمهور على تكذيب هذه األخبار وقالوا وهذا طري من األطيار من حلم 
املثل املشهود إمنا هو موضوع على لسان الطيور فيمن تردد بني األمور فيقال هذا الفقري كالنعامة ال حيمل 

 وال يطري ومثل هذا املضرب يا شيخ املشرق واملغرب قوهلم طارت به عنقاء مغرب فقال الندمي الفاضل

احلكيم أنا رأيت هذا بالعني فلم يزدهم إال تأكيد املني من اخلجالة والندم أمر عظيم واستمر يف حصر 
حىت منعه السلطان من الدخول إىل القصر وصار بني األصحاب يشار إليه بيا كذاب فلم يسع ذلك 

ام عده واستعمل عليها األستاذ إال السفر من تلك البالد والتوجه إىل العراق وبغداد وأخذ من الطري النع
    رجالً مستعدة ونقلها إىل 

الصني يف عدة سنني تارة يف البحر وأخرى يف الرب وقاسى أنواعاً من البؤس والضر وتكلف محالً من 
األموال وحتمل مع املشاق منن الرجال فما انتهى به السري إال وقد مات غالب تلك الطري فوصل إىل 

ملكة أن الندمي الفالين أتى فاجتمع الناس لينظروا وأمر امللك للخاص حضرة ملك اخلطا واشتهر يف امل
والعام فحضروا وأحضروا النعام يف ذلك احملفل العام وطرح هلا احلديد احملمي فخطفته واجلمر واحلصى 
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فالتقفته فتعجب الناس لذلك وسبحوا هللا مالك املمالك وعلم الصغار والكبار أنه خيلق ما يشاء 
 امللك مبزيد اإلنعام واعتذر إليه عما مضى من مالم وزادت رفعته ونفذت كلمته إذ قد أثبت وخيتارفشمله

مدعاه وحقق بشاهد احلس معىن ما ادعاه ففي بعض األوقات تذاكروا ما فات واجنر م الكالم ما مر من 
ف دينار وقاسيت حديث النعام فقال الندمي أيها امللك الكرمي إين تكلفت على هذه األطيار كذا وكذا أل

من املشقة يف األسفار وعاينت من شدائد األخطار ما ال تقاسيه عيدان النار واستمريت يف هذا العذاب 
األليم املهني ويف سجن املشاق سنني حىت بلغت حتقيق مرامي وتصديق كالمي ولوال عناية موالنا 

إىل يوم احلساب فتبسم السلطان السلطان ملا ساعدين على مقصودي الزمان وملا زال عين اسم الكذاب 
وقال لقد أتيت مبحاسن وما قصرت ولكن كما حيتاج يف إثبات تصديقها واخلروج عن عهدة حتقيقها إىل 
صرف املال اجلزيل وجتشم مشقة السفر العريض الطويل وحتمل منن الرجال وركوب األخطار واألهوال 

زمن ألي معىن يتفوه ا العاقل وملاذا ينطق ا وإزعاج الروح والبدن وإضاعة جانب كبري من العمر وال
 هذا املقول ليعلم أرباب املعقول من جلساء امللوك والعظماء ورؤساء "وإمنا أوردت"مستمع أو ناقل 

األمراء والزعماء خصوصاً خواص القدماء وعوام الندماء أن شيا حيتاج فيع إىل تعب النفس وقيد ونكال 
وأصحاب يتقدمون إىل الشفاعة ال ينبغي للعاقل أن حيوم حوله وال يعقد وحبس مث استعمال ممن مجاعة 

أبداً عليه فعله وقوله فتقدم مبارك امليالد وبذل يف أداء وظائف الدعاء االجتهاد وقال إمنا كان عاقبة هذا 
مبيامن األمر وإطفاء ناثرة هذا اجلمر وأداؤه إىل انتظام عقود السعد واشتماله على مجع اخلواطر من بعد 
اخلواطر الشريفة وشرف مالحظتها املنيفة وتوجه مساعدا خلدمها ومشول عواطفها على عبيدها 

وحشمها وإقبال طالعها السعيد ولوال ذلك ملا انتظم لنا مشل أيها العبيد فاملنة يف هذا كله للصدقات 
ى امللك أنشروان فسأل الشريفة واجلميلة لعواطف مننها املنيفة ونظري هذا الشأن ما جرى للخارج عل

 ذكر أهل التاريخ بأعايل الشماريخ أن كسرى أنوشروان جاهره "فقال"امللك املطاع عن هذا املضاع 
أحد امللوك بالعصيان وانتدب حملاربته طائفة من األعوان فتوجه كسرى إليه ووثب وثوب األسد الضاري 

    : تقصري فقابله قاتالً وقاتله قائالًعليه ورأى التواين يف أمره والتأخري من مجلة اإلخالل وال

 اقةمن يد وندي وط بمالك  استحقرت أدنى من تعادي إذا

  أمورك وهو ذا عين الحماقة  ك إالاستحقرت أن أهم فما

فلما توافقا واصطدما وتثاقفا انكسر ذو الطغيان وانتصر أنوشروان وقبض على العدو وحصل األمان 
ساكره ومحل وقد سني خسفاً وكسراً إىل امللك العادل كسرى فتقدم واهلدو وقص طائره وتفرقت ع

باإلحسان إليه وجعل العفو شكراً لقدرته عليه والغ معه يف اللطف واإلحسان وأنزله عنده يف بستان ترتع 
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الرتاهة يف ميادين رياضه وتكرع الفكاهة من رياحني حياضه وأفاض عليه من خلع األنعام وإدرارات 
رام ما أزال دهشته وأحال وحشته وأبدى استعباده وأبعد استبعاده فلما حصل أنسه وهدأت الفضل واإلك

نفسه أخذ يف تنجيزه وإبالغه إىل مأمنه وجتهيزه فأيب إال اإلقامة والتلبث بدار الكرامة وسأل الصدقات وما 
مبيامن طلعتها مدة هلا من عميم الشفقات جماورة خملها واإلقامة حتت ظلها واغتنام مشاهدا والتشرف 

أيام فإا حمسوبة من العمر العزيز بأعوام فأجابت مسؤولة واستنجزت مأموله وكان يف ذلك البستان خنلة 
كنخلة مرمي قد يبست من اهلرم وملا تعاورا يد القدم فلم تصلح إال للضرم فأرسل يسأل الصدقات اجلزلة 

 وسؤله وهبة تلك النخلة فكان كل يوم يتوجه أن به تلك النخلة فاستزل كسرى عقله وأجاب قصده
إليها ويسند ظهره ويعتمد عليها وهو أرغد حال وأمين مآل فبعد عدة شهور طلب إىل التوجه الدستور 
فاستدعاه وأكرم مثواه وأجاب قصده ومتمناه واسبغ عليه نعمة وفضلهوسأله عن موجب سؤاله النخلة 

سالمة فقال أما سبب اإلقامة ذا البلد فلجوار امللك األجمد وسبب طلبه اإلقامة مث سؤاله التوجه بال
واالستسعاد مبشاهدة وجهه األسعد فان طالعه قوى سعيد وجماورته للسعادة تفيد وحيصل منه اورها 

  : املزيد فأردت أن يكون يل منها نصيب ويالحظين منها سهم مصيب

 داوإن تمرر بملح صار شه  اًاد روضر عفان تلمم بقف

  يعد في الحال من رياك سعدا  مجيخطر ببالك نحس ن وإن

فصرت مشموالً مبيامن ظلها مغموراً بفائض وابلها وطلها وأما طليب النخلة اليابسة فإين تفاءلت ا من 
حظي مساعدة ومناحسه فكنت أتردد إليها وأعول يف ذلك عليها فما دامت يف قحول كان جدي 

رأيتها قد خضرت وأطلعت واستبكرت فاقبل سعدي وعاد بعد أن مات حياً وسعدي يف حنول إىل أن 
وساقطت خنلة سعدي من مثرات السعادة رطباً جنياً فعلمت أن طالعي اهلابط عاد إىل األوج ورسول 

حظي دخل يف دينه ناس اإليناس فوجا بعد فوج وأرمل جدي ازدوج ببكر اآلمال وكان هلا أحسن زوج 
ك بسعد فالك وجوار دار جاللك ومشاهدة أنوار مجالك واستماع كالمك كل ذلك أي أعظم مال

وانتجاع كمالك فمن بعد إسعاد السعد كل سهم أمل فوقته وحنو شاكلة قصد أطلقته أصبت الغرض 
 هذا القول يا ذا "وإمنا أوردت"وحزت جوهره بال عرض فإذا أسعف السعد النفس ال بعيقها معه حنس 

احلضار والسادة النظار أن استقامتنا وإقبال سعدنا وانتظام أمورنا وجدنا إمنا هو الكرامة والطول ليعلم 
بالتفات اخلواطر الشريفة ومشول أحوا لنا مبالحظتها املنيفة واستدامة بركاا وميامن حركاا كما قيل يف 

  : ذا القبيل

 سمخرفة وذئب أطل توالء  األمان على حياض محمد تلقى
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  تهدي الرعية ما استقام الريس  رأةذا جهذي تخاف وال ل ال

  : وكما أن الرعية ال يستقيم حاهلا إال بامللك الراعي فإا كالراعية ال ينتظم هلا أمر إال بالراعي كما قيل

 ادوام سهسراة إذا جهال وال  ال يصلح الناس فوضى ال سراة لها

بالرعية ولو مل يكن العاشق مشوقاً مل يكن املعشوق كذلك امللك يا ذا الدرجات العلية ال يصري ملكاً ال 
معشوقاً ولو مل يوجد الرامق باألمل مسوقاً مل يصر امللك املأمول موقاً وقد عين هذا املعىن من يف رياض 

  : املعاين أعين

 امإذ من هواك تعظ كأعظمهم  اؤهندي سصب فيك يه وأحقر

 اًهوى ما كنت ملكاً مفخمال فلوال  هبلت قكتحتقره إن تمل فال

 ادمقنا مفال يبغي له لكل  يفةك وظموقف العشاق من ففي

 ارمغيك مه يوافل لوك  هالحيق بد يله وجل وكل

 اًيعا وضقاً وبوعقبان ذباباً  مةكد ح أوجتر أن اهللا ألم

  مافسبحان من قد خص طوراً وعم  صصخر موكل له نفع وض

    

واهللا تعاىل لكمال قدرته وإسبال ذيل رمحته خلق الكبري األعلى حمتاجاً خلدمة الصغري األدىن وجعل احلقري 
األدىن حمتاجاً لرمجة الكبري األعلى وهلذا أعظم اخللق من خلق اخللق وأحوج اخللق إىل اخللق وهو غين عن 

دار كثرة الرعية واشتراكهم يف الصفات املرضية اخللق وقيل أيها امللك السين اإلنسان بطبعه مدين ومبق
وانقيادهم ألوامر ملكهم السنيه تصري درجة امللك عليه كما كان يف زمن نيب اهللا سليمان صلوات اهللا 

عليه وسالمه وحتيته وإكرامه ولقد جرى يف عصره بني الطيور مفاوضة بني اللقلق والعصفور فسأل ملك 
 بلغين يا سلطان األسود أن نيب اهللا سليمان بن داود عليهما "فقال" امليالد اآلساد عن تلك املفاوضة مبارك

السالم كان يف سريانه مع خواص أركانه فمر بذلك الطلب على شجرة دلب للقلق فيها عش قد بناه 
كأحسن حش وقد استوكر يف عشه عصفور واحتمى جبواره من مؤذيات أيب مذعور فكانا يتخاصمان 

مان ويتصاوالن فوقف النيب الكرمي واستوقفاجلند العظيم ليسمع ما يقوالن وينظر كيف ويتقاوالن ويتواص
جيوالن فسمع اللقق يقول وهو جيول ويصول وخياطب العصفور مبجمع من الطيور أشكر يل حسن 

الصنيع حيث أنزلنا يف حصين املنيع ال حية ترقى إليك وال جارح ينقض عليك لوال أن لك عندي مناخاً 
قيت لك احلية ذاتاً وال فراخاً وإمنا سلمتم جبواري وبقربكم من داري فوئب أبو حمرز وتوسط اجلمع ما أب

وهو جيمز ونادى بني األطيار أنسيت أبا خديج أي جار وأنا يف املدار حول هذه الديار آناء الليل 
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مل أثراً وال لفراخك وأطراف النهار ألقط النمل الكبار والصغار ولوال أنا حارس مناخك ما أبقى لك الن
فكل منا حمتاج إىل جاره مغتبط جبواره آمن به يف سريه ومطاره فارفع من بيننا هذا النكد وال مين منا أحد 

على أحد فاحلقوق ما تضع بني اجلريان كما تراعى بني األصحاب واألخوان وكما تدين تدان ومع هذا 
وسلطان الطيور وسائر احليوان فانه حبسن عدله فكلنا نصلي على نيب اهللا سليمان ملك األنس واجلان 

اعتدل الزمان وبيمن فضله صلح الكائن واملكان وحنن أيضاً كذلك نشكر اهللا رب املمالك إذ من علينا 
ذا السلطان املالك ملك الوحوش األكابر وكاسر السباع الكواسر املشفق على الضعفاء واألصاغر فلم 

 ضوا فوقفوا ودعوا للملك وانصرفوا هذا آخر الباب واهللا أعلم بالصواب خيل من فضله سبع وال طائر مث
  .واحلمد به رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني
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السادس الباب   

  في نوادر التيس المشرقي والكلب االفرقي

    

 فضائله رواس ويف  الشيخ أبو احملاسن من ماء معارفه غري آسن ومن ملمدود أرض الفضل من"قال"
مشحون حبر العلم من فواضله مواس فابتهج امللك ذا الكالم وارتاح ملا تضمنه من احلكم واألحكام 

واستزاد أخاه من عقود هذا النظام فقبل األرض يف مقام اخلدام وقال بلغين يا ملك األنام إن راعياً كان 
ته تيس مطاع كلها له أتباع وهو قدميها وقائدها يرعى ثلة من األغنام ومحيلة من املعز اجلسام ويف ماشي

وزعيمها وأبو نتاجها ومحو نعاجها وأصله من الشرق مل يكن بينه وبني ابليس يف الشيطنة فرق امسه 
الذميم التيس الزنيم وكان بواسطة الفحول والكرب والتقدم يف احلضر والسفر يستطيل ويصول وينطح 

ن من الفحول فيجرح ضعيفها ويطرح حنيفها ويضرب خبالصها الكباش والوعول ويكسر أصحاب القرو
لفيفها إىل أن أباد أعياا وأعجز رعياا وطال منه العقوق فذهب به الراعي إىل السوق ليبيعه ويستريح 
وخيلص املاشية من شره ويريح فبينما هو يطوف إذا برجل مهول خموف طويل القامة كبري اهلامة كأنه 

اليدين أزرق العينني أسود اخلفني بثوب وسخ وطرطور سنخ وسطه حمزوم بسري مبزوم زبىن القيامة شثن 
فصادف الراعي وهو يف السوق ساعي فمد يده إىل التيس وقال بكم هذا يا أبا الكيس فوقع بينهما 

االتفاق ووقع الزنيم يف شبكة الرباق فتأمل شكل القصاب وصورته القاضية بالعجاب فرأى رجالً كأنه 
لشياطني معلقاً يف وسطه عدة سكاكني فدخله الرعب ورجف من الرهب وأدرك بالفراسة أنه من ا

سيهلكه وحيذف رأسه وقال ظين والظن خيطئ ويصيب أين وقعت مع هذا يف يوم عصيب وأنه قاصد 
هالكي ومقيم على البواكي فاألوىل االحتراز والتأهب قبل زمان اجلزاز فان حصل خري فما يف االحتراز 

 وإن وقع على اإلهالك العزم فأتلقى سيفه مبا أعددته من ترس احلزم فوزن اجلزار الثمن وشحط الزنيم ضري
بالرسن وأتى به مطابخ فقطعها إىل مساحل فشم رائحة لزومه وأحس من اجلزار نكده وشومه فلما دخل 

ر الدماء كدموع املسلخ ورأى القصابني هذا يذبح وهذا يسلخ واللحم شقات على اجلدران معلقات وأ
العشاق جاريه ورؤوس الغنم وجلودها وأكارعها كل كاشيه هذه الكاشية يف ناحية وهذه الكاشية يف 

زاوية فرجف قلبه وازداد رعبه والتجأ إىل اهللا تعاىل وتاب إليه عما عليه من الذنوب ماال فما واطأ 
وأخرج لذحبه اآللة فلما رأى هذه القصاب املصارع أن شد من املشرقي االكارع وجدله على اجلداله 
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احلالة حتقق ما كان ظنه فاستحضر باله وأيقن أنه هالك ال حمالة فنظر إىل القصاب وذكر ما قيل يف حق 
  : الساب

  نظر التيموس إلى شفار الجازر  رةمحين منظروا إليك بأع

    

بيحته أن حدها فتركه وذهب فوجد السكني كليله ليس للذبح ا حيله فطلب املسن ليحدها ويريح ذ
للمسن وقد حتقق الزنيم ما كان ظن فتنفس له البالء وارختى عنه القضاء فتمطى يف رباط األكارع فمزقه 
قاطع مث وثب وقصد اهلرب وخرج من الباب وصاحوا عليه هرب فلم يلتفت إىل الصوت وفر فرار من 

ىل بستان جبوار بيت القصاب فدخل البستان عاين املوت وطلب اخلالء وطريق الفضاء فادى به الذهاب إ
وامتد يف اجلريان والقصاب وراءه يئته املهولة والسكني يف يده مسلولة وكان قبل هذا الزمان بني زوجة 
القصاب وصاحب البستان ما يكون بني احلرفاء واألخدان وكانت كلما وجدت فرصه جعلت للبستاين 

 وتغمس سراجها من فتيلة قنديله وزبته فاتفق أن يف تلك احلال من نفسها حصة ترتل من بيتها إىل بيته
طلب كل من احملبني الوصال وكان زمان اشتعال اللحام باملعاملة مع اخلاص والعام فالشتغال وهله ال 

يتردد فيه إىل أهله فاغتنمت الزوجة غفلة الرقيب ونزلت من بيتها إىل بيت احلبيب فكان احملبان آمنني وقد 
حتت دوحة يامسني فاتفق أن اهلارب من املوت ودواهيه أخذ على مكان مها فيه والقصاب يتبعه تعانقا 

رافعاً يده والسكني يف يده جمردة فلم تشعر إال وزوجها رافع الصوت واقف على رأسهما وبيده آلة املوت 
شتغل القصاب وما شعر بدواهيهما حىت عثر عليهما فقفز كالمها من مكاما مفتضحني يف مكاما فا

بنفسه والتهى بنعجته عن تيسه وكان الناس تابعيه فوقفوا على ما وقع فيه وقامت الغوغاء وقعدت للعار 
من البالء فتفرس النجاة من الردى فلم يزل يف ميدان اجلرى ذاهالً عما جرى حىت وصل إىل ثغرة خرج 

ني األنس رائيه وسامعه فانتهى التيسار منها إىل الصحراء فانقطع عن ذلك اجلىن تابعه ومل يوجد من شياط
يف تلك الصحاري والقفار إىل جبل فأوى فيه إىل غار كان يأوي إليه مع املواشي أو أن األمطار فأمسى 

  : فيه تلك الليلة إىل وقت األسفار

 رهفافترت تباشير فج تبسم  فلما رأى الليل العبوس صنيعه

 نشاط ومراح وجعل يرتاد أنيساً ليكون له جليساً أو رفيقاً فلما أصبح الصباح خرج إىل السراح وهو يف
صاحلاً أو صديقاً ناصحاً يتأنس به يف الغربة وميسح بأنامل مؤانسته ثقل الكربة وما حيصل على جبني 

راحته من عرق القرية وبينما هو ينشر البيداء ويطوي إذ مسع نباح كلب يعوي فترجى اخلري وزوال مث 
بالً من فجوه فناداه أهالً بأحب األحباب وأعز األصحاب املفضل على كثري ممن لبس قصد حنوه فرآه مق
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الثياب فلما دنا منه وتباكى ألليم فراقه فتعانقا تعانق احملبني وتبانا مباثة من مضه البني مث قال له اعلم يا 
رست فيك لطيف احلركات وكثيف الربكات أن كالً منا غريب وكل غريب للغريب نسيب وأنا قد تف

وما تكاد فراسيت ختطيك أنك رفيق صاحل وشقيق ناصح وأحسن مليح مما حل ويف طريقه أخوان الصفاء 
قيم وراجح وأن كانت اجلنسية بيتنا خمتلفة لكن القلوب حبمد اهللا تعاىل مؤتلفة وكم لك من أياد سابقه 

حلفظنا ساعي حترسنا من الغداة وصدقات متناسقة وكم حططنا يف املراعي وبتنا يف احلظائر نائمني وأنت 
إىل الروح ومن املساء إىل الصباح فاخربين ما شأنك وأين مكانك وما امسك وما صنعتك ورمسك وجميئك 

من أين وما حاجتك يف البني قال أما امسي فيسار وأما مكاين فبالد التتار وصنعيت راعي وسبب جميئي 
ق كنت يف خدمته راعي مشيته فأضللت رعييت ضياعي ويل صاحب امسه أقرق من دشت قفجاق بن شقر

وضيعت حق حرميت فإذا أطلب ويل نعميت ال حمو من وصمة اجلفاء مسييت فهذا شأين وجل بغييت قال 
الزنيم أنا من حني شاهدت يف وجهك األنوار علمت أنك يساروأنك معدن الذكاء واأللقاب تنول من 

 كمال مروأتك وال ينكر لكم الرفاء فان بينك وبينه السماء وأما طلبك لصاحبك ورعيتك فانه دال على
الوفاء مقام الصدق والصفاء ومل يقع بينكما قط بعد وال جفاء وشهرتك حبمد اهللا جبميل الصفات اليت 

قلما جيتمع يف زكى الذوات وال تصفوا إال لألولياء والربرة املربزين األصفياء من املسكنة والقناعة واجلراءة 
 العهود والوفاء وكسر النفس والصفاء وعدم احلقد واحلسد واطراح العجب والنكد والشجاعة وحفظ

واحلراسة والسهر وقيام الليل إىل السحر والتودد إىل الناس حىت قال فيك ابن عباس كلب أمني خري من 
صديق خؤن وعندك من التهذيب وقبول التعلم والتأديب ما يصري صيدك مذكى وسنك كالشفرة مركى 

    : نك يا ذا الوفاء واملنفعة قال احلرث بن صعصةويف شأ

 عرسي والخليل يخون ويحفظ  وما زال يرعى ذمتي ويحوطني

 ونويا عجباً للكلب كيف يص  يتعجبا للخل يهتك حرم فيا

ومن هذا الضرب ما رواه أمحد بن حرب عن ذي العتاب منادم الكالب أن الكلب يكف عين أذاه 
كر قليلي وحيفظ مبييت ومقيلي فهو من بني احليوان خليلي مث قال أمحد ابن حرب ويكفيين أذى سواه ويش

متنيت واهللا أن أكون مثل هذا الكلب ألحوز هذه الصفات وأرقى هذه الدرجات وأرجو اهللا تعاىل أن 
يعطفك علي ويقلب قلبك ووجهك إيل حبيث ترغب يف صحبيت ومتيل إىل صداقيت فترى إذ ذاك مين 

عاىل من األخوة والصداقة واملروأة والرفاقه ما تنسى به كل صديق وتفضل به الصاحب اجلديد حبمد اهللا ت
على العتيق فتترك سائر أصحابك وتلتهي يب عن أعز أوليائك وأحبابك خصوصاً بين آدم الذين أنت يهم 

مال أعلم من أذهبت عمرك يف خدمتهم والقيام حبقوقهم وحفظ حرمتهم وحراسة مواشيهم ودورهم وك
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فضلك يف حياطة بيوم وقصورهم ورعاية رعيام وصيانة أهلهم وجريام مع قناعتك منهم مبا يفضل 
عنهم من كسرة خبز شعري أو عظم يابس كسري أو فضلة مرقه قد ير وأضعتهم حقوق خدمتك ونسيام 

وضوا موجبات شفقتك حىت لو وصل فمك إىل زادهم أو إىل شيء من عتيد عتادهم رموك باحلطب 
رأسك باحلجارة واخلشب ولو ولغت يف إنائهم أو شربت من مائهم ما قنعوا يف تنظيفه وتطهريه وتشطيفه 

مبرة وال مرتني وال اكتفوا يف إزالة ألعابك بالعني بل دونوا الغسل باحلساب وعفروا الوعاء بالتراب 
ترتفع مرتلتك وتعلو درجتك ويعدون ذلك من التعبد وال يرغبون ما لك من حتبب وتودد وأنا أرجو أن 

ويساعدك رب العرش حىت تسري سلطان السماع وملك الوحوش واجتهد يف هذه القضية إىل أن ابلغ هذه 
األمنية وأكون السبب يف ذلك إىل أن تصري رئيس املمالك فان لك علي حقاً قدمياً وفضالً جسيماً طاملا 

  : ياطتك وأجلنا منك يف اخلاطر ما قال الشاعرمننا آمنني يف ظل حراستك ورعينا مسرورين مكنوفني حب

  فنحن بأوفى وفي شكرها نستديمها  ادنن عفينا نعمة اهللا بقاؤك

قال يسار يا أخي مجيع ما قررته صحيح مقبول داخل يف الفضل خارج عن الفضول ولكن أنا من جنس 
زول هدوهم وأنا مل أعادهم إال فيكم السباع جمبول على ما هلم من الطباع ومع هذا فأنا عدوهم وبسبيب ي

وال يل واد إال يف ناديكم فان ثر بييت بينكم وعيين مقارنة عينكم وأنا إليكم أقرب مين إليهم ومعويل 
عليكم دون معويل عليهم وعلى هذا وجدت آبائي وأجدادي ونشأت من حني ميالدي واخلروج عن 

ذموم وهذا شيء معلوم وقد قال صاحب الشرع احلب طريقة اآلباء دليل على العقوق واإلباء وهو أمر م
يتوارث والبغض يتوارث ولكن يا سليم الطباع وخصيب والرباع قولك تصري سلطان السباع سخرية مين 

واستهزاء وال أستحق منك هذا اجلزاه فان معىن هذا القيل أمر مستبعد بل مستحيل أن أبا طاهر جنس 
ن فان أردت إعانيت على ذلك وتكفلت يل برياسة املمالكفكالنا يف العني فأين من أين وهذا اهلوس من أي

هذا اهلوى سواء وإن صممنا على ذلك فما جلنوننا دواء وهذا الوسواس من خياالت اإلفالس ويف مثل 
  : هذا احلال قال

 القمصدق في ال من

  ال خيل عندك تهديها وال مال

    

سر سرائري ويقربك يف احلب من ضمائري قال املشرقي ال تقل وأنا أعلم إمنا نتكلم مبا يطيب خاطري وي
ذلك يا تقي فأنا شاهدت يف جبينك خمايل السيادة ومن مشائلك تقاطري السعادة وقد قيل يا فضيل املرء 

يطري يهمته كما يطري جبناحه أما بلغك يا خري عامل ما رواه الشيخ عالء الدين بن غامن ذو الفضل الكثري 
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 قال ابن األثري وهو بالرواية خبري حمرز أيدي "قال" ابن األثري قال يسار أخربين ذه األخبار عن تاج الدين
املعاين عن األمري حسام الدين الربكة خلق قال كنت يف عصر الشباب أصحب من صاحلي الشباب امللك 

ا كنا يف قلة فكنت املظفر الغضنفر وكان خشداشي وبرؤيته انتعاشي فكنا وحنن صبيان كأننا ظبيان غري أن
أفلي قملة واسرح رأسه وأذهب باسه وتقدمت إليه بالشرط عليه أن يعطيين لكل قملة أو أصفعه صفعة 
ملساً ففي بعض األوقات أخذت عنه قمالً كثرياً وصفعته صفعات وقلت يف غضون ذلك وحنن يف حال 

طيب خاطرك وسرائرك فإين أبلغك حالك أمتىن على اهللا عز وعال أن يعطيين إمرة مخسني رجالً فقال يل 
سؤالك وأعطيك مسؤلك وأجعلك أمري مخسني فارساً فابشر وال تكن عابساً فصفعته صفعة وقلت ويلك 
أنت تعطيين إمرة ورفعه قال نعم وأغمرك بالنعم فصفعته أخرى وازددت فكراً فقال يل عله وخنس املسلة 

طيك وأعليك على ذويك فقلت ومن أين لك تعطيين يا قليل اليقني أتريد غري أمر مخسني أنا واهللا أع
وترضيين فقال أملك هذه الديار وأكسر التتار وأحل الكفرة والعلوج دار البوار فقلت له يا مفتون أنت 

جمنون أبقملك وقلك وفقرك وذلك متلك الديار املصرية وتصري سلطان الربية قال نعم وال تعمل رغم فأين 
 الصالة والسالم وقال يل أنت متلك الديار املصرية وتكسر التتر وال شك فيما رأيت يف املنام النيب عليه

خيرب به النيب صلى اهللا عليك وسلم من خرب قال فامسكت عنه ألين كنت أعرف الصدق منه ئم تنقلت به 
 األحوال وتنقل إىل أن بلغ الكمال ومتلك هذه الديار مث كسر على عني جالوت التتار وأعطاين ما وعدين

 هذه املثال لتعلم من سلطنتك غري حمال وأنا أرجو اهللا تعاىل أن ييسر يل القيام "وإمنا أوردت"به وأرضاين 
جبميع ما قلته لك يا إمام وأنا أجلسك على السرير وأقيم يف خدمتك الكبري والصغري وارفع رأيه 

 وأقاليم القفار كلها مراسيمك وانفذ أوامرها يف ممالكك وأقاليمك واجعل جنود الوحش حتت رايتك
حتت واليتك ولكن بشرط أن تتبع ما أراه وال خترج عن طوره وال تتعداه وتعمل بكل ما أشري إليه ومهما 

أرشدتك إليه تعول عليه فقال أنا طوع يديك ومجيع أموري منك وإليك فقل فإين سامع وألمرك طائع 
لب هذا الكذب صدقاً وقل ما تقتضيه التبعه فاض وعاين هذه األماين عسى يصري هذا الباطل حقاً وينق

وارتضيه قال ترجع عما أنت عليه من األخالق السبعيه واألوصاف الكلبية من احلرص والشره والتكلب 
والتره والنفس املتنمرة والطبيعة املذمرة وتصوم عن الدماء واللحوم وعن متزيق احليوانات وتفريق 

ميلة والتلبس باألوصاف الفضيلة من العفة والكرم والعفو عمن اجلماعات وحتمل النفس على األخالق اجل
ظلم والقناعة بالنبات عن حلوم احليوانات ومعاملة الكبري والصغري بالفضل الكثري والبذل الغزير وتاليف 
خاطر اخلطري واحلقري ليسهل العسري وينقاد لك املأمور منهم واألمري وهذا أمر عليك يسري وهذا ألنك 

حت جوائحهم وكسرت جوارحهم واصطدت سارحهم وأبدت بارحهم فهم منك متخوفون طاملا جر
وإىل اإليذاء والضر منك متشوقون وإذا رأوا شيا خالف العادة وعلموا واليتك فيها احلسىن وزيادة 
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وأصابوا اخلري من مواقع الضري ورأوا ما سر من مواضع الشر والضر تشرب حمبتك منهم الكبري والصغري 
 أن يراك من الوحوش العرب والنفري فيتخذك الغريبحبيباً ويصري البعيد منك قريباً فتصيد باحملبة وأاك

أرواحهم كما كانت أوال تبيد أشباحهم وإذا ضرب صيتك يف األرض ونثر دره بالطول والعرض 
وتسامعت بك الوفود وحتققوا انك عدلت عن خلقك املعهود أقبلت إليك منهم اجلنود وزان جيد 

نودهم من جواهر حمبتك وانعقدت بينكم باحملبة والوالء عقود العهود فتوفرت ذا ذاك جنودك وعلت ج
على رؤس األقران راياتك وبنودك وجعلوا دارك مأواهم ومحاك مصيفهم ومشتاهم مع أن هيبتك يف 

شاك قلوم مركوزة وأسنة خمافتك يف أحشائهم من قدمي الزمان مغروزة وأعلى من فيهم يهابك وخي
ويتوقى مكانك ويتحاشاك قال يسار أعلم يا خري سار أن حبال اآلمال ومطامع اخليال ما مل تتعلق مبأمول 

    ترتبط بأطراف سول فالنفس ساكنه 

والروح مطمئنة هادنه والقلب فرح واخلاطر منشرح إذا الطمع ذل وشني والياس إحدى الراحتني ومىت 
وقامت النفس يف حتصيله . لغت إىل حصول ما مول اخليالتعلقت بذيل املطامع خماليب اآلمال وب

وحتركت اجلوارح لنيل ما موله وانبعثت اهلمة إىل إدراكه وتعلق القلب بسري أفالكه توزعت األفكار 
وتفرقت ومتزقت اخلواطر ومتزقت وركب لذلك كل صعب وذلول وتقاذفت النفس يف كل خموف 

  : ومهول وتقلدت حبمائل قول القائل

  فأول ما يجني عليه اجتهاده  م يكن عون من اهللا للفتىإذا ل

مث إذا مل حيصل املأمول ومل تبلغ والعياذ باهللا النفس السول مع بذل هذا اجلهد واملبالغة يف السعي والكد 
ومقاساة التعب ومعاناة النصب ترادف النكد وتضاعف السهد وصارت النفس هلذا البدد وكان يف جيد 

املقصود حبل من مسد فال تزال بني تشويش مشائر وتقسيم خاطر وفكر غائب وهم حياا من فوات 
حاضر وهذا األمر الذي عرضت عليه ومهمت بالترقي إىل الوصول إليه إىل عدم احلصول أقرب منه إىل 
الوصول وأنا أخاف وذا غري خاف أن يغرنا الطمع يف هذه احلركة فينتزع من فراغ أوقاتنا الربكة وال 

إال على مثل ما حصل ملالك احلزين من السمكة قال الزنيم نبئين أيها العليم بذلك املثل القومي حنصل 
  :  بلغين أنه كان يف مكان مكني ماوي ملالك ويف ذلك املكان غياض وغدران تضاهي رياض اجلنان"قال"

 وفي هذا الجنون تفننا فجن  ايالًحكى بأنها قد الحبيب تم

 انإذ قد جتى وتجن فقيده  مسلسلفدار عليه النهر وهو 

    

ويف مياهه من السماك ما يفوق ساحبات السماك فكان ذلك الطري يف دعة وعري نرجى األوقات بطيب 
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األقوات وكلما حترك حبركة كان فيها بركة حىت لو غاص يف تلك البحار والغدران مل خيرج إال ويف 
ه أسباب الغذاء وارتج لفوت قوته أبواب العشاء فكان منقاره مسكه فاتفق أنه يف بعض اآلناء تعسر علي

يطري بني عامل امللك وامللكوت يطلب ما يسد الرمق من القوت فلم يفتح عليه بشيء من أعلى السماك إىل 
أسفل احلوت وامتد هذا احلال عدة أيام وليال فخاض الرقراق يطلب شياً من األرزاق فصادف مسكة 

فها ومن بني رجليه التقفها مث بعد اقتالعها قصد إىل ابتالعها فقد صغرية قد عارضت مصريه فاختط
فتداركت زاهق نفسها قبل استقرارها يف رمسها فنادت بعد أن كادت أن تكون بادت ما الربغوث ودمه 

والعصفور ودمسه امسع يا جار الرضا ومن عمرنا يف صونه انقضى ال تعجل يف ابتالعه وال تسرع يف 
فوائد وعوائد عليك عوائد وهو أن أيب قد ملك هذا السمك فالكل عبيده ورعيته ضياعي ففي بقائي 

وواجب عليهم طاعته ومشيئته مث أين واحد أبوي وأريد منك اإلبقاء علي فان أيب نذر النذور حىت حصل 
له بوجودي السرور فما يف ابتالعي كبري فائدة وال أسد لك رمقاً وال أشغل لك معده فتصري مع أيب 

ضيل كما قيل فأفقرين فيمن أحب ال استغين فاألوىل أن أقر عينك وأعرف ما بني أبيوبينك فاكون سبباً الف
لعقود املصادقة وفاحتاً إلغالق احملبة واملرافقة ويتحمل لك اجلميلة واملنة التامة والفضيلة وأما أنا فأعاهدك 

مسان ودكات تأتيك مرفوعة غري أن أعتقتين ومننت وأطلقتين أن أتكفل كل يوم بعشر مسكات بياض 
ممنوعة وال مقطوعة يرسلها إليك أيب مكافأة ملا فعلت يب من غري نصب منك وال وصب وال كد حتمله 

وال تعب فلما مسع البلشون هذا اون أغراه الطمع فما ابتلع فسها وهلا مث قال هلا أعيدي هذه الرمزه 
 جبمزه وغاصت املاء وختلصت من بني فكي البالء ومل فبمجرد ما فتح فاه باهلمزة أمنلصت السمكة منه

 يا ذا الدراية هذه احلكاية لتتأمل عقىب هذا األمر قبل "وإمنا أوردت"حيصل ذلك الطماع األقطع األطماع 
 اعلم يا مرتقي "قال املشرقي"الشروع فيه وتتدبر منتهى أواخره يف مباديه فقد قيل أول الفكر آخر العمل 

 يف جماريها وقواعد ما أسس عليه مبانيها تقدير خالقها وتدبري باريها وما حكمه وقضاه إن مبىن األمور
وأحكمه وأمضاه لكنه كتمة وأخفاه فال تدركه العيون وإال صار بل وال البصائر واألفكار فانه علم غيب 

  : حداً كما قيلوجهلنا به ليس بعيب ألنه ترته أحداً صمداً قال تعاىل عامل الغيب فال يظهر على غيبه أ

 رعليه أن يساعده الده وليس  على المرء أن يسعى ويبذل جهده

 غلب المقدور كان له عذر وإن  رم أمنال بالسعي المنى ت فإن

وإن اهللا العلي العظيم قد وضع أساس بنيان العامل على األسباب وفتح لتعاطي األسباب األبواب فقال ذو 
  : ديهم سبلنا وقال فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وقال القائلاجلالل والذين جاهدوا فينا لنه

 ومجتقنع بما دون الن فال  رومر مما كانت في أم إذا
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 ئيملخديعة الطبع ال وتلك  زمز حيرى الجبناء أن العج

  كطعم الموت في شيء عظيم  يرالموت في شيء حق فطعم

 من اإلميان واملرء يسعى يف حتصيل مرامه وال يترك شيأ من أسباب وقال عليه الصالة والسالم علوا اهلمة
  : قيامه فان ساعده القدر بقدره إنقاذ إليه مرامه بشعره وكان مصادمة مساعده ومقامه ومعاضده كما قيل

  كانت له أعداؤه أنصاراً  أراد اهللا نصرة عبده وإذا

    

رامي القضاء من قوس الزمان فيقيض له املساعد فيساعده إذ ذاك الكون واملكان وميضي سهم أوامره 
ويتعبد املقارب واملباعد وحسبك يا ذا الصوله ما اتفق من السعد لعماد الدولة فسأله يسار عن سرد هذه 

 كان رجل صياد له ثالثة أوالد كأم محك وقوم السمك تقلت م األحوال حىت صاروا "قال"األخبار 
وانتهوا يف الرياسة وساسوا احللق أحسن سياسه وانتشر أمرهم وطاب يف برياستهم على الدنيا أمحال 

الدهر ذكرهم ومما ملكوه العرافات واألهواز وفارس وسرا شرياز أكربهم أبو احلسن علي بن بويه 
امللقب بعماد الدولة وكان يف السلطانة ذا جولة وصوله وملا انتهت أيام مخوله واتصل بالسعد أسباب 

ابه بشرياز وصعد إىل حقيقة امللك من ااز ووفدت عليه الوفود وأحاطت به مجوع وصوله حل رك
اجلنود وطالبه أهل املراتب بالرواتب والروامك باجلوامك والرفاق باألنفاق واألجناد باألرفاد وأرباب 

ر املال الواليات باخللع واجلرايات وأصحاب اإلقامات بالنفقات واألنعامات ومل يكن يف خزائنه من ظاه
وباطنه وال يف ذخائره من ظاهر الرفد وضمائره ما يسد رمقهم ويرد شرقهم فتراكمت مهومه وتصادمت 

غمومه وتوالت أفكاره وجتاذب به حبر احلرية در دوره وتياره ألن أمره كان يف مباديه وليل سعده يف 
لى االضمحالل ووقع يف هواديه وقد قصرت عن طول الطول أياديه وأشرف أمره على االختالل وملكه ع

يوم ال بيع فيه وال خالل قد خل إىل مكان خال وهو مشغول البال فاستلقى فيه على ظهره وغرق يف 
حبار فكره فبينما هو يالحظ السقوف وأفكاره بني تردد ووقوف وإذا حبية عظيمة جبثة جسيمة من 

 نسقط عليه ويصل أذاها السقف خرجت ودرجت ويف مكان آخروجلت فوثب واقفاً ورقب خائفاً لئال
إليه ودعا الفراشني ومجاعة فتاشني مبعاول النباشني وأمرهم بنصب السلم والفحص عن األرقم وتتبع 

آثارها وإطفاء سرارها فصعدوا احليطان وحفروا ذلك املكان وخرقوا سقفه فانفتحت هلم غرفه كانت 
 حمكمات التوفيق واملعاليق فاطلعوه على تلك خمبأة ملن تقدمه وضع فيها ديناره ودرمهه وفيها عدة صناديق

اخلبيه والتهوا عن طلب احلية واجلبيه فأمرهم فنقلوها إليه ووضعوها بني يديه فإذا فيها من الذهب النضار 
مخسمائة ألف دينار فعرف أن ذلك عناية ربانية ومواهب صمدانية رمحانية فصرف املال يف إصالح حاله 
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 ورجاله فثبتت أوتاده واستقامت أجناده وقويت سواعده وأعضاده وكان وبذره يف مزارع قلوب خيله
أمره قد اشرف على االختالل وعقد نظامه على االنفراد واالحنالل وكان من متام هذه السعادة وتعقيب 

هذه احلسىن بالزيادة أن امللك املذكور بعد هذه األمور وحصول هذا السرور وانتظام مصاحل اجلمهور أراد 
 قماش وخياطة خلع ورياش فطلب خياطاً ثقة ليقلده هذه املنطقة فارشد إىل خياط ماهر شكله تفصيل

زاهر وفضله ظاهر وحذقه يف صناعته باهر إال أنه أطروش حقل مسعه بديب الوقرمد بوش فما يصل ملك 
 عليه الكالم إىل سرير صماخه إال بزمر وطبل وجاووش فدعاه فأجلسه بني يديه وطلب الثياب ليعرضها

فتصور اخلياط أنه سعى به إليه بسبب وديعة كانت لصاحب البلد لديه وإمنا طلبه ليطالبه فأما أن يؤديها 
أو يعاقبه فتقدم باليمن مثل املصارعني واقسم باهللا خالق املخلوق ورازق املرزوق أا اثنا عشر صندوق مل 

عطيها فتعجب عماد الدولة من كالمه وسجد هللا يشعر ا خملوق وأنه ال يدري ما فيها وأا خمتومة خبتم م
شكراً على إنعامه مث وجه معه من أتى ا ودخل إىل بيوت ما فيها من أبواا فكان ما فيها من األموال 

ونفائس القماش العال مجل متكاثرة وأصناف متوافرة واستوىل على ذلك كله وثبت بواسطة املال يف 
 هذا التنظري يا ذا الرأي والتدبري لتعلم أن سبب األسباب وميسور "ردتوإمنا أو"ركاب امللك واطئ نعله 

األمور الصعاب إذا دبر مصاحل عبده ومشله بإحسانه ورفده هون عليه عسري وصغر عنده كل كبري وأنت 
بكل هذا بصري قال يسار صدقت صواباً نطقت ولكنين نظرت إىل الدنيا ورزت أحواهلا السفلى والعليا 

 زاد الشخص حرصاً وطمعاً ازداد لنفسه عبودية وتبعاً وللدنيا رقاً ولآلخرة رشقاً فصارت ورأيت كلما
قيوده أثقل وحسابه أشدو وأطول ومهومه أمت وغمومه أعم وأن الواثق بالدنيا والراكن إىل ما فيها من أشيا 

اء بصدر من كاجلاعل له من السحاب حصناً ومن احلباب كنا ورأى وقاية حتصل من السحاب وأي إيو
احلباب ومن تأمل الدنيا بعني التبصري وتفكر يف تقلباا مبصيب العقل والتدبري عد مجعها شتاتاً ووصلها 

    أنبتاتاً 

وجميئها ذهاباً وشراا سرابا وإقباهلا أدباراً ونسميها إعصاراً وعطاءهم أخذا وعهدها نبذا وصلتها فلذا 
لماً ووجودها عدما وكثرا فال وعزها هاذالً وضحكها نياحه ووهبها باً واجياا سلباً وحرا س

وطالقها راجة فلم يكن عنده أحسن من فراقها وال أرصن من طالقها والقناعة منها بالكفاف والرضا 
منها بالعفاف كما سلك الفالح صاحب املاشية واستراح فقال الزنيم أخربين كيف كان ذاك يا حكيم 

نت عنده أحفظ ما شيته وعبده كان ذائروة عظيمة وأموال كثيفة جسمه  إن خمدومي الذي ك"فقال"
وكانت ماشيته ال تزيد عن ألف رأس وأن حصل من النتاج املعهود ما يزيد على هذا القدر املعدود 

تصدق به أو باعه أو وهبه لبعض اجلماعة ولو أراد جلعلها ألوفاً مؤلفة وأضعافاً مضاعفة وكان يف اجلريان 
 واألخوان من هو أقل منه ماالً واقصر باعاً وأضيق جماالً له األلوف من املواشي وكذلك من واألصحاب
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اخلدام واحلواشي وهم يف كل وقت يف ازدياد وتضاعف األعداد من األصول واألوالد وخمدومي ال يقصد 
يد أن تزيد الزيادة وأن زاد شيء أباده فقال له الراعي وكان عليها أشفق ساعييا خمدوم ما لك ال تر

مواشيك وحواشيك وتكثر بالرفق والرفد فواشيك وبالورد واإلصدار غواشيك فان املواشي تزداد فوائدها 
وتتوفر عوائدها باعتبار زيادة أصوهلا وإدرار منافعها وحمصوهلا وجرياننا كانوا أقل عدداً من هذا املقدار 

 على مواشينا بعد أن كان أوساطهم كحواشينا وال فصاروا بالتوفري أكثر عدداً يف األغنام واألبقار فزادوا
أعرف هلذا موجباً وال أدري له سبباً غري اإلمهال وقصد تضييع املال فقال له خمدومي هذا حميط به معلومي 

ولكن أيها الولد أعلم أن أنواع العدد آحاد وعشرات وألوف ومئات فألوف غاية األعداد إذا اعتربنا 
زنا غايته وتعدى ايته أخذ يف النقص وإذا بلغ مداه تراجع بالنكص وقد قيل التعداد والشيء إذا جاو

الشيء إذا جاوز حده شاكل ضده ومن مل يقنع بالقليل مل يرض باجلزيل ولقد أحسن املقال وصدق فيما 
  : قال من قال

  يكون صعود المرء فيه هبوطه  ادر مقوما الدهر إال سلم فب

  شروط الذي يرقى إليه سقوطه  اميه يزول وإنوهيهات ما ف

 هبما قامت عليه شروط وفاء  كان أعلى كان أوفى تهشماً فمن

    

وكثرياً ما رأيت ومسعت ووعيت عن أصحاب األلوف القاصدين الزدياد املألوف نزلت ألوفهم إىل 
ائرهم وأما أنا الواحد من اآلحاد فاستوىل عليهم لذلك اهلموم واإلنكاد فتكدرت خواطرهم واشتغلت ضم

فلم أعلم أن ألفى نقص وال جاري حلبة مداه نكص فإذا عدا غايته ألزمته ايته وكبحث جامح طرفه 
  : وكففت طامح طرفه طلباً للراحة ورغبة يف االستراحة

  فضول العيش أعناق الرجال  ترقفكم دقت ورقت واست

 دمت له خادماً ويف وصف اخلدمة قائماً ومل أتعد  أوردت هذا التمثيل لتعلم يا ذا التفضيل أين ما"وإمنا"
طوري وهو مقام اخلادمية إىل ما ليس يل وهو مقام املخدومية فأنا مستريح ولغريي مريح ونفسي مطمئنة 

وجوارحي عن طيش السعي مرجحنه وأصحايب أحبايب وأحبايب أصحايب واخلواطر صافيه واحملبة وافيه 
 رياض األرواح صافيه ويف عروق األشباح واقفة جاريه فإذا رمت مع والصداقة باقية ومياه املودة يف

وجود هذه احلسىن الزيادة وقصدت التعدي إىل ما ليس له به عاده فأنا بني أمرين متقلب على مجرتني أما 
عدم احلصول واالنقطاع عن الوصول فتتضاعف املكدات وتترادف املقسمات وحبسبها تصل اهلموم 

مر سالفاً وذكر آنفاً وأما الظفر باملراد على حسب ما يراد فبقدر ذلك يقع الصداع وحتصل الغموم كما 
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ويقوم التحاسد والرتاع وأول ذلك معاداة األصحاب ومعاناة األحباب ومقاسات األتراب وحصول 
لتفكر الضغائن وبروز املكامن بواسطة الترفع عليهم وصدور املراسم والتقدم بامتثاهلا إليهم فاألوىل حبايل ا

يف مآيل والالئق بشورى أن ال أتعدى طوري وال أتورط يف هذا البحر العميق والبئر العميق وال أخرج 
  : عن سواء الطريق فتهوي يب طري اهلوان يف مكان سحيق

  زماني بما القى يسار الكواعب  يائف أن يردنيسار خ وإني

لنظر وأرصن هذه الفكر وأدق معاين هذه املباين قال املشرقي أبو زمنه ما أحسن هذه الكلمة وأمين هذا ا
ولكن إذا رفعك اهللا من يضعك وإذا أعطاك من مينعك وقد قال ذو اجلالل ما يفتح اهللا للناس من رمحة 

  : فال ميسك هلا وقال صلى اهللا عليه وسلم اللهم ال مانع ملا أعطيت

  ونفس الحر تأبى أن تضاما  يالناس تطلب المعال وكل

    

ا بلغ ما الكالم إىل هذا املقام قال يسار أعلم يا فحل الفحول وإمام املعقول واملنقول أين ما بالغت فلم
يف االمتناع إال ألقف على ما فيك من طباع أسري ثبوت قدمك وثباتك وراء كلمك فلقد وجدتك يف 

لليث الصفار فاض هذا األمر اخلطري فوق ما يف الضمري ويف مواطن االختبار أثبت جناباً من ابن ا
لقصدكوحركته على خريه اهللا تعاىل وبركته فأين وضعت عنان مجوح هذا املرام يف بد تدبريك وجعلت 
واسطة هذا العقد جوهرة تفكريك وسلك نظامه ونظام قالدته جودة تصويرك فأنك أهل لذلك وبرأيك 

خلدمة وقال حيث انشرح صدرك تقتدي املسالك فابتهج أبز زمنة ذا املقال ووثب قائماً يف مقام ا
لكالمي فسترى يف وجهك جمالس قيامي وأنا أعلم أن معبودك سيبلغك مرامك ومقصودك ولكن جيب 
التيقظ وقبل الشروع التحفظ أما لتيقظ فألمور جيعلها امللك مقتدى وال يغفل عنها أبداً كما فعل امللك 

 واختلفت العساكر واصطدمت األمور الظاهر املوفق أبو سعيد حممد جقمق حني اضطربت األوامر
وخرج عليه من عساكره اجلمهور وقل املعني وذلك يف سنة اثنتني وأربعني فعصى تنكري وتترس يف 

حلب وقام بالراكمة اجللب واينال احللمى بالشام وكاتبه الطغام والعظام وهرب بالقاهرة العزيز وأزت 
فشا يف عساكر اإلسالم الطربان فسفه احلليم وحار الشياطني فاشتد األزيز وختبط بالصعيد العربان و

احلكيم وضل كل ذي رأي قومي فثبت امللك الظاهر جاشه وتعرف إىل اهللا تعاىل فأزال استيحاشه وأصفى 
سرائره ومل نزل سريته ظاهره فكان اهللا عونه وناصره فأطفأ بأدىن لطفه شواط تلك النائره وقد بسط ذلك 

جلحيم بالنعيم ورفع اهللا تعاىل عن اإلسالم واملسلمني العذاب األليم كل ذلك يف سريته الظاهرة فتبدل ا
بثبات القدم وعلو اهلمم ومل حتصل هذه الفعلة الذكية الرائحة إال بالطوية الطيبة والنية الصاحلة وأما 
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يال فأن التحفظ فمن مواد شرور ملتبس ا اجلمهور منها حلقد واملالل والكذب يف املقال واحلسد واالحت
احلقود وقود واحلسود ال يسود والكذوب يذوب وامللول ال يطول واحملتال مغال وباقي النصائح الذكية 

والروائح تأتيك بالسعد فيما بعد وأنا اآلن أقدم للبيان وأذكر األهم وما فائدته أعم قبل الشروع أمام 
ك أرباب الرايات والبنود وأنت جالس املقصود وهو تأكيد مواثيق العهود فأنه إذا حفتك اجلنود وأحاط ب

على السرير ويف خدمتك املأمور واألمري والكبري والصغري يعسر على استيفاء اخلطاب واستيعاب اجلواب 
وال يليق بعظمتك ومقام حرمتك إطالة الكالم ولو اقتضاه املقام خصوصاً حبضور اخلاص والعام ولو كان 

 أقدر أن أجترأ عليك وأي مجيع ما أريده إليك ألن قصد اخلادم إقامة املتكلم أعز اخلدام وأقرب اإللزام فال
حرمة خمدومه واملبالغة يف حفظ ناموسة وتعظيمه وكثرة الكالم متنعه عن هذا القصد وتدفعه وأما يف هذا 
الوقت فأن كثري كالمي ال يورث شيأ من املقت فال حرج على كالمي كيفما خرج قال يسار بارك اهللا 

بقاك لذويك فما أدق نظرك وأحسن يف عواقب األمور فكرك وأصوب غوصك على جواهر فيك وأ
االنتقاد واغرب بوصك إىل زواهر االعتقاد فقل ما بدا لك مما يزين حايل وحالك فان حرميت حرمتك 

وحشميت حشمتك فإن عظمتين عظمت نفسك وإن وفرت مايل فقد زدت كدسك واخلادم إذا مل يقصد 
عد ذلك من أكرب مهومه ويسعى فيه ساعة فساعة ويف كل مكان وعند كل مجاعه وإال رفعة خمدومه وي

فيدل ذلك على خساسة مقداره وقصور نظره ولؤم جناره وركاكة مهته واستبذال حرمته فقال أبو زمنه 
 أول شروطي يا ذا العظيمة أن ال تقرب املؤذين وال تلتفت إىل األشرار املغتابني وال تضيع األوقات يف

اإلصغاء إىل القينات وال تسمع كالم واش وتعد كالمه أقل من الش ثانيها أن ال تعجل يف فصل 
احلكومات بل تتعاطاه بالتفتيش وااللتفات إىل أن تتجلى صورا وتتعني حقيقتها فإذا وضحت لديك 

 لسانك وختلت خمدرة حقيقتها عليك أجهد فيها بالصدق وأعمل مبا يقتضيه احلق ثالثها أن ال تعود
قبحه الطالب الفحش والبذاءة فان يف ذلك على امللك أسوأ إساءة فان الكالم يؤثر يف القلوب وينفر من 

 : واملطلوب وقد قيل

  وال يلتام ما جرح اللسان     جراحات السنان هلا التثام

 بعض األيام فصادفوا كلباً أجرب فقال له سلمك اهللا أذهب وقد قيل إن عيسى عليه السالم مر جبماعة يف
فقال كل من أصحابه مما كان معيب يف جرابه من االستيقاض وطلب البعد عنه واملناص وما سلموا إىل 

كالمه له وما دعا له فقال أين عودت لساين ببيان ما يف جناين وهو املقاصد  عيسى حاله بل سألوه عن
والعبارات اخلشنة وقيل أنه مر يف بعض األوقات ومعه مجاعات بكلب من األموات احلسنة وترك األلفاظ 

ملقى على مزبلة يف مجلة القاذورات فوضع كل منهم يده على خطمه وتكلم يف رائحته عند مشه فقال 
ليه السالم ما أحسن بياض أسنانه فقيل له عما مسع من بيانه فقال عودت لساين بلفظ اخلري وإن عيسى ع
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يتكلم مبا فيه ضري وكما جيب على امللك كف اللسان الفصيح عن الكالم البذي القبيح كذلك جيب ال 
 : عليه أن ال يصغي إليه ويتأمل قول الشاعر

 كصون اللسان عن النطق به    ومسعك صن عن مساع القبيح

 شريك لقائله فانتبه      فانك عند مساع القبيح

 : ن السلمي بيت ثالثووجد يف كتاب آداب الصحبة أليب عبد الرمح

  يوايف املنية عن مطلبه    وكم أزعج احلرص من طالب

 وامللوك األساطني فهم أعلى مقاماً وهذا األمر يا خمدوم لكل أحد معلوم على العموم وأما أكابر السالطني
أن يكون الفحش هلم كالماً وأن جيري يف جمالسهم أو يسمع من حمادثتهم وجمالسهم وكل ملك اعتاد 
جملسه فاحش الكالم اختل نظامه ومقته اخلاص والعام ونفرت عنه قلوب الرعية وحبسب رغبة الرعية 

 كرهوه وتوقعوا غريه ليقوموا معه وينصروه وإذا مل تكون املمالك راضية مرضية وإذا نفرت قلوب الرعية
يوجد عقدوا احلقود واستمروا أذالء كاليهود والبغضة كامنة واخلسائف باطنه فتقدم العداوة وتتقدم 

وتنأكد وتتأزم وإذا قدمت العداوة ذهبت من الصداقة احلالوة فال بد يوماً من األيام أن تربز رأسها من 
وا فرصة وثبوا عليه وقصد كما جرى للغريرة مع اهلريرة قال بسار بني يل هذه جيب االنتقام وإذا وجد

 ذكر شخص معترب من رواة اخلرب أن يف القدمي كان رجل عدمي وعنده قط رباه وأحسن "فقال"األخبار 
مرباه فكان عنده كالولد األعز وأكرم من ابن الفرات عند ابن املعتز وكان القط قد عرف منه الشفقة 

 منه املودة واملقه فكان ال يربح عن مبيته وال يسعى لطلب قوته فحصل له هزال وتغري ما له من أمر وألف
وحال ال عند صاحبه ما يغذيه وال هو ذو قوة عن االصطياد تغنيه إىل أن عجز عن الصيد فصار يسخر 

  : به من أرذال الفريان كل عمرو وزيد وصار كما قيل

 يادقبا اليهت فرزنوف خ  ارخن الاع مرقال تخل

   فقلت من عدم السوابق  روتسابقت عرج الحمي
 قاشوم ببرخ الاد فوص ب  وسطا الغراب على العقا

 قاطاش نفخح البوأص ن  ازملة الالبب تتسك

  : وأيضاً

  بن عرس ونومس النمسرقص ا  دن أسيدان ممال الخ وإذا

    

وكان يف ذلك املكان مأوى لرئيس اجلرذان ويف جوار خمزن للسمان فاجتر اجلرذان لضعف أيب غزوان 
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ومتكن من نقل ما حيتاج إليه وصار مير على القط آمنا ويضحك عليه إىل أن امتأل وكره من أنواع املآكل 
ال على اجلريان واستعان بطوائف الفريان على واملطاعم وحصل له الفراغ من املخاوف واملزاحم واستط

العدوان فافتكر اجلرذان يوماً يف نفسه فكراً أداه إىل حلول رمسه وهو أن هذا القط وإن كان عدواً قدمياً 
ومهلكاً عظيماً لكنه قد وقع يف االنتحال وضعف عن االصطياد لقوة اهلزال وقويت إمنا هي بسبب ضعفه 

 حبتفه ولكن الدهر الغدار ليس له علىحالة استمرار فرمبا يعود الدهر عليه وهذا الفتح إمنا هو حاصل
وترجع صحته وعافيته إليه فان الزمان الكثري الدوران يتهب ويهب ويعطي ما ساب ويرجع فيما وهب 

كل ذلك من غريه وجب وال سبب وإذا عاد القط إىل ما كان عليه يتذكر من غري شك إساءيت إليه فيثور 
فور حنقه ويأخذه الذاى واالنتقام سهره وأرقه فال يقر يل معه قرار فاحتاج باالضطرار إىل التحول قلقه وي

عن هذا الديار واخلروج عن الوطن املألوف ومفارقة السكن املعروف أمر صعب مشوم الكعب فال بد من 
تناص مث أنه ضرب االهتمام قبل حلول هذا الغرام واألخذ يف طريقه اإلخالص قبل الوقوع يف شرك االق

أمخاساً ألسداس يف كيفية اخلالص من هذا البأس فاداه الفكر إىل إصالح املعاش بينه وبني أيب خراش 
ليدوم له هذا النشاط ويستمر بواسطة الصلح بساط االنبساط فرأى أنه ال يفيد ما يريده إال بزرع اجلميل 

 وأبقى يف الوثاقة مث بعد ذلك يترتب عليها من كثري وقليل خصوصاً يف وقت الفاقة فانه أجلب للصداقة
العهود ويتأكد ما يقع عليه االتفاق من العقود وهو أن يلتزم اجلرذان أن يقوم أليب غزوان يف كل غداة من 
طيب الغذاء ما يكفيه لغداء وعشاء ألن الشيخ يف الدرس قال خري املال وما وقيت به النفس إىل أن يصح 

رغده ويكون ذلك سبباً ملعقود الصداقة وترك العداوة القدمية املساقة وأن جسده ويرد إليه من عيشه 
تشترط دوام احملبة وازدياد الوداد والصحبة وأن ال يقصد أبو اهليثم أبار راشد بشيء من األذى والشرور 

  : واملفاسد ويعمل هذا اهلر مبوجب ما قال الشاعر

  م في المنزل الخشنمن كان يألفه  رواوا ذكالكرام إذا ما أسهل إن

مث إن اجلرذان مجع من األخباز واألجبان واللحم القديد واملطعم املزيد ما قدر على محله وضت قوته 
بنقله وقصد مقام اهلر وسلم عليه السالم مكرم مرب حمب قدمي وصديق محيم وقدم ما معه إليه وترامى 

أراك يا خري جار يف هذا الضرر واألضطرار ولكن بكثرة التودد واالشتياق عليه وقال يعز ويعظم لدي أين 
العاقبة إىل خري وسيقبل السعد بأحسن طري فتقدم أيها اخليطل وكل من هذا املأكل فإذا سددت خلتك 

  : كلمتك بشيء أستشري به خدمتك فانه قد قيل

 يبرحالسالم طعام ثم ت بعد  نالصداقة أوالها السالم وم أن

  وضحك وثغر وإحسان وتقريب  فةطالي موبعد ذاك كالم ف
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 أديبأييد وتبة تاألح بين  اهذلك أن تبغي شمائل وأصل

 يبرتقد زان ذلك تهذيب وت  لم تنس غيباً ولم تملل إذا حضروا

 يبلم يثنهم عنه ترغيب وتره  الكرام إذا ما صادقوا صدقوا إن

    

رذان تلك الصدقة وملا أكل فمه استحيت احلدقة مث فتناول القط من تلك السرقة ما سد رمقه وشكر للج
قال له أنشد ما أنت ناشد يا أبا راشد قال إن يل عليك من احلقوق مثل ما للجار الصدوق على اجلار 
الشفوق وأردت أن يتأكد اجلوار بالصداقة وتتراقى إىل درجة احملبة بأوثق عالقة وأن كانت بيننا عداوة 

تلك اخلصلة الذميمة ونستأنف العهود على خالف اخللق املعهود وتدبري األمور قدمية فنترك من اجلانبني 
على مصلحة اجلمهور ونبين القاعدة يف البني على ما يعود نفعه على اجلانبني وأذكر بك أشياء حتملك 

على ترك خلقك القدمي وديك يف طريق اإلخاء إىل الصراط املستقيم وهو أن أكلي مثال ما يغذي منك 
ناً فضالً عن أن يظهر فيك صحة ومسناً ولكن أن أمنتين مكرك وأعملت نظرك وفكرك مث رغبت يف بد

صحبيت وعاهدتين على سلوك طريق موديت وأكدمت أي أبا غزوان ذلك مبغلظات األميان إىل أن أستوثق 
ل يوم إذا باستصحابك وأبيت آمنا يف جميئك وذهابك ولو كنت بني خمالبك وأنيابك فأين ألتزم لك يف ك

استيقظت من النوم مبا يسد خلتك ويبقي مهجتك صباحاً ومساء وغداء وعشاء وإن قلت أن ذلك شيء 
جمهول فأنا أقدره بنظري هذا املأكول فان هذا الغذاء يكفيك عشاء وغداء وماقصدت بذلك إال رعاية حلق 

 إىل اهللا ورجعت من قريب اجلوار ولقد آنستين تسبيحك بالليل والنهار وأظن وظين ال خييب أنك تبت
وكففت عن أذى اجلريان وعففت عن أكل الفريان مث أعلم يا أسد الضياون أن يل من هذه املؤنة عشر 

خمازن قد أعددا ملثلك وأنا أقدمها ملرتلك وادخرها ألجلك والقصد أن أكون آمناً من سطواتك ساكناً 
يد احملبة والوالء فلما رأى اهلر هذا الرب أعجبته يف صدمات حركاتك وذلك إمنا يعلم بتأكيد اإلخاء وتأي

هذه النعم وأطربه هذا النغم وأقسم طائعاً خمتاراً ليس إكراهاً وال إجباراً أنه ال يسلك مع اجلرذان إال 
طريق األمان واإلحسان وأنه ال ينوء إليه بقصد سوء حبيث تتأكد احملبة وتزداد الصداقة والصحبة فرجع 

ه احلركة جذالن وصار كل يوم يأيت أبا غزوان مبا التزم به من الغداء والعشاء كل صباح اجلرذان وهو ذ
وعشاء إىل أن صح القط واستوى وسلمت خلوات بدنه من اخلو واخلوا وصارت احملبة تنعه بكل يوم عقد 

دمي كل جمدداً ويزداد كل منهما يف اآلخر حمبة وتودداً وكان هلذا القط ديك وهو صاحب قدمي وصديق ن
منهما يأنس بصاحبه وحيفظ خاطره مبراعاة جانبه للديك تعويق عن زيارة الصديق فغاب عنه مدة وكل 
منهما للفراق يف شده فلم يتفق هلما إال وقد حصل للقط الشفاء وزال الشقاء فسأل الديك صاحبه مباذا 
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ل وأى أمره من األول إىل صارت علته ذاهبة وذاك اهلزال بأي شيء زال فاخربه بأحوال اجلرذ أيب جوا
اآلخر وبالغ يف الشكر يف الباطن والظاهر وأنه كان سبب حياته وجناته من خماليب مهلكاته وأنه مل يكن 

مثله يف األصحاب وقد صار أعز األصدقاء واألحباب فغار الديك على الصاحب القدمي وأختشى أن 
ناحيه متعجباً فقال له مم تضحك فقال من يفسد ما بينهما املفسد الذميم فضحك مستغرباً وصفق جب

سالمة باطنك وانقيادك ملداهنك وحسن صنائعك مع املنافق خمادعك ومكارم أخالقك مع ناقض ميثاقك 
وإصغائك هلذا اخلبيث مبشوه الكالم ومموه احلديث ومن يا من هلذا الربم الواجب القتل يف احلل واحلرم 

عك حىت أمن على نفسه واستطرق بذلك التمكن من أذاه وحنسه املفسد لفاسق املؤذي املنافق الذي خد
فتسلط األذى كما خيتار وامك يف الشر آمناً منك البوار كل ذلك بسببك ومكتوب يف صحائف كتبك 

 ستحل عقده وتنكث مع أنك مبشكور وال باخلري مذكور وأن الذي شاع وذاع ومأل عنك األمساع أنك
عهده وتنقض اإلميان وجتازي بالسيئة اإلحسان وأنه مل ير منك ما يسره وهو متوقع منك ما يضره وأعظم 

من هذا أنه آذى وحشر فنادى وبالشر بادي فقال أنه أحياك بعد املوت وردك بعد الفوت ولوال فضله 
ولكنه أشبع جوعك وجلب هجوعك عليك وبره الواصل إليك ملت هزاالً وجوعاً وملا عشت أسبوعاً 

واستنفذ من خماليب املنية بعد ذهابك رجوعك فشفاك وعافاك وصفا لك وصافاك وكفاك وأنك كافيته 
مكافأة التمساح وجازيت حسناته بالسيآت القباح ومل يكن إلحسانه إليك وال ملا من به عليك سبب وال 

ب تنقم به عليه إال ما أسداه من مكارم عالقة سوى طهارة نفس زكت أخالقه وال إلساءتك إليه سب
شيمه الواصلة إليك وفوائد نعمه السابغة عليك وقد أشاع هذا كله يف الشوارع واحلارات خصوصاً يف 

    هذه احمللة مث أقسم مبن عطفه عليك وساق 

فضله إليك وجعلك حمتاجاً إىل نواله وأسبل عليك لباس صدقاته وافضاله ليستوفني منك ما صنعته 
ليحفظن عليك ما عليه ضيعته وليوقعنك يف طوى بليه يعجز عن خالصك منها كل الربية فلريحين منك و

جنس الفار وليخلدن ذكر هذه القضية يف بطون األسفار وباجلملة فهل مسعت أن جرذناً صادق هره أو 
  : اتفق بينهما مرافقة يف الدنيا ولو مره ومناصحة القط والفار كمصادقة املاء والنار

 كمودع الريح الثرايا وأنت  فأنت كواضع في الماء جمراً

فلما مسع القط هذا الكالم تأمل باطنه بعض إيالم وما صدق ولكن ظن واشتغل خاطره ألمر عن 
وتلهبواشتغل ومن يسمع خبل وقال للديك جزاك اهللا عين خريا وما أكثر شفقتك طريا ولكن من قال لك 

ودة اجلرذان مكب وقد قال سيدا لعرب والعجم صلى اهللا عليه وسلم هذا املقال قال أنت حمب وعلى م
  : حيك للشيء يعمي ويصم وقال الشاعر
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  كما أن عين السخط تبدى المساويا  يةالرضا عن كل عيب عم وعين

ولقد غرك بلقيمات من احلرام والسحت املنغمس يف اآلثام وجعلها مبرتلة حبة الفج فال تشعر ا إال وأنت 
لسلخ وقد وقعت وال رفيق وال أخ هناك يعرف حتقيق هذا الكالم ولكن أنت اآلن راقد مثل النيام يف ا

  : والكالم ما يفيد وال بد أن اهللا تعاىل جيري ما يريد وما يف إشاعة الكالم طائل وكأنك أنت القائل

  قل ما تشأ فعلي أن ال أسمع  عالعذول بان عذلي ينف ظن

    

الم إال من فرط الشفقة والضرام ورعاية حلق ما وجب علي من القيام وحفظاً وما قلت لك هذا الك
للصداقة القدمية واملودة اليت سحائبها دميه وأنا لو غششت كل أحد ما خطر يل أن أغشك وأنا ال 

استشهد على صدقي إال يقينك الساكن عشك فرجح جانب صدق الديك كفاك اهللا شر من يؤذيك 
عد ما أجال قداح ضمائره هذا الديك من حني انفلقت عنه املبيضة وسرحت أنا وقال القط يف خاطره ب

وإياه من الصدقة يف روضة ما وقفت له على كذب وال مسعت عنه أنه لزور مرتكب مع أنه مؤذن أمني 
بني ظهور املسلمني وهو بالصدق قمني وما محله على هذا إال احملبة وقدمي املودة والصحية وهو أبعد من 

كذب وخيدع وأي قصد له يف أن يغش ويتصنع وتردد أبو هريرة يف تيه اخلرية بني الديك والفريره مث أن ي
قال للديك وقاك اهللا شر أعاديك فكيف أعرف صدق هذا احلرب وهل للداللة على سوء طويته عالمة 

 جمتمع تنتظر قال نعم ورب احلرم عالمة ذلك أنه إذا دخل عليك ونظر إليه أن يكون منخفض الرأس
األنفاس متوقعاً حلول نائبه أو نزول مصيبة صائبة أو مشول بليه غائبة ملتفتاً مييناً ومشاالً متخوفاً نكاالً 
ووباالً طائفاً يتنقب خائفاً يترقب وذلك ألنه خائن واخلائن خائف وهذا بائن وبينما مها يف احملاورة 

سد أبو جوال وهو غافل عن هذه األحوال فرأى أبا واملناظرة واملشاورة يتجاذبان القيل والقال دخل املف
القيظان خياطب أبا غزوان فخنس وقهقر وختوف وتشور وهو غافل عما قضاه اهللا وقدر فامشأز لرؤيته 

الديك وابرأل وانتغض وامشعل فارتعد اجلرذان من شيخ الديكة ملا رأى منه هذه احلركة وانتفش وانزوى 
 الدوا ونظر مييناً ومشاالً كالطالب للمفر جماالً والقط يراقب أحواله وتقبض وزوى وأشبه بغدادياً بلع

ويتميز حركاته وأفعاله فتحقق ما قاله أبو سليمان ونظر إىل اجلرذان نظر الغضبان ومهز واكفهور 
ورقصت شواربه وابزأر فاضطر اجلرذان وطلب األمان فنسي السنور العهود واألميان ونفض عرق العداوة 

 هذا "وإمنا أوردت"العدوان وطفر على اجلرذان وأدخله يف خرب كان وأخلى منه الزمان واملكان القدمية و
التنظري أيها الصاحب البصري لفائدتني جليلتني عظيمتني إحدامها اإلعالم بالتحقيق إن العدو العتيق ال يتأتى 

ام فرمبا يورثهم االستعجال منه صديق ثانيتهما اإلعالم بان الواجب على احلكام أن ال يعجلوا باالنتق
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الندامة يف املآكل يف حالة ال يفيد العذل والتنفيذ وعند ذلك ال ميكن التدارك بل إذا نقل إليهم وأورد 
عليهم ما يثري الغضب وحيمي سن نار السخط اللهب ال يفلتون زمام التثبيت والتفكر من أنامل التأين 

فان قدرم واسعة وأطراف أوامرهم شاسعة وأوهاق والتدبر خصوصاً السالطني وامللوك األساطني 
اختيارهم طويلة ومراعي املراد ملرامهم منيله وآدان الكون ألوامرهم مسيعة وعني املكان ملراسيمهم مراقبة 

مطيعة فمهما أرادوا من النفع أوصلوا ومهما اختاروا من الضر فعلوا وذلك يف كل حسن ممسني أو 
 ال حيكم حكماً إال وهو راضي وال حيكم وهو غضبان وهو مشغول مصبحني ولذلك قالوا القاضي

اخلاطر وال غرثان فان وجدوا طريقاً إىل اخلري بادرواإليه وإذا قصدوا إيقاع شر توقفوا لديه وال يهملوه بل 
يسربوا غوره إىل أن يقفوا عليه فرمبا يكون من مداخله عدوا أو حاسد بتعاطي من له غرض فاسد مث أعلم 

ا التبصرة والتذكرة أنه من يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره فلما وعى يسار يا ذ
هذا احلوار قال ما أزهى هذه النصائح وأزكى ما هلا من روائح وأنا أقبل عليها وأقبلها وال يزال مرتشف 

حة وللملك زين ومسلحة مسعي مقبلها وعلى ذلك أعاهدك ومهما رأيت غريه أعاقدك فانه للملك املصل
وأيضاً فاشترط ما بدا لك مما يزين حالك ويصون مالك ومآلك قال وأريد أن تكون حرميت موفره 

وكلميت معتربة ومرتيل على أقراين مرتفعة ومكانين يف املمالك متسعة حبيث تكون مزييت ظاهره ومرتبيت 
اح يف السؤال واملسؤل فان حسن العهد الكفائي باهرة وكالمي يف حمل اإلصغاء والقبول متصالً بالنج

وحفظ الود ورعاية احلقوق القدمية السابقة واخلدمة املستمرة املتالحقة دليل على كمال املروأة والوفاء 
واية لعتوة والصفاء ال سيما من امللوك واألكابر يف حق خدمهم األصاغر ففي احلقيقة رفعة اخلادم 

 وكل من رفع قدر خدمه وحافظ على حفظ حشمه ومنع جانبهم وكمال حرمته من رفعة خمدومه وعزته
ورعى حاضرهم وغائبهم إمنا حفظ أطراف حشمته وراعي جانب عظمته وحرمته وكل كبري امتهن 

    خدامه وأذل مجاعته 

وقوامه ومل يرتل منازهلم وال عرف فضائلهم وساوى باواخرهم أوائلهم فإمنا أضاع مكانة نفسه ومل يفرق 
بني نومه وغده وأمسه وإذا مل يصغ امللك لكالم الوزير واستقل بأوضاع ناصحه واملشري فابتذله يف الفكر 

وانتهز واستقله واحتقره خصوصاً يف اامع واحملافل بني العساكر واجلحافل فأي حرمة تبقي له عنده 
وتتغري سرائره البقية من سائر اخلدم والرعية وأي مرسوم كالم يسمع له عند العوام فيتكدر خاطره 

فيدعوه ذلك والعياذ باهللا إىل شق العصا إذ صار على باب خمدومه معلقاً كاخلصي وقدره يف املكانة وقوله 
يف البالغة صار كالزيف يف الصاغه والغسو يف الدباغة وناهيك أيها اخلبري ما قالته المها الزاغه قال يسار 

ه يف بلد مراغه انتشى هلا فرخه انتشر هلا بني الطيور  ذكر أن زاغ"قال"أخربين بذلك يا جهينة األخبار 
صرخه وكانت ذات جة لطيفه وصفات ظريفة وتربت بتيمة بالدالل ومجعت بني فنون الكمال فلما 
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بلغت مبلغ الزواج خطبها من صنوف الطري األزواج وترادفت عليها اخلطاب ودخلوا على أمها يف ذلك 
تلتفت إىل بذهلم وال إليهم إىل أن بلغ خربها إىل بومة كريهة الوجه من كل باب فكانت تأىب عليهم وال 

مشومه بينها وبني أم الزاغه صداقة قدميه فخطبتها ألبنها وأبانت للطري مزيد غبنها فاستشارت األم ابنتها 
وأظهرت يف ابن البومة رغبتها وقالت أي ربيبة اخلري قد رغب فيك أصناف الطيور فكنت أدافعهم 

 م وأمانعهم وقد اشتهر صيتك بني الكرباء وخطبك مين األمراء والوزراء وأنا على املطاولة وأسوف
والرد واملقاولة وقد استحييت منهم واختشيت غائلة ما يصدر عنهم ومل أفعل ذلك إال عارية حلالك 
اومته وخوفاً من زوج ظامل بقدرك غري عامل يستضعف جانبك ويكره أهلك وأقاربك مث ال نقدر على مق

ونتعب يف مرافقته ومفارقته ال سيما أن صار بينكما معاشقه فيصري نكاحكما الدماشقه كل يضمر السوء 
  : لصاحبه حالة املعانقة كل يا أحسن معىن مبا قال الشاعر

  عليه وال عن بعضه أنت صابر  ادرت قه أنالذي ألكل رأيت

    

لسنة كنكاح أهل بغداد فأن صادفتما يف حمله مثلي أيب ونعوذ باهللا من اختالف الوداد وأن يصرب نكاح ا
بكر الرباين ودله أو مثل الفرغاين وعلى أو جارة تشبه عيشة تلي خرجتما من يدي وزدمتا نكدي فكنت 

هلذه األمور أخشى تقلبات الدهور وأرد خطاب اجلمهور وقد خطبك يا كرمية ابن صاحبة قدمية وهي 
يه وأخالق ابنها رضيه وهو شخص فقري احلال حقري نقلبه يف أيدينا كما البومة الفالنية وهي صاحبة هن

نريد ونتصرف فيه تصرف املوايل يف العبيد ال يف الطري جنس حيبه بل كلهم يكرهه ويسبه وال هلناصر 
علينا وال جارح يديل به إلينا فهو حتت طاعتك كما حتبني ويف ربقة إرادتك كما تريدين ال كاحلمام 

ق الفخر وال كاهلدهد يتتوج بتاج الكرب فما رأيك يف هذا األمر فقالت الزويغة مقالة بليغة يتطوق بطو
حفظت شيا وغابت عنك أشيا ما أصنع بزوج ممتهن وبغض األجناس ممتحن مكسور مهجور يتطري بني 

وج حرمه الطيور هذا خيطفه وهذا يلقفه وهذا ينقره وهذا ينئره وهذا يأثره وهذا يكسره وإذا مل يكن للز
وال تسمع له كلمه خصوصاً عند زوجته وأهل بيته وعثرته فأي قدر يكون له عند غريها وأين ينشر 

بالسعد جناح طريها وقد قال رب السموات واألرض ومالك الطول والعرض والبسط والقبض والرفع 
ني وذواتنا واخلفض الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض وقال من جعلهم قوام

منعوجه وللرجال عليهن درجة ومقدار املرأة بني جرياين وأهلها إمنا يعرف بقدر حرمة بعلها وأنا كيف 
يبقى حايل وبايل وما على ومايل بني جرياين وصواحيب وأهلي وأقاريب إذا كان زوجي ذليالً مهيناً حمتقراً 

وج وال أمد إليه باعي وال يرفع له يف مركب بني الناس خربنا واهللا ال يكون يل زوجاً ولو بلغ رأسه األ
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 أوردت هذا املثال يا شبه الغزال ال بني أنه إذا مل يكن يل يف دارك عزه وال يرفع "وإمنا"الزوجية شراعي 
مكانيت ومكاين نشاط وهزه فال يرجوين الصديق املوافق وال خيافين العدو املنافق فيختل أمري ويضيع يف 

ا أمهل مرسومي تعدى الوهم إىل خمدومي قال يسار أبشر أيها الوزير املشفق غري حاصل عمري وإذا م
والكبري احملقق واحلكيم املاهر املدفق بالدرجة العلية واملرتبة السنية والكلمة املقبولة والوظيفة الفاضلة ال 

ة أبواب املفضوله ولكن أنا أيضاً يل عليك شروط تزين عقودها امللتفات يف املروط هن لدار السعاد
وللترقي إىل درج السيادة أسباب ومثلك ال يدل على صواب وهي أن تتقلد العمل مبسوط األمل جبميع 
ما قررته وتتعاطى مالزمة كل ما حررته من إقامة ناموس اململكة املبجلة ورعاية شرائط السلطنة املفضلة 

 مصاحله على مصاحلك ومعاملة وحمافظة جانب خمدومك واإلاء إىل مسامعه مجيع ما يف معلومك وتقدمي
رعيته باجلهد يف نصائحك وكفه عن املظامل والعدول به عن طريق املآمث والغرية على دينه واعتقاده ويقينه 

أكثر من الغرية على دنياه ويف اجلملة ال يكون امللك إال هللا حبيث ال تكون من قبيل مل تقولون ما ال 
ل لعرض الدنيا يف األباطيل وتوق ظلم الرعية لألغراض الدنيه أو تفعلون وإياك والرشا والربطيل والدخو

األعراض الدنويه واتق دعوة املظلوم وإن يصل سهامها إىل موالنا املخدوم وأعلم أننا إن بنينا أساس 
األمور على قواعد الظلم والشرور فنحن من اخلاسرين ومن الذين ظلموا واهللا ال حيب الظاملني وسيقطع 

 الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني بل ابن األمور على أساس التقوى فانك بالتقوى تقوى دابر القوم
وبروايتها تروى فمن حتلى بالقضايا العاطلة وتشبث بأذيال األمور الباطلة ومل يقصد وجه اهللا يف حركاته 

ح له مال وال مآل وسكناته وأدخل شوائب الرباء والسمعة يف أعماله وطاعاته ال ميشي له حال وال يصل
ويصيبه ما أصاب السائح الذي ادعى إخالص العمل الصاحل مث شرع يف حركته وأخلص فظهرت آثار 

 كان "قال"براءته فلما قصد األعراض الدنيه فسد ظاهره بفساد النيه فسأل املشرقي عن حال ذلك الشقي 
ل زراع القدرة ذو اجلالل يف يف أقصى بالد الصني طوائف غري ذي عقل رصني أنبت هلم يف بعض اجلبا

رياض الرتاهة والكمال شجرة ذات جة ومجال أصلها يف أرض املالحة ثابت وفرعها يف أصل احملاسن 
نابت وغصنها إىل مساء العلى واصل وورقها كعقود اجلمان بالبهاء متواصل ال مسوم الصيف يزيل زهرا 

ري أغصاا وال لواقح الربيع تذري أفناا وال عواصف اخلريف تذهب خضرا وال صرصر الشتاء يع
     فاعجب حبسنها أهل تلك الديار وأشربوها إشراب بين إسرائيل عجالً جسد إله خوار مث تفانوا 

يف حبها والكوا على قرا فعبدوها كما عبدوه واعتقدوها كما اعتقدوه واستوىل على عقوهلم الشيطان 
ان فزادهم فيها اعتقاداً وعمهم بعبادا كفراً وعناداً فقدم تلك وصار خياطبهم من الشجرة واحد من اجل

البالد فقري من السائحني وهو من عباد اهللا الصاحلني فلما رأى تلك احلالة أفزعه ذلك وهاله وأخذته غرية 
اإلسالم وغضبة دعته ليالقيام فأخذ فأساً وقصدها ليقطع ساقها وعضدها فلما قرب إليها وأراد وضع 
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عليها مسع منها صوتاً خوفه وعن مراده أوقفه فقال أيها الرجل الصاحل والقادم السائح فيم ذي اهلمة الفأس 
وعالم هذه العزمة املهمة وما قصدك ذه الصدمة فقال غرية هللا أيها املضل الاله شجرة تعبد من دون 

ك حطباً ومثله فانك قد الرمحن وال يغار هلذا الشان إنسان فالقطعنك أيتها الشجرة املضلة وال جعلن
أضللت كثرياً من الناس وفعلت ما مل يفعله الوسواس اخلناس وأنك ال تنفيع وال تضرين سوى إنك إىل 

النار جترين فقالت أيها الرجل الزاهد الصاحل العابد أنا ما آذيتك وال ضار رتك وإن رأيت نفعتك 
 الكبري أنك غريب وفقري وما أقدمك على وبررتك وحاشاك أن تؤذي من ال آذاك وأنا أعلم أيها الرجل

هذا البأس إال الغربة واألفالس فكف عن هذا األمر وأطفئ فائرة هذا اجلمر وارجع إىل مرتلك واشتغل 
بطاعتك وعملك وأنا أوصلك كل ار ديناراً ذهباً نضاراً كامالً وافياً معياراً يأتيك هينا ميسراً كحل 

تك جتده موضوعاً حتت وسادتك وهذا هو األليق حبالك وأفرغ صباح مبكراً إذا استيقظت من رقد
خلاطرك وبالك وأخلص لك من ورطات املهالك وإذا أصلحت مع اهللا سريرتك وطهرت من أدناس الدنيا 

سرك وسريرتك فاترك الناس ولو كانوا جريتك أو أهلك وعشريتك وعليك خبويصة نفسك فإذا أنقذا 
ل القرآن ليحرسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم فلما مسع من الورطات فأمسك وقد قال مرت

بالدينار أهلاه الطمع واالغترار فربدت مهته وضعفت يف اهللا قوته وتركها ورجع وترك القيام وهجع فلما 
أصبح الصباح وحاز بالصالة الفالح بادر إىل الفراش وطلب املعاش فوجد الدينار كما ذكره الشيطان 

ه وابتهج وحتقق أنه فتوح باب الفرج واستمر على ذلك أسبوعاً والذهب عنده جمموعاً مث وأشار فالتفق
بعد ذلك قصد الفراش بسرور وأهتشاش فلم جيد شيأ من الذهب فتحرق قلبه والتهب فأخذه احلنق 

والقلق وأخذ الفأس وانطلق فلما قرب من الشجرة نادته بألفاظ عكره قف مكانك واذكر شانك وقل يل 
ماذا جيت فال حبيت وال حبيت فقال جئت ألقطعك ومن األرض أقلعك غرية على الدين وقياماً حبق يف 

رب العاملني فقالت كذبت إمنا غرت وسيبت وقمت وقعدت وبرقت ورعدت لفقدك الذهب الذي عنك 
احلق قد ذهب وإمنا كانت الغرية الصحيحة والقومة املليحة الناهضة النجيحة القومة األوىل فإا كانت و

جتلى فلو قامت اجلالئق لردك واجتهد وايف منعك وصدك ملا ظفر وابك وال قاموا حبروبك وأما اآلن فهذه 
الغضبة غضبة الفاجرة لقحبة اليت حصلت بواسطة عدم الدينار فهي اليت أثارت منك ما أثار فلو دنوت 

 أضر وال أنفع وال مين خطوه وتقدمت من مقامك رتوه دققت عنقك وشققت زقك وقد قلت أين ال
أجلب وال أدفع فأما املنفعة يا صلمعة بن قلمعة فأنك رايتها يف الدنانري اليت لقينها فتقرر النفع يا مستحق 

الصفع وأما املضرة فقسها على املنفعة يا أبا مره فان الذي له قدرة على املربة رمبا يقتدر على اإليذاء 
 واسرب وانظر كيف أنثر منك لراس ذا الفأس وحقق واملضرة وإن شئت تقدم وجرب لتعلم واخرب

وصدق أن كتفك محلت حتفك فبهت الرجل وحتري وخاف وخار وقهقر وانقطع حبل رجائه وأفلت 
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 هذا لتعلم أيها الوزير املكرم إن كل أمر ال يقصد به وجه اهللا فان عقباه "وإمنا ذكرت"يتلفت إىل ورائه 
لغرض صاحل فان شجرة غراسه ال تثمر الفضائح فترك الشروع الندم وإن حسن أواله وكل قصد ليس 

فيه أوىل وحمو صورته من لوح الضمري أجلى ومن مل يترك ماالً يعنيه وقع فيما يعنيه وحل به من الفضيحة 
واأليام ما حل بذلك املفسد يف مدينة السالم فسأل الزنيم املشرقي البصري األفريقي كيف كانت تلك 

 كان يف مدينة بغداد صانع حرير أستاذ خبري له جارسين "قال"ها لنفسه النصيحة الفضيحة ليأخذ من
اجلوار وزوجة ختجل البدر عند الكمال والشمس قبل الزوال وذاك اجلار اجلاين يدعى ابن الفرغاين ففي 

ىل أن بعض مطارده ملح زوجة جاره فتعلق قلبه ا واشتغل من هواها نار أحشائه بوا فأخذ يلهو ا إ
    أفسدها وإىل الضالل أرشدها وكان الزوج 

مغرماً ا فوجد على حاهلا منبهاً فصار يراقبها من كلفه وال يغفل عنها لشدة شغفه وجيتهد فيكفها عن 
اخليانة وأن حتفظ الغيب وتؤدي األمانة ففي بعض األوقات رأى يف بعض الطرقات صياداً ومعه طري أوثق 

ه وإىل أين قصده يف سريه فقال هذا من اجلوارح السوانح ال البوارح حياكي رجليه بسري فسأله عن طري
الصوادح ويباكي النوائح وفيه سر عجيب وأمر غريب وهو أنه إذا كان يف بيت ورأى فيه على صاحبه 

كيت وكيت أخرب زوجها خربه وقص عجره وجيره وقد رغب فيه رئيس يشتريه فأنا ذاهب به إليه أقدمه 
 به عليه فرغب فيه احلريري واشتراه وأتى به إىل داره وقال لزوجته أكرمي مثواه وأحسين لديه وامنت

مأواه فانه خيرب بكل ما رآه وهو من أحسن صفاته وأعجب أموره وحكاياته ومهما فعلت زوجة اإلنسان 
 شيأ ذكره على وجهه كما كان فقالت حنن حبمد اهللا يف بركه آمنون مما ينقل عنا من حركه فان رأى

يهوله ال يكتمه عنا بل يقوله فتركه إىل الزوج وذهب فدخل احلريف امللتهب فرأى املرأة وحدها والطري 
عندها فأخذ يف املهارشه ومديدة للمناوشة فقالت كف يدك واحفظ الذمام فانه قد حصل علينا رقيب 

  : منام فكف يدك يا حبيب لئال نصاب وال نصيب وتفكر يف قول الشاعر املصيب

 يبولكن قل على رق خلوت   إذا ما خلوت الدهر يوماً فال تقل

فقال وأين الرقيب يا ست اجلار واحلبيب قالت هذا الطري ليس غري فان له خواص عجيبة وفيه أشياء لطيفة 
جنيبه منها أنه متام ومهما رآه أو مسع من الكالم فانه يفض عنه اخلتام ويذكره لصاحب البيت على التمام 

بصوت عال وسخر منها وقال صدق سيد املرسلني الذي قال النساء ناقصات عقل ودين مث أقسم فقهقه 
حبياا وحسن ذاا وصفاا ليوجلن القضيب يف الكثيب مبرأى من ذلك الرقيب حىت إذا فرغ من أمره 

صدر ميسح يف منقاره رأس ايره ليعملها صحة ما أومهها مث حاورها وغلبها وساورها وقلبها وحل ال
بالتكمه وتعلقت احللقة بالسكة وامتزجت األلف العربية بالكاف الكوفية والتهم زر الوردة الثصبيبة شفاه 
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الوردة النسرينينه واستمر يف أخذ وعطاء وال وطاء كأما أفواج احلجاج أو ثباج األمواج يف شيل وحط 
ث الرفع واجلر ومن علم وقبض وبسط وهرج ومرج ودخل وخرج واستمر من حنو هذا التصريف يف حب

املطاردة والركوب يف صنعة الكر والفر ومن علم الزندقة واإلحلاد يف عامل احللول واالحتاد إىل أن دفق 
  : اإلبريق العقيق يف قدح اللجني شراب الرحيق وقد أنشد احلريف هذا النظم الظريف وهو

  والشمع مشتعل وبابي مقفل  هقتنظر الرقبا وقد عان لو

 لمن بعد ما أتأم وأضمه  ارةأشاهده وأرشف ت طور

 جيبه شيء عليه المقتل من  ىتعشى ذيل ثوبي بادل وإذا

    

فلما سال امليزاب مبا جرى وقضى زيد منها وطرا ض ليرب قسمه حسبما ميزه وقسمه وأدىن من منقاره 
ه طعمه فانشب خماليبه فيه غرموله وكان للطائر مدة مل يتناول مأكوله فتصوره قطعة حلمه صدمها إلي

فاستغاث مبلء فيه وكاد أن يغمى عليه واستعان حببيبة قلبه إليه فأقبلت املرأة كاحلدأة فأشار عليها أن 
تكشف عن ساقيها وترى الطري بظرها ومحرته فرمبا يلتهي ويترك آلته فتكشفت وأدنته إليه وعولت يف 

 وأمله ليلهم ذاك الفلهم فانشب خماليب رجله خالص صاحبها عليه فوثب لشدة قرمه وتأثري اجلوع
األخرى يف فلهم تلك البظرا فاشتبكوا يف البالء اشتركا وبينما مها يف تعاظل الكالب وإذا بالزوج قد 

دخل من الباب فرآمها على تلك احلال من االشتباك واالعتظال ونقل الطري ما قال باألفعال دون األقوال 
 هذا البيان ال علم أشرف جنس احليوان إن "وإمنا أوردت"ما جيب فعله فصح قوله وفعله وفعل مهما 

الشروع فيما ليس فيه منفوع جيب األبعاد عنه والفرار منه وعدم اإلصغاء إليه والتوجه واإلقبال عليه وهلذا 
بقي إال قال النيب النبيه صلى اهللا عليه وسلم عليه من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه قال املشرقي ما 

  : "شعر"أن ترتقي فلقد طال البيان وضاع الزمان 

 اتير آفعات وللتأخ فالدهر  فانهض هديت إلى ما رمته عجالً

وكانت هذه احملاورة حتت ظل شجرة فيها وكر محامة وكان هلا بالبلد إقامة يف برج رجل من أهاللزعامة 
قام وهلا فيه عدة أعوام فسمعت مجيع ما قاال من مث اختارت العزلة واحتسبتها نعمة جزلة فاختارت هذا امل

مبدئه إىل منتهاه فلما وعت ما اتفقا عليه وتداعيا إليه أخذت تضرب أمخاساً ألسداس وتتأمل فيما يتجلى 
من عرائس معانيه من القدم إىل الرأس وجتيل يف صور مبانيه قداح النظر وتالحظ سرية فحاويه بلوامح 

ز عواقبه وتقيس مداركه مبعرجه ومتيس يف مداخله وخمارجه فادى قائد فكرها الفكر وجتوز مذاهبه وترو
ورائد نظرها إىل أنه رمبا يكون هلما شأن وعلو مكانة ومكان فان حماورما وما مر من مناظراما كانت 
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منطوية على ذكاء وفطنه وجتارب وحكمة وعلو مهه صادرة عن فكره مصيب ورأى له يف السداد أوفر 
ومل يبق هلما يف القدر إال مساعدة القضاء والقدر وإذا كان األمر كذلك قاال ليق يف قطع هذه نصيب 

املسالك املبادرة إىل التعرف ما وإعانتهما والتقرب إىل خواطرمها ومساعدما على ما مها فيه 
 حمتاجان إىل املساعدة ومساعفتهما مبا تصل إليه اليد وحتويه ألما يف حالة الشدة وزمان االنفارد والوحده

واملساعفة واملرافده ويف مثل هذه احلالة تظهر الفضيلة ويتحمالن املنة واجلميلة وتقع مساعديت أحسن 
موقع ويتميز يل عندمها أرفع موضع فأنه إذا عال شأما وارتفع بدون معاونيت قدرمها ومكاما واجتمع 

ة واألتباع وتكاتفت العساكر واألشياع فما يظهر ملن عليهما اجلنود وأقبل إليهما الوفود وكثرت احلفد
يتقرب إليهما ويترامى لديهما إذ ذاك كبري فائدة وال كثري عائده مث أا توكلت على الرمحن وصدحت 

  : على األغصان بقوهلا

 دإلى العليا نهدا على نه سموت  على الطائر الميمون والبشر والسعد

  : كرت قول الرئيس هذا الشعر النفيسمث هبطت وبني أيديهما سقطت فاذ

 عنذات تعزز وتم ورقاء  هبطت إليك من المحل األرفع

    

وقبلت األرض ووقفت يف مقام العرض ولزمت شرائط احلشمة وأدت مواجب اخلدمة وهنأت نفسها 
والكون بسلطنة امللك يسار ذات الصون وقالت أين لكما نعم العون وموطين يف هذه الشجرة وأنا 

وامركم مؤمترة وقد وعيت ما قلتماه وما دار بينكما وذكرمتاه ورأيته صادراً من مشكاة السعادة مشرقاً أل
بأنوار السيادة سهامه نافذة يف قلب الغرض وسيتعبد جواهر الرعايا بأدىن عرض فان حسامه مطيق لفصل 

اعة وصادره فأمر األمتثل القصد وشأنه سيبلغ أعلى اليمن والسعد وها قد جئت مبادرة واردة منهل الط
وانظر األحتفال وحتكما ال طيع وتكلما فأين مسيع فأن أشرمتا فالقصد قاف وأن استشر فالرأي كاف وإن 

خربمتا فاحلزم وإن استنهضتما فالعزم شاف وإن استخدمتما فالعبد خادم صاف مصاف فلما رأيا من 
لل وتيمن بطلعة الورقا وعلم أن أمرمها برقى احلمامة هذه الكرامة تبسم الزنيم وتفاءل وأشرق وجهه و

وقال يسار هذا من عالمات اليسار وجرب االنكسار واخلروج إىل اليمن من اليسار وعنوان السعود 
وحصول النجح واملقصود فان مسبب األسباب العزيز الوهاب تبارك وتعاىل وجل جالالً هو مسهل 

سبابه وفتح على الضعيف طاقته وبأنه ووسع رحابه وسدد الصعاب ومفتح األبواب وإذا أراد أمراً هيأ أ
إىل مرامي املرام لراميه نشابه وحصول مثل هذا الصاحب الصادق والرفيق املوافق واملعني املصادق أدل 

دليل على أن اهللا اجلليل ييسر هذا املطلوب ويظهر هذا النجح احملجوب مث أما استشار احلمامة يف كيفية 
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لشروع يف هذا األمر والتوصل إىل دعوة زيد عمرو وطريقة اشتهاره وتعاطي أسباب نيل الزعامة وا
انتشاره فقالت أنا من جنس الطري مشهورة بينهم باخلري وهلم إىل سكون وعلى مناصحيت اعتماد وركون 

فالصواب يف فتح هذا الباب دعوة اجلمهور من الطيور أنابه زعيم ويف الرسالة حكيم فان اقتضى الرأي 
الرفيع توجهت ودعوت اجلميع بعد التخيري والتشهري بني الكبري منهم والصغري أن أبا اجلراء السلطان وأبا 

اجلداء الوزير وقد وقع االتفاق يف اآلفاق على هذا الوفاق فليبتهج سائر الطيور ذا الفرح والسرور وليقرأ 
حلضور وال يتخلى أحد من آمر ومأمور على رؤوس اجلمهور هذا املقال املنشور ولبيادر إىل اخلدمة با

واحلذر احلذر من املخالفةوعدم االنقياد واملؤالفة فقد طاب الوقت وراق وزال املقت والشقاق واملسارعة 
يف أقرب زمان ليأخذ واألنفسهم األمان وال يركبوا من التعويض سوى منت مسافة الطريق فاعجب امللك 

ذلك بطاقة ومحلتها احلمامة بأحكم وثاقة مث أخذت إىل اجلو والوزير من اهلديل هذا اهلدير فكتب ب
ووقيت من اجلوارح السو مث هبطت إىل جممع الطري وهو نادي الندى واخلري فرأت منها خلقاً كثرياً ومجعاً 
غزيراً فسلمت سالم املشتاق وعانقت عناق العشاق فترحبوا مبقدمها وسألوا عن معرب أحوال ومعجمها 

لضيافة وأظهروا السرور واللطافه فبثتهم كثرة األشواق وما عانته من أمل الفراق وقد وقدموا موائد ا
حرضها شدة الشوق وساقها إليهم أشد سوق وبعثها أيضاً باعث وهو من أحسن الوقائع وأمين احلوادث 

وذلك أن شخصاً من أصالء بين سالق احلاكم على بين زغار وبين براق توىل سلطنة السباع ومالكيه 
الذئاب والضباع مضافاً إىل ذلك احلكم على الطيور والقيام بسياسة أمور اجلمهور وأقام له يف ذلك وزيراً 

كافياً ناصحاً مشرياً يدعى أبا زمنه املشرقي من نسل تكابك األرتقى وهو من الفحول وكباش الوعول 
لرعي والرعاية والرفاهية وقد أرسلوين إىل اجلماعة يأمروم بالدخول يف رياض الطاعة ليحصل هلم ا

واحلماية ويأمنوا صيد الكائد وكيداً لصائد مث شرعت نبت للكبري والصغري ما شاهدت من خمابل امللك 
والوزير وحسن مشائلها ومين خصائلهما وما مها عليه ونسبا إليه من الشجاعة والدين والعقل املتني 

 وصفه وأن امللك املعلوم قد عف عن تناول اللحوم والفضل املبني والقناعة والعفه واد الذي ال تدرك
وقد قنع مبا يسد الرمق من حشيش النبات والورق وقد تكفل برفع املظامل وردع الظامل وأجراء مراسم 

العدل وأحياء مواسم الفضل فان أنابوا وأجابوا رحبوا وأصابوا وطالوا وطابوا وأن أبو وصبوا واهتز 
مار وأركسهم فال يلوموا إال أنفسهم فصدقوها من أول وهله والرائد ال وللمخالفة وربوا مث كسهم الد

يكذب أهله ألم كانوا ا واثقني ولكالمها يف احلوادث مصدقني فما وسعهم إال الطاعة والتوجه إىل 
خدمة امللك يف تلك الساعة وبعد ما تبادروا بالتصديق طاروا بالفرح ودخلوا الطريق واستصحبوا من 

    اخلدام 

والتقادم ما يصلح للمخدوم من اخلادم فلما قربت الديار ودنوا من والية امللك يسار تقدمت احلمامة 
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وسبقت وأخربت امللك والوزير مبا فتقت ورتقت فاستبشروا مبا تقدم وبادر الوزير ملالقاة املقدم فتلقاهم 
ة وأوقف كالً منهم يف مقام اخلدمة باالحترام والتوقري وأكرم الكبري والصغري ومشى معهم باإلكرام واحلرم

وحني استقر م املقام افتتح الوزير الكالم فأثىن على اهللا تعاىل وضاعف التحية على نبيه ووايل مث امتدح 
امللك الذكي بثناء خيجل املسك الزكي وذكر بعد ذلك ما يتعلق بسياسة املمالك وأن اهللا من بامللك عليه 

يه وذكر مقام كل من الطيور وما وظيفته بني أولئك اجلمهور فأطاع وساق سلطنة الوحش والطيور إل
  : الكل وتابعوا وعلى ما اقترحه عليهم بايعوا وأنشدوا فارشدوا

  عصاة فرم غير الطيور عساكرا  نكم نين ولونحن أتينا ظائع

ر والبهائم اجلواسر وملا انقضى الوطر من قضايا الطري أخذوا يف استدعاء مجوع الغري من الوحوش الكواس
واهلوام النواشر واجلوارح النواسر وأرسلوا يف تلك اجلماعة احلمامة وقلدوها فيه طوق الزعامة فتوجهت 

حنو الوحش وإىل كل فارح من الصيد وجحش وكانوا بذلك قد مسعوا وللمشاورة فيه قد اجتمعوا فبلغت 
قع عليه االتفاق الوفاق وعدم النفاق وقصد احلمامة الرسالة وأظهرت ما فيها من بسالة وكان آخر ما و

االرتقاء والتوجه إىل خدمة امللك يسار صحبة الرفاق وقالوا ال شك أن الكلب بالوفاء مشهور وحبسن 
الرعاية واحلراسة مذكور ويقدر أن يرعانا من اإلنسان وجيمينا من السباع ومؤذيات احليوان وأوصافه 

ب على كثري ممن لبس الثياب فتقدم خزز من بني تلك البزز مذكورة يف الكتاب وناهيك بفضل الكال
يدعى رئيس األرانب حمبب إىل األقارب واألجانب وهو مشهور باحلصافة موصوف بالذكاء والظرافه 
واملعرفة التامة والتجربة املفيدة العامة بعيد الفكر يف العواقب سديدالرأي حازم مراقب وقال يا معشر 

ر واأللباب كيف خفي عليكم ومل يتضح لديكم عاقبة هذه األمور وما فيها من األصحاب وأويل األبصا
عكوس وشرور وهل بصلح للرياسة وإقامة السلطنة والسياسة أهل النذالة واخلساسه املنصف بالقذارة 

والنجاسة أو ما علمتم أن من أفحش السباب الشتم باخس من الكالب أو ما مسعتم يف كالم مالك أزمة 
 حق عامله بالسلخ والسلب فمثله كمثل الكلب أو ما قال صاحب الشرع يف حق ما ولغ فيه القلب يف

الكلب بالسبع مث التعفري بالتراب وهو مذهب كثري من األصحاب وأن يطهر بالدباغة منه اإلهاب ال 
أصلي تقي وال وصف نقي وال نسب طاهر وال حسب ظاهر وال وجه زاهر وال شكل باهر فان كنتم 

 انتبهوا واعرضوا فما قصدمت إليه وانتهوا فلعن اهللا زماناً صار فيه التيس وزيراً والكلب سلطاناً ولقد نائمني
  : أرشد من أنشد

  من األرض واستولت علينا األراذل  جار صرف الدهر في كل جانب لقد

 لالخسف إال حين تعلو األساف أو  هل المسخ إال أن ترى العرف منكراً
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لجواب وقال ال شك وال ارتياب أن املستحق للسلطنة اإلمام العادل والشخص الكامل فتصدى اهلديل ل
الفاضل وال يقدح يف هذا الفصل دناءة األصل فقد قال القيوم احلي خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من 

ني األمم احلي وكل من اتصف باهلمة العلية واألوصاف السنية ومكارم األخالق والشيم وانتشر ا صيته ب
يستحق أن يرأس بني العرب والعجم وأما األنساب ففي نص الكتاب قال من بقوله يهتدي املهتدون فإذا 

  : نفخ يف الصور فال انساب بينهم يومئذ وال يتساءلون وقال الشاعر

 يغنيك ذا عن النسب فسوف  كن ابن من شئت واكتسب أدباً

    

  من يقول كان أبيليس الفتى   ا ذاالفتى من يقول ها أن إن

  : وقال أيضاً

  على ما تجلى يومه ألبن أمسه  ما اإلنسان إال ابن يومه لعمرك

 الذي يبقى الفخار بنفسه فخار  اوما الفخر بالعظم الرميم وإنم

وأما األوصاف فال شك وال خالف يف أن الكالب فضلت على كثري ممن لبس الثياب وما ذاك إال 
اقتفتها واقتضتها وهي مشهورة وعن الكالب مسطوره ومن مجلة حماسنهم ألوصاف اختصتها وآثار 

مأثورة وأما األوصاف الذميمه فيمكن صريوا مستقيمة وذلك حبسن التأديب والتربية والتهذيب 
والتمرين والتشذيب حىت يصرينا به مديه وهذا ليس فيه مريه وجيتزي بالفاكهة والبطيخ عن اللحم السليخ 

  : "شعر"ري عن أكل حلم احلمري وناهيك يا أبا وثاب ما قيل يف الكالب وال بسيب الثياب وباخلبز الشع

 دىزادوا يقيناً على ه ولكنهم  وما ضر أهل الكهف إيمان كلبهم

 دابني آدم لما إلى األرض أخل  نو موماذا أفاد العلم بلعام وه

ق حلمان وأن يقنع بالكفاف ويسلك طريف وهذا السلطان قد عاهد الرمحن إن ال ميزق حيوان وال يذو
العفاف وما ذاك لعجز ينسب إليه وال لوهن طرأ عليه بل مست مهته عن ذلك ترفعاً وسلك طريق امللوك 
يف أحياء مهمها ومعاليها تطبعاً وبضدها تتبني األشياء فان أحببتم كان لكم احلظ األوفر وإن امتنعتم فقد 

صر من بصر والعاقل من يتبصر عيوبه ويسلك من اخللق اجلميل دروبه أعذر من أنذر وبلغ من حذر وما ق
وقد قيل ألمري النجل ذاك األسد الفحل كرم اهللا وجهه وجعل له إىل الرضوان أحسن وجهه يا أمري 

االمؤمنني وابن عم سيد املرسلني ممن تعلمت األدب قال من قليل األدب يعين إذا رأيت يف أحد خلقاً 
فسد بادرت إىل افتقاد نفسي وتأملت يف حدسي وحسي هل أبا حملى بذلك الوصف أم ذميماً أو وصفا 
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ال فان مل يكن اجتهدت أن ال يكون وأن كان أبعد عنه عرضي وأصون وحسبك يا ذا الرتبة العالية 
 : استنكاف اللص العاقل من قول تلك الزانية فقالت اخلزز للحمامة

  قالت احلمامة ذكر   أخربيين بذلك االستنكاف يا ذات الكرامة

   رواة األخبار عن شاطر من الشطار

قد بلغ يف الشطارة واللصوصية غاية املهارة يسرق الوهم من اخلاطر والرائحة من الطيب العاطروالنوم من 
أجفان الوسنان واللماطة من أسنان اجليعان ويأيت على كوامن الغيوب فضالً عن خزائن اجليوب ويلف 

لغايل والوضيع والعايل وقد أعجز املقدم والوايل ففي بعض األوقات قصد جهة من اجلهات الرخيص وا
فبينا هو يف املناهضة واملناهزة غشيه الوايل مع العسس واجلالوزه ومعهم امرأة بغى قد خرجت عن 

ن الصراط السوى وهم يضربوا وعلى أفظع حالة يسحبوا وهي تستصرخ املسلمني وتستغيث أئمة الدي
فلما أحس اللص م نكب عن درم ووالهم عطفه ونزوى يف عطفه وانتظر حىت ميروا فسمع املرأة وهم 

ا قد أضروا وهي تصيح بلسان فصيح وتقول يا أهل اإلسالم وأمة خري األنام أجندوين وارمحوين 
 وقفت وأسعدوين ال سرقت وال نقبت وال اختلست وال سلبت وال ظمعت يف مال أحد وال بت وال

ألحد يف درب وإمنا استنفق من حاصل دار الضرب وذلك ملكي وحوزي ومثرة لوزي وجوزي باشارة 
سهام احلاظي امللوزة من قسى حواجب باجلمال متوزة وسفارة نظام الفاظي املعززة املشبه باب طريقها 

مىن ملل فلما مسع درراً يف العقيق والرفيق مغرزه فما يل على أحد وال طمعت يف مال أحد فيحصل له 
قاصد احلرام هذا الكالم أفاق خاطره وراق وتنبه لقبح صنعته وأن الزواين تانف من حرفته وتستنكف مما 

هو مفتخر بفضيلته فقال لعن اهللا فعالً تنتقصه اخلواطي وتباً وسحقاً ملتعاطيه من متعاطي مث عاهد اهللا 
 هذه املناقب يا شيخ األرانب لتعلم أن العاقل من "توإمنا أورد"التواب ورجع إليه عن صنعة احلرام وتاب 

يتصفح جرائد أعماله ويتأمل صحائف حركاته وأحواله وأن هذا امللك صفى شراب صفاته من كدورات 
اهلوى براورق للراقبة ونقى رياض ذاته من شوك األخالق الذميمة مبنكاش املعاتبة بقدر طاقته وإمكانه 

زمانه وال يكلف اهللا نفساً إال وسعها وليس لك أن تعترض بان النفس ال وهو مثابر على ذلك يف غالب ا
تغري طبعها وليس األكمة كاألرمد وال السطيح كاملقعد، وال سحبان كباقل وال العاقل كالتعاقل، ليس 

  .التكحل يف العينني كالكحل وخترج يا مسكني

    

بسبب القضية الواقعة ألبن اجلندي فسأل بواقعة السلطان حممود بن سبكتكني مع وزيره حسن امليمندي 
 إن السلطان حممود ذا الطالع "فقال"أبو عكرشة أبا عكرمة عن هذه الواقعة ليتبني من التمثيل مواقعه 

املسعود الذي فتح بالد اهلنود جرى بينه وبني وزيره مباحثه وقع فيها عن دقيق العلوم منابئه يف أن الطباع 
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حيل عما جلبها عليه الفاطر اخلبري فقال الوزير نعم تقبل التغيري بواسطة التأديب هل تقبل التغيري أم ال تست
وحسن التهذيب وحسن التشذيب والتهذيب وقد شاهدنا الطباع من الوحوش والسباع بواسطة التعليم 

تركت اخللق الذميم واكتسبت الوصف املستقيم فجريان هذا اإلمكان أحرى أن يوجد يف جنس اإلنسان 
السلطان املظفر ال تتحول الطباع وال تتغري وال ميكن صرفها عما جبلت عليه وال يتصور فال من فقال 

ليس يف كالمه اشتباه فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا وقال القائل وتأىب الطباع على 
ان والوزير يف ركابه من الناقل واستمر هذا الكالم بينهما عدة أيام إىل أن ركب السلطان وقصد السري

خدمه وأصحابه فرأيا من بعد شاباً من أوالد أحد اجلند وهو جالس على فرع شجرة يابس يريد قطعه ملا 
عدم نفعه وقد جعل ظهره إىل طرف الفرع وهو عمال باملنشار يف أصله للقطع فتأمل السلطان والوزير يف 

األعيان وطبع هذا أيضاً داخل يف األمكان وهو يقبل هيئة ذلك الظيب الغرير مث قال السلطان للوزير بني 
التغيري والتعليم وميكن استحالته بالتأديب والتفهيم فلم جير الوزير جواباً ال خطأ وال صواباً مث أشار إىل 

بعض خوله أن يذهب بذلك الشاب إىل مرتله فلما نزل من الركوب أحضر ضلك الشاب املرعوب الغافل 
ؤدباً حاذقاً مهذباً وأمره أن جيتهد يف تعليمه ويبالغ يف تأديبه وتقوميه ويوقفه من احملبوب مث طلب له م

العلوم على دقائقها ويسلك به إىل خفايا طرقها وطرائقها فاشتغل بتربيته ليالً واراً وبذل جمهوده يف سراً 
فرغ من العلوم أدناها واجهاراً إىل أن برع يف أنواع العلوم وضبطها من طربقى املنطوق واملفهوم وملا 

وأارها من مبتدئها إىل منتهاها شرع به يف علم إدريس وهو علم النجوم النفيس واستطرد منه إىل علم 
الرمل املنري ونوسل إىل أن توصل إىل إخراج الضمري فأتقن هذه العلوم ال سيما إخراج الضمري املوهوم 

ر إليه واستصحبه إىل امللك ودخل به عليه فقبل فلما أتقن ذلك وسلك فيه أدق املسالك أحسن الوزي
األرض وأدى من شرائط اخلدمة النافلة والفرض وقال للسلطان حممود أن هذا هو ذاك الشاب املعهود 
وقد برع يف العلوم ووصل إىل استخراج الضمري املكتوم وقد بدلت بالدته بالذكاء وصار فؤاده كابن 

ربته واعتربت فهمه بعدما اختربته فادخل السلطان يده يف كمه ونزع ذكاء فان اقتضت اآلراء السلطانية س
خامته من بصمه وأطبق يده عليه ليسرب منتهى علمه وينظر ما قاله الوزير يف كيفية هذا التبديل والتغيري مث 
أخرج يده من كمه وقال ليظهر نتائج علمه ليخربنا مبا يف كفي وعن حواس العيون خمفي فتقدم الشاب 

 اإلصطرالب ووضع أوضاع احلساب وخط ذلك النقي أشكال حليان والنقي وسائر األوضاع من ورفع
الطريق واالجتماع مث نظر وسرب وعبس وبسر وقدر وافتكر وقال دل الشكل واهللا أعلم أن ما حواه 
الكف املكرم شيء من املعادن حمفوف بسودد أسواد بائن وهو يف أفضل األشكال ألنه مستدير ويف 

 األلوان ألنه مستنري ويف دائرته قطر ومركزه ويف وسطه ثقب ملغرز وهو ثقيل أما يف الثمن أو يف أحسن
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التحميل مث تأمل بعد الوقوف يف أن هذا املوصوف ماذا يكون فقال كان واهللا أعلم فردة طاحون فضحك 
  : ن بأقل كسحبانالسلطان الكبري وخجل لذلك الوزير مث قال السلطان أيب واهللا وله السبحان أن يكو

 بنافع أدب األديب فليس  إذا كان الطباع طباع سوء

 هذه املسائل لئال يعترض قائل ويستدل مبثل هذا الدليل على أن الطباع ال تقبل التغيري "وإمنا أوردت"
  : والتحويل بل الطباع تتغري

  فسبحان من ال يحول وال يزول  يرغذا الذي يا عز ال يت ومن

    

 عامل الكون على االنتقال واحللول وكل جلالل عظمته خمبت ميحق ما أراد بثبت وميحو ما الذي وضع
يشاء ويثبت ومذهب أهل الثبات يف احملو واإلثبات أن الكافر قبل اإلسالم كافر عند امللك العالم وبعد ما 

ها الفاضل الكبري والعامل اخنرط يف سلك املؤمنني صار مؤمناً عند رب العاملني وعلى هذا التقدير والتقرير أي
النحرير فامللك يسار نظر بعني االعتبار وتنصل من رذائل األوصاف وختلق بأخالق األشراف من التلبس 

بالعدل واألنصاف ولوال نيته الصاحلة ما صارت صفقته يف املبايعة راحبه وال كانت كفة فضله راجحة وال 
على مقدار النيات العطيات وجنس هذا امللك يف زايله النكد وال أطاعه أحد واألعمال بالنيات و

  : األوصاف املتباينة مشترك فانه قد مجع بني خصائص احليوان حىت كأنه سبع يمة إنسان كما قيل

 انسيئة إنفهو سبع به  جمع الكلب في حاله صفات

  : وكما قيل أيضاً

 ممن حبه وهو أعج يكلمه  يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبالً

    

أنا يا موالي أعرض عليكم هذا الرأي وهو شاهد عدل وحكم فصل وهو أن يقع االتفاق على واحد و
منكم من خلص الرفاق من حتققتم حسن آرائه وصدقه يف أنبائه وصحة دينه ورصانة عقله ويقينه فانطلق 

 صفاته ليسكن يف ركابه إىل حضرة امللك وجنابه فيكتحل بأنوار طلعته ويشمله ميامن رؤيته ويطالع مجيل
إىل فضيل حركاته وينتقل من علم اليقني إىل عني اليقني فيزول باليقني الشك ويظهر خالصة الذهب 
باحلك مث يأخذ لكم العهد وامليثاق مبا يقع عليه االتفاق وما ترضونه وترونه من الصواب ويرد عليكم 

طمئنة وخواطر يف حصول بذلك اجلواب فان وافق قصدكم توكدون عليه عهدكم وتتوجهون بقلوب م
املرام مستكنة واألفترون رأيكم فيما عليكم ومالكم فاستصوبوا هذا الرأي واسترضوه واستعذبوا لطيف 
معناه واستحسنوه وانتدبوا هلذا األمر اخلطري من يصلح أن يكون عند امللوك السفري فوجدوا ظبياً طيب 
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ماعة وأذكاها وأحسنها رأياً وأدهاها فقلدوه العناصر قد عقدت على غزارة فضله اخلناصر من أعقل اجل
الزعامة وأرسلوه مع احلمامة على أن جيتمع بامللك يسار ويعاهده على ما يقع عليه االختيار مث يسمع 
أقواله ويشاهد أفعاله ومييز أحواله مث يرد عليهماجلواب فيميزوا ما فيه من خطا وصواب فيبينوا عليه 

احلمامة مستصحبني األمن السالمة فلما قربت الديار سبقت احلمامة إىل ويرجعوا إليه فتوجه الظيب و
خدمة امللك يسار وأخربته بصورة األخبار وأن الظيب يف العقب مقبل مبا حيبه امللك وجيب فأمر امللك 

ر الوزير أن يتلقى الظيب الغرير مع مجع الطري الكثري فتقدم الوزير وقال أسأل موالنا امللك املفضال أن صد
من هذا القاصد خطاب أن يشار إىل برد اجلواب فان ذلك أعلى للحرمة وأدىن للحشمة وأقوى لناموس 

امللك والرياسة وأزهى لطاوس البسوق والسياسة فان كان ذلك اجلواب متحلياً جيده بعقود الصواب 
ادة فال كانت سعادة امللك امللهمة ويف خدم امللك من تصدى لألمر وأبرمه فان خرج عن طريق اجل

ينسب إىل امللك تلك املادة بل يتلقاه امللك بكرسه ويكون اخلطأ منسوباً إىل خدمه فأجابه إىل ما سأل 
وتقدم الوزير للمالقاة مع سائر اخلول فتلقوا الظيب بالترحاب وفتحوا يف وجهه للكرامة أوسع باب ومشوا 

رض ووقف وعرف مقدار امللك معه حىت وصل إىل احلضرة وشاهد تلك احلشمة والنضرة فقبل األ
وأعترف وأدى الرسالة وبني للملك ما فيها من رقة وجالله فقابله امللك مبا يليق حبشمته وأجلسه بالقرب 
من حضرته وخاطبه مبا أذهب دهشته وآنسه مبالطفات جلت وحشته وسأله عمن خلف وراءه واستقصى 

اإلخالص والطاعة مشلت مجاعتهم وفتح فم يف التفحص أحواله وأنباءه فبلغ عبوديتهم وطاعتهم وأن 
الدعاء بلسان ذلق وخطاب طلق وكالم غري معقد وال قلق وأطال يف الدعاء وأطنب يف الشكر والثناء 

وسال مشول املراحم وكف كف املتعدي واملزاحم فام انبسطوا وانشرحوا وابتهجوا باستيالء هذا امللك 
ون بشروط العبودية واخلدمة مث سأل أخذ امليثاق وتأكيد العهد وفرحوا وشكروا اهللا هذه النعمة وأىن يف

باإليثاق باألمان واالطمئنان ملن وراءه من الوحوش والغزالن فأعطاهم األمان ومشلهم باإلحسان على أن 
ال يراق هلم دم وال يهتك هلم حرم وأم يرعون حيث شاؤا ويسرحون حيث ذهبوا وجاؤا وأن امللك 

زغار وخليفة براق وكوباك والتتار قد عاهد امللك اجلبار أن ال يتعرض لوحش يسار حاكم سلوق و
القفار وال ألحد من أجناس األطيار حىت وال حليتان البحار وال يريق هلم دماً وال يقصد هلم أذى وال أملاً 

ويرعى جانبهم ويقضي مآرم وحيفظ شاهدهم وغائبهم ومينعهم من مناويهم وال يسلط عليهم من 
ذيهم ما داموا حتت طاعيت ويف جواري وذميت فقبلت الغزالة بشفاه العبودية خداً جلداله وقالت هذا يؤ

كان املأمول وجل القصد من الصدقات واملسؤل والذي جيء ألجله فقد حصل من صدقات امللك 
ري وفضله ولكن العلم العايل حميط بان وحوش البسيط أقوام ضعاف ليس بينهم ائتالف وهم طوائف كث

واالختالف أجناس متفرقة وأنواع متمزقة ليسوا كقطائع الغنم جمتمعني وال كحشار اخليل ممتنعني وال 
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بعضهم لبعض متبعني مث مل تزل العداوة بينهم قائمة وعيون الصلح واالتفاق عنهم نائمة ال يضبطهم ديوان 
زقه والشاكي يستطيل على وال حيصرهم حسبان وال ميتعهم من التعدي سلطان القوى يكسر الضعيف ومي

األعزل ويفرقه وألجل هذا املعىن ال ميكن اجتماعهم يف مغىن بل البعض يف قلل اجلبال متوطن والبعض يف 
     سرب التالل متحصن والبعض متشتت بذيل الكهوف 

واملغارات والبعض اآلخر يف اآلجام واآلكام خوف الغارات وكل خياف حلول البالء قد اختذ لذلك 
اء والنافقاء واستعد بفنون الكيد خوفاً من جوارح الصيد وإذا كان األمر كذلك فاجتماعنا متعسر القاصع

وحفظنا يف امللك غري متيسر فال بد من ترتيب قاعدة تعم منها مجيع الوحوش الفائدة ويشمل أمنها غائب 
ية يف ضابطة تكون امللك وشاهده وإال فاحلاضر آمن وقلب الغائب غري مطمئن وال ساكن فليفتكر للرع

احلرمة فيها للقريب والنائي باسطه فالتفت امللك للوزير وقال أجب هذا السفري فقال الزنيم يا أحسن رمي 
هذه األفكار من قصور األنظار وعدم التأمل واالستبصار وإال فان السلطان يف كل مكان كلمته عليا 

 سرير كبد السماء احتوت عم فيض ووجوده كالشمس يف الدنيا فكما أن الشمس إذا استوت وعلى
شعاعها اجلبال واآلكام والتالل واآلجام وانتشر على البحر والرب واشتهر على الفاجر والرب فرست األزهار 

واألمثاروشبت مشاعل الكال يف القفار وطبخت الغالل وفواكه األشجار وصبغت يف كوامن املعادن 
  : جواهر األحجار كما قيل

 اقفي سائر اآلف وشعاعها  اء محلهاكالشمس في كبد السم

كذلك امللك العظيم إذا انتشر صيت عظمته وعدله يف سائر األقاليم مشل فضله الشريف والوضيع وبلغ 
جود جوده والرفيع وردع عدله الطائع والعاصي ووسع نواله الداين والقاصي وأنه كالغمام الصيب 

زنة املغدقة إذا انتشرت يف اآلفاق وصارت الم عهد الصبيب على الربيع اخلصيب والدمية املطبقة وامل
عاهدها لألستغراق فروت احلضيض والبقاع وعمت الوهاد والتالل والبقاع وخاطبها ظمآن الرياض 

  : وعطشان الغياض شعر

 إلي برحمة ال أغرق وانظر  أمطر على سحاب جودك مرة

    

ناف وتطرز بشمول الصدقات السلطانية من هذا ومىت انتشر يف األطراف أنكم التجأمت إىل هذه األك
مالبس طاعتكم الطراف واألطراف منعت العواطف امللوكية واخلواطر الشريفة السلطانية عوادي املعادي 

وكفت أكف املصادم واملصادي فال جيترئ أحد على التعرض لكم وال خيطر ببال خمالف أن يقطع سبلكم 
 وما أحسن هذا التقرير ولكن مع املراحم السلطانية وصدقات قال الرسول األمر كما يقول موالنا األمري
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العواطف امللوكية وحسن الطوية وإحسان النية فال بد للسياسة وضبط الرياسة وقواعد امللك يف احلراسة 
من ضابط يبين عليه امللك ألمره أساسه ال يتميز به كبري دون صغري وال خيتص برعايته جليل غري حقري 

وصاف امللوك واألكابر أن ال يغفلوا عن تفقد أحوال الصعاليك واألصاغر وال يقتصر فان من أحسن أ
وايف ذلك على نوع دون جنس كما يفعله لغلبة اهلوى بعض حكام األنس مع أم مسؤلون عن جليلها 
وحقريها وحماسبون على كبريها وصغريها ويف شأم قد قال من يف ضبط حركام وملكام استقصاها 

 الكتاب فترى ارمني مشفقني مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هلذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية ووضع
إال أحصاها وقد تنبه هلذا الفعل الرجيح أيها الوزير النصيح واملنطق الفصيح أنوشروان وهو من الكفار 

لغنا أيها الكرمي أن أنوشروان بالغ يف  الرمي ب"فقال"واشتهر عنه قضية احلمار فسال الوزير بيان هذا التقرير 
نشر العدل واإلحسان ومعاملة الرعية كبرياً وصغرياً بالسوية وبذلك يف ذلك جهده واستنهض ملساعدته 
وكده وكده واختشى أن مينع املتظلم الفقري األبواب بسبب حاجب أو كبري لغرض أو عرض أو ارتشاء 

وف األباطيل ويضيع حبث صارخ احلق يف أوقات التعطيل من يف قلبه مرض فيمشي مدلس الرباطيل من خ
فاداه قائداً اجتهاده وانتهى به رائد مراده إىل أن يعقد يف طاق مبيته وجمتمع خاطره عن تشتيته من حماذي 
السرير حبل من احلرير ويربط طرفه األدىن يف حلقة الباب حيث ال حاجب وال بواب وهو مكان جمتمع 

د فيه من الوقوف واملرور وأن ينشد فيه أجراس من خالص الذهب ال النخاس حبيث اجلمهور وال مينع أح
إنه إذا حرك احلبل صوتت األجراس صوتاً أخرس الطبل مث أمر منادياً أن يرفع صوتاً عالياً بان من كان 

 هذه شاكاً فعليه بتحريك ذلك احلبل ليقع الظامل يف الكبل أو ينتصر املظلوم من بعد ومن قبل فاشتهرت
العادة ونال ا يف الدنيا السعادة وعظم صيته ومخدت عفاريته وانتصف صفاريته ففي بعض الظهائر عند 

قائلة اهلواجر وأنوشروان يف مبيته قد طاب اضطربت احلبل واألجراس أشد اضطراب ففز أنوشروان 
بادروا إىل إحضاره مذعوراً وتصور احملرك مظلوماً مقهوراً فابتدر بطلبه لينظر يف ظلمه وسببه فت

واستكشاف أخباره وإذا هو محار حرب جنب جسمه من اجلرب خرب ومنت ظهره من احلكة نقب وقد 
هد عمارة عمره هادم اهلرم وأهلت حشيش حشاشته من اجلوع ماضي الضرم حيمله صاحبه ما ال يطيقه 

 زخره وضربه مث أمر بالنداء يف ويقطع عنه قوته وعليقه يؤذيه وال يداويه وال يداريه فطلب مالكه وعتبة مث
األسواق وامتد ذلك حىت بلغ اآلفاق وعم الضواحي والرزداق أن يسلك مبا ملكت اليمني اإلرفاق وال 

يفتر عليها يف األنفاق وكل من عنده دابة قد استعلمها يف صباها واستوىف يف خدمته قواها يراعي حقوقها 
جهذلك الرجل صكا وكتب عليه بفرض محاره صكا إذا كربت وال يضيع ما قدمت مبا أخرت وصك و

 هذا املثال يف معرض ما يقال من أن عدل السلطان خري من خصب الزمان وأيضاً فان "وإمنا ذكرت"
قصد امللك إذا كان صاحلاً كان أمره يف مجيع األزمان ناجحاً وسخر اهللا له من يرشده إىل قصده ويعينه 
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ه وتدر على يده سحائب الربكات وجيري منها على غري قصده على أمور شعائره وحييي ذكره من بعد
أحبر اخلريات وحفظ كل من إليه ينتسب ورزقه كل ذلك من حيث ال حيتسب وحاصل هذه املقدمة أن 

املسؤل من الصدقات املعظمة انه إذا ترامى على أبواب عدهلا شاكي أو تعلق بأسباب معدلتها متظلم 
مته وال تترك الغري يف فصلها إلقامته وأن الفقري من مجاعتنا باكي تتصدى هي بنفسها لكشف ظال

والضعيف من أهل طاعتنا إذا مست احلاجة به إىل بث شكوى أو رفع بلوى يتقدم إىل شكواه بال واسطه 
ليأمن يف أمره املغالطة ويصادف مقسطه القاسطه ويتساوى يف كل من مشرب العدل واألنصاف ومراعي 

اء واألسود والذئب والعتود والعقاب والعصفور واحلمام والصقور وال يتقدم يف الفضل واأللطاف الظب
    الدعاوي من حيث التساوي الوجيه على اجلاهل وال 

النبيه على اخلامل وال الكبري على الصغري وال اجلليل على احلقري فان اقتضت اآلراء العالية توليه عامل يف 
يف أمر الرعية عامه ويعرف ذلك مبن حربته العلوم الكرميه وحتققت ناحية فليكن ممن له شفقة تامة ورمحة 

أن نيته يف رعاية الرعية مستقيمة قد صارت له الشفقة ملكه وكل من العدل واألنصاف قد ملكه وال 
توىل أحد الغرض أو من يف قلبه من أذى املساكني مرض وأن الطبيعة إذا اعتادت عاده واملسجية إذا 

وضاف قالدة سواء كان ذلك مذموماً أو حمموداً مقبوالً عند العقل والشرع أو مردوداً جعلت هلا بعض األ
  : "شعر"فإا فإا تربزه يف غالب األوقات وال نتخلف عن مالبسته يف أكثر احلاالت 

  إن كان من خربها أو من أعاديها  اهتعرف من عيني محدث العين

    

لى العكس والقلب ونظريها يا رئيس املدارة قضية من زوجته أمه وكل قضية ال يساعدها القلب فمنتها ع
 كان شاب من العراب قصدت أمه تأهله "فقال"وهو كاره فسأل الوزير من السفري تقرير هذا النظري 

فزوجته بامرأة أرملة ومل يكن له احتياج وال رغبة يف الزواج واختار التخلي للصالة على مذهب اإلمام 
 ولكن فر من العقوق وكتب على نفسه احلقوق فلما عقدت الوليمة وصممت العزمية الشافعي رمحه اهللا

ومجعت النساء والرجال أرسلت أمه إىل جار هلم قوال أستاذ يف صنعته ماهر يف حرفته فدعته إىل اجلمع 
ليبتهج حبسن غنائه السمع فيشغل الوقت ويذهب املقت وحيصل للحضور النشاط والسرور فتخلف وأيب 

 احلضور بنا فسئل عن تصلفه وسبب ختلفه فقال بلغين أن الزوج اخلاطب غري طالب وال راغب وإذا وعن
كان كذلك فال بغين الغناء إال العناء وال يؤثر يف القلوب واألمساع بل تنغر عند مساعه الطباع فكل شيء 

اعد ويسخر مين الصادر ال يصدر عن رغبة القلب فان أجيابه ال يفيد إال السلب فيضحك على القائم والق
والوارد ويروح تغزيل يف البارد وإمنا ذكرت ذلك ألعراض على آراء املالك أنه إذا أوجل أمر الرعية إىل 
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أحد من اخلاصكية ينظر إىل شفقته ويسري وفور مرمحته مث يوليه عليهم ويتقدم بالطاعة إليهم فيستقيم إذ 
ه وليس العدل يف القضايا تساويها وال إجراؤها على ذاك فعلهم وفعله ويظهر يف حركاته وسكناته عدل

نسق واحد حيويها بل معرفة مقاديرها وبيان تقريرها يف املبادي وحتريرها مث أجراؤها على مقتضى مدلوهلا 
ورد فروع كل مسئلة إىل أصوهلا ووضع األشياء يف حملها وإيصال احلقوق إىل أهلها ومعرفة منازل أرباا 

ومراتب طالا فمن مل حيقق هذه األمور أضاع مصاحل اجلمهور فأعطى غري احملق ما ال وأوضاع أصحاا 
يستحق ومنع احلق عن املستحق وقد قيل يا أبا السعود أن حقيقة اجلود إعطاء ما ينبغي ملن ينبغي وإال 

 اجلدل كان كالباذر يف السباخ وأشبه يف أمره أجري الطباخ الذي مل يعرف معىن العدل فقصده فوقع يف
 كان عند بعض األشياخ من الطباخني أجري طباخ له "فقال"فسأل الغزال شيخ األوعال عن هذا املثال 

رغبة منهمه على معرفة طبخ األطعمة وكيفية ترتيبها وصنعة تركيبها وكان مغرماً بذلك يسلك فيه كل 
 طبيب منت األطباءفسمعه املسالك ويرد فيه املوارد ويتبع كل صادر ووارد ففي بعض اآلناء وقف على

يقول أن أصالً من األصول العدل والتسوية بني األطعمة واألغذية والعقاقري واألدوية فمن مل يستعمل 
األستوا يف درجات الغذاء والدواضل عمله وغوى وأصل هذا املزاج وال ينكره إال ذو جلاج فان العناصر 

داء والبلغم والصفراء والدم فمىت اعتدلت هذه املتولدات األربعة منها املضرة واملنفعة وقد تولد منها السو
صحت األبدان واللذات ومىت عن االعتدال عدلت أمرضت وقتلت وكذلك النري األعظم والكوكب 

املضيء يف العامل إذا حل يف مركز االعتدال استقام للعامل احلال وطاب الزمان واعتدل وذلك عند نزوله يف 
ان أن املقصود التسوية يف األوزان فانصرف وهو فرحان وقصد طعام الزبر برج احلمل فتصور ذلك الوهل

باج وعىب من مفرداته ما حيتاج مث أنه ساوى بني أوزاا وقصد العدل يف ميزاا وخلط كعقله أخالطها 
ووضعها يف قدر وساطها فخاب عمله يف عدله وبان نقصه يف فضله فلما رعى امللك والوزير ما سلكه 

يف نظام هذا التقرير شكراً له مساعيه وأخصبا يف اإلكرام واإلعزاز مراعيه وقاال جزاك اهللا خرياً عن السفري 
شفقتك وحسن صنيعك ملرسليك ورفقتك فمثلك من يصلح للسفارة بني امللوك وتوىل أمور الرعية من 

لك الكبري مقاصده الغىن والصعلوك فانك ناصح ملن فوقك شفيق على من دونك مث قال الوزير أن هذا امل
العظيمة أن تكون األمور مستقيمة وأن يصلح العباد والبالد ويطمئن املستفيد واملستفاد فاحتفظ أيها 

السفري املنري الضمري مبا مسعت ورأيت وشاهدت ووعيت واجعله من عنوان أنبائك ومقدمات أفعالك 
 وأحاطت به يدك وكلمتك من وآرائك وأبلغه من حيفك من أمامك وورائك ومهما وصلت إليه قدرتك

إبالغ اخلري إىل مسامع الوحش والطري عن هذا امللك وأوصافه وتطلعه إىل مراقي السري واإلحسان 
واستشرافه وما تسكن به اخلواطر وتطمئن به الضمائر وتقر به العيون بالسرور وتستقر به القلوب يف 

ائه حداً فان اال واسع وميدان املقال شاسع الصدور فال تأل فيه جهداً وأوسع فيه جداً وال تنه يف إ
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     وقد أذن لك فيه وأن أخفيته يف نفسك فاهللا مبديه مث كتب له بذلك مراسيم عن ثغر األماين 

مباسيم وأفيض عليه خلع الكرامة وأضيف إليه احلمامة ورجع إىل أهله مغموراً بفضله مسروراً بقوله 
راً بكل مرغوب فارغ البال طيب احلال فاتصل بأهله يف دياره وهم يف مشكوراً بفعله فائزاً باملطلوب ظاف

انتظاره فبادروا بالسالم وقابلوه باالستالم وقالوا ما وراءك يا عصام فبلغ اجلواب بارشق عبارة وأليق 
خطاب وذكر هلم ما رأى ومسع ووعى فانتشرت هذه األخبار حىت مألت األقطار وتسامع ا وحوش 

طيب نشرها األزهار فكان مجيع الرب معطار مث اجتمع رؤساء الوحوش والبهائم رعرفاء القفار وفاح ب
الصوادح والبواغم وكل ساكن يف القفار من سائم وحائم وأرسل كل إىل أمته رسوله يدعوها إىل ما 
حيصل سوهلا وسوله فلبت كل أمة دعوة رسوهلا وأقبلت الستماع املراسيم وقبوهلا فاجتمعوا يف رياض 

رج أخضر وحلقوا الستماع املراسيم حول املنرب وأطرقوا وسكتوا واستمعوا وأنصتوا وتناول املرسوم م
الصادح من الباغم وصعد على الغصن الناعم مطوق احلمائم وابتدأ باسم الكرمي الغفور وقرأ على رؤس 

 ال يتاخرون عن األشهاد مضمون املنشور ودعاهم إىل الطاعه والدخول يف سنن السنة واجلماعه وأم
احلضور بعد األطالع على مضمون املنشور فانه فرمان أمان لكل من أجناس احليوان ومل يبق مقاالً 

  : ملتخلف وال جماالً ملتأخر ومسوف كما قيل

  ومن يأب ال يعتب علينا فعالنا  دهجاءنا طوعاً أقمنا بمج فمن

    

قاله ومن مالطفات تشرح الصدر وتسترتل البدر إىل آخر الرسالة مع ما حتمله الرسول من مشافهة وم
وتوضح ما للملك من جاللة وقدر فتلقى الكل هذا الكالم بآذان القبول واألكرام واتفقوا على التأهب 

واملسري واألحتفال بالكبري وأخذوا يف تعبية التقادم واخلدم وفرضوا ذلك على ما لكل من طوائف وحشم 
 جيتمعوا يف يوم معلوم مث أعد كل عتاده وأكمل خدمته وزاده وتصدعوا عن هذا املرسوم على أن

واجتمعوا لذلك اليوم املوعود وتوجهوا إىل اخلدمة يف الطالع املسعود وملا دخلوا الدرب وضربوا يف 
األرض أمين ضرب توجهت احلمامة بالبطاقة ذه البشارة والطالقة فانتشر هذااخلرب ومأل البدو واحلضر 

ر دقت البشائر وسرت األهل والعشائر مث إن امللك دعا الوزير وقال اعلم أيها الناصح فلما وصل الطائ
اخلبري والبحر النحرير أن الوحوش واصلة إىل مرتلك وخبفها وحافرها نازلة يف ساحلك وإن راية سلطاننا 

حشرت ويف بعون اهللا بالنصر نتشرت ووحوش اجلنود والعساكر حبمد اهللا تعاىل على بساط بسيط الطاعة 
هذه اجليوش أصناف الوحوش وطوائف السباع وأنواع الذئاب والضباع وفيهم الفراعل والثعالب 

والعسابر واألرانب وال شك أن هيبة امللك صادعة وحرمة السلطنة باسطة فارعه وحضرة السلطان ذات 
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بات جنان عند جالل وإن كانت جامعة لصفيت اجلالل والكمال وما عند كل أحد مسكة للمالقاة وال ث
املشاهدة مللك إذا رآه فمن مل يكن بيننا وبينه اجتماع فقد وقرت هيبتنا يف قلبه على السماع ومن تصدينا 
له يف ميادين الصيد وأفلت بعد معافاة الكد والكيد قد رأيته على العيان وال حيتاج يف معرفة قوة سلطاننا 

أمر عسري ألنه رمبا يتذكر منهم متذكر أو يتفكر إىل ترمجان وعلى كل تقدير فمشاهدتنا على غالبهم 
منهم متفكر واقعة أو سابقة وقعت أجنرح فيها من نصل أنيابنا مفاصل عراقيبه أو تعلق ا من أشعاره 

وأوباره مشاطة جالبيبه ومن مل ينجه منا ضباحه ومل يكن سالحه من كالليب خماليبنا إال سالحه فبمجرد 
ل بالوقوف لدينا يرجف فؤاده وينفض عيبة كرشه زاده فينكص من اخلوف على ما يقع نظره علينا أو متث

عقبيه وال يعرف أمره من حواليه فيتبعونه وحيصل الفشل ويقع اخلباط واخللل فيبهم ما أوضحناه ويفسد 
أضعاف ما أصلحناه وينهدم من أول األمر إىل آخره ما بنيناه ويتعوج من مستقيم السلطنة ما سويناه فال 

صل من عزة اململكة إال على مثل ما حصل أليب احلصني من شيخ الديكه فقال الوزير ينعم موالنا حي
 مسعت خمرباً أنه كان يف بعض القرى الرئيس ديك حسن اخللق وديك "قال امللك"األجل بتقرير هذا املثل 

من حوادث الزمان مرت به التجارب وقرأ تواريخ املشارق واملغارب ومضى عليه من العمر سنون واطلع 
على فنون وقاسى حلوه ومره وعاىن حره وقره وقطع للثعالب شباك مصايد وختلص ألبن آوى من 

ورطات مكايد ورأى من الزمان وبنيه نوائب وشدائد وحفظ وقائع لبنات آوى وثعالب وطالع من كتب 
 أنه وقف على حيلها طالئع كتائب وأحكم من طرائقها عجائب وغرائب فاتفق له يف بعض األحيان

بعض اجلدران فنظر يف عطفيه وتأمل يف نقش برديه فرأى خيال تاجه العقيقي ونظر إىل خده الشقيقي 
ونفض بزائله املنفش وسراويله املنقش والثوب الذي رقمه نقاش القدرة من املقطع واملربقش فأعجبته نفسه 

  : صمادح وهووأذن فاطريه حسه وتذكر ما قاله األسعد املادح يف املعتصم بن 

 عليه كف مارية القرطا وناطت  هاجاه تأنوشروان أعط كأن

  ولم يكفه حتى سبي المشية البطا  هاسسبى حلة الطاوس حسن لب

    

فصار يتيه ويتبختر ويتقصف ويتخطر فاستهواه التمشي سويعة حىت أبعد عن الضيعة فصعد إىل جدار 
 فأنسى صوته الكناين والدهان فسمعه ثعلب فقال مطلب وكان قد انتصف النهار فرفع صوته باألذان

وسارع من وكره ومحل شبكة مكره وتوجه إليه فرآه فسلم عليه فلما أحس به أبو اليقظان طفر إىل أعلى 
اجلدران مث حياه حتية مشتاق وترامى لديه ترامي العشاق وقال أنعش اهللا بدنك وروحك وروى من 

ك أحييت األرواح واألبدان بطيب النغم والصياح يف اآلذان فان يل كاسات احلياة غبوقك وصبوحك فان
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زماناً مل أمسع مبثل هذا الصوت وقاك اهللا نوائب الفوت ومصائب املوت وقد جئت ألسلم عليك وأذكرك 
ما أسدى من النعم إليك وأبشر ببشارة وهي أربح جتارة وأجنح من الوالية واألمارة مل يتفق مثلها يف 

وال يقع نظريها إىل آخر العصر وهي أن السلطان أيد اهللا بدولته أركان اإلميان أمر منادياً سالف الدهر 
فنادى باإلميان واألطمئنان وأجراء مياه العدل واإلحسان من حدائق الصحبة والصداقة يف كل بستان وأن 

ان فيتشارك فيها تشمل الصداقة كل حيوان من الطري والوحوش واحليتان وال يقتصر فيها على جنس اإلنس
الوحوش والسباع والبهائم والضباع واألروى والنعام والصقرواحلمام والضب والنون والذباب وأبو 

قلمون ويتعاملون بالعدل واألنصاف واإلسعاف دون األعساف وال جيري بينهم إال املصادقة وحسن 
 القطا مع العقاب وببيت املعاشرة واملرافقة فتمحى من لوح صدورهم نقوش العداوة واملنافقة فيطري

العصفور مع الغراب ويرعى الذئب مع األرنب ويتآخى الديك والثعلب ويف اجلملة ال يتعدى أحد على 
أحد فتأمن الفارة من اهلرة واخلروف من األسد وإذا كان األمر كذا فقد ارتفع الشر واألذى فال بد أن 

ق املذموم وجيري بيننا بعد اليوم املصادقة وتنفتح أبواب يتمثل هذا املرسوم ويترك ما بيننا من العداوة واخلل
النمحبة واملرافقة وال ينفر أحد منا صاحبه بل يراعي مودته ويبالغ يف حفظ جانبه وجعل الثعلب يقرر هذا 

املقال والديك يتلفت إىل اليمني والشمال وحيتاط غاية االحتياط وال يلتفت إىل هذا اهلذيان اخلياط فقال 
يا أخي مالك عن مساع كالمي مرختي أنا أبشرك ببشائر عظمه مل تنفق يف األعصر القدمية وإمنا الثعلب 

برزت ا مراسيم موالنا السلطان اجلسيمة وأراك ال تلتفت إىل هذا الكالم وال تسر ذا اللطف العام وال 
ت وتطلعين فيما تلتفت إيل وال تغول علي وتستشرف على بعد الشيء فهال أخربتين مبا أضمرت ونوي

تتطاول إليه على ما رأيت حىت أعرف يف أي شيء أنت وهل ركنت إىل أخباري وسكنت فقال أرى 
عجاجاً ثائراً ونقعاً إىل العنان فائراً وحيواناً جارياً كأنه الربق سارياً وال عرفت ما هو ولكنه أجرى من 

هان حقق يل هذا احليوان فقال حيوان رشيق له هلوا فقال أبو احلصني وقد نسي املكر واملني باهللا يا أبا نب
آذان طوال وخصر دقيق ال اخليل تلحقه وال الريح تسبقه فرجفت قوائم الثعلب وطلب املهرب فقال أبو 

املنذر تلبث يا أبا احلصني وأصرب حىت أحقق رؤيته وأتبني ما هيته فانه يا أبا احلصني يسبق طرف العني 
يف الرجم فقال أخذين فؤادي وما هذا وقت التمادي مث أخذ يسلح ووىل ويكاد أبا النجم خيلف النجم 

  : وهو يصدح بقوله

 تقف في طريقي ال  ييقالبس التاج العق

 يواهللا السلوق فهو  إن يكن ذا الوصف حقاً
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فقال الديك وإذا كان وقد قلت إن السلطان رسم بالصلح بني سائر احليوان فال بأس منه عليك فتلبث 
 جييء ويقبل يديك وتعقد بيننا عقود الصداقة ويصري رفيقنا ونصري رفاقه فقال ما يل برؤيته حاجة حىت

فدع عنك احملاجة واللجاجة فقال أو ما زعمت يا أبا وثاب إن السلطان رسم األعداء واألصحاب أن 
 بالقتل والصلب قال يسلكوا طرائق األصدقاء واألحباب فلو خالف املرسوم هذا الكلب ملا قابله امللك إال

 يا نفيس هذا املثال "وإمنا أوردت"لعل هذا املشوم مل يبلغه املرسوم مث وىل هارباً وقصد للخالص جانباً 
لتقييس أحوال من دان لك من هذا احليوان وال تشقها بعصا واحدة واحسب حال كل واحد على حده 

مل تبلغه الدعوة وإمنا انضاف بسبب رجوه أو فرمبا يكون يف هذه البهائم من ال هو بأحوال الصلح عامل و
آمن على سبيل التبعية والتقليد ومل يطلع على موارد الوعد والوعيد وال وقف على ما وقع من األتفاق وال 

يثبت ملصادمة اللقاء وقت التالق فيصدر منكم حركة تؤدي إىل قلة بركة وتستطرد إىل نفرة جفول 
ويقع من الفساد ما ال ميكن تالفيه ويضيع نقود جواهر جهدنا وكدنا فيدمهنا هدم ما أسسناه على غفول 

فيه وإذا كانت الدنيا حمل العوارض والغالب أنه عند مشارفة املقصود حيصل العارض والعاقل ال يغفل عن 
  : هذا اخلطر فعند صفو الليايل حيدث الكدر وقد كفاك من ناداك بقوله

 ت نفسي مناهاتخول وقلت  رامى مإذا قربت يداك إل

 فمكره في ذاتنا هي بحول  تأمن من الدهر اختالسا فال

  وقد وصلت يداه إلى جناها  وك إاللم يصبه الش كجان

فالرأي السديد يا أبا سعيد يقتضي أن متضي احلمامة املطوقة إىل تلك اجلموع املفرقة وتنادي يف كل نادي 
ألمور وتطيب خاطر اجلمهور وما هم قادمون عليه ومن هو بني احلاضر والبادي والرائح والغادي حبقائق ا

الواصلون إليه ليعلموا أم يف صفقتهم راحبون وأم على هدى من رم وام مفلحون فتوجهت احلمامة 
ذه النقوش وشهرت النداء يف طوائف الوحوش مبا هم عليه قادمون وأم للملك يسار خادمون مث تبعها 

 وكبري من خواص املباشرين واألعيان املالزمني وكرباءاألطيار ورؤساء األخيار الوزير ومعه كل أمري
واستقبلوا ملوك الوحوش واهلوام ورؤساء السوائم والسوام وقابلوا ملتقاهم باإلعزاز اإلكرام ووعدوهم 
يف بكل خري وإحسان ووصلوا م إىل ميدان األمان وحني حل عليهم نظر السلطان قبلوا األرض ووقفوا 
مقام العرض وأدوا من واجب العبودية النفل والفرض فانزل كالً يف مقامه بعد أن أحله يف حمل إكرامه 

وأفاض عليه خلع إحسانه وإنعامه وعلت مرتلة الوزير وتقدم كما تقدم وأشري وصفا هلم الزمان وعاش يف 
وفائدة هذه احلكايات " ظل عدهلم كل ضعيف من احليوان وتقلبوا يف رياض األماين على بساط األمان
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تنبيه أشرف جنس املخلوقات وألطف طائفة املكونات وهو نوع اإلنسان الذي اختصه اهللا تعاىل بأنواع 
اإلحسان وأيده بالعقل وأمده بالنقل على انه إذا كان هذا الفعل اجلليل يصدر يف التنظري والتمثيل من 

 من أوىل النهى وأوىل الفضل واملكارم والعلى أخس احليوانات وما ال يعقل من املوجودات فألن يصدر
أوىل وأحرى ال سيما من رفع اهللا يف الدنيا مقداره وأعلى على فم اخلالئق منارة وحكمه يف عبيده 

املستضعفني واسترعاه على رعية سامعني مطيعني وسلطه على دمائهم وأمواهلم وبسط يده ولسانه يف 
قول من عم عبيده بفضله وبقوله اهتدى العاملون وتلك األمثال رفاهيتهم ونكاهلم واألصل يف هذا كله 

 آخر الباب السادس واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا "نضر ا للناس وما يعقلها إال العاملون
  .حممد وآله وصحبه أمجعني آمني
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السابع الباب   

  فيالفي ذكر القتال بين أبي األبطال الريبال وأبي دغفل سلطان األ

    

الشيخ أبو احملاسن من ليس له يف الفضل مساو وال مواس فلما أى احلكيم حسيب كالمه ألحلى "قال"
من النسيب قبل أخوه بني عينيه وأفاض خلع األنعام عليه استزاده وفتح جلامع فضله باب الزيادة وكان قد 

 األشبال وأيب األبطال مقال أدى إىل وقع بني ملك األفيال وبني ملك األسود املسمى بالريبال املكىن بأيب
جدال وأتصل حبرب وقتال فسأل امللك أخاه هل مسع من ذلك شيأ ووعاه فأجاب باإلجياب وذكر يف 

 كان يا ملك الزمان يف بعض أطراف اهلنود من عساكر األفيال جنود يف "فقال"اجلواب األمر العجاب 
 عظيم ذو جسم جسيم وشكل وسيم منظره جزيرة عظيمة كبرية من جنسهم وجلدم ونفسهم ملك

بديع وهيكله رفيع طويل اخلرطوم واسع احللقوم مبسوط األذنني حديد العينني طويل األنياب يف جراب 
كثيف يف املرأى خفيف يف املوطأ عدد جيشه غزير ومدد جنده كثري وهو فيهم ملك كبري ذو قدر خطري 

ؤساء وأكابر ألوامر طائعون وملا يراه تابعون فبلغه يف منفرد بالسرير ورثه كابراعى كابر وكل جيشه ر
بعض األيام أن يف بعض الغياض واآلجام مكاناً يف غاية الرتاهة معدن الفواكه والفكاهة ذا مياه عذبة 

ومروج رطبه أراضيها أريضه ورياضه طويلة عريضة أطيارها تسكر بأحلاا وأشجارها ختجل قدود املالح 
زهره وأنوارها نضره ونسيم الصبا والشمال تنتشر إىل اآلفاق طيب أنفاسها العطره بأغصاا وأزهارها 

وأنه يصلح أن يكون مللك األفيال مقاماً مع أن من اجلبال واحلصون وعصاما غري أن فيه أسد هصورا مجع 
ء فيه جنداً كثرياً وال زال الناقل يصف ريطنب ويعجم يف حسن مشائلهم ويعرب حىت قال بعض الندما

احلاضرين من الكرباء لو قصد امللك ذلك املكان وجعله لنفسه من بعض اإلسكان وتنقل إليه يف بعض 
األوقات وساعات التفرج يف املترتهات ال راح نفسه اخلطرية من وخم هذه اجلزيرة ووجد لذة الطعام 

ام نواصيها ومجاجم ونشوة الشراب على املدام واألسد الذي فيها وأن كان مالك نواحيها وبيد تصرفه زم
قالعها وصياصيها لكنه ملك عادل وسلطان فاضل متنعه شهامته وكرم نفسه وكرامته ورياسته وزعامته 
أن يضايق امللك يف ذلك أو يضيق سلوكها على سالك وأن شرع يف املمانعة وأخذ يف أسباب املدافعة 

 حبمد اهللا لذلك قوة وكفاية وهلم يف بداية باملقارعة واملنازعة فالعساكر املنصورة وأعدادهم املوفورة فيهم
احلروب هداية وفقاهة ليس لشرحها غايةوال لفروع أصوهلا اية حييون يف مباحثها النفوس ويعيدون يف 
مدارس احلرب بتكرار الضرب فأين الشجاعة بعد الدروس فيكفون امللك أمره ويكفون أذاه وشره وال 
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قوى بتمويهاته دواعي احلرص والشهوة حىت اقتنصته إشراك املطامع زال يفتل منه يف املغارب والذروة وي
وأوقعته يف عبودية شهوة تلك املواضع ودعته النفس األبية ومحية اجلاهلية وباعث العصبية إىل االستيالء 

على تلك األماكن البهية والواليات السنيه واملساكن الزهيه وأسامة سوارح اللحاظ يف مراعي نزهة تلك 
ض ومروج أراضي هاتيك الرياض وأزعج يف ذلك املقتضى وأسلمه العدل واخللق الرضى على عليه الغيا

سيئ الطباع واستولت عليه فوارغ األطماع وعشقها على السماع وكان عنده إخوان مهاً له عضدان مها 
طة خري وزيراه ويف مهامه مشرياه مسعداه يف األمور ومنجداه يف أحوال السرور والشرور أحدمها واس

قليل الشر عدمي الضري قد جرب الزمان وعاناه وقالب قوالب وقائعه باملقايسة ما قاساه امسه مقبل وهو 
كامسه مفضل واآلخر بالعكس يف مجيع حركاته وكس وهو كامسه مدبر بكل شيء خمرب قصد غبار فنت 

أو متسوق شريبيعه ومها يثريه وعسكر بالء يغريه وطالب أذى وعناء يعريه أو سر يذيعه أو مكر يشيعه 
مالزمان اخلدمة واقفان يف مقام احلشمة واحلرمة كالفتق والرتق والباطل واحلق والكذب والصدق ويف 
اإلفساد واإلصالح كاملراهم واجلراح ومصلح الدرهم ومفسد الراح ومرشد العقل ومعتل األقداح ويف 

 والدواء وفيما يقع من احلوادث املفرجات الوفاق والشقاق كالسم والترياق ويف احلكم والقضاء كالداء
والكوارث كاخلر والربد والشوك والورد فاختلى امللك بأخويه واستشارهم فيما أى إليه فقال أخوه 

املقبل يا موالنا أبا دغفل لو مل يكن ذا املكان أحد من أدىن الوحوش فضالً عن األسد لكان عدم قصده 
تيالء عليه موجهاً فكيف وذلك يف والية مالك وهو مالك صعب كايب ترفعاً وترفها والتوجه إىل االس

حفص الصعب ملك كبري عادل وسلطان خطري فاضل مطاع يف صاغيته متبوع يف حاشيته عادل يف رعيته 
     سريته شكورة وحماسنه مأثورة 

ن يديه ومل وهيبته وبسالته غري منكورة وهو جار حسن اجلوار مل يضبط عليه ما يقتضي انتزاع ملكه م
يتعرض إىل متعلقاتنا وال آذى أحداً يف واليتنا وأن موالنا السلطان مل يصدر منه إال العدل واإلحسان إىل 

األباعد واألجانب فضالً عن اجلريان ال سيما امللوك األكابر ومن ورث امللك كابراً عن كابر ولقد تلقفت 
لماء بثالث نصائح هي من أحسن املنائح من أفواه احلكماء وتشنفت مسامعي من جواهر ألفاظ الع

إحدامها أحذر أيها املوفق أن تقع يف دم بغري حق ثانيتها إياك يا ذا التوفيق وأموال الناس بغري طريق ثالثتها 
إياك يا ذا الشيم الكرمية وهدم البيوت القدمية وأعلم أن اهللا تعاىل عم رزقه وخص كل موجود مبا يستحقه 

لك األماكن وهو أن كان متحركاً فهو فيها ساكن ولو مل يستأهل ملا اختص بتلك وقد أقام األسد يف ت
املناهل وما ينكر هذا األجاهل أو من هو عن احلق ذاهل وحاشى أن تنسب يا رئيس األخيار إىل حسد 
أسوء جوار وعظمتك تأنف عن ذميم األخالق وكيف وقد انتشر بالفضل صيتها يف اآلفاق وإذا كان 
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كفيه فينبغي أن يقتصر عما يطغيه ومن حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه وقد أحسن يف للشخص ما ي
  : املقال من قال

  إن كنت ال ترضى لنفسك ذلها  هيتذي أوتأحمد اقنع بال يا

 اهيخلق الدنيا ألجلك كل لم  هاللل ج جواعلم بان اهللا

 ماذا تشري أيها األخ والوزير فقال مجيع ما قرره موالنا فالتفت امللك إىل املدبر وأشار إليه كاملستخرب
الوزير حق ومجلة ما ذكره وحرره صدق نصائح ترشد العقول وتزين عقود املعقول واملنقول ولكن ال 
خيفي على كرمي العلوم أن األسد حيوان ظلوم غالب طالب وخالص الرعية من شره واجب ويلزم كل 

سد وموالنا يبلغه ظلمه ومل حيط بأحوال األسد علمه وأنه من أظلم أحد أن خيلص الرعايا من ظلم األ
الربية ملن حتت يده من الرعية وأنه جيب على موالنا السلطان خالص الرعية منه على أي وجه كان وأيضاً 

فانانعامات موالنا البارة على كل أحد من اخللق دارة واخلرج والكلف والكرم الذي بأنامله ائتلف كل 
 ازدياد والعساكر املنصورة كل وقت نزداد وإذا مل تتسع الواليات وتكثراً اجلهات واالقطاعات يوم يف

كان اخلرج أكثر من الدخل واملصروف من اخلزانة كالوابل والدخل كالطل وإذا زاد املصروف على 
احلاصل عجز الواصل وفرغ احلاصل ودل ذلك على ركاكة اهلمة وقصور النهمة وامللك جيب عليه 

واملندوب يف شرع مهته إليه أن يكون كل وقت جديد يف فتح وترق ومزيد وتوسعه املمالك وترتيه بساط 
السلطنة عن املنازع واملشارك واالستكثار من اجلند والرعية واستجالب خواطرهم األبية باجلوائر السنية 

  :  در القائل العلي الشمائلواالنعامات السمية وال جيوز يف ملة اإلسالم أن يتعدد اخللفية اإلمام وهللا

 عبد المالكه مطيعاً فكن  ما لم ثكن ملكاً مطاعاً إذا

  كما تهواه فاتركها جميعاً  اًلم تملك الدنيا جميع فان

    

وناهيك يا مالك املمالك واملماليك يف علو اهلمة وصدق العزمة وغوص األفكار يف استخالص ممالك 
لنك األعرج الدجال مع نائبه اهللا داد أحد القواد ونواب البالد فسأل األقطار قضية فحال الرجال تيمور

 إن تيمورلنك رأس الفغساق "فقال"أبو مزاحم أخاه عدمي املراحم عن تلك القضية وإيضاحها عن جليه 
األعرج الذي أقام الفتنة على ساق ملا حل باملمالك الرومية يف شهور سنة مخس ومثامنية وأسر مالكها 

ممالكها استمر يف ممالك العرب يصول ويف فكره استخالص واليات الشرق جيول وكان واستخلص 
أقصى ما انتهت إليه يف الشرق مملكته ونفذت بسهام أحكامه فيه أقصيته بلداً يسمى أشباره قد أعده 

حبر لشياطني النهب والغارة وبثى فيه قلعه ونقل إليه من ذوي املنعة جنداً منتخبا من كل يقعة وهو يف 
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ممالك املغل والتتار واحلد الفاصل بني ممالكه وواليات عباد الشمس والنار وأمر على أولئك األجناد 
شخصاً يدعي اهللا داد وهو من خواض أمرائه ورؤساء جنده وزعمائه فمن مجلة ما أمره به ذلك املشوم 

 بامتثاهلا وإرسال اجلواب ببيان وهو خميم ببالد الروم أنه أبرز إليه مراسلة فيها أمور جمملة ومفصلة أمره
كيفية حاهلا منها أنه يبني له أوضاع تلك املمالك ويوضح كيفية الطرق ا واملسالك ويذكر له مدا 
وقراها ووهدها وذراها وقالعها وصياصيها وأدانيها وأقاصيها ومفاوزها وأعارها وصحاراها وقفارها 

 وشعاا ومضايق دروا ورحاا ومعاملها وجماهلا ومراحلها وأعالمها ومنارها ومياهها وأارها وقبائلها
ومنازهلا وخاليها وآهلها حبيث يسلك يف ذلك السبيل األطناب اململ ويتجنب مأخذ اإلجياز وخصوصاً 

املخل ويذكر مسافة ما بني املرتلتني وكيفية املسري بني كل مرحلتني من حيث تنتهي إليه طاقته ويصل إليه 
ه من جهة الشرق وممالك اخلطا وتلك الثغور وإىل حيث ينتهي إليه من جهة مسر قند علم علمه ودرايت

تيمور وليعلم أن مقام البالغة يف معاين هذا اجلواب هو أن يصرف فيه ما استطاع من حشو واطناب 
الة وتطويل وإسهاب وليسلك يف بيانه الطريق األوضح من الداللة وليعدل عن الطريق اخلفي يف هذه الرس
إىل أن يفوق يف وصف األطالل وتعريف الرسوم وحدود ألد من صفة الشيخ القيصوم فامتثل اهللا داد 
ذلك املثال وصور له ذلك على أحسن هيئة وآنق متثال وهو أنه استدعى بعدة أطباق من نقي األوراق 

ألماكن وما فيها وأحكمها باإللصاق وجعلها مربعة األشكال ووضع عليها ذلك املثال وصور مجيع تلك ا
من متحرك وساكن فأوضح فيها كل األمور حسبما رسم به تيمور شرقاً وغرباً بعداً وقرباً مييناً ومشاالً 

مهاداً وجباالً طوالً وعرضاً مساء وأرضاً مرداء وشجراء غرباء وخضراء منهالً منهالً ومرتالً ومرتالً وذكر 
 فضله وعيبه وأبرز إىل عامل الشهادة غيبة حىت كأنه أسم كل مكان ورمسه وعني طريقه وومسه حبيث بني

شاهده ودليله ورائده وجهز ذلك إليه حسبما اقترحه عليه كل ذلك تيمور يف بالد الروم ميور وبينهما 
مسرية سبعة شهور وكذلك فعل ذلك البطل وهو بالبالد الشامية سنة ثالث ومثامنيه مع القاضي ويل الدين 

رة عبد الرمحن بن خلدون أغرقه اهللا يف فلك رمحته املشحونوقد سأله عن أحوال عمدة املؤرخني أيب هري
بالد العرب وما جرى فيها من صلح وحرب وما وقع فيها من خري وشر ونفع وضر مث أنه اقترح عليه 
وتقدم باألمر إليه يوضع أوضاعها ورسم مدا وقالعها وحصوا وضياعها وختطيط والياا وأشكاهلا 

ان وبني ذلك مثل ما ذكره أعاله فشاهد وهيآا فامتثل ذلك وأبداه وعلى حسب ما اختاره واقترحه أ
أوضاعها وخرب وهادها وبقاعها كأن احلائل رفع من البني وعاين ذلك اإلقليم بالعني فانظر إىل هذا 

وإمنا "ق األعتمي وهو سطيح نصف آدمي ومهته العالية كالربق تضرب تارة يف الغرب وأخرى يف الشر
 هذه القضية ليقف سامعها على مقدار اهلمة العلية فال يرضى امللك اهلمام باملرتلة الدينية وال يقنع "أوردت

بالدرجة الوطية بل جيتهد يف تكثري اجلند والرعية وفتح األقاليم العربية والعجمية وال يقتصر على احلالة 
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ن سعيه كالشكر يطلب املزيد وكما يستدمي طلب السوية وإمنا يالزم طلب االرتقاء بكرة وعشية ويكو
الزيادة من مواله يستدمي زيادة العبيد واالفينسب إىل قصور اهلمة وإفالس الذمة ونقصان احلرمة وبطالن 

احلشمه وأعظم ا من وصمه وبالعجز والتقصري يضيع حقوق امللك اخلطري وجتد الرعية للطعن مقاالً ويف 
    االً وهذا خالف موضع اإلمامة وعكس ما تقتضيه ميدان األعراض عن امللك جم

الرياسة والزعامة فان موضع السلطنة أن يتعاطى امللك مهما أمكنه من أسباب الفتح والفتوح وما يستميل 
به من الرعية القلب والروح وذلك باإلحسان واإلكرام والبذل واإلنعام فبه تقوى رغبتها وتزداد حمبتها 

  : اململوك عن املمالك وامسع قول األديب ذي الرأي املصيب وهوفإذا مل يكن ذلك فل 

  وقصرت العليق عن الحمار  اًد يومأهملت أمر العب إذا

 رارفالعبد يجري لل وقام  و زيادير أبتوقف في المس

ي  وقال أشرف جنس اإلنسان علو اهلمة من اإلميان فالرأي السديد عند"والدر يقطعه جفاء احلالب"وقيل 
والذي بلغ إليه جهدي إنفاذ هذه العزمية وسلوك طريقها القومية وإبرازها من مكان القول إىل ظواهر 

  : العمل واحلول واالعتماد على ما قيل

 داددقائق وبيض ح بسمر  تثن عزمك خوف القتال فال

 ادفعذرك في ذاك للناس ب  عسى أن تنال الغنى أو تموت

 عليك سوى االجتهاد فليس  هتاً رملم تنل مطلب فان

  : فأقبل امللك على املقبل وقال توجه بكليتك علي وأقبل شعر

  سديد ومن يقف السديد سديد  هتبق مجهوداً برأيك أن وال

فان القلب قد مال إىل العزم واألخذ يف التوجه باحلزم وترجح جانب الوثوب إىل جهة هذا املطلوب 
 ختف رأياً بسنح يف أي جهة ترجح فقال افعل بشرط أن يقبل أعلم فأمعن النظر وأجل قداح الفكر وال

زدك اهللا علماً وفضالً وكرماً وحلماً أن الذي رآه العلماء وأشار به ذوو احلنكة من احلكماء أن من طلب 
وفور خريه وفائدة نفسه يف مضرة غريه ال يتمتع بتلك الفائدة وال تثمر معه تلك العائدة وهو أعلى تقدير 

هلا واالستيالء على فروعها وأصوهلا وإن مل يظفر ا فال تستفيد النفس غري كرا مع زيادة احلسرة حصو
وسوء الصيت يف الشهرة ووفور الندم وزلة القدم وكل من أراد متشية هواه ومل يلتفت إىل ما سواه ورأى 

يصفو له زمان وال تدوم له نفسه أحق من غريه فال تطمع أبداً يف خريه وال يكاد يسلم من االنكاد وال 
أخالء وأخوان وال تزال دمي اهلموم من غمام الغموم مي على حدائق آماله وتسقي مزارع أحواله إىل أن 
حتظل خنالت نيته وتيبس حقول طويته وحيصده حراث الفنا ويدرسه دارس الردى ويذري حبات وجوده 
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الء فهناك جيدح سويق أفعاله ما يزيغه فيحسوه اهلوان يف اهلوى وينقل عن بيدر الشقاء إىل طاحون الب
ويتجرعه وال يكاد يسيغه ويصهر به ما يف البطون ويقال له ذوقوا ما كنتم تكسبون هذا وإذا كان الدخل 

ال يفي باخلرج وخيف من ذلك وقوع هرج ومرج فبحسن التدبري يتصرف امللك اخلبري وبكفاية الوزير 
  : الرتر اليسريكما قيلوتوفري املشري جيل احلقري ويكثر 

  وال يبقى الكثير مع الفساد  ىالمال تصلحه فيبق قليل

    

وباخللق احلس وحسن السياسة متلك رقاب أويل الرياسة فضالً عن العوام وهذا حبسب املقام وال يتصور 
لن أن جمرد املال هو شبكة صيد الرجال فان حفظ املمالك هو وراء ذلك وقد قال رسول خالقكم أنكم 
تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم وشيء حيتاج حتصيله واالنقطاع إىل وصوله إىل بذل أموال 
وأرواح وكد نفوس وأشباح وأتعاب خيل ورجال وارتكاب شدائد وأهوال وبعد حصوله يتكلف يف 

ال يبقى حمافظته وحراسته ومالحظته إىل حتمل مهوم وغموم وكالمه وكلوم وآخر األمر خيرج من اليد و
إال النكد والكد فتزول يف الدنيا اللذات معاناة الكدورات وجترع الغصص واملشقات وتبقى يف اآلخرة 

التبعات جلدير بان ال يلتفت إليه وال يعول عليه وال يهتم له بشان ويستغين عنه وأن احتج إليه بقدر 
ه ويتصور ذلك بفكره الفاسد ونظره اإلمكان واألفمثل الذي يعلق به فؤاده ويربط بدوامه وبقائه اعتقاد

الكاسد كمثل كسرى ملا مات ولده وتفتنت عليه كبده وحصل له عليه االضطراب ورده عن خطئه 
 "فقال"اهللول إىل الصواب فسأل أبو احلجاج أخاه احملجاج عن بيان هذا األمر وكيفية إطفاء هذا اجلمر 

منه سويداء اخللد خيجل البدر ليلة متامه املقبل ذكر حمدث معدل أن كسرى كان له ولد قد سكن 
ويستميل الغصن حاله قيامه وكان حيبه حبا جاوز النهاية وتعدى احلد والغاية وكان لشدة شغفه استبعد 

حلول تلفه بل أحال وفاته وأذهله عن درك احلق وفاته فأدركه األجل احملتوم واستوىف مداه املعلوم 
قه واصطلم ومل يقر له قرار وال طاعة اصطبار فوعظه العلماء فاضطرب كسرى لونه واصطدم بصخور فرا

فما أفاد وثبته احلكماء بضرب األمثال فأعياهم املراد وكان يف بلده رجل لول يتردد إليه ويدخل يف 
أكثر أوقاته عليه فيالطفه يف حماروته ويبتهج بكلماته يف خماطبته فدخل عليه البهلول وهو كئيب ملول ال 

صديقاً وال يهتدي إىل السكون طريقاً فسأله عن حاله وما أوجب توزع باله وتغري أقواله فقال تسر حاله 
  : "شعر"يا لول عدمت ولدى وقرة عيين وراحة روحي وجسدي 

 معين على احتراقه وال  ال صبر يجدي على فراقه

  : وقلت
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  لقد كوى من حشا قلبي سويداه  اب أواهبمن فرقة األح أواه

بهلول نعوذ باهللا من ساعات الذهول يا ملك األنام أن عيسى عليه الصالة والسالم شكا إليه بعض قال ال
حواريه شيأ يشابه ما أنت فيه فقال عليه السالم كن لربك كالف احلمام يذحبون فراخه وال يفارق مناخه 

شاف فانك ذو ألطاف وال ينفر عنهم وال يشكو منهم مث أن البهلول قال وأنا إليك سؤال فاجبين جبواب 
فال يكن فيه جزاف فقال سل فكالمك ال ميل قال أكنت ترجو أن ولدك ال ميوت أبداً وأنه يصري يف 

الدنيا خملداً فقال ال ولكن أردت أن يبق مده ويتمتع بشبابه وبنعيمها عنده ويلتذ بطيب املآكل واملشارب 
يقضي بعد ذلك حنبه قال هب أنه عاش ويقضي من أواطار الشباب املآرب ويؤنس أنداده وصحبه مث 

مهما رمت وقام وقعد يف الدنيا كما قعدت وقمت وعاش العيش الطيب ومهي عليه من مسا مالذها الوابل 
الصيب وحصل له من العيش اهلين والعمر السين أمثال اجلبال وأعداد الرمال فعند مفارقة العيش وحلول 

فع عنه بؤساً وضراً أو جيلب له نفعه أو يذهب من ذلك شيء اخلفة والطيش هل يدفع عنه ذاك شراً أو ير
معه أو يفيده أدىن فائدة أو يعود عليه منع عائده قال ال قال فال تاس على معاش يكون عقىب أمره إىل 

  : "شعر"الش وعمر ذاك مصريه وسواء طويله وقصريه وكثري تنعمه ويسريه 

 يرقصطويلة وال فسواء  وإذا كان منتهى العمر موتاً

  : "غريه"

  بها ما شئت من صيت وصوت  يا وأدركفعش ما شئت في الدن

 وتمالعيش معقود ب وخيط  عطالعمر موصول بق فحبل

    

فهب أنه عاش وب املالذ وحاش وعال يف ارض التنعم وغال وجاش كل ذلك يف املقدار على حسبما 
حتبه وقضى فجرب الكالم كسرا وسرى عنه مهه ختتار وأنه جاءه القضا وقد قضى وطره ومضى مث قضى 

 هذا التنبيه أيها امللك النبيه ال عرض على "وإمنا أوردت"وأسرى وقال اآلن سكنت فنعم الناصح أنت 
اخلواطر السعيدة واآلراء السديدة واآلراء الرشيدة أن األقتصار عن هذا أوىل وأليق بالركون حتت إرادة 

عرب ثالثة أشياء ينبغي لطالبها أن ال يفتكر يف عواقبها األول األسفار يف البحار املوىل قال املدبر املفنن امل
والغوص فيها إىل القرار فان طالب اجلواهر النفيسة ومن قصد أن يكون يف صدر التجارة رئيسه ال خيشى 

 ال من الغرق وال عنده من ذلك فرق فهذا يعىب بضائع املال وذاك يغطس إىل قعر األوحال وكل منهما
يتفكر يف العاقبة واملآكل الثاين املقدم على احلرب والرشق والطعن والضرب ومصارعة األبطال ومباشرة 
أسباب القتال ال يرتعج لصوت وال يفتكر يف اهلزمية واجلراح واملوت والثالث طالب الرياسة وامللك ذي 
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 العواقب وال يلتفت إىل املناقب ويلقي السياسية ال يفتكر يف االقتحام وال يتواىن يف األقدام وال يتأمل يف
  : نفسه يف األخطار ويضرب إىل أعماق األقطار وجيعل جل مهه بلوغ األوطار وقيل

 طلب العلى سهر الليالي ومن  يالعالكد تكتسب الم بقدر

  يغوص البحر من طلب الآللي  يالًام لنم تز ثالع تروم

  : وقيل

  ونكب عن ذكر العواقب جانبا  زمةهم ألقى بين عينيه ع إذا

قال املقبل احلكيم وحتسبونه هيناً وهو عند اهللا عظيم أولوا األلباب املميزون بني اخلطأ والصواب الناظرون 
من مبتدأ ألمور يف أعقاا املستبصرون قبل وقوعها يف مآهلا ومآا اآلتون بيوت النوائب والنوازل من 

صني وأغلق عليه من وراء جدار بابني صم حاصره أسد من خارج ساوت أبواا قالوا إذا حتمن أبو احل
قوة اخلارج قوة الواجل وال شك أن حركة العساكر وقطع الفيا يف والدساكر والتوجه إىل قتال من هو 
ساكن يف سربه حمتاط يف إقليمه ودربه متحصن يف قالعه متدرق حبجفة امتناعه حيتاج يف األموال إىل 

جال إىل إزعاج وحتمل أخطار وجتشم أسفار وأخذ ضعفاء حتت أقدام وهدم دور وقطع إخراج ويف الر
أرحام ومع هذا كله حصول املقصود موهوم والظفر به غري معلوم فان حصل فقد مر أن ال ثبات وال متنع 
وأن احتجب فهو وراء ستر التمنع فكم من دماء حينئذ تراق وقد كانت مصونة وأموال در وقد كانت 

مونه وأعراض تك وقد كانت حمترمة وأنفس تذل وقد كانت عزيزة مكرمه واحلق يف هذا متضح مض
ومن جنا برأسه فقد ربح وقد قدمت هذا التقرير وهندست هذا التقدير ألن العاقل املاهر يف التجارة كما 

 وعقابه حيسب الربح حيسب اخلسارة وكل هذا يف العاجلة فصال عن احملذورات اآلجلة من غضب اهللا
وتوبيخه وأليم عذابه وإذا خرج األمر عن اليد ودخل على القلب االشتغال بالنكد وذهب املال واملنال 

ونقصت األهبة والرجال وتناقص العدد والعدد وتناكص املدد واملدد فأي حرمة تبقى للملك عند الرعايا 
فلك الثبات فلكه فال ختافه الرعية وقد قلت عنهم منه األرفاد والعطايا وكيف يستقر ملكه أو يدور على 

وال يرجونه وال يسمعون كالمه وال يطيعونه ويصري كالسحاب اخللب ال يوثق منه بوعد وال حيصل منه 
مطلب أن تكلم عابوا كالمه وأن حكم نقضوا أحكامه وأن حلم قالوا عاجز وإن تقدم يف احلرب قالوا 

هذه األحوال فان رأوا منه فضالً كان لكل مكرمة أهال جمنون مبارز وأما الغين ذو املال فهو على عكس 
فرفعوه إىل العيوق وكان العظم املرموق أن أعطى قليالً استصغر واحتما عنده وأطنبوا بلسان الثناء يف 

شكرهم رفده وأن خيل قالوا مدبر ال يضيع ماله وإن كذب صدقوا قيله وقاله ويف اجلملة حركات الغىن 
  : فة مستعذبة وقد قيلمستصوبه وكلماته مترش
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 ك اهللامله يرح قيل  إن ضرط الموسر في مجلس

 اءا سوقالوا فيه م سبوا  عطس المعسر في مجمع أو

 اهسومعطس المفلس مف  هينالموسر عرن فمضرط

  : وكما قيل

 اليسود غير السيد الم وقد  الفقر يزري بأقوام ذوي حسب

    

ونصائح البلغاء بل شاهدت من النوائب وتلقفت من ذوي التجارب ولقد رشفت من أفواه احلكماء 
وحتققت يف الدهر أبا العجائب أن الفقر شيب الفتيان وسقم صحيح األبدان ومبعد األقارب وجاعلهم 

أجانب وقاطع األرحام ومانع السالم ومبغض األحباب ومفرق األتراب ومشتت مشل األصحاب وباجلملة 
ر التأمل يف قصارى هذا األمر والتفكر يف عاقبة هذه احلركة وما حيدث فيها من فالذي جيب على ويل األم

شؤم وبركه وأن جيبل قداح التدبر والتبصر والتصرب ويثبت يف صدر هذا املورد املضيق وما فيه من جمال أو 
د مع ضيق وال يعتمد فيه على القوة واحلول وأسباب الطول وكثرة الشوكة والعدد وإمداد العدد واملد

عدم االكتراث باألخصام وقلة املباالة بكل أسد ضرغام فان األسد سلطان السباع وملك عظيم كثري 
اجلند واألتباع شجاعته مشهورة وشهامته مأثورة به يضرب املثل ويشيه كل بطل وحنن وإن كان لنا 

ا مقارعة النمور عساكر كاجلبال دم احلصون وتدك القالل لكن ما جر بنا مصارعة األسود وال مارسن
والفهود وال نعرف طريق بالدهم وال طريقة جداهلم وجالدهم وأن هلم يف احلروب أساليب ويف افتراس 
الفرائس أنياب وخماليب أن ال تتم هذه األمور وتقصر حبالنا عن مصادمة ماهلم من قصور فريجع وبال 

على الندامة والتوبيخ واملالمة وخيطبنا اجلد هذه األمور علينا إذ ابتداؤه أو ال منسوب الينا وال حتصل إال 
  : الوبيل مبا قيل

 د أياماستنقض يوماً بع دار  تبني بأنقاض دور الناس مجتهداً

وقال املدبر وال شك أن جوهر هذا النظام وعقود هذا الكالم صادر عن فكر بعيد ورأي سديد وأمر 
ة وزهره املعرفة ومثره الفطنة ولكن من حني رشيد وتأمل يف العواقب مفيد أصله احلكمة وفرعه الشفق

استوىل على امللك كيومرث ومرث على سرير التحكم أصبع الوالية أبلغ مرث وسن قواعد السياسة 
وأسس بنيان الرياسة وذلك زمان األبتداء وأول ما متلك على الدنيا وإىل هذا اليوم مل يزل القوم من امللوك 

 عتب يف ذلك وال لوم وقل يل أي ملك مالك حتكم يف املمالك وسلك يف روم وطلب الزيادة والسوم وال
فيها املسالك ومل يقصد فيها الواليات الشاسعة وال األقاليم الواسعة ومل يطلب الترفع على األقران وعلو 
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املكان بقدر اإلمكان وامللك عقيم والعاجز سقيم وكيف يتصور أيها امللك األكرب أن تكون مهة امللك 
ن مهة تاجر يف البحر ينهمك فان التاجر إذا افتكر يف لذة الفائدة وما يعود عليه العائدة وغرته كما أدىن م

يقال التسع أواق الزائدة يضع مجيع ماله وما تصل إليه يده من خدمة ورجاله يف الفلك املشحون وال 
 يف الغرق وال يف جرب يرهب ريب املنون ويركب هو أيضاً فيه وال يلتفت إىل عجائب دواهيه وال يفتكر

السفينة ولو خنرق ويسلم قياده إىل متصرف اهلواء ونفسه وماله إىل حاكم املاء ودونك يا ذا احلشمة 
  : والوافر احلرمة ما قاله العاشق العايل اهلمة

 ريرسيفة ذي اللخن الاب  نيكلدر فو بهت إن

 يروزارة أو أمالذي  أو  ورىان الطلن ساب أو

    وتجنب األوغاد والغوغا وذا القدر الحقير

 يرطخر الاألمام بق قد  إن الخطير هو الذي

وأما قولكم عساكرنا أغمار ال دراية هلم بتلك الديار وال معرفة هلم مبصادمة األسود ومقاومة تلك اجلنود 
 ملك كاسر وعلى سفك الدماء حاسر وأن يف رعيته من آذاه فاعلم أيها الوزير الفاضل الكبري إن األسد

وأنكاه يف ذويه وأبكاه وكسره جرباً واسترعاه قسراً واستوىل عليه قهراً فهو منتظر تنفس الزمان مترقب 
  : انقالب احلدثان متوقع أيها الفضيل معىن ما قيل

 اوال حظ تمنى زواله نصيب  إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ

 مسع بأحد خرج على األسد ولو كان أقل األعوان فضالً عن ملك األفيال بل قيل األفيال الفاضل يف فإذا
ذاته الكامل يف صفاته العادل يف رعيته البار بأهل واليته احملسن إىل أهل مملكته املشفق احلليم الرؤف 

بودية امللك وبعدها غاية مرجتاه الرحيم فبالضرورة يبادر إىل املالقاة ويسارع إىل ما كان يتمناه ويغتنم ع
فيدل على عورات العدوة ومظان عثراته ويرشد إىل طرائق نكاياته ونكباته ويناديفي النادي نلت مرادي 

  : على رغم األعادي ويعلن بإنشادي للحاضر والبادي

 وإحسان تمني دوامها نصيب  إذا كان لإلنسان في دولة امرئ

    

شبث بأمر جسيم وهو ماله من مال وأوالد واقطاعات وعقار وبالد وسوائم وأيضاً يف ذلك اإلقليم من مت
ومواش وأثقال وحواش فال ميكنه التحول عن طريقنا وال التحمل لوعودنا ويروقنا وال قوة املقاومة وال 

طاقة املصادمة فبالضرورة يصانع عن تعلقاته وينشبث بذيل سنتنا مع اجلماعة فنستمد بآرائه وروائه 
د فيما حنن بصدده دواء لدائه فقال امللك للمقبل ما اجلواب عن هذا اخلطاب فقال هذا املقال وإن ونستفي
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كان ال خيلو عن االحتمال ووقوعه غري حمال لكن األقرب إىل الذهن إن هذا ال يقع ألنه أمر مبتدع وألن 
لنهب والغارة ميزق بعضهم طبائعنا خمالفة لطبائعهم وأوضاعنا غري أوضاعهم وناهيك إن كالب احلارة يف ا

بعضاً ويتناحرون فيما بينهم حرصاً وبغضاً حىت إذا دخل بينهم ذيب أو حيوان غريب توجهوا إليه واتفقوا 
عليه فمزقوا أدميه وهتكوا حرمبه وجعلوا حلمه جلماعتهم وليمة وعند األسد من الوحوش أنواع ما بني 

ب كلهم على طباعه متفقون على اتباعه وإن سباع وضباع ومنور وذئاب وقرود وذباب وفهود وكال
اختلفت عليهم الثياب لكن الكل كالب أوالد كالب وكل من هؤالء على ما هم عليه متفقوا األهواء له 
على خصمه يف جمادلته وخصمه دربة يف املساورة ووثبة يف املغوره وأنواع يف الكرو الفرور وغان يف اخلري 

معارج وليس يف عساكرنا سوى الصدمات واحلطم بقوة النهضات والشر ومداخل وخمارج ومدارك و
والعزمات فأن أفاد هذا االصطدام وإال فما مث إال األزام فلما بلغ املقبل يف الكالم إىل هذا املقام وكان 

رسخ يف قلب امللك من كالم املدير الوسخ فما أثر نصح املقبل وما أفاد ألن النفس بطبعها مائلة إىل 
فشرع امللك واعتمد على التوجه إىل بالد األسد وأمر رؤساء فيلة اهلنود جبمع العساكر واجلنود الفساد 

وأشيع ذلك يف أطراف املمالك فاطلع على هذه األحوال غراب يكىن أبا املر قال كان له وطن وولد 
تأمل يف هذه وسكن يف ممالك األسد لكنه قدم جزيرة األفيال للترته على سبيل التفرج والتفكه فشرع ي

األمور ويستنتج من قضاياها ما يتولد من سرور وشرور فانتهى سابق أفكاره يف ميدان مضماره إىل أن 
هذه القضايا تسفر عن باليا ورزايا وإراقة دماء وخراب أماكن وهالك رعايا سواء متت لألفيال أو 

د أن يطلع على ذلك األسد رجعت عليهم بالوبال فخاف على سكنه ودمار أهله ووطنه فادى فكره األس
ليتداركه حبسن آرائه ويعترف للغراب حبسن وفائه فبكر بكوره وقصد دوره فوصل يف أقرب زمان ونادى 

الريبال أبا الزعفران وقال اهللا اهللا أين أنا النذير العريان وأطلع األسد على هذا النكد وقرر معه حقيقة 
لك اخلواطر وتصدعت خلوفه األكابر واألصاغر مث أمر األحوال وما عزم عليه ملك األفيال فتشوشت لذ

السباع وطوائف الوحوش باالجتماع مع رؤساء مملكته وأساطني خاصته ورعيته وذكر هلم هذا األمر 
املهول وما عزم عليه ملك الفيول وأذن لكل واحد منهم يف ذلك مبا يقول فوقع االتفاق من أولئك الرفاق 

يوان على رئيس من جنسهم يقيمونه مقام نفسهم يرضون بأقواله أن يتفق أعيان كل جنس من احل
ويقتفون آثار أفعاله وليكن من أهل احلصافة والكفاية واللطافة والدراية والشفقة العامة واملعرفة التامة بعقد 

معهم للمؤامرة جملس رأي ومشاورة فمهما وقع عليه االتفاق وامجع عليه الرفاق واستثصوبه األسد 
 اتبعوه وعملوا مبقتضاه فتقدمت طائفة اآلساد إىل تاج منها اد سبع يسود على طوائف األسود وارتضاه

طاملا افترس األقران وانغمس يف دماء الشجعان وأضاف جوارح الصيد فضالت ما افترسه من عمرو وزيد 
  : كاسر جاسر باسل باسر حاسر قاسر ظاهره أيب وباطنه باملكر غين
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  رعد وعيناه بروق وتخطف   زئيرهيسود على األسود أسد

فقدموه واختاروه واستشاروا رأي رأيه وامتاروه واختارت النمور منراميور سريع الوثبة بديع الضربة لطيف 
احلركات خفيف النهضات قوى الشماس خفي االختالس كثرياً ما كسر أسامهوسامي اسود خفان فاسر 

  : ضرغامه كما قيل

  وتحار في حركاته وثباته  نمر تخاف األسد من وثباته

وقدمت الثعالب ثعلباً لطيف الروغان ظريف الزوغان خفي احليل قوي امليل طاملا فر من طبل وأهل على 
  : الصيادين من أهوال وأحرق السلوقيات سالحه ونفذ يف غالب األسود باملكر سالحه

  فيخلص من مخالبها سليما  اءيضل بني سلوق من ده

    

اب يف هذا الباب على ذئب فعله عجيب وأمره غريب سديد اخلتل واخلتر شديد املكر واعتمدت الذئ
والكسر طاملا أفسد ثله ودخل يف قطيع ماشية فقطعه كله يعجز األسود والنمور والفهود شيمته الغدر 

  : واخلديعة ودأبه املكر وسوء الطبيعة شعر

   نائميخاف الرزايا فهو ويقظان  ظةجمع الضدين نوما ويق وقد

فاختلى م أبو األشبال وشاورهم فيما دمهه من األهوال ونوجه باخلطاب إىل األسد وقال ما رأيك يف 
هذا النكد فقال ال تطلب النصر يف هذا احلصر إال من مالك العصر ومصرف أحوال الدهر بني الفرج 

ملون وحنن ما اعتدينا عليهم والقسر وهو اهللا سبحانه وتعاىل وعز شأنه وجل جالله فأنا مظلومون وهم ظا
وال تقدمنا بالظلم إليهم فسريد اهللا كيدهم يف حنرهم وسحيق م عاقبة مكرهم وهذا أمر مقرر وأظنه هو 

املقدر وأما ما يتعلق بنا وم من الفرار والصلح أو حرم فاذكره على التفصيل وأخرب يف ذلك الرأي 
 أبداً عليه وأين ذلك وهو عيب ما وصمت به األسود وال هلم به اجلميل أما الفرار فال سبيل إليه وال معول

وصف معهود وبنا يضرب املثل يف الشجاعة والبسالة وتتشبه بنا األبطال يف األقدام ال حمالة وكيف نترك 
بالدنا وأهلنا وأوالدنا من أول وهلة ونعزم على الرحلة وال صادمناهم وال واقفناهم ولو فعلنا ذلك فهربنا 

نا مالنا وذهبنا لفسدت أمورنا وخربت ممالكنا دورباً وال نفرط نظامنا وتعوج قوامنا واستمرت هذه وترك
املالمة إىل يوم القيامة ولدام علينا هذا العار وال يقر لنا بعد ذلك قرار وأعلم أيها امللك نو واهللا وجه 

  : السرير بك أن العمر السىن ما مر يف العيش اهلين وقد قيل

  العمر ما طاب به السرور   ما طال به الدهورالعمر ما
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والعمر الذي مير يف نكد ال حيتسبه من ذوي الكفاية أحد وحسبك ما ذكره املترجم من حكاية امللك 
 األسد ذكر القائل أن أهل بابل كانت عادم "فقال"املعزول مع النجم فسأله أبو األشيال سرد هذا املثال 

سالطينهم أم إذا اعتنوا بشخص ملكوه واتبعوا طريق أمره وسلكوه يف دينهم وسلوك طريقهم مع 
وبذلوا يف طاعته ما ملكوه فإذا أرادوا عزله تركوه ونشزوا عنه وفركوه وأمهلوا إحسانه وفذلكوه وسكنوا 
 غريه يف سرير امللك وحركوه فاتفق أم ولوا واحداً وأعزوه ونصروه مث خذلوه وأقبلوا عليه أوالً مث قتلوه

وكانت مدة ما بني ذلك يسريه وعمر أيامه يف واليته قصرية فحصل له أوالً السرور مث تراكمت عليه 
بالعزل الشرور فاحتوشته الفكر وبات يصارع القضاء والقدر مث قال لو راقبت يف أول اجللوس ما يف 

جنمي يف برج ثبت الطالع من سعود وحنوس مث اخترت لساعة ارتقائي وقتاً يطول فيه بقائي وذلك يكون 
ملا انقلبت كواكب سعدي عن االستقامة وال نبت ولكن حيث فات ذلك يف االبتداء فاندراكه يف االنتهاء 

فلعل ذلك يفيد ويردين إىل سرير السرور يعيد مث طلب منجماً حاذقاً ماهراً فائقاً وقال انظر يف طالع 
ول عن السرير ويكون العود إىل السرير جدي وتأمل برج حنسي وسعدي واختر يل ساعة يصلح فيها الرت

بواسطة الناظر إليها غري عسري فان الناظر إىل الطالع هو اجلالب واملانع فامتثل املنجم ما رسم وشرع يف 
وضع األشكال والقسم مث قال أحسن ما نظر يف الطالع املسعود من حني امليالد فانه أول الوجود فإذا أخذ 

تب عليه ما يصدر على ذلك املولود من السعد واإلسعاد ومن اخلوف والرجاء الطالع سن ساعة امليالد تر
يف عامل الكون والفساد فهل اطلع امللك يف أي ساعة وجد وكم أتى عليه من حني ولد قال نعم أعرف 
مدة عمري جزماً وهي اثنان وعشرون يوماً فتعجب املنجم من مقاله ومل يقف على حقيقة حاله فقال 

ما أشار ألقف على حقيقة هذه األسرار فقال مدة استيالئي على السرير هو هذا القدر ليوضحامللك 
اليسري وأنا ال أحسب العمر وال أعتد بوصال بيض وال مسر إال هذه األيام والليايل وال أحتسب سواها 

  : عمرا ولو بيع بالآللئ وقد قلت

  ولكنني أقضيه في زمن العمل  مضى بالهجر لست أعده وعمر

    

وإمنا عرضت يا بطل على رأيك السعيد هذا املثل لتعلم أن أيام احملنة ال تعد عمرا ولو قضى اإلنسان فيها 
زمانا طويال ودهرا وأما الصلح يا ذا الركون فعلى أي وجه يكون ومن أين يقع بيننا وبينهم اتفاق 

ن وخضع للفيل ودان أو وسكون وليسوا من جلدتنا وال على ملتنا ويف عصر وأوان ذل األسد واستكا
أعطى الغضنفر النباج والضرغام الصعب الناج لغريه اجلزية واخلراج وهو يف احلقيقة سلطان الوحوش 

ووهاب التاج فلم يبق إال االستعداد للمصادمة والتأهب للمقامحة واملقاومة ولنا من ذلك يف البني إحدى 
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وت وحنن كرام وقد قال السيد السديد من قتل دون احلسنني أما الظفر م وهو املرام وأما الشهادة فنم
حسن الثناء على امليت خري من سوء الثناء على احلي واملوت يف مقام : ماله فهو شهيد وقيل يا حامت طي

  : العزة مع النشاط واهلزة أرفع من احلياة بذلة ووخزة وكسرة وخنزة وقد كنت أنشدت وقدميا أرشدت

 رابعبوسا بوجه أفتر اللون أغ  متالموت إن لم تلقه ضاحكا ف هو

 يمت تحت السنابك مدبرا عزيزا  ومن لم يمت في ملتقى الخيل مقبال

فأقبل الريبال على أيب مرسال وقال أيها النمر وصاحب اخللق الزمر ماذا نشري يف هذا املهم واملشكل الذي 
دى يف احلرب وقد استعدوا دهم فقال إن األفيال أكرب جسوما وأعظم حلوما وأقوى يف الضرب وأع

وأقبلوا واتقنوا أمورهم وأعملوا وأنا أخشى أن يكونوا أقوى بطشا وأن نعجز عن املقاومة يف املصادمة 
فإن فينا العاجز والضعيف والذميم اجلثة واخلفيف ومن ال عرف األفيال وال رأى تلك األشكال فينفر من 

تنا يف أول مصافهم فلم يبق إال الفرار وال يقر لنا بعد مصادمة اجلبال فيطؤننا حتت أخفافهم وتنكسر شوك
ذلك قرار فيستولون عنوة وقسرا على هذه الديار وينفرط النظام ونرضى عند ذلك بالسالمة والسالم 

  : ونقع يف البالء العريض الطويل وانظر يا موالي إىل ما قيل

  مأيدي الرعاء إلى الخلخال والخد  للمرائر من صون إذا وصلت هل

    

فعندي الرأي ذو األصالة أن ينتخب امللك من يصلح للرسالة وحيسن السفارة وحيسن العبارة فيسكن من 
فوره شغبهم وثورة هلبهم وسورة غضبهم ويعدهم ومينيهم وحيسن التقريب ويقصيهم ويف ضمن هذه 

سرارهم ويواصلنا األوقات وأثناء هذه احلاالت يراقب أوضاعهم وخيرب مجعهم وأمجاعهم ويتوصل إىل أ
بأخبارهم ويطالعنا مبخامر أفكارهم ويكتب ما قدموا وآثارهم ونستمر على املراسلة واملقاومة واملطاولة 

فإن تيسر رجوعهم وانكشف باهلوينا مجوعهم وإال فنكون قد استعددنا عن االستبصار فنتعاطى أمور 
وحنل م الدواهي والويل بعد أن يركنوا إىل قتاهلم بعد التأمل واالختبار وإن أمكننا أن نأتيهم بالليل 

جانبنا ويأمنوا من نوائب مصائبنا فرمبا نصل إىل بعض القصد أو يوافق بعض حركاتنا السعد فالتفت 
الدوكس إىل العلمس وقال أي سيد وذا األمر الرشيد ماذا ترى فيما طرأ وكيف طريق القوم فيما جرى 

 مسعته من أويل التجارب وتلقفته من األصحاب واألجانب أنه من قال السمسام يا موالنا الضرغام الذي
التوفيق إذا ابتلى الشخص بعداوة من ال يطيق أن يدافعه باهلدايا والتحف وحيابيه بشيء من الظرائف 

والنتف فإنه قيل يف األمثال إن خري األموال ما ادخر لدفع البؤس ووقيت بنفائسه النفوس فأهب النهاب 
 أبا احلصني ما رأيك يف البني وأي آراء األصحاب أقرب إىل الصواب فتقدم الثعلبان وتكلم بأيب وثاب يا
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فأبان وقال أسعد اهللا األحد موالنا األسد وجعل رأيه األسد وفعله على أعدائه األشد اعلم أيها الدهلاث 
ة وقد تقرر فيما تقدم وحترر أن أمورنا ال ختلو عن إحدى ثالث أما املقابلة باملقاحبة وأما املهادنة واملصاحل

بيان كل منهما وما يصدر فيهما وعنهما وأما الفرار وتولية األدبار وترك األوطان والديار فأف لذلك من 
عار وسبة وشنار فما بقي إال احلالة الثالثة وهي بعساكرمهعابثة ولقلوم كارثة وهي طريقة االحتيال 

لوبال فإن صائب األفكار يعمل ما ال يعمله الصارم البتار والتوصل إىل لقائهم بطرائق املكر يف جب ا
فبشباك احليلة تصاد كل فضيلة وون كل جليلة وأنا أفصل ما أمجلت وأبني ما فصلت أما املقابلة واألخذ 

يف أسباب املقاتلة فال طاقة لنا به وال باب لدخول قبابه ألنا عاجزون عن املصادمة قاصرون عن املقاومة 
ىل الطعام والشراب وبعض عساكرنا ال يعيش إال باللحم والكباب وجيشهم الذي قد مال وسد حمتاجون إ

الوهد والفال يقنعون باحلشيش والكال فال يتكلفون حلمل زاد وال حيتاجون إىل عدة وعتاد وأيضا أحوال 
 يتحقق الركون عساكرنا املفرقة املضمومة الختالف أجناسها وأنواعها غري معلومة فال اعتماد عليهم وال

إليهم فإم أجناس خمتلفة وطوائف غري مؤتلفة وبينهم معاداة ويف جبلتهم النفرة واملنافاة وبعضهم غذاء 
بعض ويف قلبه منه العداوة وبغض لو ظفر به كسره وأكله وإن استبصر به خذله فهم كالقفل امع ولون 

حال ألم جنس واحد وما بينهم خمالف وال اتفاقهم ملمع وأما عساكر األفيال فبينهم اتفاق على كل 
مناكد وهلم اعتماد على قوم وعلى اتفاقهم وشوكتهم واملعتمد على مثل عساكرنا إن مل يضبط بطريقة 
كلية أمر عشائرنا ينفرط أمره وخيمد يف إيقاده نار احلرب مجره ويعلوه من حبر النوائب غمره ويظفر به 

طة ما أصاب الصياد من القطة فسأل أبو احلارث عن بيان هذا احلادث أعدائه زيده وعمره ويصيبه من احل
قال الثعلب ذكر أن رجال ذا كيد كان مغرما بالصيد وكان عنده قط صياد جيترئ على النمس والفياد 
فكان يوما بني يديه فمر عصفور عليه فطفر كالنمور وحصل من اهلواء العصفور فأعجب به صاحبه مث 

احبه ومحله حتت إبطه وبالغ يف حفظه وضبطه وركب جواده وتوجه يروم اصطياده قصد الصيد وهو مص
فرقى سفح جبل فخرج من وراء صخرة طائفة من احلجل فتوجه إليه وألقى القط عليه فطار الطري وخاف 
القط وقصد رجوعه إىل حتت اإلبط فطفر إىل جبهة اجلواد وأنشب فيها خماليبه احلداد فجفلت الفرس من 

 هذا املثل "وإمنا أوردت" وخبطت بفارسها األرض شر خبطة أزهقت فيها نفسه وأبطلت حسه القطة
ليحترز أيها البطل يف هذا األمر من وقوع اخللل ويتفكر يف أمر هؤالء اجلماعة وكيف ثبام يف دعواهم 

لى مثل هذا السمع والطاعة فإم ال يصلحون للقتال خصوصا مصادمة عساكر األفيال فامللك ال يعتمد ع
العسكر اللهم أن يتقرر أمرهم على صدق اللقاء ويتحرر وأما ذكره موالنا أبو سهيل يف تبييت عساكر 

     األفيال بالليل فهو رأي معترب ولكن فيه نظر ألن ذلك إمنا يكون إذا كان العدو 

هم قائلون وأما يف سكون وعن توقع النكبات يف ركون فبينما هم يف غفلة ذاهلون جاءهم باسنا بياتا و
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إذا كانوا مستعدين يقظني جمدين وقد توجهوا للقتال وانتصبوا للمناضلة على هذه احلال فال شك أم 
اتقنوا أمرهم وأخذوا أسلحتهم وحذرهم فأعدوا لكل نائبة نابا ولكل نائفة بابا ولكل حرب حرابا ولكل 

 وفزة فزة ولكل نفرة طفرة ولكل ضرب ضرابا ولكل شدة سدة ولكل عدة ِعدة ولكل جزة مجزة ولكل
فرة كرة ولكل أزمة حزمة ولكل كسرة جزمة فرمبا يكونون افتكروا منا هذه املكيدة وأعدوا يف مقابلتها 
داهية نصبوا هلا مصيدة فنتوجه إليها غافلني فنشب يف شراكها ذاهلني فيصيبنا من النكل ما أصاب اجلمل 

 كان مجال فقري "قال"رهات أخربنا يا أبا نوفل أخبار اجلمل املغفل من اجلمال فقال الريبال هات يا أبا الت
ذو عيال له مجل يتعيش عليه ويتقوت هو وعياله مبا يصل منه إليه فرأى صالحه يف نقل ملح من املالحة 

فحد يف تثقيل األمجال ومالزمته بإثقال األثقال إىل أن آل حال اجلمل إىل اهلزال وزال نشاطه وحال 
ال يرق له حبال وجيد يف كده باالشتغال ففي بعض األيام أرسله مع السوام فتوجه إىل املرعى واجلمال 

وهو ساقط القوة عن املسعى وكان له أرنب صديق فتوجه إليه يف ذلك املضيق ودعاه وسلم عليه وبث 
ه ونكاله وأن امللح عظيم اشتياقه إليه فلما رأى اخلزر هزاله وسأله أحواله فاخربه حباله وما يقاسيه من عذاب

قد قرحه وجب سنامه وجرحه وأنه قد أعيته احليلة وأضل إىل اخلالص سبيله فتأمل األرنب وتأمل وتفكر 
يف كيفية عصر هذا الدمل مث قال يا أبا أيوب لقد فزت باملطلوب وقدظهر وجه اخلالص من شرك هذا 

ل يعترضك يا ذا الرياضة يف طريق االقتناص والنجاة من األراص واألرتصاص حتت محل كالرصاص فه
املالحة خماضة فقال كثري وكم من ر وغدير فقال إذا مررت يف خوض ولو أنه روض أو حوض فابرك 

فيه ومتزق وتنصل من مجلك وتفرغ واستمر يا أبا أيوب فان امللح يف املاء يذوب وكرر هذه احلركة فانك 
فوه أو تستريح بذوبه من الذي أضعفوه فتحمل اجلمل ترى فيها الربكة فأما أم يغريون محلك أو خيف

لألرنب املنة وشنف بدر هذه الفائدة أذنه فلما محله صاحبه احلمل املعهود ودخل به يف طريقه املورود 
ووصل إىل املخاضه برك فضربوه فما قام وال احترك وحتمل ضربه وعسفه حىت أذاب من احلمل نصفه مث 

ه والزم هذه العادة إىل أن أفقر صاحبه وأباده فأدرك اجلمال هذه احليلة ض انتهاضه وخرج من املخاض
فافتكر له يف داهية وبيله وعمد إىل عهن منفوش وغري يف مقامرته شكل النقوش وأوسق للجمل منه مجالً 

وترك بالغ فيه تعبية وثقالً وسلط عليه الظمأ مث دخل به إىل املاء فلما توسط املاء برك وتغافل عنه صاحبه 
فتشرب الصوف من املاء ما ميلؤه الربك مث أراد النهوض فنأى به الربوض فقاسى من املشاق ماال يطاق 
ورجع هذا الفكر الوبيل على اجلمل املسكني بإضعاف التثقيل فساء مصريه وكان يف تدبريه تدمريء وما 

 هذا املثل عن اجلمل "ردتوإمنا أو"استفاد إال زيادة النصب وأمثال ما كان جيده من التعب والوصب 
ليعلم امللك واحلضار إن العدو الغدار واحلسود املكار يتفكر يف أنواع الدواهي ويفرع أنواع الباليا 

والرزايا كما هي احلال ويبذل يف ذلك جده وجهده وال يقصر فيما تصل إليه من ذلك يده فتارة تدرك 
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عر اخلصم إال وقد تورط فيها وعلى كل حال ال مكايده وتعرف مصايده وتارة يغفل عن دواهيها فال يش
بد للشخص له وعليه من األحتيال وأما طلب الصلح وإرسال اهلدايا فمن أعظم املصائب وأكرب الرزايا 
فان ذلك يدل على عجزنا واخلور وينادي على هواننا يف البدو واحلضر وجيرئ علينا الغريب ويذهب 

     : اس ما أنشدتك يف املقياسحرمتنا عند القريب ودونك يا أبا العب

  لظل حسود أو إلى فيء شامت  هأنا ممافر من نار خصيم وما

    

ولكن الرأي األنور أيها الورد الغضنفر أن ترسل إليهم رسوالً عاقالً فصيحاً مجيالً بصرياً بعواقب األمور 
تعىب وأحرم إىل كعبة حماسن قد مارس تقلبات الدهور وقد رىب وترىب وعن الرذائل تأىب وبأنواع الفضائل 

الشيم ولىب ولوال أن باب النبوة استدلتين برسالة فحاله تسفر عن بسالة جزله تتضمن سؤاهلم عما أوجب 
ارحتاهلم وسبب قصدهم لبقعتنا وتوجههم لدخول رقعتنا وما موجب هذا االعتداء ومل يصدر منا هلم إال 

ر والصغار ومعاملة الغريب والقريب بالفضل ايب احملبة والوال وحسن اجلوار واإلحسان إىل الكبا
والكرم الذي ال خييب ويذكر هلم بسالتنا وشجاعتنا ويف معامالت املضاربة بضاعتنا ويكشف هلم يف 
مالبسه احلرب والضرب صناعتنا وحيقق عندهم ما عندنا من أسود احلرب وفوارس الطعن والضرب 

 وأصناف الفراعل والعسابر ويتكلم بكالم يراه مقتضى املقام وأجناس الوحوش الكواسر والسباع اجلواسر
ومناسباً للحال ويوسع يف ذلك اال ومييز أوضاعهم وعساكرهم ويسرب مبشبار العقل أمورهم ويسمع 

اجلواب وما فيه من خطأ وصواب ويورده إلينا ويعرضه علينا فنعمل مبقتضاه وينظر الرأي السديد فيه ما 
 ذلك األساس ونفصل على ذلك القياس فاستصوبوا هذا الرأي من اآلراء وطلبوا له ارتضاه ونبين على

كفؤاً من األكفاء فوجدوا ذئباً هو من خواص احلضرة ومن ذوي النباهة والشهرة له يف ميدان الفضائل 
كروفر ويف مظان النفع والضر خري وشر قد جرب يف املصايد ودرب يف املكايد وهذب يف املصادر 

رد ورتب يف املطارف واملطارد أدىن فضائله حسن السفارة وإحدى فواضله ترتيب العبارة حالل واملوا
املشكالت كشاف املعضالت فوقع عليه اختيارهم ورضى به كبارهم وضغارهم فحمله األسد كالمه 

 العلية وجعل البسملة مبدأه واحلسبلة ختامه ومن مضموا بعد إبالغ التحية واألثنية السنية إىل احلضرة
ملك األفيال أيب مزاحم املفضال أهلمه اهللا هداه وصرف عنه رداه وبصره مواقع اخلري وهداه وال مشت به 
أعداه وحفظه بالعشي والغداهوجعل عقباه خرياً من مبتداه حنيط علومه الكرمية وآراءه العلية اجلسمية أن 

 نزل نفترس الفوارس ونكرم أصناف األضياف قوتنا من قدمي الزمان ظاهره وهيبتنا باهرة وصولتنا قاهره مل
من الوحش والطري بالفرائس ويضرب بنا يف الشجاعة والكرم األمثال ويفر من بني أيدينا أسود األبطال 
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وال عار على من فر من بيد يدي الريبال وقد اتصل بنا أن ملك األفيال توجه إلينا جبنوده وهيأ يف ذلك 
 لذلك موجباً وال تقدمنا بعداوة تنشئ حرباً وحرباً بل وال تعرضنا ألحد أجناس عساكره وبنود وما علمنا

يف الذكر اجلميل عنا فأنعموا برد اجلواب وميزوا من الصواب قبل أن يكشر الشر نابه ويفتح جرابه 
وحيرش للهرير كالبه ويسلخ ليله اهابه ويكسر رائد الفتنة بابه فتتفاقم األمور وتتعاظم الشرور وتتالطم 

ارها ومتور عند التهاب شواظ الغيظ من األسود والنمور مع أن اعتمادنا على اهللا العظيم وتوكلنا على حب
العزيز الرحيم فلما بلغ الذئب الرسالة وأدى ما فيها من شجاعة وبسالة وبني مللك األفيال ما تضمنته من 

ك الفيول إىل فيل ظلوم عظمة وجالل استشاط ملك األفيال وتغريت الضطرابه األحوال ونظر من تل
جهول وبدر إليه من غري تدبر وال تأمل يف األمور وتفكر وقال اذهب إىل هذا العتمد على كالمه الراقد 

يف غفلة منامه وفل له مىت مارست معركة الشجعان أو صارعت رجال امليدان وأىن لك طاقة مبصادمة 
قريب حتل برمسبك واستعد جلنود ال قبل لك اجلبال ومن أين تعرف مقامة األفيال فاستيقظ لنفسك فعن 

ا فستشاهد ما مل تسمعه من ضرا يف حرا فلقد أتاك عسكر القضاء وبنوده وليحظمنكم سليمان 
األفيال وجنوده فلري يقن ولسيتأسرن احلرائر كاإلماء وليدوسن األطفال ولترين منه اإلنكاد واألنكال 

ن ممالك ومساكن وديار وليفعلن بوالياتك ما فعله مبمالك اإلسالم وليظهرن آثار الدمار والبوار مبالك م
التتار وأنت بني أمرين وخبري النظرين إما أن تطيع ألمرنا وتنقاه وتسلم إلينا ما بيدك من بالد وأما أن ختتار 

طرق الفراق والفرار وتنجو منا منجا الذباب وتتنحى عن طريقنا مبا معك من كالب وذئاب وقد بالغنا 
يف النصيحة بعبارات الصحيحة وأقوالنا الفصيحة قبل إفشاء الفضيحة فوصل الفيل الرسول وأدى هذا 
القول فتشوش األسد وداخله الغيظ والنكد فأراد اإليقاع بالرسول الظلوم اجلهول مث متالك وعن ذلك 

    متامك وقال لوال أن عادة امللوك ودرب السياسة املسلوك أن ال اج الرسل وال 

تضيق عليهم السبل لقابلتك على كالمك الفج مبا جيب من العج والثلج مث التفت إىل الثعلب وقال يا أبا 
احلصني ما عندك يف جواب هذين النحسني قال الثعلب أنت األغلب هذا القيل أقوى دليل وأوضح سبيل 

 غوى وأضل قومه على عدم عقل الفيل وإن فكره وبيل وبصريته قد عميت وطرق هدايته قد خفيت وأنه
وما هدى وكل من اعتمد على قواه وحوله واستحل غرور فعله وقلوه فقد وزال وزل ويف عقد البالء 

حال وحل وهذا اجلاهل السخيف الكثيف الثقيل اجلثة اخلفيف قد استحقرنا يف عينه فريى منا حلول حينه 
وة وقد قالت احلكماء كل من استحقروا ستخف بعدوه فسيعدم حالوة هدوه وسيحرم مواصلة مرج

األخيار العقالء ذوو االعتبار وأولو التجارب واالستبصار ال تستحتقر السقم والنوم والدين والعدو والنار 
فامللك أعز اهللا نصره وأعلى مناره وقدره وسلط على األعداء قهره ال يلتفت إىل هذا الكالم وال يتزعزع 

 ما هم فيه باطل وحمال بل يعتمد على اهللا العزيز اجلبار هلذه األوهام وال خيف من جهامة األفيال فكل
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ويصفي نيته بالعدل واخلري مع الكبار والصغار ويقوي جنانه على املالقاة وقد وافاه النصر وأتاه والغاه 
السعد والقاه فان هؤالء اعتدوا على واليته وأتوها فسيرتل اهللا تعاىل عليهم جنوداً مل يروها فكم من 

 صدر منه باحليلة أمر خطري وحبسن التدبري ومساعدة التقدير مت له أمر كبري وناهيك قصة مستضعف حقري
 بلغين النفيس "فقال"الفارة مع رئيس احلارة وما فعلته إذ ختلته إىل أن قتلته فسال حيدره عن تلك املأثرة 

يانة وتتعاطى أنه كان رئيس ضيق العطن خسيس له زوجة ذات صيانة ودين وأمانة مل تزل تتجنب اخل
العفة والرزانة وله دجاجة تبيضعلى الدوام فيسرق بيضتها أبو راشد وهم نيام فإذا افتقد الرئيس بيضته 

طالب زوجته فتحلف إا ما رأا وال تعرف يداً أخذا فيؤملها سباً ويوجعها ضرباً وال يصدق قوهلا وال 
 جير البيضة إىل حجره وقد بلغ ا باب وكره يرحم عوهلا ففي بعض األحيان رأت املرأة اجلرذان وهو

فدعت بعلها لتريه الفار وفعلها فعلم براءة ساحتها وعمل على راحتها واعتذر إليها وطلب الفارة وحنق 
عليها وأعمل املكيدة ونصب للفارة دون البيضة مصيدة فلما رأت الفارة علمت أن وراءه الدرك فشعرت 

 أن زار اجلرذان أحد أقاربه من الفريان فلم جيد شيأ يضيفه فاعتذر إىل مبا وضع عليه فلم تقدم إليه إىل
الضيف مبا هو خميفة وأراه البيضة سعاد وأن دوا خرط القتاد وكان الضيف الغر ال يعرف هراً بر فحمله 

السفه واحلرص والشره على أن قال أنا أخوض هذه األهوال وأرد من املوت حوضه وأصل إىل هذه 
 قصد املصيدة فقبضت وريده وفجعت وليده ووديده فتنكدت الفارة وتكدرت والتظت البيضة مث

أحشاؤها وتسعرت وتأملت ملوت ضيفها وبلغ جرياا حديث ضيفها فخجلت منهم واختفت عنهم 
وشاعت قضيتها وذاعت بليتها فلم جتد لربد النار سوى أخذ الثار فأخذت تفتكر يف وجه اخلالص فرأت 

من عتب اجلريان إال بالقصاص فشرعت يف تعاطي أخذ الثار من صاحب الدار وكان هلا أا ال ختلص 
صاحبة قدمية عقرب خبيثة لئيمة معدن السموم يف زبان إبرا وطعم املنايا مودع يف شوكتها فتوجهت 

 إليها وترامت عليها وقالت إمنا تدخر األصحاب للشدائد ولدفع الضرر واملكائد وإنزال الداء بساحة

األعداء وألخذ الثار واالنتقام من املعتدين اللئام وقصت عليها القصة وطلبت إزاحة هذه الغصة وأن تأخذ 
هلا بضرباا القصاص ليحصل هلا بني جرياا من العتب اخلالص فأجابتها إىل ما سألت وأقبلت إىل وكر 

 أن ختدعا صاحب البيت بالذهاب الفارة مبا اقتبلت وأخذا يف أعمال احليلة قادت أفكارمها الوبيلة إىل
وتلقياه بذلك يف اللهب مت أمهال إىل أن دخل الليل وشرعا يف إيصال الويل فأخرجت الفارة ديناراً وألقته 
يف صحن الدار ووضعت آخر عند حجر الفار وأظهرت نصف دينار من ذلك الذهب وسترت النصف 

ذيل الكمون وقد عبت يف زباا ريب املنون اآلخر عند العقرب واستترت العقرب جبناح السكون حتت 
فلما أصبح الصباح ونودي بالفالح وجد صاحب الدار يف وسطها الدينار فتفاءل بسعد اره ومل يعلم أنه 
عالمة دماره ففتح عينيه ونظر حواليه فرأى عند حجر الفار أخا الدينار ففرح وطار ونشط واستطار وزاد 
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 نصف دينار داخل حجر الفار فمد يده إليه وأعمى القضاء عينيه عما يف الطلب على بقية الذهب فرأى
قدره اهللا عليه فضربته العقرب ضربه قضى منها حنبه فربد مكانه والقى هوانه وأخذت الفارة ثأرها 

    وقضت من عدوها 

له العسكر  هذه القصة األحبار ليعلم امللك أن حيلة صائب األفكار تفعل ما ال يفع"وإمنا أوردت"أوطارها 
احلرار بالسيف البتار والرمح اخلطار وبقليل احليلة تتم األمور اجلليلة فال يهتم امللك جبثث األفيال ويشرع 

فيما هو بصدده من دقيق االحتيال وأنا أرجو من اهللا تعاىل الظفر بعدونا وحصولنا على غاية ما مولنا 
 والتخويف واإلرهاب بقوة الدولة فان الوهم قتال واية مرجونا فأول ما نعاملهم بالوهم وإظهار الصوله

والعاقل املدبر حيتال وطائفة الفيول عدمية العقول وبالوهم يبلغ الشخص مراده كما بلغ احلمار من األسد 
 أبو احلصني أخربين أبو احلسني ذو املفاخر ناصر "فقال"ما أراده فسأل ملك اآلساد بيان حكاية أيب زياد 

إلعصار واملعاصر محار يف مدار يستعملونه بالليل والنهار إىل أن حصل له الكرب ورمى انه كان يف بعض ا
بالعرب وابتلى باطناً باجلوع وظاهراً بالدبر وعجز عن العمل وانقطع منه األمل فتركه أصحابه واعتقوه ويف 

يف رياض الفال بعض املراعي أطلقوه فصار ميرح ويف تلك املروج يسرح إىل أن خرج إىل الصحرا وانفرد 
فوصل إىل بعض اآلجام وحصل له النشاط التام إىل أن صح بدنه ومسن وبرأ دبره وأمن وأخذه البطر 

واستوىل عليه األشر واستخفه الطيش وطيب العيش وصار يف تلك املراعي يتردد ذهاباً وإيابا كالساعي 
عادة احلمري فيمأل تلك فيسدي ويلحم يف شقتها ويفصل مهما اختار من مزهرخرقتها وينهق على 

األماكن من الشهيق والزفري وكان يف تلك اآلجام أسد متخبس يسمى الشبل بن املتأنس كان أبوه ملك 
تلك األماكن قد نشأ ا وهو فيها ساكن شاب غرير مل يكن يعرف احلمري وال طرق مسعه شهيق وال 

أبوه قتل يف االصطياد وتفرقت عنه زفري بل وال خرج من تلك اآلجام وال عرف تصرفات األيام وكان 
العساكر واألجناد فنشأ وحيداً يتيماً وامسر فيها مقيماً فلما مسع صوت احلمار أخذته الرعدة واالقشعرار 

واستوىل عليه اهللع فقعد عن االصطياد وانقطع وصار كلما ق هرب واختفى من الفرق وغلب عليه 
صار احلمار يتردد إىل عني كان األسد يسكن منها سورة الدهش إىل أن كاد ميوت من اجلوع والعطش و

الظمأ فما اجتر أبعد ذلك على الورود وأضر به اخلوف واالنقطاع والقعود فلما كاد العطش أن يقتله 
توجه إىل العني حمفوفاً باحلرية والوله فوجد احلمار واقفاً عندها وأدرك احلمار خوفه منه بالدها فتقدم إليه 

نيه ومحلق عينيه فبدر من األسد صرخة ابتعها من بوله شخه وقال للحمار ايش أنت وصوب حنوه أذ
وألي شيء ههنا سكنت وجعل يرجف ويف قيد اخلوف يرسف فعلم احلمار أن األسد خار فقال جبنان 

جرى وبيان قوى أنا يف هذا املكان أفرق رزق احليوان وقد أقمت أحوش أرزاق الوحوش مث أقسمها 
جوفهم وعينهم فقال األسد أين جيعان ويل مدة عطشان فاعطين من األكل رزقي وافرز يل بينهم وأمأل 
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من املاء حقي فقال بوجه مقطب ادن إىل املاء واشرب فدنا وشرب وهو خائف مضطرب مث قال أنا جائع 
فأطعمين وعجل وال حترمين فلي مدة من اجلوع ال قرار يل وال هجوع فقال احلمار تعاىل معي إىل 

ضعي لتعرف مكاين وتقرر جرايتك يف ديواين فذهبا يف طريق حىت وصال إىل ر ماء عميق فأراد العبور مو
فقال األسد اهلصور هذا املاء عميق وكم فيه من غريق فامحلين يف الذهاب وأنا أمحلك يف اإلياب فأجابه 

يه فلم يتأثر ومل يلتفت إليه احلمار ومحله وخاض به ونقله فانشب األسد األظافر يف كاهل احلمار وثقل عل
فزاد ومهه من احلمار وقال هذا رأس الدعار مث سارا ساعة أخرى فرأيا يف طريقهما راً فطلب احلمار 
الوثوب وقال هذه نوبيت يف الركوب مث طفر على األسد وثقل عليه اجلسد ومتكن عليه وأرخى يديه 

ه وانشب يف كاهله مسامري نعليه فماج ومار وقد ورجليه فتضرر من ثقله وابتلى بشر عمله مث تورك علي
أثرت فيه حوافر احلمار فقال له أثبت وآلك فما حولك حتت وأحالك فقال يا أخي حرت يف أمري لقد 
أوجعتين وقصمت ظهري وكان يكفيين جوعي وقليت وخضوعي وما أدري هذا الضرر البال من أين أقبال 

به من حافرك يف ساحلي فقال هذه مسامك لطالب اجلرايات فقل يل ما الذي انشبته يف كاهلي ونزلت 
واجلوامك وهي أربعون مسماك ال بد أن تثبت كلها يف قفاك حىت يترصع لك اسم يف الديوان وإال 

فالرزق ال حيصل باهلو ينابل باهلوان يا أخاه اتركين لوجه اهللا وارفق يب رفق وما أريد منك رزقاً ودعين 
 على اخلزانة وال رأيتك وال أريتين وال عرفتك وال عرفتين فأين أتقوت من حشيش باألمانة ووفر اجلراية

    األرض 

وخشاشها واستعد ملعاد نفسي بالرفق يف معاشها فرتل عنه احلمار وتركه وسار فهرب منه بعد ما ودعه 
وهم يصدر ووىل يلتفت مييناً ومشاالً لئال يتبعه وإمنا صورت هذا النقش لتعلم يا ملك الوحش أن ال

كالسهم وهو عند برامهة اهلند وحكماء السند أحد طرق العلم رقاك اهللا إىل سلم السلم والوهم غالب 
على األفيال بل سهم الوهم يقتل كثرياً من الرجال فنرجو من اهللا أن يبلغنا مقصودنا وننال من طالع اجلد 

ملثل الذي ضربته والتقريب الذي قربته إمنا واحلظ مسعودنا وإن يرجع أعداؤنا باخليبة وفراغ العيبه وهذا ا
هو مثل العاجز الضعيف مع القوى العسوف ال العسيف وأما حنن بقوة اهللا وحوله ومساعدة نصره وطوله 

فقوتنا قاهرة قائمة وصدمتنا بعون اهللا دعائمها داعمة مل حيصل منا خوف وال خور وال فزع وال جزع 
متهم وقدرة ملقاومتهم فامض ألمرك فكأين بك وقد رجعت فائزاً وال جور ففينا حبمد اهللا قوة ملصاد

بنصرك جمبوراً بكسر عدوك حمبوراً بيسرك مث أنه اقتضى رأي أيب الضرغام إعادة الذئب إىل أيب مزاحم 
برسالة مضموا بصرك اهللا بعيوب نفسك وأراك عاقبةغدك يف صبح أمسك وجعلك ممن اتبع اهلدى 

أعلم أن علماء اهلند وحكماء الربامهة والسند امتازوا عن حكماء األقاليم وامتنع عن موارد الردى 
ووضعوا رقعة الشطرنج للتعليم وأن واضع ذلك صور الرقعة بصورة املمالك وقسمها بالسوية جعل لكل 
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قسم جنساً من الرعية ووضع له نوعاً من السري ال يتعداه وبني لكل منهم مكاناً ال يتخطاه وأنا أخاف أن 
تعدى مكاناً هو مقامك وتقصد بيت الشاه ويفوت مرامك ويناديك فرزين العقل وأنت راحل يف النقل ت

يا ذا اهلوس ماذا بيت الفرس فتقع وأنت تصرخ يف لعبك بالنفس مع الرخ فال يفيدك الندم وقد زلت مب 
صمك وقد رأى القدم وخرجت يف لعبة من رفعة الوجود إىل العدم وترى تالقي املوافاة فات ويقول خ

كالحة وجهك شاه مات فال تعتمد على جهامة جسدك وكف عن حقدك وحسدك وال تقصد حرم 
كعبة غريك بالفكر الوبيل فيصيبك مثل ما أصاب أصحاب الفيل حني أرسل اهللا عليهم طرياً أبابيل ترميهم 

با مزاحم فلما حبجارة من سجيل وتصري بعد وقوع املالحم وصدوع املقاحم أبا حرمان بعد أن كنت أ
قرأ الفيل هذه املطالعة غطت محية اجلاهلية منه الباصرة والسامعة فأراد يأمر بايطاء الرسول حتت أخفاف 
الفيول لكن راجع عقله وأحضر وهله ورد الذيب جبواب خميب وسهم غري مصيب وقال استعدوا للقتال 

مور احلرب فتنجزت وثار بغضب أمحى ومصادمة األبطال ومقارعة األفيال مث أمر بالعساكر فتجهزت وبأ
منت مجر الغضا وسار بالعساكر اجلرارة فمأل الفضا فبلغ امللك املظفر أبا احلرث الغضنفر ما فعله األكلب 
فاستشار الثعلب فقال أعلم أيها امللك وقاك اهللا شر املنهمك أن األفيال ال يعرفون إال املصادمة واألندفاع 

س هلم يف احلرب حراب إال اخلرطوم واألنياب ال يعرفون الكر والفر وال مرة واحدة يف املخاصمة ولي
يفرقون بني النصب واجلر ولكن بعض العساكر له يف ذلك معارف ومناكر منها املواجهة واملشافهة 
واملصارعة واملقارعة واملدافعة واملمانعة واملخاتلة واملخادعة واملناوشة واملهاوشه واملعانشة واملهارشه 

كافحة واملالطحه واملطارحة واملراحمه واملراوسه واملمارسة واملعاكسة والوثوب واملساورة والروغان وامل
واملصادرة واالحتيال والكيد واالغتيال للصيد والربوض يف الكمني والنهوض من ذات املشال وذات 

ن ومن أبطالنا اليمني وكل أرباب هذه املالعب وأصحاب هذه املخارق واملذاهب يف عساكرنا موجودو
معدودون معدون فال بد من ترتيب كل يف مكانه وإيقافه بني إضرابه وأقرانه وتعبيتهم مث ختبيتهم وكان 
بالقرب من ميدان النطاح وموضع جوالن الكفاح وهو برية قفراء وأرض غرباء ار مياه جاريه وعليها 

 ثغور املياه على الربية ويتركوا فيها جسور وقناطر عالية فاقتضى رأي األسد والفكر األسد أن يطلقوا
العساكر هم طرقاً ودر وباخمفيه مث أم عربوا تلك املياه وصفوا العساكر للمالقاة فقدموا أمامهم الثعالب 

والكالب وكل سريع ايء خفيف الذهاب وصفوا وراءهم الذئاب والنمور والفهود والببور ووقف 
 أن عىب األطالب وعرف مقام كل من القرانيص واألجالب مث إن األسد بني األسود يف قلب اجلنود بعد

الثعالب ونظراءها دخلت من األفيال وراءها وصارت تروغ بينها وتالعب على عينها حينها وثتعلق 
بأذناا وتتشبث بعراقيبها وكعاا فزاد حنقهم وثار قلقهم وتقدموا واصطدموا وحطموا واضطرموا وبنار 

    احلرب اصطلموا 
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ناوشهم الببور البواسر وهاوشهم النمور اجلواسر وهارشهم األسود الكواسر مث ولوا أمامهم مدبرين ف
وقصدوا الطرق املخفية عابرين فتصور األفيال أن جيش األسد فر وجنده احنطم وانكسر وأن عسكرهم 

 ارتدموا ويف غلب وانتصر فحطموا يداً واحدة مة متعاضدة ومة متعاقدة وصدمة متآكدة ففي احلال
األوحال ارتطموا وقطع دابر القوم الذين ظلموا مث كرت عليهم األسود والنمور والفهود وسائر السباع 

والذئاب والضباع فوقعوا يف تلك الفرائس وقوع اجلياع على اهلرائس وعانقوهم معانقة األحباب للعرائس 
 انتصروا واظهر العدل للحق مناره وظهر وأكلوا وادخروا ومحدوا اهللا تعاىل شكوراً ومن بعد ما ظلموا

سر قوله عليه الصالة والسالم من آذى جاره ورثه اهللا داره واهللا ال يهدي القومالظاملني واحلمد هللا رب 
  .العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خري خلقه وآله وصحبه أمجعني
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الثامن الباب   

  في حكم األسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد

الشيخ أبو احملاسن من هو جلرعة الفضل أحسن حاسن فلما وعى امللك اجلليل والقبل الفضيل ما  "قال"
جرى بني األسد والفيل من القال والقيل واجنرار ذلك الضرب الوبيل وعلم أن عاقبة الظلم وخيمة وخامتة 

نب واهللع التعدي والطمع مشومة أمر رؤساء اململكة وزعماء السلطنة بالكف عن الطمع وجتنب اجل
ومعاملة األهل واجلار حبسن اخللق واحلوار وانتشار ذلك باإلشهار يف الواليات واألقطار فالعاقل من اعترب 

بغريه وكف كفه عن أذاه وضريه ونشر مهما استطاع من موائد إحسانه وخريه وعدى عن التعدي 
ء وسلطان فنهض احلكيم حسيب والعدوان ال سيما إذا كان ذا قدرة وإسكان وحتكم يف الفقراء والضعفا

وقيل أرض العبودية بشفاه التأديب وقال وبلغين أيها امللك املفضال مما يطابق هذه األحوال أنه كان يف 
بعض األزمان وأنزه اإلسكان سلطان احليوان أسد عظيم اخللقة جسيم الشفقة جليل املكارم سليل 

النهاية مع حسن األوصاف والشمائل وكرم األعطاف األكارم قد بلغ يف الزهد الغاية ويف الورع والعفة 
والفضائل قد مجع بني اهليبة والشفقة والصدق والصدقة وسورة امللك وسرية العدل وسيمة الفضل ومشية 

الفضل هيبته ممزوجة بالرأفة وعاطفته مدموجة يف الصوله قد عاهد الرمحن بالكف عن أذى احليوان وأن ال 
اً وال يرتكب حمرماً يتقوت بنبات القفار ويقوم الليل ويصوم النهار يرعى يف يريق دماً وال يتناول دمس

دولته الذئب مع الغنم وينام يف كنف ضمانه وكفالة مأمنة الثعلب واألرنب بعد احلرب واحلرب يف ظل 
  : الضال والسلم كما قيل

 اسرة اإلينمن كث أضدادها  تازجمالبرية عدله فت ولي

  يحمي أخو القصباء أخت كناس  ماء أم الصقر بلتحنو على ابن ال

    

ويف جواره دوحة كثرية الثمار غزيرة األار نضرية األزهار رائقة املاء والكال فائقة النشور والنما شائقة 
النشر واهلوى رياحينها طريه ومروجها ية ومقاصفها شهية فكان األسد ذو الزهاده إذا أطال اجتهاده 

نفسه من مشاق العبادة يتوجه إىل ذلك الروض األريض واملرج البهي الغريض واملرعى وأراد أن يربح 
الطويل العريض فيترته يف نواحيه ويسرح سوائم طرفه فيه ويشغل صادح لسانه بتسبيح خالقه ومنشيه 
فبينما هو يف بعض األوقات يتمشى يف تلك اخلضراوات صادف دباً عظيم اجلسم مليح الوسم فقبل 

بني يديه وذكر أنه أقبل لينتمي إليه وأنه قد مسع بأوصاف عدله ومكارم مشيه وفضله فقصده األرض 
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ليتشبث بأذياله وينتظم يف سلك خيله ورجاله ويزجى يف خدمته باقي عمره ممتثالً بارز مرسومه ونافذ 
ت زينا ووقيت شيئاً أمره فتلقاه بالقبول واإلقبال ومشله بالفضل واالفضال وقال له طب نفساً وقر عيناً لقي

فانتظم يف سلك خدمه وانغمر يف حبر كرمه واشترط عليه أن حيتمي عن حلوم احليوان وال يتعرض إليذاء 
طائر وال إنسان فامتثل ذلك بالسمع والطاعة وسار على سنن السنة واجلماعة مث بعد مدة يسرية قصد 

لقى مجالً ضل الطريق وتاه عن األسد مسرية وخرج يسري على باكر وحوله طائفة من العساكر ف
الصاحب والصديق ونسيه اجلمال وتركه الرفيق فبادر إليه مجاعة األسد ومهوا بتبضيعه بالناب واليد فام 
كانوا الشدة القرم أهلبت أحشاؤهم بالضرم فناداهم األسد ويلكم كفوا وعن التعرض إىل إيذائه عفوا لئال 

رى ذي األيد من كسرى ملا خرج صباحاً إىل الصيد فقبل لئال يصيبه من الكيد ما أصاب صاحب كس
 ذكر أن كسرى أراد يوماً االصطياد فركب يف "فقال"اجلماعة الرغام وسألوا اإلمام عن بيان ذلك الكالم 

مجاعته وأهل طاعته وسار على الصباح وهو يف نشاط ومراح وابنساط وانشراح فصادف رجالً كريه 
شاءم بطلعته وتعوذ من رؤيته وتطري من صياحه وتكدرت صفو انشراحه مثن املنظر مشوه اخللقة أعور فت

أمر به فضرب ولوال تداركته الشفاعة لصلب مث تركه وسار حنو صيد القفار فحاش الصيد واقتنصه من 
عسكره عمرو وزيد ورجع مسروراً فرحاً حمبوراً وأدركه املساء فصادفذلك الرجل ملتفاً بكساء وكان ذا 

عقل رجيح ولسان فصيح فأبدى كسرا ونادى كسرى واستوقفه بعدما استلطفه وقال أيها لب صحيح و
العادل واملالك الفاضل أسألك باهللا الذي ملكك رقاب األمم وحكمك يف طوائف العرب والعجم أنعم 
على برد اجلواب وبني يل اخلطأ من الصواب فانك عادل حكيم فاضل كرمي فوقف بعسكره واستنصت 

ل هات مقالك وقل ما بدا لك فقال يا ملك ذا األيد كيف كانت أحوالك اليوم يف الصيد فقال خلربه وقا
على أمت ما نريد لقد حصله السادات والعبيد فقال هل حصل يف أمور السلطنة وهن أو خلل أو يف اخلزائن 

هل ورد اليوم من املعمورة نقص وقلل قال ال بل أحوال السلطنة مستقيمة ودمي اخلزائن دارة مقيمة قال ف
األطراف خرب يؤذن بتشويش واختالف قال ال بل اجلوانب مطمئنة والثغور من األعداء واملخالف مستكنة 
قال فهل أصاب أحداً من اخلدم واألصحاب واخلول واحلشم مصاب قال بل كلهم خبري آمنون من الضرر 

لتصبح بك مشوم وهذا أمر مشهور والضري قال فلم ضربتين وأهنتين وعالم كسرتين وطردتين قال ألن ا
معلوم قال سألتك باهللا الذي تتقلب يف مواهبه أينا كان أشأم على صاحبه أنا تصبحت مب وأنت تصبحت 

يب فأنت أصبت الذي ذكرت وقد علمت ما حل يب ومع هذا فإمنا عبت وعتبت على الصانع وذهلت 
رين عليه وال مدافع وال حيله فيما قدره علي وال عما أودعه يف من أسرار وبدائع فانه ال اختيار يل فيما فط

  : ممانع وامسع ما قلت بعدما وصلت يف إهانيت وجلت



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  192  

 ارعق بوطرف كامل الخل بقد  لقد كان قصدي أن أسود على الورى

 يعتقدير ربي وصان فعاكسني  جةهووجه يفوق البدر والشمس ب

  : مث خطر بالبال هذا املقال قلت

  وأكمل من بدر السما وهو طالع  حسن الخلق صورةوددت لو أني أ

 صنع لي فيما بي اهللا صانع وال  ذاكور هفأبدعني نقش المص

    

 هذا املثل "وإمنا أوردت"فتنبه كسرى لكالمه وأمر بإعزازه وأكرمه وتدارك ما فرط منه بإحسانه وإنعامه 
 أبدأ مكروهاً بسبيب بل يرى اخلري ويكفي لئال يكون هذا اجلمل مثل ذلك الرجل ألنه قد تصبح يب فال

أذى الغري وكذلك كل من هو عندي ومنسوب إىل من خويل وجندي مث عاد ذلك البعري وسأله عن 
جليل أمره واحلقري فأخربه أنه تاه عن أصحابه وأنه من بعد يتعلق بغرز ركابه ويالزم خدمة بابه كأصحابه 

 صار من أكرب اخلدم وذا خول وحشم ورأس الندماء ورئيس فاكرم مثواه وأحسن متبوأه ومأواه إىل أن
اجللساء وأمن النكد والبوس ومسن حىت صار كالعروس فحسده الدب لعدم اللب وعزم مبكره على إلقائه 

يف اجلب واشتد بذلك الربم إىل أكل حلم اجلمل القرم فأخذ يضرب يف ذلك أمخاساً ألسداس وأحتوشه يف 
والوسواس فلم ير أوفق من إفساد صورته وأظهار سوء سريرته فيهلكه ويكيده قضيته لسوء طويته القلق 

ويفتنه ويبيده فيصل منه إىل ما يريده ويثمر مبكره احلسد ويصلح من شرهة ما فسد ويروج منه ما كسد 
فأدى فكره إىل أن يغري به األسد فاختلى باجلمل وأبتدأ بالعمل وقال له يل معك كالم على كتمه منك 

 ولكنك لست موضعاً للسر ألنك ال تعرف هرامن بر وأنت ساذج ساكن سليم الفكر والباطن وقد أالم
قيل احلماقة يف الطويل ولوال وفور شفقيت وحنوي عليك وموديت ما فهمت لك بكلمة ولتركتك من التيه 

 اخلمرة يف ظلمه وقالت احلكماء ذو املعارف ال تفش سرك إىل طوائف منها سليم الفطرة ومنها مد من
ومنها الكثري الكالم ومنها املرأة والغالم فأم ليسوا حمل األسرار وأم يغشوا بال اختيار وقد قيل كم 

إنسان أهلكه اللسان وكم حرف أدى إىل حتف قال اجلمل وقد أثر فيه مكره ودخل يا أخي أحتقق 
ربيت إىل دليل يف شفقتك وصدقك وصداقتك وأعرف حمبتك ونصحك ومودتك وأنت ال حتتاج يف جت

صحبتك زمان كقدى طويل وأنا أوكد قويل باإلميان وأعقد على ما تلقيه إىل اجلنان وال أتفوه به جلماد 
وال حيوان والشخص إذا مل يعرف منه ما يراد فال فرق بينه وبني اجلماد واذكر ما قلت لك يف درب ابن 

   سواء أمامه فهذا والضرير=ومن كان ذا عني وال يبصر الذي:تلك

 ياءيه ضولكن ليس ف سراج  وذو الجهل خير من عقول علومه
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مث أنشأ امياناً غالظاً أنه يبالغ فيما يسمع منه احتفاظاً وال يبدي منه ال ما وال فاء وال ظا فلما وقف الدب 
والدين على جوابه وربطه بزمام تدبريه اختلى به وقال تعلم أيها الصديق املبني أن ملكنا يف غاية العفة 

وأعلى درجات العباد والزاهدين قد فطم نفسه عن الطعوم خصوصاً عن الدماء واللحوم ولكنه يف ذلك 
كله غري معصوم فانه قد ترىب بلحم احليوان وتغذى بافتراس األقران وتعد رضع الدماء وقطعت سرته على 

بره وال بد للنفس أن هذا الغذاء وتزهده إمنا هو تكلف وتعسف وتصلف وتعففه مكابرة وتورعه مصا
تفعل خاصيتها وجتذب شهواا إليها ناصيتها وتطمح إىل مأزرها وجتمح إىل مركزها وقال اهللا تعاىل فطرة 

اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا وإذا كان ذلك كذلك فاحتفظ لنفسك واحفظ نصيحيت 
ى خطر عظيم وخطب جسيم فال تغفل وأمسك وتفكر أحوال غدك يف أمسك فانك يف صحبة األسد عل

عما قلت لك وال تظن أنه لن يقتلك فداخل اجلمل من هذا الكالم اخلور ومل يبق له طاقة وال مصطرب مث 
ثبته التوفيق وختلل يف هذا األمر اجلليل فكرة الدقيق واستحضر رأيه يف أمره وأجال قداح فكره وقال 

لغشوم حىت تعفف عن أكل اللحوم قال أنا ال اشك يف للدب املشوم يا أخي فأي ضرورة دعت األسد ا
دينه وال أرتاب يف حسن يقينه ولكن رمبا تعود املياه إىل جماريها وتعطي القوس باريها وتتحرك النفس 
األبية والشهوة اليت طاملا ألقت صاحبها يف بلية ألن اإلنسان بل سائر احليوان على ما يقتضيه الكون 

ف أخالق الزمان فان الزمان كالوعاء والشخص فيه كاملاء فيعطيه من إخالفه ما واملكان دائرة مع اختال
يقتضيه من كدره وصفائه وهلذا قيل لون املاء لون إنائه وقد قيل الناس بزمام أشبه منهم بآبائهم وناهيك 

  : يا ذا الكرامات ما قيل يف املقامات

 دهائه ومقاصالرشد في أنح عن  ورىتعامى الدهر وهو أبو ال ولما

  وال غرو أن يحذو الفتى حذو والده  يمحتى قيل أني أخو ع تعاميت

    

واألسد يف هذا األوان ماش على ما يقتضيه الزمان وإن الزمان يتحول وسري مجع األسد إىل خلقه األول 
 تلك القضية قال أما بلغك يا ذا الفطنة احلية قصة احلائك مع احلية قال ال ورب الربية فأخربين عن كيفية

الدب األفك ذكران حائكاً من احلياك كانت له زوجة ختجل مشس األفالك صورا مليحة وسريا قبيحة 
فشم زوجها روائح ما هي عليه من القبائح وخاف أن يؤدي إىل الفضيحة فطلب حتقيق ذلك ليوصلها إىل 

ئدة كثرية فارصدي بابك وأسديل حجابك املهالك فقال هلا أريد ضيعه ألجل بيعه فأغيب أياماً يسريه لفا
واحفظي من الشر جنابك فقالت بيت أنت رئيسه ومثلي قعيدته وعروسه أىن حيوم حوله فساد فأدرك 

سوقك قبل الكساد وجزته أسرع جهاز كاملتوجه إىل احلجاز فسافر من غري مريه مثن رجع إىل البيت يف 
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إىل النار ونفخت وأسرعت إىل الطعام وطبخت خفية واختبأ حتت السرير لينظر ما جيري فبادرت 
وخرجت تدو مرامها وقد هيأت طعامها فخرج زوجها من املخبأ وأتى على الطعام املهيأ ورجع إىل 

مكانه ونام بعد أكله الطعام فجاءت املرأة حبريفها وقصدت الطعام ملضيفها فصادفت يدها احلصري فعرفت 
لص من ذلك املنقص واتفق أن امللك رأى مناماً هاله ولكن أن البالء حتت السرير فأخذت تطلب املخ

نسي هيئته وحاله فقصد من خيربه برؤياه ويعرب هاله فنادى يف الورى يطلب ملنامه خمرباً ومعرباً وبينما تلك 
الفاجرة على حيلة اخلالص دائرة ويف حبر األفكار حائرة مسعت املنادي ينادي يف كل نادي من يدل امللك 

على معرب املنام فله مزيد اإلكرام واإلنعام العام فسارعت املرأة إىل باب األمري وقالت قد سقطت اهلمام 
على اخلبري أن يل زوجاً حكيماً بتعبري املنامات عليماً لكنه يتعزز وعن تعبريها يتحرز فال يفوه بالتعبري إال 

مث قال له بعد إكرام أوصله ووعده بعد ضرب كثري وأنه ليس له يف ذلك نظري فأرسل وراءه وأكرم لقاءه 
بأنعام وصله رأيت مناماً راعين ويف احلريةوالفكر أضاعين فدع عنك االحتشام وأخربين عن ذلك املنام مث 

عربه يل فقد أخربت أنك حبيب هللا ويل فقال يا موالنا امللك أنا يف اجلهل منهمك حائك فقري ليس يل من 
علم إيل والعني تعرف العني أنا من أين وتعبري الرؤيا من أين فما العلم نقري ولقد كذب علي من نسب ال

صدقه وال يف كالم استوثقه وصدق قول املرأة فيه بإيصاله ما ينكيه مث طلب املقارع وشدوا منه األكارع 
وضربوه ضرباً أعسفه إىل أن كاد أن يتلفه فنادى األمان األمان أمهلين ثالثة أيام من الزمان فتركوه 

وه وقيده أطلقوه فصاروا بدور يف اخلرائب ويتضرع تضرع النائب ففي ثالث األيام وقد أيقن حبلول وأمهل
احلمام دخل إىل مكان خراب وأخذ يف البكاء واالنتحاب فنادته حية من الشقوق مالك تنتحب يا ذا 

خربتك مبا رآه امللك العقوق فأخربها حباله وما جرى عليه من نكاله فقالت ما ذا جتعل يل من األنعام إذا أ
يف املنام مث فضضت عن تعبريه مسك اخلتام قال أكون لك عبدا وصيفا وأعطيك مما أعطى نصيفا قالت 

إن امللك رأى يف منامه أن اجلو ميطر من غمامه أسود ومنور وفهودا وببور وأن السماء يف ذلك متور 
 أعداء كواسر وحساد جواسر يقصدون هلكه وتعبري هذا املنام واهللا أعلم أنه يظهر يف هذا العام للملك

ويريدون ملكه وسيطفئ نار كيدهم مبياه سيوفه ويسقيهم من رحيق فتوحه كاسات حتوفه فكشفت 
غمته مث أصلح لباسه وعمته وقصد باب امللك ونادى غري مرتبك وذكر املنام وعربه ووعد السلطان 

وأمر له بألف دينار وصار له عند امللك بذلك بالنصر وبشره فتذكر املنام وحققه واعتمد عليه وصدقه 
االعتبار فأخذ الذهب جمبورا وانقلب إىل أهله مسرورا مث افتكر ما اشترطه مع احلية فأبت عن الوفاء نفسه 
الشقية وخاف أن تطالبه حبصتها أو تفضحه بقصتها فلم ير أوفق من قتلها وسد ذريعة سلبها فأخذ عصا 

ها ووق فناداها فخرجت مسرعة إليه وأقبلت بالوداد عليه فرأت العصا ورام بذلك خملصا وقصد مأوا
بيمينه فعلمت أنه ناكث بيمينه فولت هاربة فضرا ضربة خائبة لكنه جرحها وعمد إىل نفسه ففضحها 
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وتركها وذهب فائزا بالذهب فاتفق أن يف العام الثان رأى السلطان مناما أقلقه وعن نومه أرقه ومن شدة 
اه الوهم عن لوح خياله فدعا املعرب املعهود إليه وقص حاله عليه وطلب منه صورة املنام وما أهواله حم

يترتب عليه من كالم فاستمهله األيام املعدودات وقصد رئيسة احليات وناداها عجال ووقف يف مقام 
     االعتذار خجال فقالت أي غدر كيف استحليت ما مضى من فعلك ومر بأي وجه تقابلين 

اطب وقد قصدت عطيب بعد ما خلصتك من املعاطب وقابلت إحساين بالسوء ولكن غدرك بك يبوء وخت
فقال عفا اهللا عما سلف والصداقة بيننا من اليوم تؤتنف مث أنشأ أميانا أنه يبدل اإلساءة إحسانا وأنه ال 

االتفاق ال ميازجه خلف خيون وال ميني فيما يقع عليه العهد واليمني بل يعود إىل العهود ومهما وقع عليه 
وال نفاق فقلت أريد مجيع اجلائزة ألكون ا فائزة وهلا حائزة فأجاا إىل ما سألت وعاهدها على ذلك 
فقبلت وقالت رأي اإلمام يف هذا املنام أن السماء متطر قردة وفريانا وثعالب وجرذانا وتعبري هذه الرؤيا 

 واأليام يكثر اللصوص والعيارون واملكرة والطرارون ويظهر وكلمة اهللا هي العليا يف هذا العام والشهور
يف العساكر كل حسود ماكر وشيطان داعر ولكن صولة امللك متحقهم وصواعق سيوفه تصعقهم فأسرع 
إىل السلطان وخربه مبا رآه يف منامه وعربه فقال باحلق أتيت هذا الذي كنت رأيت مث أمر له جبائزة سنية 

عيشة مرضة وحياة هنية وسلك طريقته الدنية فلم يلتفت إىل عهوده القوية ونبذ عهد وخلعة ية فصار يف 
احلية احلبية وقال يكفيها مين كفي عنها فال تطالب مين وال أطلب منها مث أن السلطان رأى يف املنام يف 

آه وطلب منها ثالث األعوام مناما آخر ونسيه فأرسل إىل املعربة فغشيه من مي اهلم ما غشيه وسأله عما ر
تعبري رؤياه فطلب كما كان وأحاط به موج اهلم من كل مكان ومل ير بدا من معاودة احلية فأتاها وبه من 
احلياء كية وناداها بصوت خاشع ووقف يف مقام الذليل اخلاضع فخرجت فرأته وزأرته وقالت يا خائن يا 

ء يا صفيق الوجه يا حقيق النجه ترى بأي كذاب يا ناقص العهد يا مرتاب يا قليل احلياء يا كثري البذا
لسان ختاطبنيوبأي وجه تقابلين وقد ختلت وفتلت وفعلت فعلتك اليت فعلت فقال مل يبق لالعتذار جمال 

وال لالستقالة مقال وما مث طريق إال معاملتك باألفضل فأن أفضلت أمتمت اإلحسان وإن رددت فعذرك 
ون ميينها حانثة وال عهودها ناكثة وأشهد اهللا وكفى به شهيدا أين واضح البيان وهذه املرة الثالثة ال تك

بعد ال أنقض لك عهوداً وال أجل مما بيننا عقوداً ال أخربك بشيء أن ال تعهد إىل أن تعطيين مجيع ما 
تعطي وتكف مها وقع منك من اخلطأ فسمع مقاهلا وأجاب سؤاهلا فقالت رأى امللك يف منامه كان اجلو 

امه ما مأل الفضاء من خرافه وأغنامه وتعبري هذا املنام أنه يكون يف هذا العام من اخلريات أمطر من غم
واألنعام ما يشمل اخلاص والعام فتطيب األوداء وتصاحل األعداء وتطيع العصاه وتذعن البغاة ويوافق 

خاطر املخالف ويكثر احملب واملوالف فاحفظ ما قلت لك فقد حللت مشكلك فتوجه بصدر منشرح و
مطمئن فرح وقص املنام وعرب ما فيه من األحالم فطار امللك بالفرح ومت سروره وانشرح وأمر باجلوائز 
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فصبت عليه وباألموال فاالت إليه فنعم بتلك العطبه واخللع السنية وقصد وكر احلية مث وقف وناداها 
 فقالت له احلية أعلم يا أبلم أنه وقدم إليها كل ذلك وأعطاها وشكر هلا إحساا وحتمل جيلها وامتناعها

ال عتب عليك وال مالم فيما جنيته أوال من اآلثام وال ما ارتكبته من العداوة واملني يف العاملني األولني 
وال فضل لك يف هذه السنة على ما فعلته من احلسنه فان ذينك العامني كانا مشتملني على قران النحسني 

 والعداوة بني األصدقاء واألخوان ووقوع البغضاء والشرور واحلنث فكان مقتضى حاهلما فساد الزمان
واخللف وقول الزور فجريت على مقتضامها حسب مرتضاها والناس يف طباعهم وأيامهم أشبه بزمام 

منهم بآبائهم وهذا األوان قد انصلح الزمان واستقام الطالع وزال احلسد والتقاطع واقتضى الزمان الصلح 
وافقة والفالح فمشيت على موجبة وتشبثت بذيل مذهبه فخذ مالك وانصرف بارك اهللا لك والصالح وامل

 أوردت هذا املثل أيها اجلمل لتعلم أن الزمان لتقلبه يف الدوران "وإمنا"فيه فال حاجة يل به وال يد يل لتقلبه 
ان قد زهد وترك من يوقع بني األصحاب واألخوان ويباين بني األصدقاء واخلالن واألسد اتهد وإن ك

أخالقه ما عهد فيمكن عوده إىل حاله األوىل فاالحتراز منه يف كل حال أوىل وها أنا قد أخربتك ومن 
سوء العاقبة حذرتك وعلى ما وصل إليه فكري أطلعتك وفرط حمبيت وشفقيت عليك اقتضى إفشاء السر 

رك هذا املقام ونروح وخندم من يف إليك ومن أنذر فقد أعذر ومن بصر فما قصر قال اجلمل يا أخي فنت
خدمته نستريح قال الدب اجلاحد إذا كان هذا العابد الزاهد الراكع الساجد الذي قد تعفف عن أكل 

    اللحوم وليس له دأب إال إغاثة املظلوم قد عف عن 

 من يكون الدماء وقنع بأكل احلشيش وشرب املاء ال تؤمن غائلته وال تعتمد خاتلته فإىل اين نتحول وعلى
املعول وأىن نذهب وفيمن نرغب قال اجلمل فكيف يكون العمل فلقد ضاقت بنا احليل وتقطعت بنا 

السبل ال طريق للمفر وال قرار للمستقر فأفكر الدب طويالً مث رأى رأياً وبيالً وقال أرى الرأي السديد 
نوصله إىل ما يعتمده فالعاقل يفتكر والفكر املفيد أن نبادر األسد قبل وقوع النكد فنقصده مبا يقصده وال 

يف عواقب األمور ويقيس بفكره السرور والشرور ويستعمل احلزم وإذا قصد أمراً يصمم العزم وناهيك 
قضية الثعبان مع ذلك اإلنسان قال اجلمل أخربين عن تلك القضية ومن ذلك اإلنسان وما تلك احلية 

أن شخصاً من الصيادين كان مغرماً بصيد الثعابني يتسبب  أبو محيد اخلبيث بلغين من رواة احلديث "قال"
  : بصيدها وال يبايل بكيدها فبينما هو يسعى إذ صادف أفعى شرها ناجز كما قال الراجز

  أمر من صبر ومقر وحظظ  ظمآن متى غص لفظ أرقش

    

 عقصته فلم يفق وقد أثر فيه احلر باحلرق وهو نائم يف مكان منطبق فاستبشر احلواء برؤيته وقبضه من
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الثعبان من رقدته إال وهو من احلاوي يف قبضته فتماوت وامتد وارختى فأسبل بعد ما كان اشتد فظن 
الصياد أنه مات وإن مراده منه فات فتحرق لذلك وتأمل عليه وتضرم وحرق عليه األرم ورمامهن يده مث 

صده ومد لتبضيعه يده فلما حتقق دار يف خلده أن يف بطنه خرزة ية مشرقة مضيه فاخرج الشفرة وق
 يا أبا أيوب هذا املثل املضروب "وإمنا ذكرت"األرقم ما عزم عليه وصمم خدعه وختله وضربه فقتله 

لتتحقق أن املبادرة إىل اهالك العدو أقر للعني وأجلب للهدو ومن فوت الفرصة وقع يف غصة وأي غصة 
 وفسادها وال يفيدنا إذ ذاك الندم بعد ما زلت القدم وهذا األسد غفلنا عن أنفسنا أبادها وقصد دمارها

وحتكم يف وجودنا من خمالبه العدم فقال اجلمل أعلم أيها الرفيق الصديق الشفيق إن هذا امللك آوانا وأكرم 
مثوانا ومل نشاهد منه سوأ وال من ظلمة باطنة أنسناضوأ ولو قصد أذانا ما وجد دافعاً وال ممانعاً وقد 

رك األذى وكف عن الشر والبذا تعففاً ال ختونا وتكرما ال تكلفاً واختيار االضطرار وجرب علمنا أنه ت
الكسر ناال إجباراً وأما أنا على اخلصوص فلم أر منه إال اجلميل والفضل اجلزيل واإلحسان العريض 

 بداللة الطويل فألي شيء أشرع يف أذى نفسي وأكدر يف حدسي ومل يظهر يل منه أماره ال مبقتضى وال
وال بإشارة فضالً عن سباق أو سياق بعبارة وأنا لو مت كمدا ما قصدته بأذى وال رديته برداء ردى 
والصويف ابن الوقت ال يتقيد بنكد وال مقت فان قصدين بعد ذلك بشر أو تعرض يل الك وضر ال 

على مقاومته وال قوة يل يف يسعين معه إال التفويض والتسليم والتوكل على العزيز العليم مع أين ال أقدر 
دفع مصادمته وال طاقة لكسر أنيابه وخماليبه وال خالص من إشراك أساليبه غري أين وإن كنت منسوباً إىل 
التغفل ال أدع من يدي ذيل التوكل فبالتفويض حيصل النجاح وبالتوكل يظفر بالفالح كما جرى لذلك 

عاىل واالنقطاع فسأل أبو سلمه إيضاح هذه الكلمة الفالح مع الذئب والشجاع حال التوكل على اهللا ت
 أبو صابر بلغين من أحد األكابر أن شخصاً فالحاً توجه إىل ضرورة صباحاً من غري رقيق وال حامل "قال"

سالحاً فبينما هو يف البيداء سائر صادفه ذئب داعر خاتل خاتر فقصده ليكسره ففر وصعد إىل شجره 
ليغوله فانعصر وعن ضرورته احنصر وبينما هو يف تلك البلية وقعت عينه على فترصد نزوله وانتظره حتتها 

حية رديه ذات قرون صاعدة وهي على بعض الفروع راقدة فازداد مهه وأحاط به لومهه غمه فاستمر بني 
بليتني واحنصر يف ديوان داهيتني دهيتني فلم يرأ وفق من التوكل على اهللا واإلعراض عما سواه فاعتمد 

كال عليه وفوض أموره إليه وبينما هو يف تلك الشدة وقد بلغ ضره حده وإذا برجل مقبل من الفال متو
وعلى عاتقه عصا فقصده الذيب من قريب فلما رأى السالح فروله كالح فرتل الفالح من الشجرة 

ا الوسواس من  هذا املثل لتعلم أن اهللا نعم املتكل فأخرج هذ"وإمنا أوردت"وأزال اهللا تعاىل مهه وضرره 
القلب والراس وال تبك سلفا وال تعجل تلفا وال ختلع احلذاء يا ذا الرياضة قبل أن تصل إىل املخاضة وال 

تم ألمر ما وقع فإن ذلك من شر البدع فإن قصدنا بسوء فاهللا يكافيه ويكفينا حبوله وقوته فيه قال الدب 
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 فأما ذو الفكر الثاقب فال يغفل عن العواقب فكل ذو الضرر هذا رأي القاصر يف النظر العاجز يف الفكر
من قصر عن العواقب نظره ومل يسدد يف األمور فكره فهو كمن تعلقت النار بأهدابه والتهبت إلحراق 

ثيابه وهو مشغول عن إطفائها متساهل يف كشف أنبائها فلم يفق إال وقد نشبت وأعضاؤه بالنار التهبت 
اقة قال اجلمل يا أخي أفق من حمالك وعاجل فساد تصورك وخيالك وانظر فما تفيده اإلفاقة وقد صار حر

قوة جلدك وكيفية حالك أنا حلمي من صداقات األسد وحبه يف دمي وعظمي ثبت كيف أجحد نعمه أو 
أريق دمه وأنا غرس صدقاته وبنيان نفقاته ورفيق حضرته وعتيق منته مع إين لو نبذت عهده فقطعت ما 

  : ناوشته ما استطعت أما وعيت يف معاين ما رويتقطعت وعزمت على م

 من تطيق له عنادا فعاند  هي العنقاء تكبر أن تصادا

    

تريد صيد العقاب بفرخ الغراب أن تقتنص الذئاب جبرو الكالب وتبغي بالقرود كسر الفهود أم بالسنانري 
ا ولو فعلت ذلك لسعيت يف تصيد األسود وال واهللا ال أقصده بأذى وال يطاوعين قليب على ذلك أبد

دماري وخراب دياري وجدعت أنفي بكفي وحبثت عن حتفي بظلفي وجززت بيدي رأسي وقطعتقدمي 
بفأسي وقلعت بإصبعي مقليت واستحفظت ملك املوت مهجيت ولصرت من أكرب املعتدين وأفسدت ديين 

الم وال تشكك به جنانك ودنياي واهللا ال حيب املفسدين قاطعوين هذا الكالم وارجع عن مفاوضيت بس
وال حترك به لسانك وكان بالقرب منهما وكر فارة وقد مسعت ما جرى بينهما من عبارة ووعت 

كالمهما وما دار بينهما من كل منهما فلما رأى الدب املريد أن كالمه للجمل ال يفيد أمسك واحتشم 
ل واستوىل عليه من األوجال ما أداه وأخذه يف ذلك الندم ولكن حال من اجلمل احلال وأثر فيه هذا املقا

إىل اهلزل وصريه من االنتحال كاخلالل وذهب ما كان عليه من النشاط وداخله اهلم واالختباط وصار 
كل يوم يف احنطاط ومل يزل بني نضو ورزاح ورازم ونازح فتعجب األسد من حاله ومل يقف على سبب 

وزيره ومعتمده وصاحب أخباره وعضده فعرض هزاله وكان عند السد غراب مقدم على األصحاب هو 
عليه حال اجلمل وما شاهده منه من وجل وقال أنا عففت عن أكل اللحوم ورضيت من العيش بأدىن 

الطعوم وهذا أمر قد عرف واستقر فما بال هذا اجلمل ال يأخذه مقر فأريد أن تعرف حاله وختربين صدقه 
خلص يف القول والعمل وسأله عن حاله وموجب هزاله وحماله فتوجه الغراب إىل مرتل اجلمل وقد ا

وانتحاله وما سبب هذا الرزوح والرزوم املؤدي إىل الرتوح فما أحار جوابا وال ذكر خطأ وال صوابا 
فصار الغراب يرتقبه وحيثما توجه يعتقبه ففي بعض األيام كان الغراب على بعض اآلكام رأى اجلمل قد 

سورة الظمأ فتخفى الغراب واقتفى ظهره إىل أن قاربه وكمن خلف صخرة أقبل إىل املاء ليطفئ بشربه 
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فسمعه يقول بعد ما شرب وقد رأى السميكات يف اللعب لك احلمد يا رب ما أرمحك وطوىب لكن يا 
مسك ال من رئيسكن ختفن وال من هيبته ترجفن ال ملك يهولكن وال سلطان يغولكن ولكن البكاء على 

حليل قد وقع يف دردور البالء وال يهتدي إىل طريق النجاء بل وال يدري عاقبة اجلمل الذي ضاقت به ا
أمره املهول ماذا تؤول إىل الغرق والندامة أم إىل النجاة والسالمة مث أخذ يف االنتحاب إىل أن أبكى 

إىل الغراب فلما رأى أبو القعقاع هذه األوضاع قضى من األمر العجاب ما يستشيب منه الغراب مث توجه 
أسد الشمري وعرض عليه ما جرى بتخيري املشتري فتشوش فكره وتشور أمره وضاق باهلم صدره وقال 

أنا كففت عن الشر والشره وعففت عن ذاك كان يرين ومل أره وتركت القرم واألذى وفطمت نفسي 
بيت سرائرهم عن لذيذ الغذا ليأمنين أصحايب ويأنس يب أحبايب فإذا مل يستقر خاطرهم ومل تطمئن على حم

أي فائدة يل يف احلياة وكيف أخلص يف حرم املودة من كدر العيش إىل صفاه وكل ملك ال تصفو له 
رعيته وال ترسخ يف قلوب جنده حمبته كيف يثبت سلطانه أو يساعده عند الشدائد أعوانه أنا بذلت 

واالستكانة والتخشع إىل جهدي وطاقيت وتشبثت بأذيال الصالح على قدر استطاعيت ومل يبق إال التضرع 
مقلب القلوب وعالم الغيوب ليكشف هذه الغمة ويصلح هذه األمة وجيلو عن جبني احلق يم هذه 

الظلمة مث تضرع إىل عامل األسرار ليطلعه على حقيقة هذه األخبار مث أمر باجتماع مجاعته املقيمني على 
ف ما فيها من األهوال وقال اعلموا أين حمبته وطاعته وعرض عليهم هذه األحوال وطلب منهم استكشا

أمنتكم من خمافيت وبذلت لكم بدل عنفي لطافيت وقد حققتكم مرامي وصدقتم كالمي وعرفتم أخالقي 
وشدى أعالقي كل ذلك لتطيب خواطركم وتصفو يل سرائركم ومل أفعل ذلك عجزا وال خورا وال 

ة أن ال تكتموا عين شيئا تكرهونه مين بل اونا وال ضجرا وأنا اآلن آمركم بواحدة هي أجلى فائد
أوقفوين عليه وأرشدوين إليه مث اجهدوا إين أمنعه عين فإن فيكم أجل حمبويب من أهدى إىل عيويب وقد قال 

سيد األنام عليه افضل الصالة والسالم اللهم أبلغه أفضل التحيات عنا من غشنا فليس منا وإمنا أوردت 
ضور اخلواص والعوام على سبيل التحذير واإلعالم والتنذير وأقسم باهللا العلي هذا الكالم يف هذا املقام حب

الكبري اللطيف اخلبري الذي منه املبدأ وإليه املصري مل يكن يف خاطري من أحد حقد وال حسد وال هجس 
م خباطري له إيذاء وال نكد وهاأنا قد أخربتكم وبإطالعي أمرتكم فلم يبق يل ذنب يستغفر منه وال لك

    يف 

اإلخفاء ما يعتذر عنه وإن اهللا تعاىل ال يعذب بضالل األسافل بل يهب لألعايل األراذل فإذا فسد الرأس 
تغريت الناس فحل البأس ولقد قال خالق الربية وباريهاوإذا أردنا أن لك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 

م بأنواع الثناء والدعاء ونادوا بكلمة واحدة متفقة فقام احلاضرون يف مقام العبودية والوالء وبسطوا ألسنته
متأكدة حاشا اهللا ما علمنا عليك من سو ومل تزل تطيب علل تقصري ناوتاسو وتستر بذيل عفوك كل 
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عارمنا وتكسوو كان هذا الكالم لألكابر وقد اجتمع املبادي واحلاضر وأبو محيد املفنت فيما بينهم حاضر 
د شعر بشيء من جهة اجلمل فاستدرك فارطه وسلك املغالطة مث اختلى باألسد فأدرك ذا العمل أن األس

ومل يكن معهما أحد وقال كان موالنا امللك وقاه اهللا شر املنهمك أحس بشيء أوجب تقرير كالمه 
لطائفة جنده وخدامه وأنا عندي كالم مل يطلع عليه أحد من األنام ومل أبده للملك حبضرة اجلماعة ألنه 

 يقصد امللك به اإلذاعة وال ميكنين إخفاؤه وقد كان إبداؤه فاعلم أيها امللك اهلمام كفاك اهللا شر رمبا ال
اللئام أنه كما يستحقر العامل اجلاهل كذلك يزدري اجلاهل العاقل وذلك لقصور فهمه وعدم علمه ومهما 

حه مقدار تعظيمه واستقرت أحاط اخلادم مبرتبة خمدومه وزاد علو قدره يف معلومه ازداد يف قلبه وجوار
هيبته يف قلبه وروحه وصارت كوش خشيته تنادمه يف عبوقه وصبوحه وقد قال رب األرض والسماء إمنا 
خيشى اهللا من عباده العلماء وقول النيب عليه الصالة والسالم أنا أعرفكم باهللا وأخساكم هللا إشارة إىل هذا 

ت قيمته عنده وهذا أمر معلوم مث اعلم يا ملكا أعظم أن املقام وكلما ضعفت معرفة اخلادم باملخدوم قل
اجلمل الطويل األمل قد اغتر بامللك حني كان يف ذرى أمنه سلك وأحسن إليه غاية اإلحسان وصار يف 

  : عدم الوفاء كاإلنسان وحصل له من سورة غضبه األمان فجهل قدره وتعدى طوره وقد قيل

 ردامئيم تلت الأنت أكرم إنو  هتكلريم مكأنت أكرمت ال إذا

  مضر كوضع السيف في موضع الندى  ىفوضع الندى في موضع السيف بالعل

    

وقال اهللا تعاىل إن اإلنسان ليطغى إن رآه استغىن وكل نفس ال حتتمل اجلميل وحوصلة العصفور ال تسع 
م فسد دماغه حني حصل فراغه لقمة الفيل وناهيك ما قد قيل يف األقاويل عن محاقة كل طويل فال حر

وتطاولت نفسه يف مسارها إىل أشياء ال ميكن أفشاها وال يتفوه ا مسلم وال يرضاها ألن ذكرها قبيح 
والكناية أبلغ من التصريح فلما مسع األسد هذا املقال علم ببديهة العقل أنه زور وحمال مث أرسل إىل 

واب ويبني القشر من اللباب فلما أتى الغراب إىل الغراب وذكر له هذا اخلطاب ليميز خطأه من الص
حضرته وجال صورة هذا القول على مرآه فكرته قال له ضمريك املبارك يف حل هذا املشكل ال يشارك 

فانه حالل املشكالت موضح املعضالت وأما أنا فال أمسع هذا الكالم وال أقبل يف اجلمل املالم فأين أعرف 
ته وإخالصه وقناعته وأنه صادق يف حمبته خملص يف عبوديته وأعرف أن تواضعه ومسكنته وصربه وطاع

خوفه من امللك غالب على رجائه وأنه مع ذلك مقيم على سنن وفائه وعقود عهوده وصفائه ولو أراد 
الذهاب لذهب بسالم وال يف وظيفته قيد وال يف تربته خطام مث قال الغراب والغالب على ظن ذوي اللب 

أصلها وأصالها الدب ألنه قد تقرر وحتقق واتفق كل حكيم موفق أنه إذا نقل ناقل حممق إن هذه الفنت 
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عن عاقل ابتدأ باإلحسان إساءة فال يصدق فامللك ال يبادر يف هذه القضية حىت يتبصر األمر عن جليه 
ق منه وحاشاه أن يفرط يف خدمة املخلصني من غري أن يتدبر أمورهم بيقني وخيتلي بعبده اجلمل ويتحق

أصل هذا العمل بعد استجالب خاطره وتطييب سرائره وضمائره فاستصوب األسد هذا الفصل واختلى 
باجلمل ليقف منه على هذا األصل وسكن حاشه وأزال بلطيف الكالم استيحاشه وشكر يف خدمته 

 أنه لو مساعيه وطلب مبالطفته مراضية مث طلب من اجلمل تفصيل ما بلغه من مجل وأكد قوله باألميان
صدر منه تقصري ونقصان ولو كان مهما كان فانه قد عفا عما هفا وال يكدر من عيشه ما صفا وال ميزق 
رقيق حاشية وفائه باجلفا وال يتقيد فواته وال يطالبه أبداً بزالته فليطلعه على جلية احلال وليذكر ما وقع 

نه ال يفشي سر ذلك العدمي اللب وكيف منه من أقوال وأفعال فافتكر اجلمل يف معاهدته مع الدب وأ
ينقذه من غضيب مجرشب وقضاء عمرة صب فقال إن أضعت صاحيب وإنسكت قصرت يف جانيب مث 

اختار كتم األسرار وسلك طريق األحرار والوفاء بالعقود وعدم نكث العهود وقال اسعد اهللا موالنا الذي 
تقلبات الدهور وأخشى سطوات السلطان وأخاف بوجوده أحبانا أىن أتفكر يف عواقب األمور وأنظر يف 

من حوادث الزمان فال أزال من هذا اخليال يف انتحال وهزال إىل أن صرت إىل هذا احلال فان كان هذا 
ذنباً يوجب العقوبة فإن إزالته عن خاطري فيها صعوبة وهذه أوهام ال ميكن دفعها وال يكلف اهللا نفسا 

على ما يوجب ذلك أو يدل على اإللقاء يف املهالك وتضييق املسالك إال وسعها قال األسد فهل اطلعت 
من حركات أفعايل أو من فلتات أقوايل أو تقلبات أحوايل أو نقل إليك ناقل من جاهل أو عاقل فأفحم 

اجلمل اجلواب وأطرق فلم ينطق خبطأ أو صواب فقال الغراب ال ينجيك إال الصدق وكشف أستار 
ان حاضر هذه الفحوى خلد أعمى وهم عنه غافلون وعن استماعه ذاهلون ففي الريب عن جبني احلق وك

احلال توجه إىل الدب وقال صورة ما جرى بتخيري املشترى فعلم الدب إنه افتضح وأمره اتضح فنهض 
وما قعد ودخل على األسد فرأى اجلمل مطرقا ال يلوك منطقا فمد صوجلان اللسان وخطف كرة البيان 

خوفا من املالم وقال بلسان طلق كالم فاجر خمتلق اعلم أيها الطويل األبلم أنك لو وسابق بالكالم 
أمسكت عن كالمك القبيح يف وقتك الفسيح لكان أصوب وأحسن وأعجب لكن ملا فهت بالعرب وأتيت 
بإحدى الكرب وصادمت القضاء والقدر وخنت ويل نعمتك وقصدت إهالك امللك بقبح شيمتك أزال اهللا 

دى أمرك وفضحك وقبحك وبلجام اخلزي كبحك ال جرم جرمك حسبك وإمثك العظيم سترك وأب
أخرسك فأت الضرغام من هذا الكالم وشاب الغراب من هذا األمر املشاب ووقعوا يف االضطراب 

والشك واالرتياب واشتبه اخلطأ بالصواب وقالوا إن هذا الشيء عجاب فقال اجلمل للدب يا فقيد اللب 
فة وعدمي املعرفة وأحنس أفاك وأجنس سفاك وأخبس بتاك أتظنين خائفا من كالمك وخطابك يا قليل النص

عاجزا عن مالمك وجوابك أما كفى أين قصدت ستر عوارك وإطفاء نارك ومفتكر يف تاليف قضيتك 
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وإمخاد هليب فتنتك وإمهاد شرار مصيبتك وعلي تقدير التسليم وإين فهت بالكرب واألمر العظيم أكنت 
     منفردا أم معك

رأيت بيننا أحدا فغن كان بيننا أحد فأحضره إىل حضرة األسد فإين أرضى به ومبا بني وال أدافع فيما 
يشهد وال مطعن وإن كنت أنت وحدك فما منعك عن نصح امللك وصدك فأنت إذا أما خائن وإما مائن 

الربيء واجلاين ولكن حتليفي إىل وهذا أمر حمقق بائن ولوال أمياين اليت ربطت ا لساين لكنت أظهرت 
الكتم والسكوت أجلأين وسيظهر اهللا احلق ويفصل وللباطل صولة مث يضمحل وواهللا ما لك مثل مع 

املسكني اجلمل إال امرأة النجار ملا أغلقت باب الدار قال أبو احلرث الغضوب أخربنا يا أبا أيوب كيف 
 ذكر رواة األخبار أنه كان هناك رجل جنار له "الق"كان هذا احلديث لنطلع على هذا الفعل اخلبيث 

زوجة ختجل األقمار وتكسف مشس النهار كأا الدنيا ختدع مبالمح صورا وتصرع بروائح سريا 
فكانت كلما رقد زوجها وهو تعبان انسابت إىل األخدان انسياب الثعبان فتقضي الليل بانشراح يف عناق 

 تنثين عائدة فال يستيقظ الزوج إال وهي عنده راقدة ففطن يف بعض وشرب راح إىل أن ينفجر الصباح مث
األوقات لفعلها وراقب ليلة خيال خلتها فتراقد يف الفراش وذهبت لطلب املعاش فنهض وراءها البحار 

وأوصد ملا خرجت باب الدار واستمرت هي وصاحبها وزوجها مستيقظ يراقبها فلما عادت راجعة 
رقت الباب من غري اكتراث واكتئاب فناداها يا خائنة اذهيب حيث كنت كامنة وجدت األبواب مانعة فط

فقالت استر هذه الذنوب فإين من بعد أتوب فقال هلا ال واهللا الرمحن حىت تفضحي بني اجلريان فقالت 
د املوت أهون من الفضيحة فاغفر يل هذه القبيحة وأنا أحلف ياودود باهللا الرب املعبود أين أتوب وال أعو

مث أحلت عليه وتضرعت لديه فلم يفتح هلا بابا وال رد عليها جوابا فقالت واهللا اللطيف اخلبري لئن مل تفتح 
الباب أللقني نفسي يف هذا البري وألرمينك بقتيل بني احلقري واجلليل مث عمدت إىل حجر كبري وطرحته يف 

ب فلما مسع زوجها خبطة احلجر تصور تلك البري مثاختفت عند الباب لتنظر ما يربزه القضاء من احلجا
أا تلك البغي فابتدر وفتح الباب وإىل حنو البئر طفر ومل يشك أن تلك البغي ألقت نفسها يف الطوى فما 

وصل إىل البري ذلك الرجل الغرير إال وقد دخلت يف وسط الدار مث أوصدت الباب واستغاثت باجلريان 
 ومألت الدنيا بالعياط وأخذت يف اهلياط واملياط فاجتمع واألصحاب وأحكمت الرتاج وأوقدت السراج

اجلريان لينظروا ما هذا الشان فقالت هذا الرجل الظالم يتركين كل ليلة حىت أنام مث يتوجه إىل الزواين 
ويدعين أقاسي القلق وأعاين وأتقلب يف أرقي وأشجاين فأخذ الرجل حيلف باهللا ذي اجلالل ويذكر 

ل فتارة يصدق وأخرى يكذب وهو بني مصدق منهم ومذبذب فلم يزاال يف عويل للحاضرين حقيقة احلا
وصياح إىل أن ظهر تباشري الصباح فحضرا إىل القاضي واختصما وشهد بعفة الرجل الصلحاء والعلماء 
وأظهر اهللا احلث وثبت على املرأة اخليانة والفسق ولوال ذلك لذهب الربيء غلطا وانقلب صواب احملق 
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 هذا املثل لتعلم أيها امللك البطل خيانة الدب وبراءة اجلمل والرجل إذا عن "وإمنا أوردت"طأ الصادق خ
فعل الشجعان يتشبث حببائل الشيطان ويستعمل مكر النسوان ونظري هذا الكياد ما وقع بني صادق دمشق 

 يسعها هذا وفاسق بغداد وهي قضايا جليلة األبواب طويلة الذيول واألذناب قد دونت يف جملدة ال
الكتاب ففكر الريبال يف هذه األحوال مث أمر ما إىل االعتقال وكان للملك سجان ذكي كنيته أبو 

احلصني وامسه ذكي فتسلمهما واحتفظ ما فلما استقرا يف قبضة احلبس واستمر أمرمها حتت أذيال اللبس 
على حكاياما إىل السجان ومها توجهت الفارة اليت كانت مسعت سر مناجاما واطلعت من أول األمر 

يف أضيق مكان وسألته عم ماذا آل إليه أمرمها من شأن فأخربها حباهلما وجهل عاقبة مآهلما وأنه ليس 
بعامل من املظلوم منهما والظامل فقالت الفارة أسألك يا ذا الشطارة والذكاء واملهارة إذا ترجح ألحدمها 

ملرضي عنه والغضوب عليه تطلعين على ذلك ألنظر إليه قال اجلانب وتبني الصادق والكاذب وتعني ا
السجان للفارة لقد فهمت عنك باإلشارة وأدركت من فحوى العبارة أن لك اطالعا على هذا األمر 
وفرقا جليا بني مترة واجلمر فإن كنت مشمت من ذلك روائح فبادري بأداء تلك النصائح فإن قولك 

تقصدي ذا اإلرشاد إال مصلحة العباد وكشف الغمة وبراءة الذمة مقبول ولك الفضل ال الفضول وال 
وردع الظامل وخالص ذمة احلاكم قالت الفارة وأنا ال أقصد إال إصالح ذات البني ومشوهلما بعاطفة امللك 

    حبيث يصريان كاحملبني ويرتفع 

 مسعت من العلماء النكد وحيصل رضا األسد وحيسم الضرر والضري وختتم عاقبتها خبري وأيضا فإين
وضبطت من نصائح احلكماء ومقاالت ذوي اآلراء أم قالوا إياك والتكلم يف أمور امللك ببيضاء أو 

سوداء وأين بنت اجلرد من ملك الوحوش األسد قال السجان ال تقويل ذاك وال تستحقري جدواك وما 
  : ترين يف فتواك ودونك القول الصادر من نظم الشاعر املاهر وهو

  حكم الصواب إذا أتى من ناقص  قوافتحقرن الرأي وهو م ال

 ائصحط قيمته هو إن الغ ما  ىنتوهو أجل شيء يق فالدر

وإن النصيحة كالعسل واحلق يصدع كاألسل فالعسل يعطي حالوة ذوقه سواء كان يف صحاف الذهب 
اطر بنفسه وماله ويراقب ما أو يف زفة وقاصد الصواب والنصيحة ومن أغراضه لدفع الفساد صحيحة خي

فيه حسن مآله وأفضل املعروف إغاثة امللهوف مسعت يف املثل السائر أفضل اجلهاد كلمة حق عند سلطان 
ل احلكام وناصر دين اإلسالم متصف مبكارم =جائر وهذا هو الطور عند ملوك اجلور وملكنا أعد

 فإن كنت تدرين جبهة االنتفاع أو لك على األخالق والشيم ومعاملة الكبري والصغري باملراحم والكرم
قضايا الدب واجلمل اطالع فقومي وانصحي وقويل تفلحي كما فعل الوزير املنتخب مع كسرى يف حالة 



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  204  

 أبو احلصني السجان ذكر أنه كان النوشروان زوجة "قال"الغضب فسألت الفارة هذا املثل وأخباره 
ر حيث ال نقصان كان أبوها منالسالطني وملوك فاقت النسوان خيجل قدها األغصان وخدها البد

األساطني وكان أنوشروان قتل أباها وأخاها واختذها لنفسه واصطفاها وكان مشغوفاً حببها متخوفاً من 
قرا لئال تتذكر قتيليها فيستويل طلب الثار عليها فلم يزل متحرزاً من أفعاهلا مراقباً تقلب أحواهلا فاتفق 

ا على السرير وحوهلما من اجلواري احلسان بدر منري وظيب غرير فتاقت نفسه إليها أنه كان جالساً معه
فمد يده ووضعها عليها فنظرت إىل اجلواري فرأت أعينهن إليها ناظره فصارت بني طريف االنقياد 

  : واالمتناع حائرة وكانت قد مسعت من أبيها ما رأته من أقارا وذويها معىن ما قيل

 وىأني أقبل من أه يراقبنا  النرجس الذيوأني ألستحي من 

فخطر بباهلا أنه إذا استحيا من عيون النرجس وهي جامدة فكيف ال أستحي منت عيون إنسان يف مراقبتنا 
غري راقدة فغلبت عليها احلرية وإن جدع احلالل أنف الغرية فانكمشت من كسرى وزادها احلياء واهليبة 

ليه فانفلتت منه ملا استعصت عليه فوقع عن سريره العايل وعال حلقه التمر انقباضاً وكسراً فجذا بقوته إ
الغايل وتبسم بعض تلك اجلواري من غري اختيار فاضطرب ملا اضطرم فيه النار وتذكر ما كان تومهه من 

ا يف أخذ الثار وفار دم قلبه ملا غار فدعا وزيره الكبري ودفع إليه ربة السرير وأمره بإزهاق نفسها وإسكا
رمسها من غري مراجعة وال شفاعة وال مدافعه فحملها إىل مرتله صعب األمر ومشكله ومل ير بداً من 

إمضاء مرسومة وامتثال أوامر خمدومه مث تدبر يف املآكل ونادته ربة احلجال مهالً أيها الوزير الناصح املشري 
 ذنب الذي يف بطين املودع من امللك ذو الرأي والتدبري هبين أين أخطأت وعن مرضاة امللك أبطأت فما

ومل جيين فال بأس أنك تستشريه فانك ناصحه ومشرية وإن كان ال بد من قتلى واستقر الرأي على نبلي 
وبتلي فاستمهله إىل أن أضع مث لك األم وتبقى التبع فانه كان يعطي النذور واألموال ويطلب الولد يف 

ل فعرض الوزير على امللك ذلك فأىب واستعمل يف ضروب ضربة ظلمات الليال ويدعو بذلك ربه ذا اجلال
أحد عبارة وترفق فنبا فعرف إن أخالقه ثائرة وأنه ال بد أن تطفأ تلك النائره فإذا برد قلبه ومهد كربه 

  : يطالبه بالفرع أن مل يطلب األصل وبعد القطع ال ميكن الوصل كما قيل

 راش تطوي النية نوليس لما  طوى الموت ما بيني وبين أحبتي

    

فرأى الوزير الرأي يف التأخري فأودعها عند احلرمي وسلك يف احلزم الرأي القومي وجعل نفسه هلا وقاية إىل 
أن أخذت مدا النهاية فوضعت ولداً ذكراً غصن بان مثمراً قمراً فقام الوزير بتربيته وإصالح رضاعه 

  : فق املبني مريب بالدالل مغذي بالكمال فكأنه فيه قيلوأغذيته إىل أن بلغ سبع سنني وهو كبدر األ
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 هيغار الغصن من حركات وقد  هاتتحار الشمس من لمع جبين

 مشركاً أضداده في صفاته وال  ايهشتعالى اهللا لست م وخد

 هراتعليالً وهو في سك فنام  رمى مهجة المضني باسهم لحظه

د يف بعض اجلهات فتبدد العسكر وصار كاحلجيج إذا نفر فركب كسرى يف بعض األوقات وخرج يصطا
ووقع كسرى يف ناحية عن العسكر منفرداً فصادف غزالني يسوقان ولداً ويذكران يف ذلك القاع ما قاله 

  : عدي ابن الرقاع

  قلم أصاب من الدواة مدادها  هأغن كان إبرة روق تزجي

مها ففوق السهم اخلفيف حنو اخلشف الضعيف فلما فهجم عليهما ودنا إليهما فلما قصدمها تركا ولد
رأت أمه السهم داخلها الوله واهلم فقصدت للسهم دون ولدها واستقبلت نصل كبد القوس بكبدها 

فأراد طالق السهم من الكبد ليصيب به حنر أم الولد فاعترضه الفحل بصدره وتلقاه دون حنرها بنحره 
حه وجسده فتذكر كسرى ولده وأمه وضاعف حزنه عليهما مهه وجعل نفسه وقاية ألم ولده وفدامها برو

وغمه وتذكر ما سلف منه يف حق زوجته وما عاملها به حني وقع به من الغضب يف سورته وتأمل ما 
قالته يف حق قرة مهجته وما أجاب يف ذلك إىل أن وردت إىل املهالك وقال إذا كان هذا احليوان الباغم 

كحماة احلقائق فلم مل يفعل ذلك احليوان الناطق مث فاضتدموع عينيه فرمى املائق محى حقيقته برحمه 
القوس والسهم من يديه ورجع متفكراً وعلى ما فرط منه متحسراً ودعا الوزير الناصح اري واملستجري 
وذكر له ذلك النكد وما رآه من الغزالني والولد وحترق فقد حظيته وتأمل ملصاب فلذة كبدته فدعا له 

وزير وقال الصرب نعم النصري كان قد سبق مين اشارة ولكن املفرط أوىل باخلسارة الصديق الصادق ال
والرفيق املوافق يقول ما أصنع نصحت فلم يسمع واخلبيث املنافق واحلسود املماذق يقول أردت أن أقول 

انصرف وعىب محال ولكن تركت الفضول وال حيلة للملك والوزير فيما جرى به قلم التقدير مث دعا له و
من اهلدايا والتحف وألبس ابن امللك أفخر ملبوس وجهز أمه كما جتهز العروس وأضاف إىل ذلك من 
املراكب امللوكية واخلدمات السلطانية وأقبل ما إليه وعرض كل ذلك عليه وقال يا ملك الزمان أنا 

 القدم وها قد قدمت إليك من رأيت هذا اليوم يف ذلك األوان وعلمت أن الندم سيعم من الرأس إىل
التحف الدر مع الصدف والورد والزهر والغصن والتمر والفرع والشجر والشمس والقمر متعك اهللا ا 
ومتعها بك وحرس من األسواء منيع حرمك وجنابك فأجنرب بذلك كسرى ونال بشرى ويسرى وطاب 

   :سرياً ومسرى وسر صدره وانشرح وأغمى عليه من شدة الفرح وأنشد

  من عظم ما قد سرني أبكاني  هالسرور علي حتى أن طفح
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 من فرح ومن أحزان تبكين  ادةعين قد صار البكالك ع يا

  : مث أمر ببساط السرور وجلس يف النشاط واحلبور وأنشد

 علي بمهجتي جادت  يتوسهالً بال أهالً

  من بعد طول الهجرة  اهبها وبوصل أهالً

 يوسهالً بالت أهالً  يننأدر المدام وغ

    

مث أفاض خلع األنعام والرضا واإلكرام على الوزير وشكر له حسن التدبري وارتفعت عنده مرتلته 
 هذه األمثال لتحذي على هذا املثال فان كان عندك ما يزيل "وإمنا أوردت"وتضاعفت يف االرتقاء مرتبته 

إبدائها منة عظيمة ونعمة على امللك جسيمة ستبلغين الشك واألغاليط وحيق احلق ومييز األخاليط فان يف 
بذلك العيش اهلين وترقيين به إىل املقام السمي السين وإن أخرت النصيحة فقد شاركت اخلائن يف األفعال 
القبيحة قالت الفارة ما أدق ما نظرت وأحق ما أشرت ال تردد للعقل يف صحة هذا النقل ولكن من أنا يف 

فارة حىت تطلب الرفعة فال أنا يف العري وال يف النفري وأين من مبدأ أمري وطول عمري الرقعة ومن يقبل لل
يف زوايا اخلمول أحنرز من فضالت الفضول ال لصحبة امللوك يل صورة مجيلة وال يف طريقة السلوك سرية 

عجم معدن نبيله ال أمينة وال ثقة وأصدق أمسائي الفويسقه فكيف أصري مصدقة وقد أباح سيد العرب وال
اللطف والكرم واملبعوث مبكارم األخالق والشيم صلى اهللا عليه وسلم قتلى يف احلل واحلرم فلو طلبت 

مصاحبة من فوقي خلرجت عن دائرة طوقي وصريت نفسي ضحكة للناظرين وهرأة للساخرين خصوصاً 
عد طوره ومن ملك األسود وسلطان الوحوش من النمور والفهود ورحم اهللا أمر أعرف قدره ومل يت

أعجب العجب أن جيين من الشوك العنب ولو فعلت ذلك لكنت كقرد حالك ذميم هالك ادعى رياسة 
املمالك ومن أحسن األمثال ما يقال إن السلطان لألنام مبرتلة احلمام البعيد عنه يطلب قربه والداخل فيه 

 وال بأمثايل وحيث أشرت على بأداء يشكو كربه فاال يليق حبايل أن ال أشغل بايل اخلايل مبا ال يليق يب
النصيحة وبيان احلالة الفاسدة من الصحيحة طالباً ملرضاة امللك وصوناً خلاطره عن األمر املشتبه املشتبك 
والفكر املريب املرتبك فأنا أمتثل مرسومك وأودع ذلك معلومك بشرط أن ال تذكرين بشفه وال تشري 

ى ما اشترطت فمدت لسان القول وبسطت مث ذكرت ما جرى بني إىل امسي بنكرة وال معرفة فعاهدها عل
الدب واجلمل من فصول وقررت براءة ساحة اجلمل باملعقول واملنقول فلما اتضح أليب احلصني السنجان 

نزاهة عرض اجلمل وأن الدب هو الذي أغراه على قصد األسد ومحل وحتقق ذلك بالربهان القاطع 
 األسد وأخربه مبا صلح من األمر وما فسد وأنه إمنا تأخر عن خدمة والدليل الساطع توجه إىل حضرة
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خمدومه ليصل إىل ما يف جيب الغيب من مكتومة فلما حتقق الليث ما يف هذا األمر من صالح وعيثومن 
هو الصاحل من الدب واجلمل والطاحل أرسل إىل الغراب وعرض عليه هذا األمر العجاب وطلب منه 

بناه الدب من اإليقاع وشاد فقال الرأي عندي أن جتمع العساكر وتنادي للبادي اإلرشاد إىل هدم ما 
واحلضر وحيضر الدب واجلمل وبعرض على اجلميع هذا العمل فإذا ظهر احلق وانكشف سجاف الباطل 

عن جبني الصدق وتبني الظامل من املظلوم وتعني الصحيح من املثلوم يرى رأيك السعيد ما يقتضيه 
مر به ويرتضيه وجيري على كل منهما ما حيكم بتنفيذه وميضيه حبيث ال ينتطح يف ذلك ويسلك ما يأ

عرتان وال خيتلف عليك فيه اثنان فلما كان ثاين يوم أمر األسد جبمع القوم وإحضار احلمل الربي والدب 
اهللا وذكر فضله املفتري فخضر الكبري والصغري واجتمع األمري والوزير مث عال امللك على السرير وأثىن على 

هذه األمة وما هلا من رقة وجالله وأا ال جتتمع على ضالله مث قال ما تقولون يف رفيقني شفيقني صديقني 
مل يكن بينهما سبب مكاحله وال موجب منازعة وال جماحله سوى احملبة املليحة واملماحلة واملودة الصافية 

ش حسد أحدمها رفيقه وخان من غري سبب صديقه الصاحلة ببيتان يف فراش ويستعينان على حسن املعا
وسعى يف إراقة دمه وعدم وجوده بوجوب عدمه فماذا جيب على هذا احلاسد املنافق يف عمله الفاسد 

الطالب ترويج باطله الكاسد وقصده ذلك الربي الصاحل الغافل السري والسعي به إىل احلكام والقائهم 
 وحتمل مثل هذه العظائم فأجاب اجلمهور إن من أكرب الكبائر قول بسببه يف اآلثام وارتكاب هذه اجلرائم

الزور وقد قال رب الكائنات أن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة وهلم 
عذاب عظيم وأن مرتكبه األثيم استوجب العذاب األليم ومن هو هذا اجلرى الكذاب املفتري الذي 

 األمور اهلائلة والكبائر الوخيمة القاتلة والعظائم املؤذية الغائلة خصوصاً يف مثل هذه يرتكب مثل هذه
الدولة العادلة وألي شيء يؤخر جزاؤه وال حيسم داؤه وال يضرب وال يشهر وال يؤمر باملعروف يف هذا 

     املنكر قال األسد 

فاق بني األصحاب والرفاق وارتفع يف ذلك فاكتبوا مبا قلتم حماضر وليعلم الغائب احلاضر حىت إذا وقع االت
الرتاع والشقاق وأمجع على ذلك العقل والسمع فعلنا فيه ما يقتضي السياسة والشرع فاتبعوا شروطهم 
وكتبوا بذلك خطوطهم فعند ذلك طلب األسد أم راشد وأقامها يف ذلك احملفل حلاشد واستنطقها مبا 

يف وجهه مبا مسعت ورقمت بذلك خطها ووضعت تعلم واستشهدها على الدب مبا أجرم فشهدت 
وزكاها احلاضرون وشهد بعفتها وزهدها الناظرون واتفقت الكلمة من الكملة على صدقها وحقيقة 
نطقها فتهلل وجه اجلمل ذا القول والعمل وظهرت على صفحات وجه الدب العدمي الدين واللب 

ته أذعن واعترف أن ال دافع له يف الشاهد وال عالمة االنكسار والفضيحة واخلسار ومل يسمعه إال أن
مطعن وأنه قد اجترم وطلب العفو والكرم فعند ذلك غضب الريبال ومل يبق للعفو جمال فزأر وزفر 
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وغضب الغضنفر ومهر وزجمر وتطاير من أشداقه الزبد ومن عينيه الشرر ومن مشائل حركاته ممضيات 
 خصوصاً على الفقري الصعلوك ومن أحاطت به أوزاره وقلت القضاء والقدر ونعوذ باهللا من غضب امللوك

أعوانه وفنيت أنصاره مث أمر األسد بالدب أن يلقى من البالء يف جدب وأن السباع حتتوشه والضباع 
تنوشه ففي احلال من غري إمهال وال توان وال إمهال شته الذئاب وافترسته الكالب وختاطفته النمور 

مته السباع والتهمته الضباع فقطعوه وبضعوه ووزعوه ومزعوه وخزقوه وحزقوه وتناقضته الببور والتق
وخرقوه ومزقوه ومل يكتفوا بعظمه وإهابه حىت حلسوا من دمه يابس ترابه وكان قد اشتد م القرم فاطفؤا 

بلحمه ودمه بعض الضرم وزال عن أيب أيوب الضر وارتفعت مغزلة ذلك احلر وضاعف اهللا تعاىل عن 
 ساحته أنواع احلمد والكشر وفائدة هذا املثل اجلاري بني الدب واجلمل معرفة فضيلة األمانة براءة

  : ووخامة املكر واخليانة فان اهللا تعاىل غري مضيع أهله وال حييق املكر السيئ إال بأهله كما قيل
 

  وضرب خيانات وطعن مكيدة    ال بناء هذا الدهر يف الغدر أسهم

  سوى ترس تفويض لرب الربية    وما للفىت منها طريق سالمة

  كفالة ما ينوي وما يف العقيدة    وكل امريء رهن بنيته ويف

لمتقني واهللا املوفق والعني واحلمد  هذا آخر باب األسد الصاحل واجلمل األمني الناصح والعاقبة ل"وليكن"
هللا رب العاملني وصلى اهللا على سيدنا حممد خري اخلالئق أمجعني وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال 

  .قوة إال باهللا العلي العظيم
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التاسع الباب   

  في ذكر ملك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين من العقاب

هو لثوب الفضل كاس ولكاس الظرف حاس ويف حدائق األدب أزكى آس  الشيخ أبو احملاسن من "قال"
وال حداق األدباء أذكى آس ويف عيون األعداء أنكى آس فلما أى احلكيم حسيب كالمه الذي استعبد 

در النسيب وذكر من النصائح واحلكم عن ملوك العرب والترك والعجم ومن مباحث اجلن واألنس ما 
 واألنس مث استطرد إىل فوائد البهائم والوحوش ورقم يف دار ضرب البالغة من حصل للسامعني به النشاط

حسن الصياغة والرقوش ما قعد له من زواهر كالمه على سكة دينار الفصاحة أحسن النقوش وعقد 
جبواهر نظامه ملفرق العدل يف دار امللك اكليل العروش افتخر أخوه الفيل بوجوده وقدمه على مجيع 

ه وأفاض على حدائق آماله زالل إحسانه وجوده وقال له يا ندمي الدير وعدمي الضري وقدمي خواصه وجنود
املري ومدمي اخلري قد أفدت حكم سائر احليوان فكر علينا من حكم منطق الطري فابتهج احلكيم يف السعة 

مشل بذيل رأفته اخلاص وانتهض ملبياً بالسمع والطاعة مث أنه قال أدام اهللا ذو اجلالل أيام موالنا اإلمام و
والعام بلغين أنه كان يف ممالك اذربيجان جبل يسامي السماك يف السمو ويعاين األفالك يف العلو غزير املياه 

واألشجار كثري النبات والثمار ويف ذيله شجرة قدمية منابتها كرمية أغصاا مهدله ومثارها مسبلة كما 
  : قيل

 لرباً رضوان ألبسها الحل كان  وفي أصلها وكر لزوج من الحجل

هو وطنهما املألوف ومقرهم املعروف ورثاه من أسالفهما وهو يف الشتاء والصيف مرجع أيالفها يدعى 
الذكر منهما النجدي واألنثى غرغرة بنت السعدي ولذلك اجلبل جبل مقارن من جهة الشرق يسمى 

يه شعاعه ونوره لوقع عن قمة طرطوره يف القارن لو قصد البدر دوره أو رفع رأسه لينظر سوره أو حيل ف
قلته سرير عقاب منيع اجلناب هو ملك الطيور واجلوارح وسلطان السوانح والبوارح وصافات تلك 

القالل وكواسر هاتيك اجلبال كلها حتت أمره العادل العال متوج فوق رأسه باكليل ما يربزه من مثال 
لطريان عزم أبو اهليثم الكاسر مبا معه من عقابني كواسر فكانت احلجلتان كلما فرختا وقاربت افراخها ا

وجوارح الطيور ومن حتت أمره من اجلمهور على الترته واالصطياد فتحيط عساكره بتلك النواحي 
والبالد فكانوا كلما وطئوا ربوة مهودها وسلكوا ما بني كنافها وبطوا وودها تصل طراشة العساكر 

جل فتذهب أفراخها حتت السنابك وتضمحل حتت أقدام أولئك فتقع إىل احليل الذي فيه وكر احل
احلجلتني يف النكد واألحزان وباجلهد واملشقة البالغة خيلصان مها من تلك الداهية الثالغه والنائبة الدامغة 
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فلم يزاال يف نكد على فقد الولد فافتكرتا يف بعض األيام وقد أثر فيهما هذا اإليالم فغيما هم فيه من 
النكد لفقد الولد املتجدد على طول األمد فقال النجدي لبنت السعدي قد كربنا وضاع العمر وحزنا 

  : "شعر"وقاربت مشس عمرنا لألفول وأقدام بقائنا أن تزل وتزول 

  إذا ما انتشبنا في مخالب فقدنا  ادنوليس لنا من يذكر اهللا بع

رنا وقد قضينا العمر يف االنكاد بفراق األوالد مث بعد وال من حيي نشر آثارنا إذا طوى املوت بساط أعما
احلياة ينمحي امسعنا ويندرس بالكلية رمسنا فال حياة هنية وال أخرى رضيه وأي هناء مع فراق قرة العني 

خصوصاً على وجه املذلة والشني ومالنا نظري يف هذا الدهر املبري إال من مجع املال من حلهوغري حله 
  : البليغ واحلرص إىل غري أهله فيصري كما قيلوتركه بعد الكد 

 ينعفواً وأنت دف فيأكله  تؤديه مذموماً إلى غير حامد

وال طاقة لنا يف دفع جيش العقاب وال حيلة إىل اخلالص من عقاب هذا العقاب فذهب أكثر العمر يف 
نا وطرحونا إىل مهلكة تدير هذا الويل وأشبهنا النائم على طريق السيل وإن غفلنا عن أنفسنا رمبا اجتاحو

علينا من العدم طاحونا فالرأي عندي أن نترك هذا الوطن ونرحل إىل مكان ال نرى فيه هذه احملن فانه مل 
  : يبق طاقة على فراق الولد وال قلب حيتمل هذا احلزن والنكد

  فارحموني أنا من لحم ودم  رمذاب قلبي بين دمع وض

 ويد وال تلقاه حييا بال كبد قالت لقد أعربت عما يف فكري وشرحت ما وذاك ألن املرء حييا بال رجل
  : كان جيول يف صدري وهذه حمنة قد أعياين يف دائها الدواء وبالء عمنا فكلنا فيه سواء

 يحيا بال ساق وال عضد المرء

 دبيعيش بال قلب وال ك وال

  بي مثل ما بك يا حمامة فاندبي

     : وقد قلت

  سوى قلب كواه ما كواني  رة ما اعنييعرف حرا ولم

وأنا مل أخل قط يف وقت من هذا الفكر الذي أوجبه اهلم واملقت وأعلم أن سهام آراء العقالء ونبال 
أفكار ذوي النظر من احلكماء إمنا تصدر من قوس واحدة وتتوجه إىل غرض طريقته غري متعددة وقال 

أرباب العقول وأئمة الدين وأصحاب األصول إن قضايا العقالء وأولو التجارب من احلكماء بل أطبق 
العقل كلها صادقة وألسنتها فيما حتكمه بالصواب واألصالة ناطقة غري أن كثرياً ما تشتبه القضايا العقلية 

لسوء التصور بالقضايا الومهية فيقع اخلطأ بواسطة الوهم يف الفهم وينسب إىل العقل ذلك السهم وإال 
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عاً أن القضايا العقلية ال يقع فيه اخلطأ قطعاً وأن قضايا احلس لوقوع االشتباه واللبس فاتفق العقالء مج
يتصور أا حق ويقضي هلا وعليها بالصدق وإذا وقع اخلطأ حلصول االشتباه وعدم التأمل واالنتباه يف 

لبغدادية فوقوع القضايا احلسية والقضايا اليت هي حباسة البصر مرئية كما وقع ذلك يف حادثة الطريقة ا
اخلطأ بالوهم أوىل يف القضايا العقلية ألن طرقها أخفى وأحكمها معنوية فسأل الذكر عن تلك البغدادية 

 كان يف مدينة السالم بعد أن امرأة من املتخذات أخدان اسم زوجها زيد وهي أم "قالت"وما هذا اخلرب 
  : د يف السر واإلعالن قولهعمرو وذات كيد هلا عدة أخدان تدعو لكل باإلخوان وكل ينش

 انولم أرضع لها بلب أخاها  دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن

    

فاتفق أن زوجها زيد دعاه أمري البلد إىل الصيد فركب معه وسار وخلت منه الديار فتسامع بذلك بعض 
ض وهيئة أخداا فتوجه منهم طائفة إىل مكاا فأول من سبق تاجر شبق فدخل بثياب بيض وشاش رحي

نظيفة وصورة ظريفة فأسرع يف الدخول ومعه ما يليق من املأكول فتلقته بالترحاب وأخذ يف لذيذ 
اخلطاب فما استقر القرار حىت قرع باب الدار فظنته زوجها وحققته بوجهها فنهض خائفاً وحتري راجفاً 

ي لطيفه يصعد إليها من وطلب مكاناً خيفيه وكناً يأويه فلم يكن يف دارها خمباة زوارها سوى طقيس
سقيفة فأرشدته إليها فرقي عليها وبادرت إىل األحتاف فإذا هو حريف صراف ففتحت اإلغالق وتعانقا 

تعانق املشتاق فدخل يئة زهراء بلباس أخضر وعمامة خضراء ومعه من احللوى جممع ومن الزجاج أربع 
جي وجاء زوجي فوثب يف رجفة كأنه فجلسا يتذاكران احلوادث إذ طرق الباب ثالث فقالت هبط أو

ورقة سعفة فسأل عن خمباة وستر يغشاه فأرشدته ربة الكريسي إىل طريق الطقيسي فصعد الالحق وحلق 
السابق وبادرت الرتاج ربة التاج وأم األزواج فإذا هو أحد الظرفاء وثالث احلرفاء رجل زيات ومعه جممع 

م فدخل بثوب أصفر وشاش معصفر فشرعا يف املالعبة سكر نبات فتلقته بالتكرمي وأجابته بالتسلي
واملالطفة واملداعبة فدق الباب رابع األصحاب فبادرت الزيات الفرار وطلب خمتفي للقرار فدلتهفي املفر 
إىل املعهود املقر فصعد إليه وحلق بصاحبيه وتوجهت إىل الباب فإذا هو أحد األحباب وهو رجل قصاب 

أهالً وسهالً وارفع : عهود وعلى رأسه مئزر مثني وبيده خروف مسني فقالتوعليه ثياب سود وخفة امل
حمال باحلبيب النجيب والبعيد القريب فدخال واستغال باخلطاب والتهيا عن رتاج الباب وكان يف تلك 

احمللة شخص أحدب أبله يدخل البيوت ويتمسخر فال مينع من ذلك وال يزجر ويالطفه األكابر واألعيان 
جب منه النسوان فمر على باب زيد فرآه ال إغالق وال قيد فدخل على غفلة ومل يستأذن أهله فلم وال حيت

يشعر به إال بعد حلول ركابه فوجم لرؤيته القصاب وخاف من حلول مصاب ونشور واحنرف فقالت له 
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أن قرب الليل املرأة ال ختف إمنا هو أبله مسخرة يف احمللة فأخذوا يتالطفون ويتمازحون ويتظارفون إىل 
وفات النيل، فطرق الباب ووصل الزوج باالرتياب فلم يشعروا إال والبالء قد أقبل ومصام األعظم يف 
أكنافهم قد نزل، فخاتبطوا والتبطوا واحنلة قواهم وارتبطوا وطلب القصاب خمبئ فأرته للطقيسي درباً 

فيه وهو مضرور وغطته بغطائه وطلب األحدب من شر زيد املهرب فكان يف أرض البيت تنور فرتل 
وسترته ببعض وطائة وأراب زيد الفتح يف إبطائه مث توجهت إىل الباب وهي يف اضطراب فدخل زيد وهو 

سكران ومن تأخري فتح الباب غضبان وكان قد تناول مع خمدوميه ولعبة بشيخ عقله بنت كرومه، فلما 
كرهت فقدك وخاطري : أهلا ما هلا فقالتنزل عن السرج رأى الزوجة يف هرج ومرج فأنكر حاهلا وس

تكذبني أي دفار بل تسخرين يب أي فجار إمنا أنت يف : عندك فال ذقت بعدك وال عشت بعدك فقال
أنت جمنون وأي حركة عندي تكون؟ فشرع يف حرا واستطرد : حركة فال طرح اهللا فيك بركة فقالت

لى ما فيه من كيت وكيت فخشية أن خيرج من سبها إىل ضرا وعزم على تفتيش البيت واإلطالع ع
أمرها عن دائرة الستر إىل لو كان وليت فتداركت التفريط قبل وقوعه وبادرت إىل تاليف التالف باهليت 

إهلي وسيدي : فتشكت من األذى وقد تناوهلا بالضرب والبذى ورفعت يدها إىل الدعاء بالندى وقالت
براءة ساحيت عندك معلومة فانزل إىل أمتك ملكا من وسندي ومعتمدي إن كنت تعلم أين مظلومة و

مالئكة رمحتك خيلصها من هذا الظلوم ويكشف ستر هذا السر املوهوم فبادر التاجر باإلنتهاض ونزل 
بثيابه البياض ودخل عليه وقبض على أذنيه وصفعه على خديه وقال أتركها يا ظامل فإنك معتد آمث وهي 

تني ولكمه لكمتني مث أم الباب وترك األصحاب وشرع يف الذهاب فلما برية ومشائلها زكية وضربه ضرب
يا أفحش الفواحش وأش النواهش تريدين خدعي وسخري : رأى هذا زيد عرف أنه خديعة وكيد وقال

وخذيل وختري وتبغني مبا تبغني ختلي ومكري أولست بعريف أنه لك حريف مث زاد يف سبها وماد إىل 
إهلي وسيدي وجاهي إن كنت تعلم أن هذا األظلم أنكر احلق ورآه وما صدق كبها وضرا فقالت يا 

فانزل عليه ملكا آخر ذا جناح أخضر يأخذ حبقي منه ويكشف سترك عنه فقال احلرفاء وكانوا ضرفاء 
للصرييف قم غري خمتفي وشدد عليه وأوصد األمل إليه فنهض يف ذلك املعلم وبادر إىل السلم ونزل إليه 

     ودخل 

أكفف يا ذا العار عن عفيفة األستار فإا برية وعما تضنه عرية ومد يده بكمه وبالغ يف سبه : ليه وقالع
وشتمه مث خرج من الدار وبالغ يف الفرار فقال يا للدربة من ذي القحبة الناس بواحد وأنت باثنني وقد 

 العاملني تعلم أن هذا من يا إله: جعلت زوجك ذا القرنني مث أخذ العصا وضرا ضربة من عصى فقالت
الظاملني أمدين بامللك األصغر صاحب الدرع واملغفر والثوب املعصفر يربئ ساحيت ويهدئ راحيت فإين 
مظلومة وقصيت معلومة فقال اجلزار للزيات قم أرنا الكرامات وقد صنعتك وهات فنهض الزيات ونزل 
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عن لوم الربي واقصر أيها املشتري املفتري مث إىل ذلك املفتات وقال أيها اللئيم كف عن احلرمي وارجع 
تناوله بعصاه إىل أن آمل قفاه مث تركه يف احلركة وخرج هاربا وقصد جانبا فقال زيد يا أوسخ القحاب 

وأوسخ ذوات السباب تعدين حرفائك واحدا واحدا وتعرضينهم علي صادرا وواردا مث ض بالعصا 
دت ونادت إهلي هذا مل يعترب مبالئكتك الكرام ومل يرتجر ذا وتناوهلا مغليا ومرخصا فمادت وآدت وبا

الضرمواإليالم فأمدين مبلك النريان الزبين األسود الغضبان خيربه بصدقي ويأخذ منه حقي ويفعل معه ما 
جيب فإن راجيك مل خيب فما عتم القصاب أن زجمر كرعد السحاب وأخذ يف االضطراب واالصطخاب 

باب فلما مسع زيد العياط واخلباط وزماجر اهلياط واملياط ت وأخذه الضراط وأسرع يف السلم االنص
فدخل عليه يف بعثرة وغدمرة وتزيا بصورة بشعة منكرة وخطف من يده العصا وضربه ا حىت شصا 

وقال أي أحنس ذميم وأتعس زنيم أما زجرك واك وكفك وكفاك من تقدم من األمالك أمي اهللا ألن مل 
 ما لك ومنالك تشركها لتدمرن ديارك ولتمحون آثارك مث تركه وذهب وأودعه مجر اللهب تتركها ويف

فلما رأى احلال نسجت على هذا املنوال استكان وطلب األمان ومعك عينيه وضم يديه ورجليه وجعل 
 يتأوه من أمل الضراب وقال كان الدعاء يف هذه الساعة مستجاب مث قال من شدة كربه وحرقت قلبه إهلي

وموالي كما استجبت دعائها استجب دعائي وكما أنزلت من السماء لنصرها ملوكها فأخرج هلا من 
األرض عفريتا ينيكها وليكن ذلك مبرآى من عيين وأمامي ويربد أوامي فما صدق صاحب التنور حني 

مام هلوه مسع الدعاء املذكور والنداء املقبول املشكور حىت طفر من جمثمه كالشواظ املسجور وأقام أ
املصاب واستعمل من قواعد النحو الرفع واجلر واالنتصاب ورفع العمودين وأوجله احملراب وال زال ذلك 
اإلمام يتردد يف البيت احلرام وقد نال يف احلرم آمنا حىت رمى اجلمرات وأمىن مث قبل فاهها وخرج مسرعا 

يا أقذر القحاب هكذا يكون : اليه مث قالمن ذراها وخلى الدار تنعى من بناها ففتح زيد عينيه ومحلق حو
 هذا الكالم والتمثيل لك يا إمام ليتبني لكل عامل مهام وليتبصر أولوا "وإمنا أوردت"الدعاء املستجاب 

العقل واألفهام الفرق ما بني قضايا احلس والعقل واألوهام وقد شبه العقل جبل عال عزيز املنال وكل من 
عليه ال يصعده إال من طريق واحدة منها يوصل منه إىل الفائدة وسلوك طريق قصد الصعود إليه واالرتقاء 

املعاشرة مع العقالء وذوي اآلراء األذكياء يف العداوة وانصداقة والكدرة والزياقة واللطافة والكثافة 
واخلوف والرجاء واالبتداء واالنتهاء إمنا هو من باب متحد ال من طريق متعد وألجل هذا يا متبصر 

لوك مثل هذه الطريق معهم متيسر ال متعوج وال متعسر ورأس خيط هذه السموط باالستقامة والسالح س
مضبوط خبالف اجلهال واخللعاء واحلمقى والسفهاء فإن أمورهم منفرطة وأفكارهم وآرائهم غري منضبطة 

     :  وقيلفتتكدر خوار العقالء يف تعليمهم ويعيا طبيب الفكر يف ذيب أمحقهم وتأديب سفيههم
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 ونخال يعتريه جن وأخاف  لاقدو عآلمن من ع إني

  أدرى وأرصد والجنون فنون  هريقفن واحد وط والعقل

وهلذا قيل معاداة العاقل خري من مصافاة اجلاهل مث قالت غرغرة يف أثناء هذه القرقرة وأما ما ذكرت من 
حديث أشرف جنس اإلنسان أن حب الوطن من البيان من مفارقة األوطان وترك هذا املكان أما مسعت 

اإلميان وقد ألفنا وطننا وحبه وقلع أصول حمبته من قلوبنا صعبة وهو يف معزل عن طرق اجلوارح ومكمن 
عن السوائح والبوارح وإمنا تعرض ألوالدنا تلك اآلفة من تراكم العساكر املصافة ومن حيصل من أقدامها 

ن هذا الوطن خيرج من أيدينا هذا السكن وال حنصل على مأوى يليق أو من كثافة وأنا أخاف إن انتقلنا م
ال توافقنا الغربة أو مينع مانع يف الطريق فنقصد الربح فيذهب رأس املال فنخسر ما يف أيدينا يف احلال وال 

د حيصل املأمول يف االستقبال وكيف وهو مسقط رأسنا وحمل أنسانا وأناسنا فاألوىل بنا الرضا واالنقيا
ألوامر القضا ومالزمة الوطن القدمي والسكون حتت تقدير العزيز العليم وقد قيل إمنا يشفي العليل إذا ترك 

مشتهيات نفسه وقيد متمنياته يف قيد حبسه والبد للمريد من ترك املراد وللقانع من قطع النظر عن 
د وحصول االنكاد وما يقع اإلزدياد واحلرية يف رفض الشهوات وكل ما هو آت آت وأما وقائع األوال

منهم بسببهم يف كل أوان فنحسبها إحدى ما حيدث لنا من نوائب الزمن وحنن بل كل املخلوقات عرضة 
للنوائب واآلفات وطعمة لسنابك املقدور وبة حلوادث الدهور ولو انتقلنا عن وطننا وحتولنا عن سكننا 

ورنا األباعد ال يطيب لنا مقام وتتكدر أوقاتنا على وبعدنا عن هذا اجلانب ونزعنا عن األهل واألقاربوحا
مر األيام فال نزال بني تذكر الوطن املألوف وحتنن إىل الصاحب املعروف فيسهل عند هذه األنكال مفارقة 

األطفال مث أعلم أيها الصاحب األعظم أنه لو تيسر لنا مع االنتقال انتظام األمور استقامة األحوال 
ت األنكاد وصفا الوقت وزال املقت فان اخلاطر يشتغل ونار القلب بسببهم تشتغل وحفظت األوالد وزال

فانه من حني وجود الولد يتقيد بتعهده القلب واجلسد وتصرف اهلمة إىل القيام مبصاحل معاشه إىل حني 
لك ترعرعه وارتياشه ويزاد القلب تعلقاً مبحبته ويتقيد اخلاطر بااللتفات إىل عمل مصلحته ويتضاعف ذ

يوماً فيوماً وشهراً فشهراً وعاماً فعاماً فان نابه والعياذ باهللا حنو أمل أو أصابه ضراً وسقم التهبت عليه 
اجلوارح وانقلبت اهلموم على القلب واجلوانح فان آل ذلك إىل املوت واستحال وجوده إىل عدم وفوت 

غ سن اإلدراك ساملاً من اآلفات وجنا فهو املصيبة العظمى والطامة الكربى وأن سلم من هذه العاهات وبال
إىل بر الشباب من حبر املخافات ازدادت كلفة وتضاعفت مؤنته وركب والداه يف ذلك كل صعب 

وذلول وذهبا من مسالك الكد والكدح يف كل عرض وطول وحتمال أنواع املشاق واآلثام وارتكبا فيما 
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عاً وألوامرمها منقاداً مسيعاً وأما إذا ركب مجوح اكتسبا أصنافاً من احلالل واحلرام وهذا إذا كان مطي
  : العقوق ونسي ما هلما عليه من حقوق فهي مصيبة أحرى وداهية كربى ويصري كما قيل

 ده بله ما من صداقت عدواً  ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى

    

 اآلخرة سد عظيم ما خيلص وعلى كل تقدير وأنت ذا خبري وبدقائقه عليم أن األوالد بني األبوين وبني
مع االلتفاف إليهم هللا طاعة وال على االنقطاع منهم إىل طريق اآلخرة وناهيك يا ذا الذكاء والفطنة أخبار 

من أنقذك من هذه احملنة إمنا أموالكم وأوالدكم فتنه فامسع هذا الكالم بأذن التحقيق واسلك يف سرب 
وجود األوالد عند ذوي البصرية من النقاد مزيف ومتاع معانيه أوضح طريق وحقق يا ذا اإلرشاد إن 

مزخرف وسم حتت حلوى وسرور فوق بلوى وعارية مردودة بعد أوقات معدودة وأيام حمدودة بل لعبة 
من خشب مموهة بالذهب وطالء من نضار على كوب من فخار وقد نبه على هذا رب العباد بقوله إمنا 

خر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد وكما أن األطفال الصغار الغافلني احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفا
عن دقائق األسرار إذا نظروا إىل اللعبة املزينة واخلشيبات املصبقة املستحسنة التهوا ا عن اكتساب 

اآلداب ومالزمة العلماء واملشايخ والكتاب فيبلغون وهم جاهلون وعن طرق اكتساب الكمال ذاهلون 
ون وهم أحداث ويتصورون أم طاهرون وهم أخباث كذلك كل من التفت إىل غري اهللا خاطره ويشيب

والتهت بأموره الدنيا من املال والولد سرائره وضمائره وحرم من األطالع على دقائق امللك وامللكوت 
وات وأن وفاته لذات الوقوف على دقائق الرغبوت والرهبوت فهو عن اهللا تعاىل حمجوب ويف عساكر األم

  : كان حياً حمسوب كما قيل

 وربور قوأجسادهم دون القب  وفي الجهل قبل الموت موت ألهله

 ورشور نفليس له حتى النش  هبلامرأ لم يحي بالعلم ق وإن

قال اهللا تعاىل وكلمته العليا املال والبنون زينة احلياة الدنيا وهذا صريح بالشهادة على ما نقله وجلوت 
قلبك بتقريره وصقلته فال تكونن اله وال تعلقن قلبك بغري اهللا قوالً واعتقاداً وعمالً فالباقيات صدأ 

الصاحلات خري عند ربك وخري أمالً واجهد يا حبيب يف إصالح قلبك الكليم وأصغ ملا قاله احلكيم احلليم 
نفع مال وال بنون إال من أتى اهللا متحرزاً من نكاية العذاب األليم عامالً مبا يرضي السميع العليم يوم ال ي

بقلٍب سليم وإذا علمت هذا وحققته وحررته وصدقته فاعلم إن األوىل حبالنا واألحسن للنظر يف مآلنا أن 
نعد ما حنن من مجلة النعم وإن هذا الذي قسم لنا من القسم يف القدم وال ننقل عن دائرة الرضا والتسليم 
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حوادث الزمان وال نرخي يف ميدان الطمع العنان ونعرض على جامح قدماً عن قدم وننظر ما يتولد من 
  على بقاع وكم نور بال مثر =كم نار بادية شبت لغري قرى:اخلاطر ما قال الشاعر

  فالدهر يأتي بأنواع من العبر  عليم أموراً أنت تنكرها هون

املنقول لقد غصت يف حبر الفطنة قال النجدي مجيع هذا املقول صادر من موارد املعقول موافق ملا ورد به 
على جواهر احلكمة فما تركت يف ميدان املسائل مقاالً لقائل وال جماالً جلائل ولكن ال ينبغي للعاقل أن 
يغفل عن حوادث الدهر وال يسند ظهره لكواذب العصر فان طوارق اآلفات وخوارق العادات وحمن 

 يف أنواع أطوار والفلك الدوار له يف علم األدوار الزمان وفنت الدوران حمتجبة وراء أستار ومستورة
لعيبات أبكار يربزها للنظار فتلعب باألفكار ويذهب يف سنا برق خمارفها أبصار األبصار وخيطئ يف 
حركاا الرأي املصيب ويدهش يف دجى حندسها الفطن األريب وقد بادت الفكر وعجزت القوى 

يربزه كل وقت من الصور من وراء ستر الغيب مستعداً والقدر وحارت عقول البشر دون إدراك ما 
للقضاء والقدر ومل يعهد من الدهر اخلؤن والزمان اون إذا استقام أو قزل أو جد أو هزل أو أمر بنازل 

فرتل أو وىل أو عزل أو أقبل أو اعتزل أو غزل أن يرسل قبل ذلك منذراً أو مبصراً أو حمذراً اليستيقظ 
جلامث أو يتحرك القائم وإمنا حيطم بغته ويهجم يف سكته ويأخذ على ته فال يفلت منه النائم أو ينهض ا

  : فلته وال يهمل إىل حلظة وال لفته وقد قيل

  إن الحوادث قد يطرقن أسحارا  هأولراقد الليل مسروراً ب يا

 ارانآخر ليل أوقد ال فرب  هاب أوليل طلتركنن ل ال

 غفلة أو ذهول عند قدوم هذا اجليش املهول فاخترم والعياذ باهللا واحداً منا وحنن وعلى هذا لو وقع منا
  : أحسن ما نكون سكوناً وأمناً فكيف ترين يبقى حال اآلخرون إال كما قال الشاعر

 منه ذلك الواحد يؤخذ  ما حال من كان له واحد

    

السكن وهل تفي لذة وصال ألفي سنة بأمل وإذا بقي أحدنا وانعزل متوحداً ماذا يفيده الوطن واجلريان و
  : فراق تلك الساعة اخلشنة كما قيل

 زيقفذي كبدي أحق بالتم  كان فراقنا على التحقيق إن

  ما كان يفي بساعة التفريق  دام لنا الوصال ألفي سنة لو

  : وقال أيضاً

 بدت فيه ال شمس وال قمر وال  ال كان في الدهر يوم ال أراك به
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مل يفتكر يف العواقب قبل حلوهلا ويتأمل يف تداركها بقدر الطاقة قبل نزوهلا ويطمئن إىل سكون وكل من 
الزمان ويسند ظهره إىل مسند احلدثان وحييل الكوائن على القضاء والقدر ويرفع يد التدبري عن تعاطي 

لدامغة فأىن أسباب احلذر كان كمن ترك إحدى زاملتيه فارغة وحشا األخرى من األحجار الثقيلة ا
يستقيم حمملة أو يبلغ مرتله فال يزال محله مائالً وخطبه هائالً فالعاقل يسعى فيما يظن نفعه ويبذل يف ذلك 

  : غاية جهده ووسعه وال يترك الطلب وال يغفل عن السبب ويعمل مبوجب ما قيل

  ومالي في قضاء اهللا حيله  يفال وأبيك ال أدع احتياط

حلجال تعاطي األسباب ال يقدح يف االتكال وناهيك يا مليحة العمل حكاية وعلى كل حال يا ربة ا
 بلغين أنه ترافق يف املسري عرب مع بعري فكان "قال"احلمار مع اجلمل فسالت غرغرة أن بني ذلك ويذكره 

ه احلمار كثري العثار مع أن عينيه تراقب مواطئ رجليه وكان اجلمل على عظم هامته وعلو قامته وبعد عيني
عن مواطئ يديه ورجليه ال تزال له قدم وال يصل إليه أمل فقال احلمار للبعري أيها الرفيق الكبري ما بايل يف 
املسري كثري التعثري دائم الوقوع والزلل والعثار واخلطل ال أخلو من حجر يدمى مين احلافر أو عثرة ترميين 

 شيء وأنت ال تنظر مواطئ اخفافك وال يف حفرة حافر مع أن عيين تراقب يدي وال تنظر سوامها إىل
تعرف على ماذا تقع رؤس أطرافك ال حجر يصيب خفك وال شوكة خترق كفك وال جورة تقع فيها 
وال ختتل عن طريق متشيها وال أدري هذا مماذا قال أبو صابر يا أخي نظرك قاصر وفكرك غري باصر ال 

إذا أدمهك ما دهاك عجز عنه اك فال تشعر إال تراقب ما بينيديك وال تنظر ما أمامك ألك أم عليك ف
وقد وقعت واخنرق ما راقعت فال ميكنك التدارك والتالف إال وأنت رهني التالف وأما أنا فأراقب ما 

يصري من العواقب وأنظر أمامي الطريق على بعد فأميز املسلوك من قبل ومن بعد فال أصل إىل صعب إال 
د سهلته وال إىل وهدة إال وقد عرفت طريقها وال إىل عقبة إال وقد كشفت وقد أذللته وال إىل وعر إال وق

واسعها ومضيقها فاستعد لألمر قبل نزوله وأتأهب للخطب قبل حلوله واحتال لقطعة وصوله وأحله قبل 
أن يعقد وأقيمه دون أن يقعد وهذه قاعدة للفقهاء وأصل كبري للحكماء من العلماء أم قالوا أن الدفع 

  :  من الرفع ومن كالم األلباء وأصول حذاق األطباء قولهأهون

  من سبب في بدن إذا عرض  الطب حفظ صحة برء مرض

 هذا املثل عن احلمار واجلمل لتعلمي ياست احلجل أنه ال بد لنا من األهبة قبل النكبه فما "وإمنا أوردت"
 العسكر الفيض فال بد من أعمال كل مره تسلم اجلره وقد قرب وقت وضع البيض وبعده يدمهنا من سيل

  : الفكر املصيب يف وجه اخلالص من هذا األمر العصيب كما قيل

  مهد لنفسك قبل النوم مضطجعاً
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قالت غرغره احلكيمة املدبرة مجيع هذه األخبار ال ختلو عن دقيق األنظار وحتقيق مصيب األفكار وغامض 
وميتثله ويقبل عليه وكل فكر مصيب جيثو لألقتباس بني معاين األسرار وكل عاقل يقبله يديه ويقبل يديه 

يديه ولكن طالب األغراض الدنيوية واملسارعون إىل نيل املرادات واألمنية على فرق شىت وأنا أفصلها 
حتماً منهم من يبلغ اآلمال بقوة اجلند وبذل األموال ومنهم من يساعده الدهر ويعاضده معاون العصر 

  :  فيقوم معه كل كبري وصغري كما قيلوينهض له مسعد التقدير

  كانت له أعداؤه أنصارا  أراد اهللا نصرة عبده وإذا

    

فيقبض له املساعد ويعضده املقارب واملباعد فال حيتاج إىل كبري وال يف سعي وال يف استماع النصيحة 
أفلح وحيثما ونفعها إىل وعي بل يصل إىل قصده بدون كده وبغري جهده وجده فمهما فعل أجنح قصد 

توجه أربح وأينما مال أرجح ومنهم من حيتاج إىل جهد جهيد وسعي مديد وكد طويل عريض وجد 
عريض غري غريض مع مساعد ناصح ومعاون صاحل وتعاطي أسباب وقرع أبواب وفكر دقيق ومسعد 

واهللع رفيق حىت يبلغ مراده ويصل إىل ما أراده ومنهم من تغلب عليه العجلة والطمع وشدة احلرص 
فيسارع إىل نيل ما يرومه فيلقب يف هرة احلرمان حرصه وشومه فيقع من التعب والنصب يف هوه وحيرم 

  : لكونه اعتمد على ماله من حول وقوة فيصري كما قيل

  فكلما زدت حرصاً زاد تفويتا  وائدهالحرص فوتني دهري ف

ده ويرد عجزه من مراده يده وقد قيل ومنهم من يتمىن مث يتكاسل ويرجو ويترقب ويتساهل فيحرم مقص
يف املثل تزوج التواين بنت الكسل فاولد الزوجان الفقر واحلرمان فانظر يا ذا لركون والوقار والسكون 

حنن من أي هذه الفرق نكون وأنت تعلم أنا ال نقدر على مقاومة العقاب وال أن ندفع عن أنفسنا ما يرتل 
يبلغ الثريا والسحاب وحنن إذا حتركنا يف اهلو افال نقدر أن نرتفع عن بنا من عقاب فانه إذا طار العقاب 

وجه الثرى وقد قيل يف املثل كما ترى أين الثريا من الثرى وقيل من تعلق خبصم هو أقوى منه فلقد سعى 
  : يف هالك نفسه برجله ووضع تراب الدمار على رأسه بيده وكنت يا بدري أنشدتك من شعري

  بأكبر منه فهو ال شك هالك  داوة كفهيتشبث في الع ومن

وكان مثله مثل النملة اخلفيفة اليت نبتت هلا أجنحة ضعيفة فتحركها دواعي الطريان فتتصور أا صارت 
كالنسور والعقبان فبمجرد ما ترتفع عن الثرى إىل اهلواء التقمها عصفور أو خطفها أصغر الطيور وهلذا 

  : قيل

  أطال جناحيها فسيقت إلى العطب  لةمنالك  أهما أراد اهللا إذا
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وحنن ما لنا اطالع على مكان من الغيب فرته نفسك عن هواجس الريب وليس لنا مساعد من األقارب 
واألباعد وال لنا مال وال خيل ول رجال وحنن أقل من أن يساعدنا زمان أو يعيننا على العقاب أعوانفلم 

لسكون فما تدري غداً ماذا يكون وأعلم أن حركاتنا مع العقاب يبق إال الركون واألتكال على حركات ا
واجلامع لنا معه من األسباب متحدة يف احلقيقة وطريقتنا معه من جنس ماله من طريقه وهي الطرييه وكلنا 

فيها سويه وهو منها كاعجاز القرآن من الفصاحة يف الطرف األعلى وحنن منها كاصوات احليوان يف 
  : فاألوىل حيالنا األصطبار إىل أن يصل لكسرنا من عامل الغيب إجنبار كما قيلاألطراف األدىن 

 يقصريعاً بعد تحل خر  أبا الصقر فكم طائر مهالً

 يقلطتاهللا ب آذانها  زوجت نعمي لم تكن كفأها

  : "وقيل"

 مقترن به اليسر والعسر  رده األماألمر يحدث بع

  ن حالوتي الصبرتلهى وأ  الصبيان من عسل وحالوة

 رنعمة تأتيك أو أج من  ريعقب بعده شك والصبر

فقال الذكر هذه الفكر من الصواب قريب وسهمها عند أوىل البصائر والتجارب مصيب ولكن من 
يتكفل بوفاء العمر الغدار واأليصال إىل األوطار ويقوم باألمن من حوادث الليل والنهار وأنسبت انشادي 

  : ن النادي ومجال احلاضر والبادييف الوادي يا زي

 وقن يعمن ورائي م أتاني  ييم روحبادرت في تسل لئن

  فعمري من ورا ظهري يسوق  أسرعت نحو الوصل عذراً وأن

مث قال النجدي والرأي السديد عندي والذي أعيده فيه وأبدي أن نتوجه إىل حضرة العقاب ونكشف عن 
نه األمان من عوادي الدهر ونكبات الزمان ونستظل جبناح عاطفته وجه مرادنا لديه النقاب ونطلب م

وننتظم يف سلك مجاعته وخدمته فانه ملك الطيور وبيده أزمة اجلمهور وهو أن كان سلطان اجلوارح 
والكواسر وشيمته سفك الدمار والتمزيق مبخاليبه النواسر لكنه ملك عايل اهلمة ومن شيم امللوك الشفقة 

تضي مهته العالية إال الشفقة الوافية خصوصاً على من يرمتي لديه وينتمي إليه وال تدعه مشيته والرمحة وال تق
األبية ومهته العالية احلميه ومشائله الشهمة امللوكية أن يتعرض إلينا بضرر أو أن يطري إلينا منه شرر قالت 

ختلط منه الغث بالسمني غرغره بعد االستغراب يف الكركرة العجب كل العجب من رأيك املنتخب أنك 
وتسوق فيه اهلجان مع اهلجني فتارة تصيب حدقة الغرض وأخرى تصرف السهم حيث عرض فتصري كما 

     : قيل
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 جنوب أنت أم ريح شمأل أريح  تلونت حتى لست أدري من الهوى

 ونعانيه هذه املصائب اليت نشكوها والنوائب اليت نقر أسورها ونتلوها هل هي غري ما نقاسيه من العذاب
من أليم العقاب يف حلظة من مالقاة عسكر العقاب مث أنك أنت حتركت يف آرائك وسكنت وشرقت يف 

أفكارك وغربت وتباعدت وتقربت وارتفعت يا سلطان وامتنعت وسقطت وجلت ومحت وقعدت 
ب وقمت مث أسفر رأيك السديد وفكرك الرشيد وأمرك السعيد عن أن جترنا بسالسل احلديد إىل العذا

الشديد وختلدنا فيه الدهر املديد وال اهللا بل تريد أن منشي بأرجلنا إىل الشكبة ونلقي بأيدينا أنفسنا إىل 
التهلكة وقد أشبهت يف هذه احلركة مالكا احلزين والسمكة فقال النجدي ألبنه السعدي أرحيي وغين 

 كان يف بعض املروج "فقال"ة  فقالت له أزل الغصة بقص هذه القص"شكوى اجلريح إىل العقبان والرخم"
من قرى سروج ر كثري احليتان شديد اجلريان ويف مكان من مصون مأوى املالك احلزين البلشون فكان 

يتصرف يف السمك نصرف املالك فيما ملك قضى يف ذلك عمره وزجى أوقاته يف طيب عيش ومشره 
ر دلق ومن نعمرة ننكسه يف اخللق إىل أن أدركه املشيب ورحل عنه العمر القشيب وكساه خياط الده

ورأى من الكرب أصناف العرب إىل أن ضعفت قوته عن االصطياد وجرى عليه من اآلالم واألنكاد ومن 
نوائب الدهر ما الزمان به معتاد فصار مير عليه برهة من األوقات وهو عاجز عن حتصيل األقوات فتوجه 

ى النهر متفكراً يف تصرفات الدهر فمرت به مسكة يف بعض األحيان وقد علته كآبة األحزان ووقف عل
لطيفة احلركة فرأته يف ذل االنكسار ساحباً يف حبر األفتكار ال قدرة له وال حركة وال ضة الختطاف 
السمكة فلم يلتفت إليها وال عول عليها وقد أوطأته احلوادث أقدام اهلمومالكوارث وبدل ربيع شبابه 

ربودة السلم فوقفت لديه وسلمت عليه وسألته عن موجب تفكره وسبب خبريف اهلرم وحرارة حربه ب
حتزنه وحتريه فقال تفكرت ما مضى من الزمان الناضر وما تقتضي فيه من طيب العيش وانشراح اخلاطر 

وقد تبدل وجوده بالعدم ومل حيصل من ذلك سوى الذنوب والندم وقد وهنت العظام واستوىل على 
  : ركان األعضاء وتراكمت فنون األدواء واشتعل الشيب وانقد وجر اآلالم وقداجلسد السقام وتزلزلت أ

 خرق شيب كل عنه الراقع من  عزمت على إخالء جسمي روحه

 فكيف وبيت جسمك واقع قالت  رهمارة عقلت اسكنيه يا عم

 أرست وأصيل مث قال ومل أفق من هذه السكرة وال وقعت يف هذه الفكرة إال وسفينة العمر بالساحل قد
مشس العيش على قلة الفناء أمست فما أمكنيت إال التاليف بالتوبة والندم قبل حلول نوائب األجل وزلة 

القدم والتطهر من جنابة املظامل مبياه االستعبار وااللتجاء إىل جانب احلق بااللظاظ يف االستغفار وغسل 
  : أوساخ الذنوب واملظامل بدموع اإلنابة واالعتذار
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  فكيف به والشيب للرأس شامل  أقبح التفريط في زمن الصباوما 

    

فاعلمي أن جامح هواي قلع ضرس اآلمال والطمع وجارح متمناي خوايف الشره واهللع وقد قدمت إىل 
هذا املكان ال حتلل من األمساك واحليتان فأين طاملا أغرت على عشائرهم وأوالدهم وخضت يف دماء 

وأرعبتهم وأرهبتهم وأقلقتهم وفرقتهم وغربتهم . لهم وخوفت جلهم وقلهمقلوم وأكبادهم وشتت مش
وبالدماء شرقتهم فرأيت براءة الذمة يف األوىل أوىل واملبادرة بالتوبة قبل املصري إىل األخرى أحرى فلعل 

أمحال الذنوب ختف وسحائب الغفران تكف فلما مسعت السمكة هذه اخلديعة ووعت ما فيها من حركة 
 تشربتها أضالعها ودعاها اخنداعها إىل أن قالت فما ترى أيها العبد الصاحل أن أتعاطاه من املصاحل بديعة

فقال ابلغين السمك هذا الكالم بعد إبالغ التحية والسالم وأن يكون القوم من بعد اليوم آمنني من 
 احلرب سلماً وينام سطوايت ساملني من محاليت ساكنني إىل حركايت حبيث تتجلى الظلماء ويعود بيننا

السمك يف املاء قالت ال بد من أخذ العهود على الوفاء ذه العقود وأقلها املصافحة على املصاحلة مث 
تأكيد األميان خبالق األنس واجلان ولكن كيف أصافيك وأنا طعمتك وأين أختلص من فيك إذا وضعت فيه 

 التلف فأخذت قبضة من احلشيش وفتلت وإىل لقمتك قال هلا ابرمي هذا العلف واربطي به حنكي لتأمين
وإمنا "ربط فكه أقبلت فعندما مد منقاره إىل املاء وقربت منه السمكة العمياء مل يفتر أن اقتلعها مث ابتلعها 

 هذه اللطيفة يا ذا احلركات الظريفة لتعلم أن قربنا من العقاب ألقى بنا أنفسنا إىل أليم العقاب "أوردت
ك حىت تسعى بنا إىل عني اهلالك وحنن قوت العقاب وغذاؤه ولداء جوعه شفاؤه وأين عزب عنك ا

  : ودواؤه وهل يركن إىل العقاب ويؤمن منه ضرب الرقاب وقد قيل

 وقربته سقام الروح دغل  أنفاسه كذب وحشو ضميره

  : وقد قيل

  عن نومك بين ناب الليث والظفر  ذرةعوك مأنهاك ال آل أنهاك

    

دي اسلمي يا قرينة اخلري واعلمي أن الريح وقت الربيع تكسو أكناف األشجار من أنواع قال النج
األزهار ووجه الصحاري والقفار من أنوار األنوار ما يدهش البصائر ويروق األبصار وينعش األجسام 

 القلب ويشفي األسقام ويربد الغليل ويربئ العليل ال سيما وقت السحر ونسيم الصبا يف ضوء القمر يرىب
والروح وحبي الصب واجلروح وكذلك املعرفات النشر واللواقح واملعطرات بطيب الروانح ودونك قول 

احلق يف كلمته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رمحته ويف املصيف اجلرور العسيف 
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اللوم ويغري الكون والسموم العصيف املذيب املذيف ويف الشتاء وأيام اخلريف الصرصر املخيف يصفر 
ويعرى األشجار ويسقط الثمار ويثري الغبار ورمبا كانت إعصاراً فيه نار وتسقم الصحيح وتطرب اهلشيم يف 
الريح ومنها األعجاز املوشحات واأليام النحسات والقواصف والعواصف واحلواصبواحلراجف والصرصر 

رسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أنت والنكباء والزعرع والرخاء وقد قال فيها العزيز العليم فأ
عليه إال جعلته كالرميم مث اعلمي يا ربة احلجال وفتنة الرجال إن النار حترق من يقرا وتذهب ما 

يصحبها وتنشف الطراوة وتشوه الطالوه وتنتقم ما جتده وتلتهم وتزدرده وتسود بدخاا وتؤمل األجساد 
الديار مع أا تنضج األطعمة وتصلح األغذية ودي النور وتد يف املقرور بقرباا ومتحو اآلثار ودم 

وترشد الضال يف القفار ورؤس اجلبال قال من يقول للشيء كن فيكون أفرأيتم النار اليت تورون أأنتم 
أنشأمت شجرا أم حنن املنشؤن حنن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين وكذلك املاء يا ذات الثغر األملي 

يذهب الظما وجيلب النما ويربد الصدور ويطفئ احلرور وينبت الزروع ويدر الضروع وحيمل املراكب 
وما فيها من مركوب وراكب وما فيها من مركوب وراكب قال القادر على كل شيء وجلعنا من املاء 

 األشجار كل شيء حي وإذا طغت املياه والعياذ باهللا أغرقت املراكب وخطفت الراجل والراكب واقتلعت
واقتطفت احلجار وأتلفت الزروع والثمار وإن تراكمت األمطار قطعت سبل األقطار وهدمت الديار 

وردت اآلبار وسل عن ذلك مالبس األسفار وجمالس الرتب من أهل األمصار وإذا تكائف الرش غرقت 
يا زين األحباب مصر وآذى أهلها العطش ونعوذ باهللا من هجوم السيل يف ظالم الليل وكذالك التراب 

ينبت احلصرم والعنب والثمر واحلطب والشوك والرطب ويشرع سنان الشوك احملدد وغصون السهم 
املسدد ويرىب الورد واألزهار والرياحني واألنوار واألقوات والثمار والرياض النضرة والغياض اخلصرة مث 

لو واملر والزوان والرب والناعم واخلشن إذا ثار وهاج الغبار خرج من حتت احلوافر فاعمى النواظر ففيه احل
والقبيح واحلسن واألرض مهاد وفراش وفيها أسباب املعاش وهذه املضرة واملنفعة مركبة يف هذه العناصر 

األربعة اليت هي أصل الكائنات وسنخ ما نشاهده من املخلوقات وإذا كان ذلك كذلك وقاك اهللا شر 
 بالتحقيق يا صاحبة الثغر العقيق إن هذا امللك األعظم بل املهالك وأوضح لك أوضح املسالك فاعلمي

كل أوالد بين آدم مركبون من الرضا والغضب واحللم والصخب والرفع واحلط والقبض والبسط والقهر 
واللطف والظرافة والعنف واخلشونة واللني والتحريك والتسكني والبخل والسخاء والشدة والرخاء 

الصفاء واعلمي يا نعم العون وقرينة الصون إن هذا الكون سروره يف شروره والوفاء واجلفاء والكدورة و
مندمج ووروده يف صدور مندرج وصفاؤه مع كدره مزدوج وجفاؤه بوفائه ممتزج فيمكن أن العقاب 
لكونه ملكاً مالك الرقاب مع وجود هيبته القاهرة وسطوته الباهره وخلقه الشرس الصعب الشكس إذا 
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 وانكسارنا وقلنا وترامينا لديه وتعولنا عليه يضمنا إىل جناح عاطفته ويسبل علينا خوايف رأى ضعفنا وذلنا
  : مرمحته ويعاملنا باأللطاف ويسمج لنا باإلسعاف دون األعساف ويعمل مبوجب ما قيل

  وأنت لكل المكرمات امام  ادهلكل كريم عادة يستع

    

ن ذوي النباهة والقدر ال يعامل ذوي الكسر بالكسر النا يف والقادر على الكسر واجلرب ال سيما إذا كان م
مقام األبوة والتقوى على الضعيف ضعف يف القوة وقالوا املصغر ال يصغر وسجدة السهو وال تكرر قالت 
غرغرة ذات التبصرة هذا وأن كان داخالً يف حيز اإلمكان لكن أخاف يا ذا األلطاف أنا مبجرد الوقوف 

ف ال منهل بأداء الكالم وال للثبات يف املقام بل نعامل بالتمزيق والتخريق وننحر بعد يف بني يديه يف الصفو
الطريق ووى بنا خواطف الطري يف مكان سحيق فيفوتنا هذا املطلب إذ قيل الطبع أغلب وهذا وصلنا إليه 

ول حيمينا وال قوة ومتثلنا بني يديه وأما إذا اعترضنا دونه عارض وجرحنا من جوارح الطري معارض وال ح
تنجينا فينتف ريشنا كل باغ ويتجاذب حلمنا كل طاغ فيصري مثلنا مثل النمس والزاغ فسأل اليعقوب 

 كان يف بعض البساتني العاطرة والرياض "قالت"تلك الرقوب كيف هذا املثل أخربيين يا ست احلجل 
ا سامية وقطوفها دانية فاتفق الناضرة مأوى زاغ ظريف حسن الشكل لطيف يف رأس شجرة عالية أغصا

لنمس من النموس يف وكره ضرر وبوسفانزعج عن وطنه واحتاج إىل مفارقة سكنه فقاده الزمان إىل هذا 
املكان فراقه منظره وشاقه نوره وزهره وأعجبه ظله ومثره وأطربه خبريره ره فعزم على السكىن فيه 

ا أعشيت فانزل ووقع اختيار ذلك الطاغ على وكر وتوطن إىل أن توطن يف نواحيه ذرآه أحسن مرتل وإذ
يف أصل شجرة الزاغ فسوى له وكراً وحفره يف أصل تلك الشجرة وألقى عصا التيسار واستقرت به 

هناك الدار فلما رأى لزاغ هذه احلال داخله اهلم واالوجال وخشى أن يتدرج من أدناها ويتدحرج إىل 
  : أعالها وينشد األصحاب يف هذا الباب

  إلى نحو أبى طوق  وقمضى الش ولما

 تحت إلى فوق من  ينكتدحرجت ل

فيصل إىل وطنه القدمي ويذيقه العذاب األليم فليس له خالص من هذا االقتناص إال مفارقة الوطن 
واالنزعاج بالتحول عن السكن وكيف يفارق ذلك النعيم ويسمح بالبعد عن الوطن القدمي وهو كما 

  : قيل

  وأول أرض مس جلدي ترابها  يائمنيطت على تمبها  بالد
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فغلبت حمبة وطنه على قلبه ومل يطاوله على فراقه لشدة حبه مث اعتراه يف ذلك الوسواس وأخذ يضرب 
أمخاساً ألسداس يف وجه اخلالص من هذا البأس فرأى املدافعة أوىل املمانعة عن جوارحه خلاطره أجلى مث 

لوك طريق املمانعة فلم ير أوفق من املصانعة وتعاطي أسباب املخادعة ليقف افتكر يف كيفية املدافعة وس
بذلك أوالً على حقيقة أمره ويعرف معيار خريه وشره ويصل إىل مقدار قوته وضعفه ورصانة عقله 

وفهمه وسخفه ويسرب حاليت غضبه ورضاه ويدرك غور أحواله ومننهاه مث يبين على ذلك أساس دفعه 
ن قلعته لقلعه فهبط إىل النمس من اهلواء وحفظ شيأ وغابت عنه أشياء وسلم عليه سالم وهدم ما يبنيه م

احملب على احلبيب وجلس منه بيمكان قريب وخاطبه خطاب ناصح ال مريب وابتهج جبواره واستأنس 
بقرب داره وذكر له أنه كان وحيداً وعن اجلليس الصاحل واألنيس الناصح فريداً وقد حصل له األنس 

  : جاورة النمس وأنه صدق من قال يف هذا املقالمب

 جليس السوء عنده من  يررء خمال انفراد

  من جلوس المرء وحده  يرير خخال وجليس

فاستمع النمس حديث الزاغ وما طغى بصر يصريته عن سكايده وما زاغ مث افتكر يف نفسه ونظر يف مرآة 
ر وبسوء السريرة مذكور وال أصله زكي وال فرعه على حدسه فرأى أن هذا الطري خببث السرية مشهو

  : وال غائلته مأمونة وال صحبته ميمونة وال خري عنده وألمري بل خيشى منه الضرر والضري وكأنه فيه قيل

  لكن إذا جئنا إلى الحق زاغ  غراب البين في شؤمه وهو

    

ا العداوة فإا مستحكمة وكل منا لآلخر ما ومل يكن بيننا وبينه قط عالقة وال واسطة حمبة وال صداقة وأم
كلة ومطعمه وال أشك أنه إمنا قصد طريقة سوء ومكيدة نكد فأن أضعت فيه الفرصة أطلت الغصة 

وأحزم "ووقعت من الندامة يف قصة وحصة وال يفيدين إذ ذاك الندم أين وقد فات املطلوب وزالت القدم 
زم والرأي السديد والعزم القبض عليه إىل أن يظهر ما لديه مث  فالذي يقتضيه احل"احلزم سوء الظن بالناس

وثب من مريضه وأنشب يف الزاغ خماليب مقبضه وقبضه قبضه أعمى ال كالقابض على أملا فلما رأى 
الزاغ هذا النكد وأنه قد صار كالفريسة يف خماليب األسد ناداه يا كرمي اخلري ويا أيها اجلار احلليم عن 

 يف مصادقتك وجئتك حمباً يف موافقتك ومرافقك وأردت إزالة وحشتك وموانستك الضري أنا رغبت
  : بإبعاد دهشتك وحاشاك أن ختيب ظين فيك وتعامل باجلفاء من يوافيك وأنشده

  وما يحسن األعراض عن وجهك الحسن  اًرضعأن تمشي بوجهك م وحاشاك
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ء واإلبقاء على خري والبعد من الضري وأنا قد صرت والكرام ال يعاملون اجللساء إال باملؤانسة وحسن الوفا
وال يشقى لقعقاع جليس مع أنه مل =جليسك وجارك وأنيسك وقد قيلوكنت جليس قعقاع بن شور

يسبق مين سبب عداوة وال ما يوجب هذه الفظاظة والقساوة وهذه أول نظرة فما موجب هذه البدرة 
ثري الرواغ واحنس باغ واجنس طاغ امسك ناطق انك منافق وما سبب هذه النفرة قال النمس أيها الزاغ الك

وهو خرب صادق إذ هو يف اخلارج للواقع مطابق ورؤيتك شاهده أنك تنقض املعاهدة وعني منظرك دل 
  : على خمربك وقد قيل

  إن كان من حزبها أن من أعاديها  اتعرف من عبتي محدثه والعين

س والزاغ عالقة وكيف تنعقد بيننا صحابه وأىن يتصل لنا مودة من أين بيننا صداقة ومىت كان بني النمو
أو قرابة بني يل كيفية هذا السبب ومن أين هذا اإلخاء والنسب أما أنت فلي طعمه وأما أنا فلحمي 

  : لسدي غذائك حلمه يسوءين ما يسرك وينفعين ما يضرك

  وال نلومكم أن ال تحبونا  مكيعلم أنا ال نحب اهللا

 على ما يف ضمريك وعامل بسوء فكرك وتدبريك قد اطلعت منك على اهلواجس كما اطلع ذلك أنا واقف
 النمس ذكر "قال"املاشي على ما يف خاطر ذلك الفارس قال الزاغ بني يل بال جدل كيف هو هذا املثل 

ع رزمه رواة األخبار ونقلة اآلثار أنه ترافق يف بعض السباسب راجل وراكب وكان مع الراجل من البضائ
وقد جعلها كارة وخرمها أوثق خرمه وقد أعياه محلها حىت أعجزه نقلها فقال للراكب أيها الرفيق 

  : الصاحب لو ساعدتين ساعة حبمل هذه البضاعة لكنت أرحتين ونفست عين وشرحتين

  قوى العظام حمول الكلف  هالالمجد يحمل أثق كذى

    

ونفسي فان مركويب مل يقطع البارحة عليقه وأنا خائف أن ال قال الفارس ال أكل فرسي وال أتعب نفسي 
يقطع يب طريقه وإذا خفت ختلفي يف سريي فأين أتكلف محل أثقال غريي فبينما مها يف هذا الكالم إذ 

الح يف بعض اآلكام فأطلق العنان وراء األرنب وذهب وراءمها كرأي الزنادقة كل مذهب فوجد فرسه 
ضة فرأى أنه أضاع حزمه يف عدم أخذه الرزمة وما ضره لو أخذها وساق قوية النهضة سريعة الرك

وذهب إىل بعض اآلفاق وأقام ا أوده وأنتفع ا وولده وترك املاشي بال شيء مث رجع ذه النية الضارة 
ليحمل عن املاشي الكارة وقال له اعطين هذا احلمل املتعب ألرحيك من محله يف هذا املذهب وابلغ ريقك 

قطع طريقك فقال له قد علمت بتلك النية وما أضمرت من بليه فاتركين حبايل فلي حاجة مبايل فثم أن وا
 هذا املثال لتعلم بأفحل الرجال إن العقاب ال "وإمنا أوردت"النمس كسر الزاغ وحصل له بأكله الفراغ 
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صواعقه وال إىل غوائله يؤمن وال يقطع فيه بالظن احلسن وال يركن إىل خطفة بوارقه مبخاليب صواقعه و
وبواثقه وهذا إن سلمت شقة حياتنا من تشقيق غواشيه وختلص برد وجودنا من متزيق حواشيه وإن بينك 

وبني هذا املراد خرط القتاد واملوانع اليت هي دون سعاد فما الوصول إىل ملك الطري قريب التناول يف 
 العقاب ذاك يف نعائم النعيم وهذا يف عقاب السري وال سهل املأخذ وال سريع املنفذ وأين احلجل من

العقاب فتدبر عاقبة هذا األمر وتأمل يف الفرق بني التمر واجلمر والظاهر عندي وما أدى إليه فكري 
وجهدي إن عاقبة هذه األمور ليس إال القطوع والقصور دون الوصول إىل امللك يف القصور قال الذكر 

عك إنشاء وأخبار أن علو مهة هذا امللك وفضله اخلايل عن شرك لقد كررت عليك مراراً وأسندت إىل مس
وكرم جناره وأمن خادمه وجاره وفيض إحسانه وبسط كرمه وامتنانه وانتشار صيت حشمته واشتهار 

رأفته ورمحته ال يقتضي حرمان من قصده وأم جنابه وأعتمده وجلأ إىل جناح عاطفته وتشبث بذيل 
مهته بابتذال دناءة ويشوه مجال وفائه ملن ترفق له بنكتة جفاء ختيب مالطفته وحاشاه أن يصم مصون 

رجاءه خصوصاً إذا رأى مين خضوع العبودية والقيام مبراسيم اخلدمات األديبة واملقام مبراكز مرضيه 
والوقوف عند كل ما يعجبه ويرضيه فأين حبمد اهللا تعاىل أعرف مداخل األمور وخمارجها وعندي 

ل لصعود معارجها وأعلم طرق ااز إىل حقائقها وسلوك درواوطرائقها فاألوىل أن االستعداد الكام
نقتصر عن احملاورة ونكتفي ذه املساورة يف املشاورة ونتوكل على مقلب القلوب ونتوجه حنو هذا 

املطلوب بعزم شديد وحزم سديد فان تيسر يل مالقاة حضرته والتمثل يف مراكز خدمته وحصلت يل 
ته واتفقت خماطبته ومعاهدته أنشأت خطبة تدفع اخلطوب وجتمع القلوب وتؤلف بني احملب مشاهد

  : واحملبوب وأرجو أن تكون نافعه ملصاحل الدين جامعة فان كالمي يف مقامي كما قيل يف املثل

  وأطنب لكنه ال يمل  للكنه ال يخ فأوجز

    

 عمل املصاحل عليه مث قالت له عيش واسلم وتيقن وآخر األمر سلمت غرغرة زمام انقيادها إليه وعولت يف
وأعلم انك إذا قصدت هدمة امللوك وأردت يف طريق مصاحبتهم السلوك فانك حمتاج يف ذلك املنهاج إىل 

نور وسراج يهديك إىل صفات مجيلة وتلبس خبصائل نبيلة تتحلى جبماهلا وتتعلى بكماهلا وتتجلى يف 
 مجيع مصادرك ومواردك امللك على مجيع مقاصدك الثانية أن تتلقى أموره مشائل جالهلا األوىل أن تقدم يف

بالتعظيم وتقيم أوامره باالحترام والتفخيم الثالثة حتسن أقواله وتزين أفعاله بوجه ال يتطرق إليه تشويه وال 
ع يف العنا حيتاج فيه إىل تنبيه الرابعة جتتهد يف صيانة عرضك عن اخلنا وإياك أن تقول يف حضرته أنا فتق

اخلامسة أن تعد على الدوام ومرور األيام خدماتك الوافرة وحقوقك املتكاثرة عن حقوق نعمه قاصرة 
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السادسة إذا وقعت منك زلة فال تتعد ا مجع القلة بل اطلب لتلك اهلفوة يف احلال حموه واقصد مرامحه 
دمنة وفاحت روائحها املنتنة وعفوه فان الذنوب إذا تراكمت وجتمعت وتزامحت أشبهت املزبلة امل

واإلنسان غري معصوم واآلدمي باخلطأ موسوم السابعة احفظ وجهك يف حضرته عن التقطيب وكالمك 
أن يفوح منه غري الطيب الثامنة إياك ومصادقة أعدائه ومعاداة أوليائه التاسعة كلما زادك رفعة وتقريباً مل 

 عنه نصيحة وانصحه يف اخللوة لئال يؤدي إىل الفضيحة وإذا إىل التواضع واعظامه تصويباً العاشرة ال ندخر
أقامك يف أمر ولو أنه املشي على اجلمر ال تطلب منه أجراً وال تبد لذلك ذكراً فأن الطمع يورث العقوق 

واملن يسود وجه احلقوق وأعلم أن حضرة امللوك عظيمة وجمالسهم جسمية ترته عن الكذب والغيبة 
لوخيمة واألفعال الذميمة وإياك أن تتعدى القواعد الكسرويه وتتخطى القوانني والنميمة واألقوال ا

السلطانية فان أعظمها كان أن يعرف كل إنسان تقصري نفسه يف خدمة خمدومه ويعترف له من إحسانه 
بعمومه ويقيم واجب مهة ملكه ومقام مرسومه قال النجدي أخربيين يا دعدي وحظي وسعدي وابنة 

 من القواعد الكسرويه الدائرة بني الربية ما "قالت"ة القواعد بشيء من تلك القواعد السعدي ومزين
وضعها بعض امللوك ومحل رعيته فيها على السلوك وكان مشهوراً بالعدل واإلحسان مذكوراً بإقامة 

ة بعقل الربهان متصافاً بالصفات احلميدة مكتنفاً بالشمائل السعيدة من الدين والعفة وعدم الطيش واخلف
راجح الكفة والعلم الوافر واحللم العاطر وذلك أنه يف بعض األيام أمر أن جيتمع اخلواص والعوام ما بني 
أمري ووزير وكبري وصغري وغين وفقري وجليل وحقري وعامل وجاهل ومعضول وفاضل ومذكور وخامل 

وضيع وناظر وعامل وحال وعاطل وحاكم وقاض وساخط وراض وجندي وتبع وأخرق وصنع و
وشريف ولطيف وكثيف وثقيل وخفيف وقريب وبعيد ومقبول وطريد وشقي وسعيد وسوقة وتاجر 

وسفيه وفاجر ودان وقاص وطائع وعاص وصاحل وطاحل وضاحك وكاحل ومصيب وخمطئ ومسرع 
ومبطئ وصياد ومالح وسياح وسباح وبلدي وفالح ومسلك وسالك ومملوك ومالك حبيث ال يتخلف 

 جيزي يف التقاعد والدعن ولد مث مهد هلم يف روض أرايض ومرج طويل عريض عن احلضور أحد وال
تصفق مياه أاره طرباً وتتناغى بأطيب األحلان فصحاء أطياره اخلطباء وتتراقص بزهر الوقت أغصان 

ومنه ساكنه بأكرم =يلتذ جانيه بأنعم مقطف:أشجاره ويلتذ بفواكه اجلنان جاين مثاره فهو كما قيل
  معطف 

  طرباً ومنحط عليه مرفرف  وهبين محلق في ج ورقوال

    

وأمر بفرش ذلك املكان بالفرش احلسان من الديباج واحلرير وأطلق جمامر الند والعبري وبني لكل مقاماً 
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معلوماً وجملساً مقسوماً وأحل كالً منهم حمله واسبغ عليهم ذيل إحسانه وطله مث أمر بأنواع األطعمة 
ملالذ الطيبة العطرة فأحضرت يف أواين الفضة والنضار ووضعت بني يدي أولئك املفتخرة وأصناف ا

احلضار حبيث عمت اجلميع ووسعت الشريف والوضيع وجلس امللك يف جملس السلطنة واكتنفه من 
العساكر امليسرة وامليمنتة وأخذ كل مكانه ورتب أصحابه وأعوانه مث أقام عليهم أرباب الديوان وأدخل 

دفاتر احلسبان وأمر منادياً سيداً يرفع بصوته الندا يف ذلك اجلمع حبيث مشله من اجلميع النظر مجيعهم يف 
والسمع يا أهل هذا املكان برز مرسوم السلطان إن كل من هو فر مرتبه من مرضاه أو معتبه ال يالحظ 

غبونه فان ذلك من فوقه ولو أنه من أمري وسوقه بل يالحظ حال من هو دونه فائزة كانت مرتلته أو م
أمجع للقلوب وأدعى للشكر املطلوب وأجلب للرضا حبوادث القضا فان من رأى نفسه يف مقام ونظر 

غريه يف أدىن من ذلك املقام استقام وكانت عنده مرتلته عليه وعد لنفسه على غريه مزبه فتوطنت نفسه 
الصدر إذا رأى من هو دونه يف على الرضا واستقبلت بالشكر وارد القضا مثال ذلك الرئيس النازل يف 

القدر مل يشك يف أن حمله حمل البدر وباقي الرؤساء كالنجوم فال يأخذه لذلك وجوم وقد قال احلي القيوم 
يف در كالمه املنظوم وما منا إال له مقام معلوم وكذلك النائب بالنسبة إىل احلاجب والدوادار بالنسبة إىل 

يب الدراهم والدينار واملهتار بالنظر إىل السائس والربقدار وكذلك بالنسبة البزدار واخلزندار بالنسبة إىل جا
إىل احلارس وكاتب السر املرتفع بالنسبة إىل املدير واملوقع والزمام بالنظر إىل سائر اخلدام وأيضاً القاضي 

إىل املأمول والفقري مع الفقيه والفقيه مع التاجر النبيه والتاجر مع السوقي السفيه والغىن واألمري بالنسبة 
وعلى هذا القياس أوضاع مجيع الناس من أرباب الصنائع وجالب البضائع وأهل املدن والقرى وذوي 

البيع والشرا والوهد والذرا وأوىل الوضاعة والشرف من أنواع املكتسبات واحلرف إىل أن يرتلوا يف 
ا يف املناصب واملناقب ويصل قدرهم املراتب ويتدحرجوا من اليفاع إىل احلضيض يف املناصب ويتعاونو

ونظرهم يف ذلك إىل كل ذي فعل سيئ حالك كأرباب العظائم وأصحاب الذنوب واجلرائم فينظر 
املعتوب حاله بالنسبة إىل املضروب واملشتوم حاله بالقياس إىل حال املكلوم والصحيح بالنسبة إىل حال 

ومضروب املقارع أحوال مقطوع األكارع اجلريح ويالحظ مضروب العصا حال املسلوخ باملقارع 
وكذلك املقطوع بالنسبة إىل مصلوب اجلذوع واملصاب باملال بالنسبة إىل مصلوب اجلذوع واملصاب 
باملال بالنسبة إىل مصاب البدن واألعرج بالنسبة إىل املقعد الزمن وكذلك العوران بالنظر إىل مصاب 

  : اعرالعميان وليتأمل الناظر ما قاله يف ذلك الش

  يا قوم ما أصاب فقد البصر  ائالًرة قأعمى م سمعت

  عندي من ذلك نصف الخبر  هفلن خأعور م أجابه
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ولتكن هذه القواعد مستمرة العوائد بني الصادر والوارد ليعلم أن مصائب قوم عند قوم فوائد فاستمرت 
ان إىل هذا الزمان وانظر أيها الفضيل هذه القوانني مستعملة غري منسية وال مهملة من زمان ذلك السلط

  : إىل معىن ما قيل يف هذا القبيل وهو

  فكم من شرور عن سرور تجلت  ىعلى كل حال ينبغي الشكر للفت

 نعمة فاشكر لدى كل نقمة ترى  ايرهغنقمة عند القياس ب وكم

ا حظك وتكررها فيما أودعته  أوردت هذه األمثال وأطلت النفس يف بيان هذه األحوال لتأخذ منه"وإمنا"
حفظك وجتري ا ليالً واراً لفظك حىت تصلح املنادمة امللك وال يعلق بذيل مكانتك من احلساد مرتبك 

مورد لسانك :وترضى بأي مقام أقامك فيه وتعلم انه أعلى مقام ترتضيه حيث هولك يرتضيه وجتعل
  :  الزمان وأنا عليه اآلن وهوومقعد جنابك يف طلبك رضاه ما كنت أنشدتك إياه من قدمي

 أسمائي أنت ترضاه وأحسن  وأعلى مقاماتي وأسنى وظائفي

    

فقال الذكر ما أحسن عقد هذه الدرر لقد أفصحت إذ نصحت وزينت مبا بينت فجزاك اهللا خرياً وكفاك 
لقد ضرياً فحقيق على أن أقتدي بآثارك واهتدي بأنوارك فما أرجح ممزانك وأغرز حسنك وإحسانك 

مجعت بني فصاحة النقل ورجاحة العقل ومزجت روح احلصافة الظرافه وجلوت صورة النصيحة يف خلعة 
اللطافة مث أما توكال على العزيز الوهاب وقصدا حضرة ملك الطري العقاب فواصال السري بالسرى 

ن مقارن حىت وصال واستبدال السهر بالكرى ومل يزاال يف سري جمد وطلب مكد بني االدالج والدجلة مقار
إىل جبل قارن وكان عند العقاب أحد املقربني من احلجاب بؤبؤ نقي اجلؤجؤ تقي البؤبؤ أحسن منظراً 

من اللؤلؤ صورته مسعودة وسريته حممودة وهو بني أولئك الطري مشكور األحوال مشهور اخلري وفيه من 
ن به مقتدى السالطني وعنده من الوقوف املعرفة والدين والعقل الرصني والرأي املتني ما يصلح أن يكو

على دقائق األمور ما فاق به اجلمهور وساد به على سائر الطيور وكان صيته قد اشتهر حىت مأل البدو 
واحلضر فترك النجدي بنت السعدي يف مكان وقصد اليؤيؤ لعرض عليه ماله من شان فوصل إىل جنابه 

يديه ومتثل لديه فتوجه اليؤيؤ إليه وأشار بتقريبه منه وأتى بيت مقصده من بابه حىت دخل عليه وقبل 
وأزال دواعي الوحشة عنه وأقبل عليه بكليته وزاد يف إكرامه وطالبه فانشده بديها ومل يقل أيها مفصحاً 

  : معلناً مستعيناً مضمناً

 ك رائشأندي بعس وألهمني  لقد قص ريشي الدهر عن كل مطلب

 شقصتي طول كصدك فاح وفي  رطفرك مسمري مد كهج ففي
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مث قال اعلم أيها الرئيس احملتشم النفيس أن مولدي يف جبل من جبال أذربيجان يف مكان يضاهي اجلنان 
ويباهي روضة رضوان أنزه من عنصر الشباب وأفكه من معاقرة األتراب وأرفه من منادمة األحباب على 

ت فيه غض العمر وزجيت فيه بض الدهر قانعا مبا رقيق الشراب نشأت فيه مع قرينه مجيلة أمينة فقضي
تيسر من الرزق فأرغما عما يف أيدي اخللق متمسكا بذيل العزلة أعد االنفراد نعمة جزلة مكرراً درس 
ثالثة جنم النفس القرينة الصاحلة اجلار املؤنس والكفاف من القوت ومما كنت أنشدت ويف مبدأ أمري 

  : أرشدت

  ليرتاح في الدنيا ويكتسب األخرى  زوجةل والفتى قوت وخ وحسب

وكنت من الدهر على هذا اقتصرت ومن لذيذ العيش على القناعة اختصرت ولكن كان مأوانا ومصيفنا 
ومشتانا حمل احلوادث وممر العوائث والعوابث ومعرب املصائب ومورد الصيد ومورد املوطئ عمرو وريد 

جة واالبتهاج عهود حصل للعني قره وللروح مسرة نقول هذا فكنا كلما ولد لنا مولود وحتدد لنا بالبه
يبقى ذكرنا بعدنا وحيىي آثارنا عند حلولنا حلدنا فلم يكن أسرع من هجوم خاطف أو هبوب ريح نكبة 

عاصف خيطفه من بيننا وجيذبه من قبلنا وعيننا فان سلم من تلك املكايد وختلص من سهم املصائب 
 املنصورة ومألت األقطار اجلنود املوفورة فال خيلو منها مكان قدم إال وقد واملصايد حطمته عساكر امللك

غص مبواطئ تلك األمم فتذهب مناقرة العني وتدهك غلطاً حتت الرجلني وهذا هو البالء الطام واملصاب 
  : العام وال بد منه يف كل عام فكأنه أيها النبيه النبيل يف شأننا قد قيل

 دودشاملة فالعمر مم عليك  يةافابن آدم ال يغررك ع أيا

  بكل شيء من اآلفات مقصود  أنت إال كزرع عند خضرته ما

فأنت عند كمال األمر حمصود فضاق منا هلذا العطن فلم أر أوفق من =فان سلمت من اآلفات أمجعها
قلت هلا مفارقة السكن واملهاجرة من الوطن فعرضت على القرينة هذه احلال وأسرت عليها باالرحتال و

ذلك ونبت فال زلنا نتحاور ونتشاور :املرء من حيث يوجد ال من حيث يولد فأبت وكبت وشاقت يف
ويرمى كل منا سهم رأيه إذ يساور حىت النت أخالقها الصعبة بعد أن ثلث ما يف اجلعبة مث أعطت القوس 

من تلك البالد وسلمت باريها وسلمت الدار بانيها وأدركت مالمح مقاصدي معانيها ومسحت باالنتقال 
إىل يد تدبريي زمام االنقياد فرحلنا بعيده وقاسينا شدة شديدة وقصدنا هذا احلرم إذ رأيناه مشتمالً على 

اللطف والكرم وقطعنا شباك مصايد وخلصنا من إشراك كل صائد وفطمنا أنفسنا عن حبات الطمع 
ا حبمد اهللا إىل جنابك األمني وبشرنا وجترعنا من كاسات اجلزع وأقداح الفزع جرعاً بعد جرع فوصلن

  : مبشر اإلقبال أنك لكل خرب ضمني فحمدنا عند صباح الفالح السرى وأنشدنا لسان السعد مبشرا
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 زيلملم أو لنيل ج لدفع  وجدت من الدنيا كريماً نؤمه

    

ا جبلت عليه من وإن مل يكن بيننا سابقة خدمة لكن تعارف أرواحنا له قدمه مع أن كرم ذاتك اجلميلة وم
صفات نبيلة يغين قاصد صدقاتك عن واسطة ووسيلة وواهللا أين لواثق بان ظين بوفاء مكارمك صادق 

فاسأل إحسانك يا ذا اخلري إيصايل إىل خدمة ملك الطري وإن كانت رفعة مكانه يف العيوق ودون الوصول 
 زالت الرؤساء واألكابر يأخذون إليه بيض األنوق لكن بواسطة الوسيلة حيصل هذا الشرف والفضيلة وال

بيد الضعفاء واألصاغر ولرأيك العلو والشرف والسمو والعف واحلنو فاهتز اليؤيؤ هلذا الكالم وارتاح 
  : وظهر يف وجهه تباشري املسرة واألرتياح وأنشد

 ائرعلى خير منزول وأيمن ط  انهبأنواع المسرة وال قدمت

  وبشرى ويسرى بالعلى والبشائر  ابوسهالً ثم أهالً ومرح فأهالً

أعلم أن قدومك صدق ومرافقتك سبب الرفق ورؤيتك فتح باب الفتوح وروايتك غذاء القلب وراحة 
الروح أبشر بكل ما تؤمل وختتار فقد ذهب العثار وجاء األمن واليسار أصبت مرامك وزينت مقامك 

 غائبك وحاضرك ولقد قادك الرأي وآنست مرتلك وأويت مأملك خاطرك وبشر أهلك وعشائرك وأخرب
السديد واألمر الرشيد والفال السعيد حىت أويت إىل ركن شديد وملك كرمي خلقه عظيم وفضله جسيم 
وجوده عميم ونظريه عدمي رؤف برعيته ال خييب أمله وال يريب سائله وال يقطع واصله وال مينع حاصلة 

رودك يف رياض سعد الزمان نواظر نرجس النعمة لقد أنبتت ساعيك أزهار األمن واألمان وتفتحت لو
وشقائق فضل النعمان فاعلم أن هذا امللك ذو جناب منيع وقدر رفيع وبيان معانيه بديع عزير املنال جامع 
لصفيت اجلمال واجلالل قد اختار العزلة يف رؤس اجلبال فلذلك طبعه ال خيلو من جساوة وقلبه من قساوة 

احليوانات مشروبه واملطعوم خماليبه كاالسل ويلجأ إىل اهللا تعاىل إذا نسر وأن غذاءه من اللحوم ومن 
  : منقاره ونسل وحقيقة أمره أن كنت عنه تسل

  وعلى األدنين حلو كالعسل  دائهى أعلمر ع ممقر

فإذا التجأ إليه فقري أو آوى إليه ضعاف أو كسري أو قصده حمتاج أو سلك إىل باب مرضاته منهاج فال 
بيض قطاً حيضنه " ألطف منه وال أشفق وال أقرب من عطفه على مؤمليه وال أرفق فهو كما قيل ميكن

 وسبب ذلك أن ضمريه املنري خال من املكر طاهر من التزوير ال يعرف ختالً وال خديعة وال خيانة "أجدل
ري احلق وال يقول وال وضيعة وال كذباً وال قطيعة وال يف خاطره فساد وال عنده سوء اعتقاد وال يعرف غ

إال الصدق وذلك لبعده من خمالطة الناس وعزلته عن كل ذي وسواس وخناس فلقد اتفق العامل أن صحبة 
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بين آدم سم قاتل وهم باتل فان دأم املكر والتلبيس واخلداع والتدليس وحسبك قول شاعرهم يف كشف 
  : ضمائرهم وشرح حقيقة سرائرهم

 اً راهبيظنون كي  اًمن الناس جانب صن

 اًنجدهم عقارب ت  قلب الناس كيف شئ

 : ولقد أرشد من أنشد

 فأحلى الذي جتنيه من وصلهم صرب    بنو آدم إن رمت من خريهم جىن

  وودهم مؤذ وجربهم كسر    مكارمهم مكر ورؤيتهم ريا

فإن كان فيهم صاحل أفسدوه وإىل سبل الضالل أرشدوه والكالم يف هذا املقام ال يبلغ التمام فيكتفي 
بالقليل عن اجلليل ومشس النهار وال حيتاج يف وجودها إىل دليل فاض اآلن فقد آن التوجه إىل خدمه 

ذا اإلمكان فان االجتماع به كل وقت مشكل فتوكل على اهللا بأحسن السلطان فما كل زمان حيصل ه
متوكل فإذا دخلت عليه ومتثلت بني يديه فاعرف كيف تقف وانظر يا ذا الكمال ماذا يناسب احلال 

ويقتضيه املقام من فعل وكالم فاسلك طريقته وراع خمارجه وحقيقته وادخل معه من ذلك الباب ومثلك 
أسرع اللطف وأقرب العنف من حركات امللوك والكرباء وأبعد الرفق وأشرد  ال يدل على صواب فما

اخللق من ملكات السالطني واخللفاء وأقصى مدانيهم إذا غضبوا وأوحش مؤانسهم إذا صخبوا وأقرب 
مباعدهم إذا عطفوا وأعجب مناددهم إذا لطفوا ويكفيك يا ذا العقل املتني ما قيل يف شأن امللوك 

 : والسالطني

 فال يكن لك يف أكنافهم ظل      ن امللوك بالء أينما حلواإ

 جاروا عليك وأن أرضيتهم ملوا    ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا

 واستثقلوك كما يستثقل الكل    وإن مدحتهم ظنوك تدعهم

 إن الوقوف على أبوام ذل    فاستغن باهللا عن أبوام كرماً

    

را ال جتاور ملكاً أو حبراً فان رضوا رفعوك فوق األفالك وإن غضبوا والعياذ باهللا فهو وقال سيد األنام ط
اهلالك وناهيك من تقلبات امللوك يا ذا اإلرشاد يف السلوك أطفأ اهللا غضبهم عنك قضية صدرت من 

تور مما  الدس"فقال"تيمورلنك فسأل فحل احلجل الوزير األجل بيان ذلك املثل الصادر من األعرج األشل 
حكى عن تيمور من وقائع األمور وشدة عزمه وحزمه وثباته على ما يقصده وحزمه وحلول نقمته مبن 
يعارضه ويعاكسه فيما يرسم به ويناقضه أنه ملا توجه باجلنود إىل بالد اهلنود وذلك يف سنة مثامنائة وصل 
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والرجوم املارقة من النجوم اخلارقة جبيوش الطاغية إىل قلعة شاهقة أقراط الدراري بآذان مراميها عالقة 
تتعلم األصابة من رشاقة سهامها الراشقة كان رام يف مهواه أحد سواطريها وكيوان يف مسراه خادم 

نواطريها والشمس يف استوائها غرة جبينها وقطرات السحاب يف األنكساب تترشح من قعر معينها وشقة 
داا سرداق وكريات النجوم يف القبة اخلضراء لعيون الشفق احلمراء على آذاا مراميها وأنوف أب

مكاحلها وأفواه مدافعها طابات وبنادق وكان الثريا يف انتصاا قنديل معلق على باا ال حيوم طائر الوهم 
عليها فأىن يصل طائش السهم إليها وال يتعلق خدم خدمتها خلخال خيال وافتكار فضالً عن أن حيلق 

 عساكر األساورة سوار وفيها من اهلنود طائفة ثابتة اجلنان غري خائفة جهزت على معصم عصمتها من
أهلها وما ختاف عليه إىل األماكن املعجزة وتثبتت هي يف القلعة حافظة هلا متحرزة مع أا شر ذمة 

يل وطائفة قليلة وطائفة ذليلة ال خري عندهم وال مري وال فائدة سوى الضرر والضري وال للقتال عليها سب
وال حواليها مبيت وال مقيل بل هي مطلة على املقاتلة مستمكنة على املقاتلة فأىب تيمور أن جياوزها دون 
أن جياورها باحلضار ويناجزها واللبيب العاقل ال يترك وراءه خلصمه معاقل فجعلت املقاتلة تناوشها من 

يوم مقتل من عسكره ما ال حيصى بعيد ويصب كل من أهلها عليهم من أسباب املنايا ما يريد وكان كل 
والقلعة تزداد بذلك إباء واستعصا وهو يأىب الرحيل عنها إال أن يصل إىل غرضه ففي بعض أيام احملاصرة 

مطرواً وبواسطة املطر واحنصروا وصار حيثهم على القتال مث ركب لينظر ماذا يصنعون يف تلك اجلمال فلم 
م فدعا رؤس األمراء وزعماء العساكر والكرباء وأخذ ميزق أدمي يرتض أفعاهلم ملا عكست أو حاهلم أحواهل

عصمتهم بشفار شتمه وبشق ستر حرمتهم مبخاليب لعنه وذمه ونفخ الشيطان يف خيشومه وأهلب فيه نار 
غضبه وشومه وقال يا لئام وأكله احلرام تتقلبون يف نعمائي وتتوانون عن أعدائي جعل اهللا نعميت عليكم 

 بكفراا خيبة ونكاالً يا نابذي لذمم وكافري النعم وساقطي اهلمم ومستوجيب النقم أمل وباالً وألبسكم
تطؤا أعناق امللوك بأقدام إقدامي أمل تطريواإىل اآلفاق بأجنحة إحساين وإكرامي أمل تفتحوا مغلقات 

تم مشارق الفتوح حبسام صوليت أما سرحتم يف منتزهات األقاليم سوائم حتكمكم بترعية دوليت يب ملك
  : األرض ومغارا وأذبتم جامدها وأمجدمت ذائبها

  وحرزاً لما ألجئتم من ورائيا  مألم أك ناراً يصطليها عدوك

 ياالوقابض شرعتكم بشم  يانخيري فيكم بيم وباسط

د وال زال يهمهم ويغمغم ويهذرم ويربطم وهم مطرقون ال حيريون جواباً وال ميلكون منه خطاباً مث ازدا
حنقاً وكاد أن ميوت خنقاً فاخترط السيف بيده اليسرى ومهز به على قمم أولئك األسرى وهم أن جيعل 
رقام قرابة ويسقي من دمائهم منل فرنده وذبابه وهم على تلك احلال يف اخلزي واإلذالل باذلو أنفسهم 
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هم حسامه ومل يلق ألمره ناكسو رؤسهم مث تراجع ومتاسك وملك نفسه قليالً أو مثالك فاغمد عن تشريق
دبرة وال قبلة أمامه فغلف غربه وشامه مث نزل عن مركبه واستدعى على الشطرنج الكبري ليلعب وكان 

عنده ممن فاق جنده شخص يدعى حممد قاوجني ذو مكان مكني ومقام أمني مقدم على كل الوزراء 
ون الفصل مرغوب الفضل حمبوب مبجل دون سائر األمراء وافر الطول مقبول القول مسعود الرأي ميم

الشكل فتشفع الوزراء إليه وتراموا يف حل هذا األشكال عليه وقالوا ساعدنا ولو بلفظه وراقبنا ولو بلحظة 
  : واعمل معنا ذا املعىن وهو

  فالجود بالجاه فوق الجود بالمال  بجاهك من يغشاك مفتقراً ساعد

    

زم وراقب جمال املقال وراعى فرص اال وشرعت أفكار تيمور فأجام والتزم أن برده عما تأزم به وأ
تغور يف أمر القلعة وتفور وجعل يستضوي أضواءهم ويستوري آرائهم وال يسع كالً منهم إال القبول ملا 

يستصوبه رأيه ويقول ففي بعض األحايني اتفق أن قال حممد قاوجني وقد زل به القضاء وأحاطت به 
 بقاء موالنا األمري وفتح مبفاتيح آرائه وراياته حصن كل أمر عسري هب أنا فتحنا نوازل البالء أطال اهللا

هذه القلعة بعد أن أصيب منا جانب من أهل النجدة واملنعة هل يفي هذا بذا أم هل يوازن هذا النفع ذا 
ر إال أنه يف هيئة األذى فما احتفل خبطابه وال اشتغل جبوابه بل استدعى شخصاً من الرب قد أريه قبيح املنظ

ذرية يدعى هراً ملك إذا عرف سهك ووجه يف السواد سدك أوسخ من يف املطبخ واسنخ من يف املسلح 
لعاب الكلب طهور عند عرقه وعصارة القرب حليب بالنسبة إىل مرقه فعند ما حضر لديه ووقع نظره عليه 

 ثياب صاحبه وشد وسطه حبياصته أمر بثياب حممد قاوجني فرتعت وخبلقان هراملك فخلعت مث ألبس كالً
ودعا دواوين حممد وباشريه وضابطي ناطقة وصامته وكاتبيه مث نظر ماله من ناطق وصامت ونام وجامد 

وملك وعقار وأهل وديار وحشم وخدم من عرب وعجم وأوقاف وإقطاع وبساتني وضياع وخول 
وجواريه فانعم بذلك كله على ذلك واتباع وخيل ومجال وأمحال وأثقال حىت زوجاته وسراريه وعبيده 

الوسخ وأمسى ار وجود حممد قاوجني الزنخ وهو من ليل تلك النعمة منسلخ مث قال تيمور وهو 
كالنمور ميور اقسم باهللا وآياته وذاته وصفاته ووحيه وكلماته وأرضه ومسواته وكل نيب ومعجزاته وويل 

 أحداً أو شاربه أو ما شاه أو صاحبه أو كلمه أو وكراماته وبرأس نفسه وحياته لئن آكل حممد قاوجني
صافاه أو أوى إليه أو آواه أو راجعين يف أمره أو شفع عندي فيه أو فاه بعذره ال جعلنه مثله وال صرينه 

مثله مث طرده وأخرجه وقد سلبه نعمته وأخرجه فسار مسلوب النعم قد حلت يف حلظة نوائب النقم 
ى أقل اخللق واتصل غريه باحللق وقطع منه احللق ففلقت حبة قلبه أشد فسحبوه بالولق ورآى نعمته عل
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فلق ومل يزل على ذلك يف عيش مر وعمر حالك وحاشا أن تشبه قضيته قصة كعب مب مالك فكان 
يستحلي مرارة املوت ويستبطي إشارة الفوت وكل حلظة من هذا احليف أشد عليه من ألف ضربة 

 هذه السرية "وإمنا أوردت"رد عليه خليل سلطان ما كان سلبه جده إياه بالسيف فلما هلك تيمور أحياه و
لتقيس على هذا املثل نظريه وتعرف أخالق امللوك ومعامالم الغين والصعلوك وأن نظرهم نضار 

وأعراضهم بوار ودمار ومن أراد أن يطلععلى سر القضاء والقدر فلرياقب شفيت امللك إذا ى وأمر وقال 
  : قالمن أحسن امل

 مجزبل بين شدقي ضيغ حظ  قرب الملوك يا أخا القدر السمى

    

وأعلم يا أبا الفضائل أن هذا امللك له مشائل وصفات وفضائل يستدل بظاهرها على باطنها ويتوصل 
بظهور باديها على حركات كامنها فإياك أن تغفل عن مراقبتها ومل حال عاقبتها بل أجعل شواهدها 

 من حياتك وتبعد عن حينك منها إذا رأيته رجع من االصطياد ظافراً منه باملراد وقد نصب عينك لتقرب
اقتنصه وحصله ومأل منه احلوصلة وسكنت منه بواعث الشره اليت هي منفخ لواعج الطيش والسفه ومنها 

إذا رايته جلس يف جملس السرور وبسط جلبهة الكرم جناح النشاط واحلبور وضم عن مطامح احلرص 
وادم واخلوايف وطلب من رؤساء اململكة األنيس املصايف ومن ندماء احلضرة اجلليس الصايف ومن مطر الق

يب األطيار البلبل واهلزار ومن رقص بدفوف األزهار صفق من ذي عود وطار فاستمع هلذا وباسط ذاك 
أيام الفرح وطفق جلساؤه ما بني منصت وحاك فان هذه األوقات ملا فيها من عالمات هي االنبساط و

والنشاط فاعمل فيها ما بدا لك وأطنب مقالك وكرر جوابك وسؤالك فانك يف كعبة األمن فاستلمها 
وقد هبت رياحك فاغتنمها والعب بإبطيك وصفق جبناحك وأهدر يف قننقتك واسجع يف تقبقتك فأن 

إىل األرض باهتاً أو حممرة الوقت لك ال عليك والسعد الطالع ناظر إليك ومنها إذا رأيته جالساً صامتاً أو 
عيونه أو مضطر باسكونه أو أفعاله على غري استواء أو أقواله دائرة مع اهلواء قاياك والدخول عليه واملثول 

بني يديه فانه إذ ذاك جيعل ديار جسدك بالقع ولو أنك النسر الطائر فتصري يف خماليبه اتعس واقع وعلى 
ملقامات مقال وإن كان السكوت أصلح فاغلق باب الكالم كل حال فليكن عندك لكل مقام من هذه ا

  : قطعاً وال تفتح فكثرياً ما ختلص الساكت من البالء وأفلح وناهيك النصيح بقوله الفصيح وهو

  خصوصاً مقامات الملوك األكابر  مقام القول في كل مجلس وراقب

 أفاعي النطق تحت المقابر رمته  ربنفكم من بليغ فوق ذروة م
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قال املفلح النجدي للمرشد ادي جزى اهللا موالنا عن صدقاته أوفر صالته وواصله مبوائد إكرامه يف 
عشيته وغداته فما أمشل إحسانه وحسناته وأسعد حركاته وسكناته وأوفر شفقته على قاصدي عتباته 

لة مث إن اليؤيؤ طالب أنت دليله كيف ال يفتح إىل اخلري سبيله ويرجع إىل حصول املقام مبيته ومقي
والشفوق تركهم وطار إىل العيوق مث رجع على الفور ووجهه يرف كالنور فدعا اليعقوب وتوجه وهو 
معه مصحوب وأخذا يف السري إىل خدمة ملك الطري وفرعا يف جبل يسامي يف املثل قبة الفلك أو مركز 

بعرق جبني الوهم من صعود امللك يستمد السحاب من ماء واديه وتسبح مساك السماء يف حبر ناديه 
عقباته ويقصر ساعد الفكر يف سلم اهلواء عن الترقي إىل أدىن درجاته ويستريح راقي اخليال يف عدة 

  : مواضع عند قصده فروع هضباته فهو كما قيل

 هي في كبد السماء استقرت إذا  وطود تلوح الشمس من تحت ذيله

  :  قائد الزمام واخلجل وراءه ينشد هذا الكالمفال زال يسريان ويف اجلو يطريان اليؤيؤ أمام

  وأنت ألهل المكرمات إمام  هدى بإمام أسوة يقت لكل

فوصال من تلك املدارج إىل أعلى املعارج وانتقال يف تلك املسالك عن دركات املهالك وانتهيا إىل أوج 
شتمل على مروج ورياض رأيا ملكة النريان جاريه يف حضيضه ودرر الدراري راكدة يف قعر مغيضه ي

ومراع وغياض وحبار وحياض تنادي خرباا سكان ربع املسكون انصباا عليهم ويف السماء رزقكم وما 
توعدون رياض تلونت ومرج بازاهري حتسنت وأرض قال هلا صانع القدرة إذا متكنت تكوين كأخالق 

 دار سلطنة العقاب بعد الكرام فتكونت وأخذت زخرفها من رضوان خازن اجلنان وازينت فوجلا
  مقاسات عقاب العقاب كما قيل 

  تصدر بالسرور على السرير  يورطان الفيه سلط مكاناً

 وربالحضور وبالحب عكوفاً  به صنوف الطير طرا أطاف

 يرقيل أو حبه جل يقوم  امقرة ماشبلكل في م

رة كل واقف يف مقامه شاهينه مع كركيه وبازيه مع قد اكتنفته امليمنة وامليسرة وأحدقت به املقدمة واملؤخ
محامه فاألنيس صاحب الظرف والكيس حامل القرب كاألوزان يترمن يف مقابلة اإليوان وميدح ملك األطيار 

واألمراء واحلضار والكرباء والنظار وينشدهم جليل األوصاف ورقيق األشعار فمما أنشده األوزان من 
  :  إىل العقاب قولهمناقب السلطان ووجه اخلطاب

 يحصان فبليغ أو لس بيان  مقامك أعلى أن يقوم يقوم بوصفه

 لطرف في البالد طموح تلوح  اعنقاً مغرب فاختفت فم أجلتك
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والنسر الطائر املقدم على العساكر قد أظله باجلناح وليس عليه يف طلبة سيادة الطري جناح رافع اللواء 
  : دير حامل القبة والطري كما قيلصاف يف جو السماء رئيس ال

  وفي ظله للسعد مأوى ومنزل  تفر الطير من قرب ظله ونسر

والسنقر يف ثوبه الفهري وخلقة وخلقه النمري أمري سالح اجلوارح ورأس عساكر السوانح والوارح كما 
  : قيل

  تعلت على أيدي الملوك بها يده  يتهو السنقر العالي بهمته ال

دوادار عليه املصاحل اململكة املدار قد تصدى لقضاء احلوائج لكل داخل وخارج ينظر يف والشاهني ال
  : الوالية والعزل ويتعاطى األمور باجلد ال باهلزل فيقضي املآرب ويوصل املطالب إىل الطالب كما قيل

 طبفي آل قسطنطين ض له  طويل العنق رحب الصدر ضخم

 طقاء نه من دم األحشعلي  اًوبين ثمن سواد الع تغشى

والكركي الراطن بالتركي يتجلى يف ثوبه املسكي كاتب األسرار وصاحب األخبار لسان اململكة وحمور 
  : الفلكه مستخدم السيف والقلم ويف الفضائل والفوضل نار على علم كما قيل

  شطر ثانيلهيبه بطشه وشديد بأسه  هنر عقيحيد الص وكركي

  : اظر اجليش املنصور صدر الديوان وقاضي اجلند واألعوان كما قيلوالتم املشهور ن

 ابزان أرباب الكت كقاض  هنير متم دست الط وتم

  كوجه الطائعين لدى الحساب  دجعليه من المهابة ثوب م

والطاوس كأزهى عروس يف أفخر ملبوس مقدم على اخلواص كالناظر اخلاص ناشر مروجه األرتياح 
  : ال هيئة الفائق على الوجوه املالح كما قيليتجلى جبم

 يملصباغ ع كل  يهار فقد ح ثوبه

 يماهللا الحك صبغة  ادىالحسن ن ولسان

  فوق أوصاف الكليم  هنالعين م فيروق

  : والبازي األمري الكبري صاحب الرأي والتدبري أمري امليمنة قد رتب صفه وزينه كما قيل

  يضيء وفي جناحيه النجاح  رماه حأشهب عين وباز

  : والصقر الشهم السابق يف الطريان الوهم أمري امليسرة قد فاق بشهامته عسكرة كما قيل
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 اًابصو أنجن اله ميح لأت  يبر ظفقي الح فيل رانقوص

 ااباب ننوى الن قع رسون  مهم سهن شب علخمب امأق

    الباشق الجاووش ورأس نوبة العساكر والجيوشو

  : كما قيل

  ينقض كالسهم من الراشق  إلى الباشق في صيده نظر

 الحب حشا العاشق اتبعها  وقةحماماً مثل معش يقفو

والببغاء تتجلى يف احللة اخلضراء وتنثر من اخلامت الياقوت درر الثناء وخترب بعجائب اهلند وتسرد غرائب 
  : السند كما قيلرغائب 

 
  حكيم الصنع ثوباً من زبرجد    تسمت درة لكن كساها

   وخاط شعارها من عني عسجد                ومن هلا مبنقار عقيق

  : واهلدهد البس التاج ينهى إىل موقع الدراج أخبار املارة واألحوال السارة كما قيل

 دق النباإذ خص بص فعم  اهألبس ثوب ألب وهدهد

  ففاق أهل التاج حتى سباد  هأغرب إذ شرق في حسن

واحلمام مقدم الربيديه يتردد يف مواقف العبودية والعصافري كاملماليك األجالب يف الكتاب يدرسون العلم 
واآلداب والبلبل واهلزار ومطوقات األطيار وساجعات األشجار مسبحات الواحد القهار يتناشدون 

ألوتار ومطربات رنات األوطار وضروب املوسيقاه من حنك املنقار والشجر ورق ويرددون نغمات ا
الزرزور وذوات اهلديل من الطيور حىت جناح الزنبور تغرد فتخجل العود والطنبور وزواجر الطري تبشر 

بالفرح واخلري وأنواع اجلوارح يف احلافات والطري يف اجلو صافات كل يفدي ويقدم جسده وروحه 
 آتاه امللك كل قد علم صالته وتسبيحه فتقدم اليؤيؤ إىل احلضرة وامللك يف أى نضره وقبل ويسبح من

مواطئ سلطانه ووقف من مقام خدمته يف مكانه وقال شخص عارف بطرائق السلوك يليق خلدمة امللوك 
الشريف واقف بالباب يروم تقبيل األعتاب يطلب لذلك الدستور واألنعام بآذان احلضور ليشمله النظر 

وحيظى حبظ وريق وريف هل يرجع كاملصروف عن خدمته أو يدخل كالدولة واإلقبال فعطف بالقبول 
وأذن له بالدخول ومسح باملثول فتوجه اليؤيؤ على عجل إىل احلجل فدخل وهو من احلياء متأثر ويف ذيل 

فورية كأنه شيخ الصوفية الدهشة واهليبة متعثر وعليه غاللة سابوريه وخلعة نيسابوريه ستشمال بشمله كا
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فلما وقع نظره على العقاب قوى جأشه ورفع احلجاب وحل عقدة لسانه من لكنة اخلطاب مث قبل األرض 
    : ووقف وأنشد بديهاً وما وقف

 داجين أيديك سلخروا ب رأوك  اًعبرى وتأن فقفوراً وكس ولو

  سع مد الفتى يداعلى قدر ما في الو  امم وإنيهإن وفوا حقاً عل وما

فابتدر اليؤيؤ بلفظ خيجل اللؤلؤ للحجل يريد إزالة الدهشة واخلجل وطيب املقام ببسط الكالم أيها 
الغريب األريب األديب النجيب رأيناك روحاً ملخصاً وعقالً مشخصاً صحبتك مرغوبة ومنادمتك مطلوبة 

تك وذر وحشتك وأفصح بكالمك عن لقد حللت حمل األمن واألماين وعقدة السعد والتهاين فدع دهش
كمالك وعن مقامك مبقالك فعباراتك عقيلة العقل وواسطة عقود النقل فان كان عندك نصيحة تصلح 
للملوك أو وصية ترشد أهل السلوك بني العدل بنورها طرائقه ويزين العقل مبجازها حقائقه وتستقيم ا 

 حط مأمثة أو كشف بلوى أوبت شكوى أو حاجة األمور ويستفيد منها اجلمهور أو نوع رفع مظلمة أو
يف نفسك وما قاسيته يف يومك وأمسك أو لطيفة تشرح ا الصدور وتبسط بإيرادها احلضور فهذا وقت 
تشنيف املسامع جبواهرها ونثر دررها على بادي احلاضرين وحاضرها فان احملل قابل وعنك اإلصغاء إىل 

واسع وسجال الكرم داسع وفاعل الصنيعة صانع وكف اللطف أطواق لطائفك مائل وحمال احللم لذاك 
معط ال مانع فقال احلجل بعد أن زل اخلجل وحال الوجل وجال الزجل من غري ريث وال عجل احلمد 

هللا الذي آسى جراحنا وأحيا بعد التلف أرواحنا قد كنا يف بيداء احلرية واهلالك وظلماء الضر واخلوف يف 
 وحنن يف اخلسار والغبون ونار االشتياق تضطرم وبواعث تقبيل األعتاب اماك ومرت علينا سنون

الشريفة السلطانية يف الفوائد تزدحم إذ قد انتشر جناح عدهلا وجناح ظلها ومساح وابلها وطلبها وكرر 
كل لسان حمامد فضلها واشتهر لكل حيوان مآثر نبلها فهي أمان كل خموف وملجأ كل ملهوف لكن 

تقرع تلك الدواعي وغواشي احلوادث تعترض دون املساعي تارة باكتناف املخلوف كانت العوادي 
وطوراً باحتفاف اخلواطف وحيناً يضعف املباين وآونة بعدم املعاون واملعاين واآلن يا ملك الزمان حبمد اهللا 

اح من جنح املنان أزحنا املهالك واملهاوي واسترحنا من ضرب املسالك واملساوي إذ قد طرنا جبناح النج
اجلناح وصرنا إىل حمل السماحوالرباح فزالت العلل والسد اخللل وحللنا يف عقوه منيفة وسدة شريفة فأمنا 

شرك املكايد وشرر املصايد وتوسدنا مهاد الدعة واستظللنا جناح األمن والسعه وانه قد قيل عدل 
ألب الشفيق والوالد الرفيق يعامل السلطان خري من خصب الزمان وقيل امللك العادل واإلمام الفاضل كا

بالسوية وحيفظ الرعية وحيرسها من برد املاء وحر النار كما حيرس الوالد الولد من هبوب اهلواء وشم 
  : الغبار وقلت
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 راممثل أوالد الك يرانا  ريمفي ذرى ملك ك نزلنا

 ترنا وال في االحتالم فلم  انوائب األيام عأضل ن

 اممقامنا فوق الغم كأن  يب مناوال مطر السماء يص

فقال امللك أهالً وسهالً وناقة ورجالً طب قلباً ونفساً واهنأ معىن وحساً لقد حللت بساحة االستراحة 
وباحة لألمن مباحة وقاحة ليس لصائد ا وقاحة وال جلارحة جارح ا جراحه وقد حصلت من جواسر 

ونادى ملك الطري فأكرمت صدر مرتلك ونلت غاية أملك الكواسر ومناسر النواسر ونزلت بوادي اخلري 
فاذهب بسالم وأت مبا لك من خادم وغالم وأهل وثقل وفرس ومحل وأثاث وقماش ومعاش ورياش 

وختري مكانا ختتار وجار احسن اجلوار فقال أيها امللك السعيد أنا شخص فقري غريب فقري ال ابرق يل وال 
  : حصري وقلت

  لم أكن في األنام إال عاري  ار العلوال الحيا وخوف أنا

  ودثاري ومركبي وشعاري  يرآني فقد رآني وبيت من

غري أن يل قرينه مثلي فقرية مسكينة صابرة على السراء والضراء قضينا معاً ماضي الصباح واملساء مل يترك 
جاراً وال جواراً وال ناب عقيل احلوادث لنا داراً وال بد العوابث عقاالً وال عقاراً وال خملب العوائث 

الكوارث ولداً وال قراراً والويل كل الويل ملن كان مستقره يف طوارق الليل ومن حوادث الدهر على 
طويق السيل وقد طال الكالم يف كيت وكيت وقضايا ذيت وذيت إىل أن مل يبق يف البيت سوى البيت 

أفالذ كبده تتقطع ويشاهد كل وقت قرة عينه وملا بلغ العرم الزىب وحزام اهلم الطيب وما حال من يرى 
  : مبخاليب اجلوارح تتبضع وال يد للمدافعة متتد وال ضة للممانعة تشتد فينشد

  رهين الردى يرنوا لي بطرفه  هحزناً أني أرى من أحب كفى

    

  ولكن يد التقدير غالت بحتفه  يبمالي لو يفدي ومهجت أود

ن يعقوب تركنا تلك باالضطرار وعلى أبوابك الشريفة وقع االختيار وملا تكرر ضر أيوب وتضاعف حز
فرصدنا للتحويل أمين الساعات واخترنا للرحيل أحسن األوقات مث صممنا العزمية ونادانا هاتف السعد 

أسرعا ندميي جذميه فقطعنا املهامه والقفار وسرينا الليل والنهار فكم رغنا عن أيب احلصني ولقينا ماال قى 
سني بكربالء من الكرب والبالء وكم جلأنا من بين زغار إىل كهف وأجم وغار واحترزنا من قنافذ احل

وأفعوان ذي سم نافذ ونفرنا من حبات أسراك وحدنا عن أوهاك شباك واخترنا اجلوع وعدم اهلجوع 
من دليلنا على احلب املبذور الصطياد الطيور كل ذلك يف املسالك والسعد قائدنا والفالح رائدنا والي



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  241  

وظالل أمنك ظليلنا ويف اين سعدك مبيتنا وكنف فضلك مقيلنا حىت حللنا بدار األمان ونزلنا حبرم موالنا 
السلطان فنادانا فضل خالق الورى ال ختافا أنين معكما أمسع وأرى ألقيا عصا التسيار وانزال عند خري جار 

 مقامك الشريف وجنابك املنيف مقاماً عظيماً فتركت القرينة يف مرتلة حصينة وكل بالدك أمينة وأممت
  : وجناباً كرمياً وجملساً عالياً وباباً سامياً فتوخيت مث نوديت

  يعطي المخوف أمانة لزمانه  ههو الملك الذي من باب هذا

 كتبت على إحسانه أرزاقهم  امأنعم الورى إحسانه فك

طانه وتوجه فائزاً بأمنيته حىت وصل إىل حليلته مث ض اليعقوب من مكانه وقبل األرض بني يدي سل
فأخربها مبا جرى بتخيري املشتري وكيف رأي اليؤيؤ وامللك وصورة ما فعل به وسلك وكيف تلقى 

مقدمة وأكرمه امللك مبا أكرمه وقرر كيف كان خطابه وعلى أي صورة حسناً رد جوابه فسرصدرها 
 إىل حضرة السلطان وحصل هلما من األنعام واإلحسان وانشرح وطارت ذا األمر من الفرح مث توجها

ما نسيا به األوطان وسلكا بنفس مطمئنة يف خدمة امللك مع اجلماعة وأهل السنة وخوطب اليعقوب من 
امللك أسكن أنت وزوجك اجلنة فلما استقرت ما الدار وتبدل انكسارمها باألجنبار أفيض عليهما من 

 ما مل خيطر بباهلما وال دار على خياهلما وحصل هلما األمن واألمان الصدقات واالدرارات والنفقات
والسالمة واالطمئنان وانشرحت خواطرمها وابتهجت بالسكون سرائرمها واستمر النجدي مالزم اخلدمة 
وتوفرت عند امللك وابتاعه له احلرمة ومسعت كلمته وتزايدت حشمته ومل يزل صبيح الطلعة جنيح السعي 

 املنظر مقضي الوطر يرتع على بساط النشاط ويطري يف رياض األمن واالنبساط مؤدياً والنجعه وضئ
شرائط اخلدمة على الوجه األحسن قائماً مبواجب العبودية مهما أمكن إىل أن متيز على سائر اخلدم وتقدم 

ماً باللطائف الصحيحة على السابقني يف اخلدمة وثبات القدم ناشراً ألوية النصيحة ناثراً األثنية الصرحية مناد
والنوادر املليحة بالعبارات الفصيحة واإلشارات الرجيحة حافظاً زمام االحتشام مراعياً مقامات الكالم 

على مر األيام وكر الشهور واألعوام مث ختم لكالم يف هذا املقام بأعظم ختام وهو محد اهللا امللك العالم 
الم على سيد األنام وآله وأصحابه السادة الكرام عليه وشكره املستدعي ملزيد األنعام والصالة والس

  .وعليهم التحية والسالم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
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العاشر الباب   

  في معاملة األحباب والخادم واألعداء واألصحاب

  وبه تمت أبواب الكتاب 

    

ب االحاسن فلما أبان احلكيم عن هذا الفضل اجلسيم وكشف قال الشيخ أبو احملاسن الراوي من األد
نقاب البيان عن خمدرات هذا التبيان فتألأل من وراء سجيف ألفاظه وجوه معانيه احلسان عظم يف أعني 

األعاظم وكرب لدي األعراب واألعاجم ورفعه أخوه وعظمه ذووه فأضاء منارة وعال مقداره ومأل اآلفاق 
 على االعتماد عليه اختياره مث استزاده من فيض هذا العيوب واستسقاه من خوض أنواره ووقع من امللك

هذا الشؤبوب واستطعمه من أخبار العقاب واليعقوب إن كان مث بقية جتلو القلوب الصديه فامتثل 
اإلشارة وحسن العبارة وقال مث أن أبا احلجاج دعا القبيح أبا الدجاج واختلى به دون أصحابه وقال له 

م يا جليس اخلري وأنيس الطري ورئيس الدير أين حتملت من اليؤيؤ املنة العظيمة واجلميلة اجلسيمة حيث أعل
أرشدك إىل بايب ونظمك يف سلك أصحايب وال حرم أنه قام مبا جيب عليه وعرف مقدار إحساين وميلي 

يق كايف وناصح إليه وأنه ال وثق أعواين وأصدق خالين وصاحب قدمي وخملص عدمي النظري ندمي وصد
مصايف وأين ال تيمن بطلعته وأتربك مبشاهدته واستنجح بآرائه واستصبح يف املهمات املظلمة بالمع ضيائه 

ولقد حصل منك على عضد معاضد وساعد مساعد وكهف وذخر وسند وظهر فإياك أن تترك ذيل 
وقوف فافضل احملبة وأكمل مودته أو ترغب عن صحبته وحمبته وأن تقتصر يا ذا الوقوف يف صداقته على ال

املودة ما تزادي على مر الدهور وترادف على كر العصور وثبت أصله وغزرت فروعه وفاض من سويداء 
القلب على جماري اجلوارح نبوعه حبيث يقع االحتاد وينمزج بالصفاء الوداد فقد قيل ال تصح احملبة بني 

زرا مالت معها تابعة األخرى بل يصريا كالنفس أثنني حىت بصرياً كالعينني حيثما نظرت إحدامها ما ش
الواحدة ال كل واحدة على حده وال كما تقول املالحده بل يكمل لكل واحدة وال كما تقول املالحده 
بل يكمل لكل واحد باآلخر أهلنا وحيصل له بوجوده السنا وإذا خاطبه قال يا أنا وال تعمل يا أكمل كما 

  : قيل

  فان ترم الزيادة هات قلبا  حشاشتي شوقاً وحباً مألت

فان الفتاح عنده الفتوح وباب الفضل والزيادة مفتوح وكرم اهللا ال يضاهي وفضله كعمله ال يتناهى 
  : وانظر يا فضيل وذا العلم العريض الطويل إىل ما قيل وهو
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  أنا من أهوى ومن أهوى أنا      أيها السائل عن قصتنا

  من رآنا مل يفرق بيننا                 حنن روحان حللنا بدنا

 تضرب األمثال للناس بنا    حنن مذ كنا على عهد اهلوى

  وإذا أبصرتين أبصرتنا      فإذا أبصرته أبصرتين

  :  هذا وأرصن ما قاله القائل وأحسن وهووألطف من

  نقطة واحدة من غير مين  والمحبوب كنا في القدم أنا

 ينواحدة في بدن مهجة  ارنهاهللا إذا أظ فبرانا

 واحداً من غير بين تلتقينا  ياما الجسم أمسى فان فإذا

    

ى نصحه وقوة دينه وصدقه يف ولقد ذكرك عندي بأنواع الفضل وبوفور التجارب والعقل وهذا يدل عل
احملبة وحسن يقينه ومل يذكر غري الواقع وال جازف فيما أاه إىل املسامع بل قال قليالً من كثري وقطرة من 

غدير ومل خيرب بذلك غري خبري فأين أعرفك كما عرف ووقفت على فضائلك كما وقف مث أنت عندي 
 فوائد وعوائد وفرائد تكون لنهم احلكمة موائد فوق ما وصف فأريد منك نصائح باخلري لوائح تتضمن

ولشهم احلكام قوائد ولنخور ألباب املنقول قالئد ولضبط أساس امللك والدين قواعد وعقائد فتلقي مثاله 
باالمتثال وقبل األرض يف مقام العبودية وقام وقال لتحط العلوم الشريفة واآلراء العالية املنيفة أن صانع 

ظم وبىن أمور املبدأ واملعاد وما بينهما من معاشر مستفاد على دليلني عظيمني جليلني العامل تعاىل وتعا
أحدمها العقل الذي هو مناط التكلف وثانيهما قواعد الشرع الشريف فان أردت أن تكون سعيد الدارين 

لقطع إىل فاستمسك بأذيال هذين الدليلني أما العقل فهو الدليل القاطع على وجود الصانع وهو مستقل با
السمع غري حمتاج إىل السمع وكما هو مستقل بالداللة على وجود ذاته كذلك هو مستقل بالداللة على 
حتقيق صفاته مث ورد بذلك الشرع فتأكدت يف وجود الصانع داللة العقل بالسمع وأما وجدانية الصانع 

هرا يف الداللة عليه بقول الكافر فكل من العقل والنقل دليل عليها قاطع وقد تظافرا باالستباق إليه وتظا
يوم املصري لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري وبالعقل والسمع يستقيم أمر املبدأ واملعاش 

وبالسمع فقط مبيت املعاد عاش ألن أمور املعاد من الشرع تستفاد والعقل يف ذلك تابع سامع ألوامر 
على كل تقدير أيها امللك الكبري فاجعل العقل وزيراً جتده الشرع طائع واملسموع يف ذلك دليل قاطع و

لك يف ظلمات املشكالت سراجاً منرياً واختذ النقل هادياً ونصرياً يكن بينك وبني الذين ال يؤمنون 
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باآلخرة حجاباً مستوراً وعامل الرعية بالعدل يعاملك اهللا بالفضل وأعلم أن الدنيا يف معرض الزوال وأنه 
من االنتقال وأن اهللا سبحانه وتعاىل وجل سلطانه جالالً اقتضت حكمته وجرت بني عباده ال بد عنها 

سنته أن يكون اإلنسان على خالف ما فطره الرمحن فانه خلقه للعبادة وركب فيه عناده وأقامه للعمل 
 وكره وجبله الكسل فأمره بالصالة وهو كسالن وبالصوم وهو شهوان وبالزكاة وحبب إليه املال وباحلج

إليه االنتقال وبالرضا وركز فيه الغضب وبالتسليم والصرب ومخره بالضجر والصخب وبالتواضع ووضع 
فيه التيه وبالتخلق بأخالق خالقه وفيه ما فيه وحكم عليه باملوت وقد حتقق انه ليس له منه فوت وهو 

تعود أن يفعل يف املكان املثزود يكره عن الدنيا التحويل وأقل أقسامه أنه حيب العمر الطويل وعلى هذا قد 
أفعال املقيم الؤمبد والدائم املخلد وبىن بناء من ال ينتقل وعن قليل يتركه ويرحتل ال سيما من تعلق بالدنيا 
قلبه وتشبث باملال والولد واجلاه والتحكم حبه وقد أخرب العزيز الوهاب يف أصدق كتاب وأوثق خطاب 

نساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة فقال زين للناس حب الشهوات من ال
واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا واهللا عنده حسن املآب فالنفس مائلة إىل اإلقامة راغبة يف دوام 

  : السالمة حتب طول العمر يف الزمان وأن أحوجت الثمانون السمع إىل ترمجان وقد قيل

  جلاه العظيم معمرامع السعد وا    وأحسن ما كان الفىت يف زمانه

 : وأشهى ما مسع احلاكم وألذ ما تلقاه من قول الناظم قوله

 جباه عريض وعمر طويل    فال زلت بني الورى حاكماً

الزمان أن امللك العادل أنوشروان أساس ملكه على العدل وعامل رعيته باإلحسان ولقد بلغين يا ملك   
والفضل ويكفيه من الفضائل وحسن الشمائل قول سيد األواخر واألوائل ولدت يف زمن امللك العادل 
وال وقال الرمحن يف حمكم القرآن أن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وقد قيل يف األقاويل ال ملك إال بالرجال 
رجال إال باملال وال مال إال بالعمارة وال عمارة إال بالعدل فال ملك إال بالعدل ومن أقوى الصفات 

العدلية عمارة بالد الرعية وبذل اجلهد يف العمارة ليكثر الربح وتقل اخلسارة فإذا عمرت البالد وترمم 
غين يا ملك الزمان أن امللك الطريف والتالد حصلت األموال وكثرت الرجال وانتظمت األحوال فقد بل

أنوشروان كان ماراً يف سريانه بني جنده وأعوانه فرأى شيخاً كأنه قوس قطان نثر على رأسه قزع أقطان 
وهو يف بعض البساتني يغرس ونصب تني من احنناء قامته وبياض هامته مع شدة حرصه وتعبه على نصب 

الفناء هارب األم ترتع يف ميادين األمل وقد غرسه ونصبه فقال له يا ذا التجارب ومن هو من شرك 
تطوقت باوهاق األجل تبين وأركان جسدك واهية وتغرس وقوائم يدنك كإعجار خنل خاوية وربيع 

شبابك قد استوىل عليه خريف اهلرم وصيف اهلرم وصيف وجودك قد أدركه شتاء العدم وحمت نسيم 
حول وقد آن أن تغرس لآلخرة فانك قد طراوتك عواصف الذبول ومسحت قوى عبالتك بقواصف الن
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قصرت عظاماً ناخرة فقال يا ملك الزمان وعادل األوان قد تسلمناها عامرة قد غرسوا وأكلنا ونغرس 
  : ويأكلون ويف احلقيقة كلنا زارعون وغارسون

  لنغرس حتى يأكل الناس بعدنا  انغرسوا حتى أكلنا وإن لقد

    

ن يتسلم املعمور ويتركه وهو بور فاعجب أنوشروان وفور عقل الشيخ وابعد فالح عن الرشد والفالح م
ألفان وحسن خطابه وسرعة جوابه فقال زه يعين أحسنت وهي كلمة حتسني ولفظة إعجاب وتزيني 
وكانت عالمة لإلحسان إذا تلفظ ا السلطان يعطي املقول يف حقه أربعة آالف درهم لرفقه فأعطوا 

هم فقال أيها السلطان أن الغراس بثمر بعد زمان غراسي حلسن طاعته أمثر من الشيخ اهلم أربعة آالف در
ساعته فقال زه فأعطوه أربعة آالف أخرى ورفعوا مرتلته قدراً فقال وأعجب من هاتني القضيتني أن 

الغراس يثمر مرة وأنا غراسي يثمر مرتني فقال زه فأعطوه القدر املعلوم وزاده يف التكرمي والتعظيم 
فيخم وقال له أنوشروان أن أمهلك الزمان حىت تأتيين بباكورة هذا البستان فأنا أقطعك خراجه والت

وأقضي مالك من حاجة فأمهله الدهر وطال به العمر وأدرك ما نصبه ومل خييب اهللا تعبه فحمل إىل امللك 
ل أن الدنيا وأن كانت  هذا املثل ليعلم موالنا امللك األج"وإمنا أوردت"الباكورة ووىف له امللك نذوره 

ظالً زائالً وحائطاً مائالً فهي مزرعة لآلخرة وأن اآلخرة هي الدار الفاخرة وأن اهللا تعاىل وجل جالالً 
والك هذه املزرعة وعلق باألوامر العلية ما ا من مضرة ومنفعة وحكمك يف البالد وملكك رقاب العباد 

مام تدبريها إىل يد اإلضاعة فانك منقول منها ومسؤل عنها قاياك أن تغفل عن عمارا بالزراعة أو تسلم ز
ومصاحل عساكرك ا منوطة وأحوال ملكك بالعساكر مربوطة تعمرت الضياع والقرى ترفهت األجناد 

واألمرا واستراحت الرعية واستمرت مناظم امللك مرعية وتوفرت اخلزائن واطمان الظاعن والساكن 
ومالك هذا كله العدل واألستوا وجمانبة األغراض الفاسدة واهلوى وهذا وقلت املظامل وكفت أكف الظامل 

الذي يقتضيه مقامك ويتم به مرامك فان امللك إمنا هو ملك باألجناد فال بد له من عمارة البالد والنظر 
 فان يف مصاحل العباد لينتظم بنظره مصاحل العاملني ويستقيم أمر العامل إىل احلني الذي قدره أحكم احلاكمني

سنة اهللا حرت على هذا السنن وما رآه املؤمنون حسناً فهو عند اهللا حسن وهلذا قال سيد سكان اخليف 
أنا نيب السيف واجلهاد فرض عني على امللوك ال على الفقري والصعلوك فامللوك يف نوع من السيادة تقتضي 

دهويقصموا الكفر وعناده ويبيدوا أهله من املال ازدياده ليقيموا من األسالك عماده ويقتفوا من الشرع مرا
وأوالده وينهبوا أطرافه وتالده ويوطئوا سنابك اإلميان بالده وواجب على كل حاكم أن يبذل يف ذلك 

اجتهاده وجيعل اجلهاد إىل اآلخرة زاده وعتاده ويصون عن الكفر بالد اإلسالم وعباده إىل يوم يلقى معادة 
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طريقة امللوك ومن تبعهم يف اإلقتداء والسلوك وإياك أيها امللك العظيم فيجازيه اهللا احلسىن وزيادة هذه 
وصاحب امللك اجلسيم وأخذ املال من غري حله ووضعه يف غري حمله ولو كان موضع اخلري وقصد به نفع 

الغري فانه ال يفي ذاك بذا وال يقوم نفعه مبا فيه من أذى فذلك كإنشاء املغارس وبنيان املدارس وتنوير 
ساجد وتعمري املعابد وسد الثغور وعمارة القبور وإقامة القناطر واجلسور وعمل مصاحل اجلمهور وإطعام امل

الطعام وكفالة األيتام واحلج إىل بيت اهللا احلرام وإعطاء السائل وإغناء األرامل وصرف النفقات وإخراج 
  : الزكوات والصدقات ومثله الوبيل كما قيل

 قبحمد اهللا غير موف فصار  هلمسجد اهللا من غير ح بنى

  لك الويل ال تزني وال تتصدقي  ااأليتام من كد فرجه كمطعمة

    

قال من مل خيف عليه إخفاؤها لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها مث أخرب خبرب ما يصدر عنكم فقال ولكن 
 وهل يطلب بقبيح يناله التقوى منكم فان طلب من هذا أجر خسران وكفر ألنه يف صورة االستهزاء

احلرام حسن اجلزاء بل الواجب يف هذا على كل من آذى رد املظامل ورجع احلقوق إىل أهلها وإيصاهلا إىل 
حملها أما يرضى ظامل غوى وحتمل احلرام هوى أن يتخلص سواء بسوا وشر الناس يا ذا البأس من اتبع 

م شخص من اللئام تصدى لفصل  يف الشا"فقال"قضية أياس فسأل العقاب عن بيان هذا اخلطاب 
األحكام ومشى من الظلم يف ظالم وشرع يف أخذ األموال على سبيل التعدي والوبال فكان إذا أخذ من 

أحد ألفاً ادخر لنفسه من ذلك نصفاً وتصدق باخلمسمائة األخرى على أويل الضرر والضر أكل واحد 
ئدة احلسنات مخسمائة والسيئة واحدة وواحد درمهاً وعد ذلك مغنماً وقال هذه فائدة علينا بالربح عا

هذا وأن "يدعو علينا يتوجهون بالثناء والدعاء إلينا مث قال ذلك اجلاحد وال تعجز اخلمسمائة عن الواحد 
كان والعياذ باهللا صرف ذلك احلرام يف الفسق واملاله ونيل األغراض الفاسدة وإقامة اجلاه فهو أشد يف 

لوبال وهذا املقام يطول فيه الكالم وأقل ما يف الباب أن احلالل حساب واحلرام النكال وأعظم يف الوزر وا
عقاب وقد مسعت يا جليل القدر ما نطق به السيد الصدر الذي أخجل نور طلعته الشمس والبدر سيد 

األنام ومصباح الظالم وحبيب امللك العالم عليه أفضل الصالة والسالم يوماً ألصحابه السادة الكرام 
ي اهللا عنهم وأرضاهم ومجعنا يف مستقر رمحته وإياهم أتدرون من املفلس قالوا املفلس فينا من ال رض

درهم له وال متاع فقال أن املفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ويأيت قد شتم هذا 
حسناته فان وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من 

فنيت جسناته قبل أن يقضي ما عليه خطاياهم فطرحت عليه مث طرح يف النار وهذا إذا كانت هذه 
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الطاعات من الصالة والصوم والزكاة واقعة يف حملها ومصاريفها يف حلها فأا ال تفيد الظامل إال يف وفاء 
هي وبال على وبال وثبور فوق نكال على املظامل وأما إذا كانت من احلرام ومنشأ غراسها من مياه اآلثام ف

 أفاض اهللا عليه سحائب صلواته فيضاً لتؤذن احلقوق إىل أهلها يوم "وقال أيضاً"كسر ونقصان فوق خسر 
القيامة حىت يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء فاستعذ باهللا يا موىل الطري وموىل اخلري من نار هذا الشرر 

وأعيدك يا سلطان الصافات وما اكتسبته من الطاعات واخلريات أن ينقل إىل أن تتفرق طاعتك شذر مذر 
ديوان غريك أو يفوز خبربك سوى طريك اللهم إال أن يكون يا ذا الوقار والسكون على وجه ما قال من 

  : أحسن املقال

  يجود بها يوم القيامة على العاصي  املالطاعات ذخر الع ويكتسب

 : أحسن به من وجه اجلميلأو على وجه ما قيل و

  من الوفر بل لو أمكنته مشائله      جيود مبا ضن اجلواد مبثله

  وجاد على املوتى بعمر يطاوله    لعاد على املرضى بصحة جسمه

 وقسم يف احلمقى من الرأي كامله    ومن على النوكي بوافر عقله

 ا آد بالوزر كاهلهلدى الوزن مل     وثقل ميزان املخف بأجره

  جلاد بلها فليتق اهللا سائله    ولو مل يكن يف كفه غري نفسه

وألجل عذا اخلطر العظيم واخلطب اجلسيم تورع عن احلالل الزاهدين ومشر عن التلوث بالدنيا ذيل الرغبة 
العابدون قال سيد البشر والشفيع املشفع يف احملشر لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة ما سقي 

ا كافر شربة ماء وقال عليه الصالة والسالم والتحية واإلكرام اللهم رزق آل حممد قوتاً ومع هذا كله منه
فامللك والرعية أمانة ومن تقلد ذلك فقد أوجب على نفسه ضمانه فليجتنب خيانته وال يشني ا أمانته 

اقه قول رب العاملني قال صفوة اهللا تعاىل وخريته من بريته كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ومصد
وملك امللوك والسالطني وهو أصدق القائلني أنا عرضنا األمانة على السموات واألرض واجلبال فأبني أن 

حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان أنه كان ظلوماً جهوالً فاعلم يا ملكاً أعطي الزمان أمانه أن هذا 
السموات واألرض اجلبال وأبني أن حيملنها خوفاً من امللك الذي بيدك هو من مجلة األمانة اليت أشفق 

النكال والوبال وخشية أن ال يفني حبقوق محلها أو يضعنها يف غري حملها فيعاقنب أو بالعتاب خياطنب 
    : فتعففن عن الرغبة يف الثواب خوفاً من العتاب والعقاب وعملن مبوجب ما قيل

  الصدودرأيت بقاء ودك في   نال قلى مني ولك هجرتك

 أن المنية في الورود رأت  امكهجر الحائمات الورد ل
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 يدحماماً فهي تنظر من بع  ىنفوسها ظمأ وتخش تفيض

 ودوداظ الحوترمقه بال  بوجه ذي البغضاء عنه تصد

ن مث محل هذه األمانة بنو آدم ملا قدره وقضاه العلي العظيم يف سابق القدم وملا فيها من أحكام وحكم وأ
الصادق املصدوق أخرب فيما روى عنه أبو ذر قال قلت يا رسول اهللا أال تستعملين قال فضرب بيده على 
منكيب مث قال يا أبا ذر أنك ضعيف وأا أمانة وأا يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حبقها وأدى 

 ومراقبة ذي اجلالل يف السر الذي عليه فيها فمن مجلتها الصالة والصوم والزكاة والوضوء واالغتسال
واإلعالن بقدر الطاقة واإلمكان وعلى هذا مجيع الطاعات وأنواع العبادات هي يف رقاب العباد أمانات 
ومن أعظمها وأمهها وأحكمها اإلمرة واحلكومة والتصدي لفصل اخلصومة والسلطنة العلية وأمور امللك 

حلكام ومالكي أزمة األنام أن يراقبوا اهللا تعاىل يف كيفية البهية والقيام بأمور الرعية فيجب على السادة ا
أدائها ويطالبوا أنفسهم على ممر األنفاس بالقيام بوفائها ويراعوا أوامر سلطان السالطني يف أمور عبيده 
املستضعفني خصوصاً املظلوم والفقري والضعيف واملسكني فإذا عاملوا عباد اهللا بالعدل عاملهم اهللا عز 

فضل قال اهللا املنان يف حمكم القرآن أن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وقال السيد الكامل والسند وجل بال
الفاضل أشرف األواخر واألوائل صلى اهللا عليه صالة تفىن البواكر واألصائل سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم 

ا ذا الوجه النري الوسط هو ال ظل إال ظله أمام عادل بدأ يف هذا الفصل من ذكر الصفات بالعدل والعدل ي
اخلري قال من أمره قهر وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء أي لألنبياء تشهدون هلم على 
أممهم لعدالة فيكم ويكون الرسول عليكم شهيداً أي يزكيكم أي وكما جعلنا نبيكم إمام القبلتني حائز 

 ومها كونكم عدو ال شهداء على الناس مقبويل الفضيلتني جعلناكم حائزين خصلتني بالغني مرتبتني
الشهادة يف األداء وكون الرسول معد لكم وبتزكيته على األمم مفضلكم وقال صلى اهللا عليه وسلم 
وشرف وكرم وفخم وعظم عدل السلطان يوماً يعدل عبادة سبعني سنة وقال عليه الصالة والسالم 

لريفع للسلطان العادل إىل السماء مثل عمل مجلة الرعية وعن والتحية واإلكرام والذي نفس حممد بيده أنه 
أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه عليه السالم قال ثالثة ال ترد دعوم اإلمام العادل والصائم حىت يفطر ودعوة 

عليه الصالة والسالم السلطان ظل اهللا يف األرض :قال: املظلوم وروى كثري بن مرة رضي اهللا عنه قال
ه كل مظلوم من عباده فإذا عدل كان له األجر وعلى الرعية الشكر وإذا جار كان عليه اإلمث يأوي إلي

وعلى الرعية الصرب وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه يرفعه لعمل اإلمام العادل يف رعيته يوماً أفضل من عبادة 
امللك األعظم واسلم أن العابد يف أهله مائة سنة أو مخسني سنة وقال قيس بن سعد ستني سنة وأعلم أيها 

العدل ميزان اهللا تعاىل يف األرض به ينتصف بعض الرعية من البعض وبه يؤخذ للضعيف من القوي ويعبد 



هابن عربشا-فاكهة اخللفاء و مفاكهة الظرفاء  249  

اهللا على الصراط والسوى ويتميز احلق من الباطل واحلايل من العاطل وهو من صفات الذات وأعظم 
لكه ما يشاء فيؤيت امللك من يشاء ويرتع الصفات مبعىن أن اهللا تعاىل عز وجل جالال له أن يفعل يف م

امللك عن من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء وحيكم ما يريد واخللق كلهم له عبيد ومجيعهم بعض 
ملكه نافذ فيهم سهم أمر ملكه فال اعتراض على فعل املالك وال فيما يسلك مبملوكة املسالك وال جمال 

 مواله كرمياً ويف أفعاله مدير حكيماً فمن عرف أن اهللا عدل العتراض عبده على ذلك ال سيما إذا كان
وأن أفعاله جارية بني العدل والفضل يتلقى نقمه بالصرب ويقابل نعمه بالشكر ويطمئن خاطره وتسكن إىل 
مواله سرائره فال يستقبح موجوداً وال يستهجن مفقوداً وال يستثقل حكماً وال يرمي يف الكون ظلماً بل 

  : حكام بالرضا ويستسلم ملوارد القضا ويقابل العوارض مبا قاله ابن الفارضيستقبل األ

  جعلت له شكري مكان شكيتي  أذى في الحب منك إذا بدا وكل

    

وأعدل املخلوقات وأوسط الكائنات األنبياء عليهم السالم فأم أعدل اخللق مزاجاً وطبيعة وأقوم الناس 
 وأقسطهم أعماالً وأقواالً وإمنا يعترض على أقواهلم ويتعرض ألفعاهلم منهاجا وشريعة وأوسط البشر أفعاالً

من هو عن الصواب منحرف وعن جادة احلق منصرف ومن عني يصريته عمياء عن مراقية التحقيق 
كاألعمى الذي خرج وهو ماش عن سواء الطريق فيعثر يف شوك أو حجر أو يصدمه حيوان أو شجر 

نه حيصل للمارة تعويق ويعيب على واضعه وإمنا العيب يف طبائعه واجلهل فيقول حنو هذا عن الطريق فا
منسوب إليه لعمى قلبه وعينيه كما قال ذو اخلويصره لسيد الرسل الربرة ملا قسم الغنيمة قسمة مستقيمة 

اعدل فأجابه الكامل املكمل بأنه أن مل يعدل فمن يعدل وأنه رأى ذا اخلويصره الذي أعمى اهللا بصره 
 وخسر والقى اليوم العسران مل يعدل ذلك املفضل وكيف يقال هذا الكالم ملثله عليه الصالة خاب

والسالم قود أمره اهللا تعاىل بالعدل ونشر سر هذا النقل واقر عينكم بقوله وأمرت ال عدل بينكم قال 
ل خري من األسد الغالب علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه وجعل إىل رضوانه له احسن وجهه أما عاد

مطر وابل وأسد حطوم خري من سلطان ظلوم وقيل امللك يدوم مع العدل ولو كان امللك كافراً وال يدوم 
مع الظامل ولو كان مسلماً وما تعاطى حاكم ذو فضل فصل قضية يف فصل أحسن سلوك طريقة العدل 

ن مع أنه كان جموسياً يعبد ولذا بقي أسم أنوشروان خملداً بالعدل على مر الزمان وإىل يوم ينصب امليزا
النريان وللسنة اليت اخترعها بالسلسلة اليت وضعها باقية يف ممالك الصني معمول إىل آخر حني وقيل أنه 

كان شديد الوداد لالصطياد وكان يعشق البازي والزروق والصقر والباشق والبيدق فسأل يوماً من الباز 
ألا تظلم الطيور والظامل عمره قصري فتنبه ذه الكلمة دار مل كانت هذه األطيار قصار األعمار قال 
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واتعظ وكف يده عن الظلم واحتفظ مث أسس قواعد العدل فانتشر ذكره إىل يوم الفصل ويكفيه من 
الفضائل قول السيد الكامل ولدت يف زمن امللك العادل وروى أن بعض امللوك العادلني واحلكام الفاضلني 

  :  يف أذنه وقروقر وكان قبل الصمم يف العدل والكرم كما قيلاستوىل عليه الكرب ووقر

  على أذنه أحلى من الشهد في الفم  ائلنة سوم وغلظم هوأن

    

فحزن لفقد مسعه وتأسف وحترق وتلهف وتأرق وبكى وتأوه واشتكى وقال ما أتلهف من عدم مساع 
لم إال باإلصغاء إىل خطاب املتظلم مثقال احلديث األعلى فقدي صوت املستغيث وال كنت أتلذذ من متك

لئن حرمت ذلك من طريق األخبار فألتوصلن إليه من طريق األبصار مث أمر بأشعار النداء يف األطراف 
واألرجاء أنه من كانت له ظالمه فليظهر له عالمة وهي أن يلبس ثوباً أمحر ويقف فوق ذلك التل 

ن السلطان السعيد نور الدين الشهيد ملا أمر ببناء دار األخضر لنعرف عالمته ونكشف ظالمته وقيل أ
العدل وعزم أن يقيم فيها للحكومات الفصل أدرك األمري الكبري صاحب الرأي املنري أسد الدين شريكوه 
السلطان ما يعتمده السلطان ويرجوه وما حيمله على ذلكم ويدعوه وعلم أن ذلك األسد ال يسامح عنده 

 احلق أمرياً وال كبرياً وال صغرياً فانه مع احلق وباحلق قائم ال تأخذه يف اهللا لومة الئم أحد وأنه ال يراعي يف
فجمع مباشرى ديوانه وأكد ما قاله هلم بأميانه لئن شكا منهم أحد أو بلغه عن أحد من حاشيته ظلم أو 

ايل ببناء هذا املقعد العام نكد ليذيقنه أشد العذاب وليرتلن به أنكى عقاب وقال ما برز هذا األمر العزيز الغ
 أن "وروى"العايل إال األجلى وألجل أمثايل فما وسعهم إال طلب اخلصوم واسترضاء العادل واملظلوم 

أحد الصدور هصبه بعض عمال املنصور وأخذ منه كفراً من الكفور فتوجه إىل اخلليفة وضرب له أمثاالً 
ائر الدين ونصر به املظلومني على الظاملني أأذكر ظالميت ظريفة وقال أصلح اهللا أمري املؤمنني وأقام به شع

أوال أم أضرب أمام حاجيت مثالً فقال دع اجلدل وأضرب املثل فقال أهلمك اهللا العدل وأقام بك قواعد 
الفضل أن الطفل إذا نابه ما يكرهه أو قرعه خطب جيبهه فر إىل أمه وأجهش إليها من مهه فأوى إىل 

ها ألنه ال يعرف سواها فيستكشف ا عن نفسه ما دهاها وال يظن أن غريها حضنها وأندس حتت بطن
يدفع عن نفسه ضريها فإذا عرف أباه بث إليه شكواه واستدفع به ما عراه ألنه قد وقر يف ومهه أن أباه 
أقوى من أمه وأن غريه من الناس ال يقدر على دفع البأس فيلجأ إليه فيترامى يف دفع شدائده عليه وال 

يقبل عذره أن ترك نصره أو قصر يف مبتغاه أو اون يف متمناه وهلذا قال بدر احلي أن النساء والصبيان 
يظنون أن الرجل يقدر على كل شيء فإذا أشتد واستوى وأصابه من أحد جوى تقدم إىل الوايل ألن 

 أحد نكد وبالً مقامه عايل وهو أقوى من أبيه فيستكشف به ما وقع فيه فإذا صار رجالً وأصابه من
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استنجد بنائب السلطان فوجده له أحسن معوان فاشتكاه ورفع بلواه وكفاء إذ دعاه ما دهاه ورعاه عما 
عراه فانه أقوى من الوايل وأقدر على دفع الظالمة من كل منهمك غايل وهو السلطان احلاضر والعامل 

حقه ذو احلكم الكامل تعلق بأذيال عدل والناظر على البادي واحلاضر فإذا ظلمه الوايل والعامل ونقصه 
السلطان واستكشف مبراحم نصرته ما دهاه من عدوان إذ قد حتقق ورأى وصدق أنه أقوى من الكل وإىل 
مرسومة مرجح اجلل والقل واليد فوق يده وأنه قد انتهى حديث رفعته لعلو سنده وبلغ يف التسلط ونفوذ 

رضه وخليفته يف إقامة نفله وإحياء فرضه وقابض أزمة املخلوقني األمر إىل أقصى أمده إذ هو ظل اهللا يف أ
ومنصف املظلومني من الظاملني فإذا مل ينصفه السلطان مع القدرة الكاملة واإلمكان توجه بشكواه إىل 

سلطان السالطني وطلب رفع ظالمته من رب العاملني لعلمه أنه احلكم الذي ال جيوز واحلكيم الذي بيده 
ور واحلاكم الذي يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور وأنه أوقى من السلطان وال حيتاج يف مقاليد األم

الشكوى إىل بيان وال إىل دليل وال برهان وقد نزلت يب حادثة للقلب كارثة وبالفكر عابثة وللسر عائثة 
 قصيت بني وهي أن العامل الفالين ظلمنين وأخذ مكاين فأنا أشكوه إليك وقد تراميت عليك وعرضت

يديك ألنك نعم السند وليس فوقك أحد وال يف احلكام إال من هو لك مبرتلة الغالم وما بعدك إال اهللا 
موىل ال خييب من رحاه وجييب املضطر إذا دعاه فان وعيت قصيت وكشفت غصيت وإال رفعتها إىل اهللا 

 إىل حرمه ومترام على باب وقطعت النظر عما سواه وهذا أوان املوسم وأعمال املنسيم وأنال متوجه
إحسانه وكرمه فلما وعى املنصور خطابه أرسل من سحاب جفنه عبابه وقال حباً وكرامة يا ذا الزعامة 
بل أنصفك وبالفضل أسعفك وأضعف كرامتك وأكشف ظالمتك وأوصلك حقك وأعطيك مستحقك 

تحلل من ظلم أياديه وإكرام وأمر فكتب إىل واليه يضع من معاليه ويأمره بردأراضيه وطلب مراضية وال
    حمله 

وناديه وروى موسى الكليم عليه الصالة والتسليم يف بعض مناجاته وسؤاله حاجاته سأل اهللا من فضله أن 
يريه نكتة من عدله فأمره أن يتوجه إىل مكان وخيتفي فيه عن العيان فامتثل ما به أمر واختفى يف ذلك 

قدوم إنسان إىل ذلك املكان فبمجرد ما وصل إليه نزع من املكان على شط ر فما كان سارع من 
ملبوسه ما عليه وكان معه كيس فيه مال نفيس فأودعه ئيابه ورام يف املاء انسيابه فدخل يف ذلك النهر 
وغلغل فيه إىل أن غاب عن النظر فاقبل فارس فوجد ثياباً بال حارس فرتل عن الدابة وفتش ثيابه وأخذ 

سه وذهب وأسرع يف الذهاب إىل أن زال شخصه وغاب مث أقبل شخص ذو كيس الذهب وركب فر
شجب وعلى ظهره حزمة حطب فانتهى إىل أملا وقد برح به الظمأ وأمضه التعب وأخذ منه النصب 

فطرح عن ظهره احلطب وقصد الراحة وقد ظهر الذي كان يف السباحة فوجد عند ثيابه شخصاً من أترابه 
ه وما يقاسيه من نصبه مث اشتمل ملبوسة وتفقد كيسه فما وجده فعض يده فسأل فأستأنس به وتأوه ملكتئب
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احلطاب عما كان يف الثياب وطلب منه الكيس بالتعبيس فقال ما رأيته وال حويته فقال هل كان معك 
أحد فقال ال والواحد األحد قال فهل كان هناك سواك قال ال والذي سواك قال يا أخي أنا وضعت 

ي يف هذا املكان ومل يطل على ذلك زمان وال حضر سواك حيوان وال طمث عذراء هذا اهلميان بيد
املوضع أنس وال جان فال اشك أنك أخذته ولنفسك افتلذته فاقسم بعامل اخلفيات وكاشف البليات املطلع 

ان على الضمائر والنيات أنه ما رأى له مهياناً وال يعرف لذلك مكاناً فقال لو شهد لك الكون واملك
ونطق برباءتك جوامد الزمان وزكاهم الكرام الكاتبون ملا شككت أم كاذبون ألن إنكار احملسوس 

مكابرة واملثابرة على الباطل للحق مادبرة خذلك منه يا فقري الثلث والثلث كثري واردد على الثلثني وإن 
ني فقال اردد على مايل وإال أبيت فاجعله بيين وبينك نصفني فما زاد ذلك على اليمني وما شك هذا أنه مي

قتلتك فال لك وال يل فقال ما رأيت ما لك فافعل ما بدا لك فشرع يف تفتيشه وبالغ يف فحصه وتنبيشه 
فلم يهتد إىل شيء سوى الضالل والغي فأخذه احلنق واشتد به األرق وثارت نفسه األبية واتقدت ثورته 

جد له مث تركوه وذهب ومل حيظ من الذهب بغري اللهب الغضبية فضربه مبحدد فقتلته وجد له باإلهالك ف
كل هذه األحوال وموسى عليه السالم يشاهد ما فيها من أفعال وأفوال مث ناجى فقال يا ذا اجلالل أنت 

عامل حبقائق األمور وسواء عندك البطون والظهور سألت فضلك أن تريين عد لك فأريتين هذا املغرم وأنت 
ا أمرتين وبكرامته غمرتين من الشريعة املطهرة ونص التوراة احملرم أن هذا احلكم أعلى وأعلم ففي ظاهر م

جور وظلم فأطلعين على احلقيقة وبني يل سلوك هذه الطرقة فقال اهللا تعاىل وجل جالالً يا موسى املقتول 
إىل ماله قتل أبا القاتل والقاتل سرق الكيس من أيب الفارس اخلائل ففي احلقيقة الفارس النبيه وصل 

املخلف عن أبيه والقاتل إمنا استويف قوده ممن قتل والده وهذه األمور إمنا تتضح يوم النشور تبلى السرائر 
وتكشف الضمائر وينادي يوم التناد ال ظلم اليوم إن اهللا قد حكم بني العباد ونظري هذه القصة ما ذكره 

يهما السالم والتحية واإلكرام إذ ركب اهللا تعاىل وقصة يف روض كالمه النضر عن موسى واخلضر عل
السفينة وخرق خرقاً مؤدياً إىل الغرق وقتل النفس الزكية وأقام بغري أجر أركان اجلدار الواهية وبعض 
ذلك خمالف لظاهر الشريعة تنفر عنه النفس السليمة والطبيعة ولكنه موافق للحكمة اإلهلية ومقتضيات 

عامل األسرار اخلفية وهلذا قال جل وواحد أحداً وتعاىل فرداً صدمداً العقل احلقية الذي ال يطلع عليه األ
عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحداً مث استثىن من هذا املقول إال من ارتضى من رسول وإمنا الشريعة 

 من "قيل"الزاهرة وردت مبا تقتضي من احلكم الظاهرة فتعبدنا اهللا يف الشرائع بظاهرها ما يثبت يف الوقائع 
أيقن حبقية أربعة كان من ضيق أربعة يف سعه وأمن ودعه من أيقن أن الصانع الضار النافع مل خيطئ ومل 
يغلط أمن من العيب والشطط ومن أيقن أن اخلالق ومقسم األرزاق مل حيف يف خلقه ومل ميل يف رزقه 
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 حمضور أمن من الغم ومل أمن من احلسد واستراح من النكد ومن أيقنبوقوع املقدور وأنه ال ينجيه منه
    : يتساقط عليه اهلم كما قيل

 دراألمان من الذي لم يق ولك  ما قد قضي يا نفس فاصطبري له

    

ومن عرف أصله أمن من الكرب تصله وكتب يف قضية إىل أعدل خلفاء بين أمية من عامله حبمص أنه هدم 
ا حمتاجة إىل عمارة وزراعة وحراسة الدمص وعدم النمص وأن ربضها رابض ومرعى رياضها بأرض وأ

ومناعة فكتب إليه عمر بن عبد العزيز هذا اجلواب املفيد الوجيز وهو حصنها بالعدل ولق طرقها من 
احلدل يثبت ألبنا وينبت الكال والسالم وقيل أمري بال عدل كغيم بال مطر وعامل بال ورع كشجر بال مثر 

ال سخاء كقفل بال مفتاح وفقري بال أدب كطابخ بال حطب وشاب بال توبة كمشكاة بال مصباح وغىن ب
وامرأة بال حياء كطعام بال ملح وقاض جائر كملح على جرح وقيل العامل بستان سياجه الشريعة 

والشريعة سياج خيدمها امللك وامللك راع يعضده اجليش واجليش أعوان يكفلها املال واملال رزق جتمعه 
ها العدل والعدل سلك به نظام العامل وليعلم أن امللة األمحدية والشريعة الرعية والرعية أحرار يستعبد

احملمدية هي أعدل امللل وأقوم النحل مثالً النصارى ال يتحامون احلائض أيام أقرائها وال فرق بني احلائض 
رجساً وركساً وغريها من نسائها واليهود جيتنبوا فال يؤاكلوا وال يشاربوا ويقربوا رأساً ويعدوا 

فسلكت الشريعة احملمدية يف ذلك أعدل الطرق وأفضل املسالك فتعاشر كاألطهار وحرم قربان ما حتت 
اإلزار ويف بعض امللل على الذي قتل القود والقصاص وليس يف الدية خالص ويف بعض الدية ال غري وما 

عتقاد يا ملك البالد ترك التخليط للقصاص فيها سري ودين اإلسالم املرفوع كل فيه مشروع والعدل يف اال
وسلوك ما بني األفراط والتفريط والقول بالتقديس والترتيه واثبات الصفات من غري تعطيل وال تشبيه 

واقتباس النور من مجرين وسلوك أمر بني أمرين والعدول عن املذهب البغيض وهو مذهب اجلرب 
حلذريات الذي قام عليه النص دليالً وال جتهر والتفويض والعدل يف الفقيهات يا معشوق املخدرات وا

بصالتك وال ختافت ا وابتغ بني ذلك سبيال فمن العدل الوضوء واملعتاد ثالث مرات ومن نقص أو زاد 
فقد تعدى وظلم كذا قال النيب املكرم صلى اهللا عليه وسلم أي تعدى أن أسرف وظلم أن أجحف 

رع ومقتضاه وهي أداؤها يف أفضل األوقات مؤداة مع والعدل يف الصالة أن تكون على مرتضى الش
اجلماعات يف الصف األول على الوجه األكمل عن ميني األمام من االفتتاح إىل االختتام مع تعديل 

األركان بل التعديل فرض عند بعض األعيان ال نقرا كنقر الطري وال تطو بال يضر بالغري والعدل يف الزكاة 
ه ينفقون وال جيعلوا اهللا ما يكرهون وليسوا بآخذيه اآلن يغمضوا فيه وال يكلف أن ال يتمموا اخلبيث من
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جايب املال أن يعطي كرائم األموال والعدل يف الصوم يا سيد القوم أن ال يتنول فوق الغذاء املعتاد وال 
األنفاق يصل بالوصال إىل درجة اإلجهاد ويعجل الفطور ويؤخر السحور والعدل يف احلج أن ال مياري يف 

وال يضار الرفاق بالشقاق كما يفعله أبناء الزمان فان ذلك خسران واالزدياد من ذلك نقصان ولقد بلغك 
يا قمر ما قاله عمر خلادمه يرفا وذا ال خيفي كم بلغت نفقاتنا مقداراً قال مثانية عشر ديناراً يا أمري املؤمنني 

قاك اهللا كل شر فقد بلغك قيمة راحلة سيد البشر قال ويلك أجحفنا بيت مال املسلمني وإياك واألشر و
ليدل ذلك على ترك البطر واألشر وال يقصر يف نفقته حبيث يصري كال على رفقته وكذلك يف كل 

األنفاق يا ملك اآلفاق قال من عز كالماً مقاالً ومقاماً والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني 
اح يا حبيب الصباح ملن عليه يقوى فهو أقرب للتقوى وهو يا أبا حسان ذلك قواماً والعدل يف النك

واجب عند التوقان سنة عند القدرة عليه مستحب عند استواء طرفيه مكروه عند العجز عنه وهذا حبث 
قد فرغ منه وقس يا ذا الكرامات على هذا سائر العبادات ومجيع العادات وعقود املعامالت وال تتعدا 

حلدود فان ذلك مردود وعلى قانون العدل وردت الشريعة املطهرة وجرت قدمياً شرائع األنبياء احلدود يف ا
الربرة وكذلك مقادير امللة احملمدية عليه افضل صالة وأزكى حتيه حمررة على القواعد العدلية وفيها من 

نا بالبيان وأنزلنا معهم احلكم اإلهلية ما يعجز عن إدراكها القوىالعقلية قال اهللا تعاىل لقد أرسلنا رسل
الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وحاصل األمر يا ذا 

النهي واألمر أن العدل هو قوام كل فضيلة كما أن الصرب هو أساس كل خصلة مجيلة وأن أردت بسط 
    رتل على أشرف إنسان إن هذا البيان فدونك القول والتبيان يف تفسري القرآن امل

اهللا يأمر بالعدل واإلحسان فقد أشبع التقرير ودقق التحرير يف روضة النضري فارس ميدانه األمام اخلطري 
فخر الدين الرزاي يف تفسريه الكبري والعدل جيري يف لصفات كما ميشي يف الذوات ومرتبتا يف العلو أن 

 بني اإلسراف والتبذير والشح والتقتري والتواضع الذي بني يكون بني التقصري والعلو كالكرم الذي يكون
الضعة والتكرب وبني التصعر والتصغر والشجاعة اليت بني التهور واخلفة واجلنب الطائش الكفة والقناعة اليت 

بني احلرص والطمع والنذالة واهللع وبني العجب والتصلف واالحتشام والتقشف واإلخالص الذي بني 
وبني اإلعجاب والريا والعفة اليت بني التهافت على املشتبهات والترفع عن تناول املباحات الشرك واهلوى 

والطيبات واحلزم الذي بني سوء الظن والوهم والوسواس وبني إذاعة السر واألسختفاف وعدم أال مباالة 
الشفقة ولني بالناس واحللم الذي بني الغضب بال سبب وبني التغاضي عن اللئام عند موجب االنتقام و

اجلانب لألقارب واألجانب الذي بني القوة واالستكبار وبني الرخاوة واللني املستلزم لتضييع حقوق األهل 
واجلار وحفظ احلقوق الذي بني التكلف والعقوق يراعي فيها احلدود وال خيرج فيها عن احلد املعهود 

 ورخاوة مثالً من يستحق العفو ال فاخلروج عنها يسمى عناداً وقساوة والتقصري فيها يدعى ركاكة
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يضرب ومن يستأهل الضرب ال يقطع وال ينكب ومن استوجب القطع ال يقتل ومن وجب عليه حد ال 
يهمل وجتري أمور الشرع الشريف على ما ورد به األمر املنيف فما مث أحد أكرم من اهللا وال أرحم وال 

ال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري وروى أن اإلمام أعلم بأمور خملوقاته وال أحكم قال السميع البصري أ
املسدد جعفر بن حممد دخل على الرشيد وهو يف أمر شديد قد استوىل عليه الغضب واستخفه الطيش 
والصخب فقال يا أمري املؤمنني إن كان غضبك لرب العاملني فال تغضب له أكثر من غضبه لنفسه وقد 

 تتعد حدوده فانه قد ملكك عبيده فتذكر من وقوفهم بني يديك حد لكل شيء حداً من نقمه وبأسه فال
واقتدارك عليهم إذا متثلوا قياماً لديك قدومك يوم القيامة عليه ووقوفك خاضعاً منفرداً بني يديه ومن 

انتقامك منهم سؤاله إياك عنهم فسكن من غضبه واقتدى بأدبه وقال احلكماء لإلسكندر عليك باالعتدال 
 فان الزيادة عيب والنقصان عجز ويف احلديث خري األمور أوسطها وهلذا قيل يف األقاويل يف كل األمور

ينبغي لإلنسان الراجح العقل يف امليزان أن حيصل من كل علم مقدار ما حيتاج إليه ويعول يف مشكالته 
 حرف ليقوم عليه مثالً علم األدب ما ينال به عند أربابه الرتب كاللغة والنحو والصرف ولو أنه أدىن

بذلك لسانه ومن علم املعاين ما يبدع به بيانه ومن العروض والقوايف املقدار الوايف واملعيار الكايف ومن 
الطب ما يعرف به مزاجه ويصلح به عالجه ويقوم به اعوجاجه ومن علم التفسري والقرآن ما يقتدر به 

طيب من اخلبيث ويضبط به أقسامه وصحته على بيان كالم الرمحن ومن علم السنة واحلديث ما مييز به ال
وسقامه واألنساب والرجال وماهلم من صفات وأحوال أن مل يكن مفصالً فعلى األمجال ويندرج فيه علم 

التاريخ العايل الشماريخ ومن علم الكالم ما يصحح به دينه ويقيم به اعتقاده ويقينه ومن علم األصول 
قدر على استنباط األحكام ومعرفة أدلة احلالل واحلرام ومن علم وما اشتمل عليه من معقول ومنقول ما ي

الفروع ما حيكم به أصناف العبادات وأنواع العادات وطرائق العقود وإقامة احلدود ومن علم مكارم 
األخالق ما يصيد به قلوب الرفاق ويكتسب به الذكر اجلميل والثناء اجلليل ومن احلرف ما حيصل به 

يصري على الناس كالذ إمالل وقد قيل خالطوا الناس خمالطة أن غبتم حنوا إليكم وإن القوت احلالل وال 
متم حنوا إليكم ومن علم الركوب والرمي والسباحة واخلط ولعب الرمح والسياحة وعلم الفرائض 

ه واحلساب وطرائق املبايعات والكتاب ما يقدر به على الدخوإلليه إذا تكلموا فيه بني يديه حبيث يكون ل
فيه مشاركة واملام وال يكون بني اخلواص كالعوام وكل ما ذكر فسلوكه عدل والتلبس به كمال وفضل 
ورأس مال اجلميع التقوى فان اإلنسان الضعيف بالتقوى بقوى قال اهللا تعاىل ولكن يناله التقوى منكم 

تربد مهته عن اقتباس وباجلملة فالعاقل العادل بل الكامل الفاضل ال يستنكف عن نوع من العلوم وال 
    : منطوق ومفهوم قال معلم اخلري وحمذر الشر تعلموا حىت السحر وقال
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 يهلكن لتوق للشر  ر إالشال عرفت

 الشر يقع فيه من  ومن لم يعرف الخير

وكل مصايف السريره وذي بصرية منريه يتوجه إىل التعلم واالستفادة وجيعل مراده مراده أي علم كان 
ا كان من الشرف مبكان قال بعض الوزراء البنه يا بين تعلم العلم واألدب وال تسأم فيهما من خصوصاً إذ

الطلب فلوال العلم واألدب لكان أبوك يف السوق محاالً وللنوق مجاالً فبالعلم واألدب ركبنا أعناق امللوك 
لوك ومن تبعهم يف وأحوج الناس يا ذا األفضال إىل اكتساب الفضل والعلم والكمال السالطني وامل

السلوك فام بني خلق اهللا تعاىل املرموقون والسابقون جبالئل النعم ال املسبوقون وحبفظ بالده وعباده 
املستوثقون منهم موثوقون فهم املتحملون ألعباء العدل املكلفون باحملاسبة عنه والفضل قال من يقول 

 يعلمون فهم أقدر على التحصيل من غريهم للشيء كن فيكون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال
والزمان واملكان تابعان لسريهم واخلاص والعام يتمىن قرم ويسلك يف التوصل إىل جنام درم ويبذل 
يف ذلك ما وصلت إليه يداه وجيعل حتصيل ما يرمونه غاية متمناه فيبذل جهده يف ايصاهلم إليه ويكد قلبه 

  : الشاعروقالبه يف اطالعهم عليه قال 

 القادرين على التمام كنقص  ولم أر في عيوب الناس نقصاً

وقال بعض املؤرخني امللوك ألوالده يا بين اكتسبوا العلم والفضل وادخروا احللم والعدل فان احتجتم إىل 
ذلك كان ماالً وإن استغنيتم عنه كان مجاالً وقال بعض احلكماء العلم ملك ذو أعضاء رأسه التواضع 

ه املعرفة ولسانه الصدق وقلبه حسن النية ويداه الرمحة ورجاله مثابرة العلماء وسلطانه العدل ودماغ
ومملكته القناعة وسيفه الرضا وقوسه املساءلة وسهمه احملبة وجيوشه مشاورة األدباء وزينته النجدة 

 الرأي ومأواه وحكمه الورع وكرته الرب وماله العمل الصاحل ووزيره اصطناع املعروف ومستقره جودة
املوادعة ورفيقه مودة األخيار وذخريته اجتناب الذنوب واحلاصل يا ملك الطري ويا مالك عنان اخلري أن 

قوام العامل ونظام بين آدم سيف امللوك والسالطني وقلم العلماء األساطني فمهما حدث من شر حماه سيف 
وك ويف احلقيقة يا شيخ الطريقة العامل عبارة عن امللوك ومهما وجد من خري أثبته فلم علماء اإلرشاد والسل

هؤالء وبصالحهم تصلح األشياء وبفسادهم والعياذ باهللا تفسد الدنيا إذ هم لزوال الفساد وطهارة العباد 
  : وعمارة البالد مبرتلة الصابون لألوضار واالستغفار ولألوزار فإذا فسد هؤالء فما لفسادهم دواء كما قيل

  كالثوب ينظف بالصابون أن وسخا  هلستغفار يغسصابون اال الذنب

 ارأيناه صار الذنب والوسخ إذا  سالذي يغسل الصابون من دن فما
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وناهيك يا ملك العقبان ما فسد من الزمان وجرى من الدماء من طوفان وامنحى من أمهات البلدان عند 
صاب والعقاب ومن هو جنكيز خان الذي استيالء الكافر جنكيز خان فسأل العقاب عن كيفية هذا امل

أفسد وخان وما أصله وفصله وكيف كان قطعه ووصله حىت نفذت يف كبد العامل بالفساد نصله فقال 
هذا رجل من بقايا التتار الساكنني من بالد الشرق يف قفار وهم من بقايا يأجوج ومأجوج عن اإلسالم 

كوا عن دخول السد باخلروج فكانوا قبل جنكيز خان منحرفون وعن اإلميان عوج مسوا بالترك ألم تر
مبددين يف صحاري ال يتفق منهم اثنان مسرية أماكنهم ومدى مساكنهم شرقاً بغرب حنو من مثانية أشهر 
ومشاالً جبنوب ال ينقص عن هذا املدى وال يقصر حدها من الشرق حدود ممالك اخلطاوأقصاها خان بالق 

 يا من يرقى ينتهي احلد بعد السري اجلد إىل بلدة عظيمة وال يأتيها وهي مدينة عظمى ووراءها شرقاً
جسيمه تدعى خيسار وأهلها كفار وهي مبدأ مملكة الصني يا ذا اد الرصني ومن الشمال نواحي قرقري 

وسلنكاي ومن اجلنوب بالد تدعى تنكيت وتيت هذه يا ذا النسك هي اليت يتولد غزاهلا املسك ومن 
ة قبلة تلك البالد إذا صلى املسلمون منهم والعباد حدود بالد أو يغور وما وإىل تلك الغرب وهي جه

الكفور من بالد تركستان يا ذا اإلحسان ويسري اد منها إذا انفصل عنها كذا وكذا شهر حىت يصل من 
يف مضيعة وأي جهة غرا إىل ما وراء النهر مث هؤالء التتار كانوا تلك القفار بني هذه احلدود األربعة 

مضيعة يتوالدون يف ذلك الرب ويتهارجون يف ذلك السهل والوعر كاحليوانات السائبة يف الرب والبحر ال 
حاكم يردعهم وال دين واعتقاد جيمعهم وهم فيما بينهم قبائل وشعوب وأصناف وضروب وخالئق وأمم 

ل رختها وكل طائفة تعد غارا ال يعرفون اإلسالم والسلم بل كل أمة تلعن أختها وتنهب ختتها وتأك
وتقصد جارا وكل من قوى على غريه كسره أما قتلته وأما أسره مل تزل املكافحة بينهم قائمة واملناطحة 

بني ثريام وكباشهم دائمة وعيون الرشد واالهتداء عنهم نائمة وضواري الظلم واالعتداء يف مسارح 
لفسق والفجور والنميمة أمجل صنعة وأكمل شيمة سوارح إسالمهم سائمة يعدون النهب غنيمة وا

يأكلون والكالب والفار وما وجدوه منن صيد القفار وامليتة والدم واهلوام ال يعرفون احلالل واحلرام 
ويلبسون جلودهم وأوبارها وأصوافها وأشعارها كما كان مشركو العرب يف اجلاهلية قيل إشراق مشس 

ر سوى نوع الشجر يشبه شجر اخلالف هو مثرهم يف الشتاء واالصطياف امللة احملمدية ال زرع هلم وال مث
امسه قسوق وهم على ما هم عليه من الفسوق يعبدون األوثان واألصنام ويسجدون للشمس إذا بزغت 

من الظالم ويعظمون النجوم ويعبدوا وختاطبهم اجلن ويرصدوا وفيهم كهنة يعتقدوا وسحرة وساجع 
م إىل ملك اخلطا وهم على أشد كفرو خطا قد تركب الكفر يف أحشائهم وإن وزجره جيىب خراجه

الشيطاين ليوحون إىل أوليائهم وأعلى من فيهم أكابرهم وذويهم عالمة رياسته وانفراده بسياسته وأنه 
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فيهم ذو يأس شديد ورأي سديد ومال مديد كون ركابه من حديد وباقي أعيام وذوي مكانتهم 
وا ذوي جد فركام قضيب ملوي أوقد وعندهم أفخر ملبوس جلود الكالب والنموس وإمكام أن كان

والذئاب والتيموس وقس على هذا مجيع جتمالم ومفاخر آالم فهم يف قدمي الزمان وبعد احلدثان من 
حني بلغ ذو القرنني بني السدين وساوى على ياجوج ومأجوج بني الصدفني إىل آخر وقت كانوا يف قلة 

ت وضيق حال وسوء بال ال دنيا رخيه وال آخره رضية حىت نبغ منهم هذا اللعني الطاغية متوجني ومق
الذي تسمى جبنكيزخان وساعده قضاء الديان فأمده الزمان وأعطاه املكان ألمر يريده الرمحن وقضاء 

لديار والدار وعم قدره على عبيده يف سالف األزمان فطعم العامل بالفساد فاهلك العباد والبالد وأخلى وا
غالب بالد اإلسالم بالشنار والبوار فصلى اهللا على سيد بين عدنان بل أشرف جنس اإلنسان الذي قال 
خيرج يف آخر الزمان رجل يسمى أمري العصب أصحابه خمسورون حمقرون مقصون عن أبواب السلطان 

غارا فاتبعه منهم النساء ياتونه من كل فج عميق كام قزع الطريق يورثهم اهللا مشارق األرض وم
والرجال اتباع اليهود والكفرة واملسيح الدجال أمم ال حيصرها حساب وال حيصيها ديوان وال كتاب وما 

يعلم جنود ربك إال هو فارشدوا إىل طريق الضالل بعدما تاهوا وصار كل من أولئك الطغاة الكفرة 
     ري سيفه الكال الكدود من اهلجرة األوغاد اللئام وكل كالب خادم كالب الصعود جي

أشراف امللوك وملوك األشراف ويف أعضاد األسود ويف قارب النمور والفهود وكل ماضغ شيح وقيصوم 
وعلج من أولئك العلوج وعلجوم يتفكه يف أنواع املستلذات من املشروب واملطعوم وكل صعلوك معلوك 

لوك ويستعبدون أحرار أوالدهم ويستفرشون من تركي متروك أو خدام مملوك يتحكم يف رقاب أكابر امل
    : زوجام وبنام يف بالدهم

على رأس عبد تاج عز يزينهويف رجل حر قيد ذل يشينهومن ال يعرف البطائن املروية ومل يسمع بالرقاع 
الكرباسيه يستوطي اإلسترباق والديباج ويتقلب على ختوت الصندل والساج ويترقى إىل سرر األبنوس 

ويعامل التجار واملضاربني يف الرب والبحار بألوف األلوف من الدرهم والدينار فيجي إليهم نفائس والعاج 
املضارب من املشارق واملغارب ومكامن املعادن وذخائر اخلزائن كل ذلك بواسطة ذلك الطاغية واستيالء 

لد يف الدهر قواعد الفئة الباغية وكان من أمر هذا املصاب الذي بدل حوالة العيش مبرار املصاب وخ
الباليا واألوصاب أن اهللا القاهر فوق عباده الذي ال يسئل عما يفعل من مراده بل له املراد يف عباده 

وبالده املتصرف يف ملكه تصرف املالك يف ملكه ملا أراد ابتذال الصون وعموم الفساد يف عامل الكون 
ظهار آثار غضبه على صفحات الشهود واستئصال غالب أهل األرض وإذاقة بعض عباده بأس بعض وأ

وإبراز أسرار قهره على وجنات الوجود وحلس سطور صدور علماء العامل على روح الورد بلسان نار 
السخط ذات الوقود ونقص أرض العلم من أطرافها وإخالء ربوع احملاسن من أالفها اينع هذا التنني املبني 
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تتار فكان ممتازاً على أقرانه بوفور عقله وحسن بيانه ذا فكر من أوعار تلك القفار وأغوار أوغادها تيك ال
مصيب ورأي صائب وحزم جميب وعز ثاقب ومهة تباري األفالك وثبات جياري السماك كسر بصدماته 

األكاسرة وقص بسطواته القياصرة وقرع بعزماته على قمم الفراعنة واجلبابرة وقهر حبمالته قهارمة 
االً يقرأ أوال يكتب أعجمياً عجر يا ال حيسب وال ينسب ال طالع وال اقتفى يف خوافني القياصرة وكان أمي

سياسة املمالك واآلثار بل فرع ما فرعه من القواعد يف صحيفة تفكريه واخترع ما ابتدعه من تدبري امللك 
باين من مطالعة هو جلنس ضمريه فأسس قواعد لو أدركه إسكندر ودارا ملا وسعهما القتفاء أثره وشيد م

لو بلغت منرود شداداً لبنيا قصور قصورها على أركان خربه وخربه ورتب جتهيز السرايا واجلنود وربط 
عقود اجليوش والبنود بطرائق يعجز عنها مهندس احلكمة ويتقاعد عن حل رموزها معزم الفطنة وغاية ما 

 عساكرهم والنقض إمنا هو من يتعاناه ويستعمله ويتعاطاه جيوش األتراك يف بسيط األرض من إبرام طرائق
قوانني ما رتبه وأفانني ما هذبه وركبه وله يف ترتيب حراب احلروب وما فن الضرب والضراب من 

ضروب وطرائق االصطياد خمترعات دقائق مل يسبق إليها من لدن كيخسرو وكيقباد احكم املوافق ونصر 
فيه عليهم وأنفذ سهم حتكمه فيهم واليهم املصادق وكبت املعادي وكسر األعادي واستطال مع كثرة خمال

وصال فيهم حسبما أراد وجال واتسع له يف التضييق على اإلسالم واملسلمني اال فكل من عامله 
بااملة وتلقاه بالعبودية وحسن املعاملة أبقى على نفسه وأهله وماله وحصنهم من أليم خيله ورجاله ومن 

سورة اادلة حما سطور ركونه من لوح الوجود وأوطأ سنابك خيله منه قابله باملقاتلة وتالىف صف قتالة 
اجلباه واخلدود فخرب ديارهم ومسح آثارهم مع شكره وإسالمهم وتبدد عساكره ونظامهم ومع أن 

أكثر امللوك والسالطني وحكام املمالك اإلسالمية من األمراء واألساطني لعدم اكتراثهم باألتراك والتتر 
فيه من لنخوة والبطر والعتمادهم على حصوم واحلصينة وتعويلهم على معاقلهم املكينة وشدة ما هم 

ولكثرة العدد والعدد ومساعدة املدد واملدد ولوفور العمائر ببالدهم وخراب بالده وبسطة استعدادهم 
لسب واملقاحبة وضيق استعداده مل يعاملوه إال باملكافحة وال ردوا جواب خطاياته إال باللعن واملكاحله وا

وال قابلوه إال باملراحمه واملراوسة واملناطحه فقتلهم وأبادهم واستصفى طارفهم وتالدهم وتوطن ديارهم 
وبالدهم وأبادهم عن آخرهم وأطفأ قبائل عشائرهم فمد ألكابرهم أمسطة الرزايا ووضع يف أفواه 

ائب االنكسار يف مالبس البوار فاستأصل أصاغرهم أثدية املنايا وأضافهم يف والئم الدمار وأطافهم على جن
شأفتهم بالكليه وحكم فيهم املنية فلم يسبق من مائة ألف إنسان مثالً مائة إنسان وذلك أيضاً أما على 
سبيل التغافل أو على سبيل النسيان وسيذكر على سبيل األمجال ما يدل على تفصيل ما له من أحوال 

يف ذريته وإن كانوا رجعوا عن ملته وأصل هذه األصلهاليت وشواهد ما فزعه من أهوال واستمر ذلك 
أضحت خبلقان اللعن أكسى من بصله قبيلة من تلك التتار الساكنني يف تلك القفار تسمى قنات ظلمة 
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    عتات غري أمناء وال ثقات منها آباؤه وأجداده وفيها أقاربه وأحفاده واخوته وأوالده فنشأ 

 كامالً سهام أفكاره يف عمره مصيبة ورهام آرائه يف مكره خصيبه مث كما ذكر بطالً باسالً وشجاعاً
اتصل بعد ما أخىن وخان مبلك يسمى باونك خان وأظهر من أنواع الفراسة والفروسة والكياسة ما فاق 

به أناسه وفات من العقل قياسه فقر به امللك وأدناه وملهماته اصطفاه وال زال يترقى عنده إىل أن ملك 
ار عضده وزنده ودستور ممالكه ومسلك مسالكه وحاكم أمرائه وناظم أمور وزرائه وناظر جنده وص

مجهور كربائه وعني أعوانه وعون أعيانه وأعز من أخوته وأوالده وأبر من حفدته وتالده وكثفت حواشيه 
دار وعظمت غواشيه ومألت السهل والوعر فواشيه ومواشيه فثقل على الوزراء وصعب على األمراء إذ م
امللك صار عليه ومرجع األمري واملأمور إليه فحسده أوالد اخلان وإخوانه وأجناده وأسرته وأعملوا له 

املكائد ونصبوا له املصائد وتعاطوا إفساد صورته وتواطؤا على إمخاد سريته فصاروا يتناوبون على ذلك يف 
بهتان ويراقبون الكالم أوقات القبول غيبته وميزقون أدمي عرضه عند اخلان ويشقون ستر عصمته مبخاليب ال

ويواظبون يف السعاية عليه بدالئل املعقول حىت أوغروا صدر امللك عليه وأخذ يفكر يف كيفية إيصال 
اإلساءة إليه ومل يقدر على مواجهته لوفور مجاعته وكثرة حاشيته فان أوتاده كانت ثابته وغراس هيبته 

حاطت بامللك من كل جهاته حىت قيل إن ذلك الثقيل كان له كاالرزة نابتة وفروع دوحة عصابته قد أ
القرابات وذوي األرحام والعصابات واألوالد واألحفاد ما جاوز يف التعداد عشرة آالف نسمة كل له 

حرمة وكلمه فأضمر له السلطان البيات وانتخب لذلك من عسكرة أويل الثبات الثقات ومل خيتلف عليه 
د استحكم فيهم منه الشنآن وعلموا أن سهم مكرهم نفذ وحسام فكرهم يف يف ذلك اثنان ألنه كان ق

قطعه فلذ ورأوا من الرأي أرصنه أن يراقبوا حلتفه مكمنه فتواعدوا على ليلة معينة يدمهون فيها مأمنه 
وكان عند اخلان صبيان حمرمان ال يؤبه إليهما وال يعول يف األمور عليهما يدعى أحدمها كلك واآلخر 

فانسال من بني أولئك القادة وسلكا طريقاً غري العادة وأتيا متوجني الطاغية اللعني يف خفية ونبها وعيه باده 
وأخرباه وبصراه وأنذراه وحذراه مبا متاأل عليه امللك مع عسكره املنهمك وقاال أيها العفريت قد طنجت 

وم فانه قد مرج املارج الفتنة فامرج لك قدر التبييت فتنبه من النوم وراقب يف الليلة الفالنية هجوم الق
وعن وهاد غفلتك اعرج إن املأل يأمترون بك ليقتلوك وباعاه من السر ما جرى بتخيري املشتر يوقصا عليه 
القصص فخلصا طري حياته من القفص وظىب جناته من القنص فشكر هلما ما فضلهما واستكتمهما قوهلما 

ك الليلة رجله وخيله ومل يبد تلك احلال ألحد من الرجال بل مث تثبت يف أمره عن زيده وعمره ومجع تل
أخلى بيوته والزم سكوته وقصد أحد اجلوانب مبا معه من راجل وراكب وأقام يف كمني ينظر أيصدق 
الواشي أم ميني فما مضى هزيع من الليل إال وقد هبطت اخليل فوجدوا البيوت خاليه واألطالل خاوية 

ناصح عاقل فعمل مصلحته وأخذ حذره وأسحلته وتقرر وقوع النكد فتقدم فتحقق صدق الناقل وأنه 
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أمامهم واستعد فقصدوه وباألذى رصدوه وال زالوا يتبعونه حىت التقوا مبكان يسمى ببا جلونه وهو عني 
ماء يف حدود بالد اخلطا فاشتعلت بني الفريقني نار احلرب وقصد كل منهم اآلخر بالطعن والضرب 

نصره فكسر اخلان وعسكرة وفر مبن معه من فئة وذلك يف سنة تسع وتسعني ومخسمائة وغنم فأعانه اهللا و
متوجني من األموال واملواشي واألثقال وذخائر اخلزائن ونفائس البحار واملعادن ما فات احلد واحلصر 

من خارجاً عن سعادة النصر وهرب اخلان ودمت منه األركان فجمع جنكيز خان عسكرة وضبط أمساء 
حضره ومن كان شاهد القتال ومواقف احلرب واجلدال من والنساء والصبيان والرجال ومن خادم 

وخمدوم وخاصم وخمصوم ومأمور وأمري وكبري وصغري حىت السائس واجلمال والطباخ والبغال والطفل 
لنظارة والرضيع والنذل والوضيع ومن شهد تلك الغارة أو كانفي تلك الدارة ولو حاضرا للتفرج مع ا

واستبشر بوجودهم ومتيز بور ودهم فأثبتهم يف الديوان بأمساء آبائهم وجدودهم وفرق عليهم ذاك الفيء 
ومل يرفع إىل خزائنه منه شيء بل وزع ذلك املغنم الوافر العظيم املتكاثر على احلاضرين معه العساكر 

حلقري منهم واجلليل ووعدهم وضبط أمساءهم يف الدفاتر وفرق ذلك العرض العربض الطويل على قدر ا
بكل مجيل وأما الغالمان اللذان أخرباه وعلى ما كان أضمره اخلان أظهراه وكانا سبب حياته وخالصه 

    من املوت وجناته فانه جعلهما 

ترخان فصار السهم مقاصده كأما شرخان والثرخان عبارة عن املعايف املطلق يستويف حقوقه وال يقوم 
 يؤاخذ بقصاص أن قتل وقس على هذا ما يوجب القول والعمل مقضي املآرب مبا عليه من حق ال

موصول املطالب ال يكلف خبدمة ومباشرة وال حبضور ومعاشرة مهما طلب أعطى ويعد مصيباً ولو خيطى 
وأعلى مراتبه يف مراعاة جانبه أنه يدخل على السلطان من غري استئذان وهو نائم سراريه ونسائه وجواريه 

 ماله من مآرب فتقضى ومن شفاعة فتقبل ومتضي ويعطي بذلك مناشري وتواقيع وتقارير تبلغ فيذكر
التاسع من أوالده ويشمل أحكامها مجيع أسباطه وأحفاده وملا انتصر وحصل أمنه واستقر وتعاظم أمره 

ئل إليه واشتهر وعظم وانتشر قرر كل من حضرة تلك الوقعة فيما يليق به من منصب ورفعه فأقبلت القبا
واالت الرؤس والوجوه عليه ورجع اخلان واستعد وأعد ما وصلت إليه يده من عدد واستعان عليه باملدد 
والعدد مث تقاليا كرتني وتصاوال مرتني انكسر اخلان يف األوىل وقبض عليه بعد الكسرة يف األخرى وأباده 

ره وهربت أوالد اخلان وجلأت إىل وأستملك بالده واستوىل على عساكره واستحوذ على ذخائره وعشائ
أطراف تركستان مث راسل سلطان اخلطا والصني بكالم رصني يدل على عقل حصني واسم ذلك 

السلطان التون خان وطلب املهادنة واملوافقة واملصافاة واملصادقة فلم يلتفت إىل كالمه فضالً عن إعزازه 
اً على سعة ممالكه وكثرة ملوكه ومناعة حصونه وأكرامه على حسبه واستناداً إىل نشبه ونسبه واعتماد

وعمارة بالده ووفرة مملوكه فان ممالك جنكيز خان بالنسبة إىل واليات اخلاقان الش وأقل من الش 
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وعساكره وقبائله بالنظر إىل أهل الصني أو شاب أو باش فرجع قصاد جنكيز خان باخليبة وذكروا ما رأوا 
لتفت إليه مث قصد التوجه عليه بعدد كالرمال ومدد كاجلبال وواقعة مللك الصني من عظمة وهيبة فلم ي

فكسره ونافقه فحصره وقبض عليه وأباده واستصفى واليته وبالده وكانت هذه الكسرة والنصرة يف سنة 
إحدى وستمائة منت اهلجرة فاستقل من غري منازع وال ممانع وال مدافع فلما خلصت له املمالك وانقاد له 

املالك أخذ يف ترتيب األمور وذيب اجلمهور وطري أجنحة مراسيمه إىل أطراف ممالكه وأكناف اململوك و
أقاليمه فرفع مجيع ما هم عليه من النهب والغارات والتحزبات وطلب الثارات فهدم قواعد الظلم 

 الصني شرقاً والتعدي يف ممالكه فلم ير أمين من واليته وال آمن من مسالكه وهي ممالك املغل واخلطا وإىل
وواليات املغل واجلنا وبالد الترك وإىل حدود أترار ما وراء النهر غرباً فجرى بعد النهب واألسار يف 
ممالك املغل والتتار والبغي والعدوان العدل واألمان والسالمة واالطمئنان وبعد السرقة واخليانة الوفاء 

رات وعمرت املفاوز واملناهل وسكنت الصحاري وأملانة وأمر بوضع الربد واملنارات والعالئم واألشا
واملذاهل وعرفت طرق املهامه وااهل وائتلفت تلك الطوائف واألمم وانتشر صيت عدهلا يف العرب 
والعجم واخترع كما ذكر أنواع سياسات وقرر للمملكة قواعد بنيان وأساسات ألف ا بني تلك 

لى سعة ممالكهم واختالف مسالكهم وتعدد أديام الطوائف فلم ير بينهم خمالف وال غري موالف ع
وتفاوت كيل أخالقهم وميزام فام كانوا ما بني مسلمني ومشركني وجموس وأرباب ناقوس ويهود 

ومن ال يدين ملعبود وصباه وغواه وعباد الشمس والنجوم ومن يسجد هلا أو أن الرجوم وكل منهم 
عرض ألحد يف دينه وال وقف له يف طريق اعتقاده ويقينه بتعصب ملذهبه ويغض من مذهب صاحبه فلم يت

وأما هو فلم يتقيد بدين ال كافر مع الكافرين وال ملحد مع امللحدين وال يتعصب مبلة من امللل وال مييل 
لنحلة من النحل بل يعظم علماء طل طائفة وحيترم زهاد كل ملة على دينهاعاكفة وبعد تلك اخلصلة قربه 

 وحزبه وكل من احتار من أوالده وأسباطه وأحفاده وأمرائه ورعيته وأجناده ديناً من حيث يعظم كل دين
األديان ال يعترض عليه أي دين كان فبعضهم كان مسلماً حنيفاً وبعض كان يهودياً وبعض نصرانياً 

ا ملكه جموسياً إىل غري ذلك من اإلحلاد والزندقة وعدم االعتقاد وحيث مل يتعرضوا إىل دنياه وال نازعو
الذي تواله مل يشاققهم يف دينهم ومل يوافقهم يف يقينهم واخترع هو لنفسه يف امللك قواعد محل عليها 
املقارب واملباعد مث ملا مل يكن له كتاب وال خط وال ألولئك احلروف قلم يعرفون به قط أمر أذكياء 

ا به أهم ا فوضعوا له قلم املغل واشتغلوقبيلته وعقالء مملكته أن يضعوا له خطاً وقلماً يكون هلم علما وعلم
ليدلوا به على فضلته فقالوا قوتاً تقويعين قلم قتات وهي قبيلة ذلك القتات فوضعوا  شغل نسبوه إىل قبيلته

 ..  مفرداته ورتبوها مث محلوها وركبوها وهي أربعة عشر حرفاً ظاهرة بيتهم ال ختفي وهذه صورة مفرداا
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ه وأحفاده ومجاعته وأجناده ومهرة الرجال واألذكياء واألطفال أن يتعلموا هذا اخلط وينشروه فأمر أوالد
ويتداولوه ويشهروه بينهم حىت مأل رأسهم وعينهم فرمسوا به املراسيم واملناشري ورصعوا جبواهره جباه 

حساب كل ذلك ذا املساطري ووضعوا الرسومات الديوانية والتوقيعات السلطانية وابتدع هلم يتواريخ و
الكتاب مث ملا تقرر أمره وانتشر يف اآلفاق ذكره مهد قواعد أسسها ونصب يف دوحة ملكه أصول خالف 

غرسها ووضع على ما اقتضاه رأيه التعيس وفكره اخلسيس طرقاً وافانني ودرب يف أمور احلكومات 
كل حسنة مثوبة ولكل سيئة أساليب وقوانني فجعل لكل حكومة حكماً وفوق لكل حادثة سهماً وفرع ل

عقوبة وقرر لكل معصية حداً ولكل بنيان خمالفة هذا ولكل فرع أصالً ولكل سهم من الوقائع نصالً وبني 
كيفية الصد واحلرب وسلك يف كل ذلك الطريق والدرب وألقى دروس ذلك على أوالده وحفدته 

ومرجاً فمن أحكامها املظلمة وجيوشه ورعيته حبيث أم حفظوها ورعوها ويف سري سريهم هرجاً 
وفروعها املعتمة صلب السارق وخنف الزاين وأن شهد بذلك واحد فال حيتاج إىل ثاين مث فصل حد 

السارق ذيان فارق يف السرقة من حركاه أو بيت شعرواه بوجوب الصلب وبقطع اليدان كان بالنقب مث 
 من أوالد وينتقل إىل السلطنة ما هلما من كال السارقني يؤخذ ما هلما من مال وعني ويسترق ما هلما

طريف وتالد ومنها حقية دعوى من سبق سواء كذب أو صدق ومنها استعباد األحرار وتوارث الفالح 
واألكار ومنها توريث نكاح لزوجة ألقارب الزوج وتداوهلم إياها فوجاً بعد فوج فان تزوجها أحد منهم 

مبن شاؤا وأخذوا مهرها وباؤا ومنها عدم العدة وعدم احنصار كان أحق ا وال خترج منهم وإال زوجها 
الزوجان يف عده ومنها األخذ بقول اجلواري والصبيان ومبا يتفوله على الرجال العبيد والنسوان ومنها 

امتثال أمر السلطان على الفور من غري توان ومنها لزوم ما ال يلزم من العطايا وإجياب ما يتربع به اإلنسان 
تجمالت واهلدايا حىت لو أعطى شخص شخصاً من ماله هدية أو شقصاً فان ذاك يلزمه ويف كل عام من ال

يغرمه ومنها اجلثو بني يدي احلاكم على الركب وقت التحاكم ومنها مطالبة اجلار باجلار ومعاقبة الربيء 
شديد قرابة ومنها أن جبرمية مرتكب األوزار وذلك ألدىن مناسبة من معرفة أو مصاحبة فضالً عن أكرب أو 

ال يتقدم الوضيع على الشريف ولو كان ذا مال عريض وجاه كثري ومنها العمل مبا يقتضيه العقل والكف 
عما ال يدركه ولو ورد به النقل ومنها منع عفو احلاكم وأن عفا املظلوم عن الظامل وحنو هذه اخلرافات 

سفها أنه لو أخذ أحداً أبله عن قواعدهم ذو غفلة الباطلة واهلذيانات العاطلة ومن أسخفها وأوسخها وأخ
من ثب أحدهم قملة فان دفعها إىل صاحبها خلص من تبعية عواقبها وغرامة مطالبها فان شاء قصعها وأن 
أراد وضعها ورمبا اختار عودها إىل مكاا فرجعها وأن قتلها أو رماها وإىل صاحبها ما أداها فان صاحبها 

تار حياكمه ويدعى عليه بني يديه بان هذا اإلنسان عمد إىل حيوان ربيته بني خياصمه وإىل حاكم الت
سحري وحنري وغذيته بدم صدري وظهري قصدا وأضاعه عمداً منغري سبب تقدم إليه وال إيذاء اجترأ 
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به عليه فينسب إىل األجترام ويأخذ ديتها منه باألغترام وقس على هذا اليسري أنواعاً من الكثري ومن ننت 
هذه البعرة على خرافة البعري ومن هذه القواعد أمر األقارب واألباعد مبا يستصوبه العقل ويستنتجه النقل 

من سلوك طريق الفتوة ومعاملة اخللق باملروة والكرم واإلحسان واملداراة مع كل إنسان والكف عن 
ت واملشافهات واملخطبات الظلم والغارات اللهم إال يف طلب الثارات مث وضع طرق املكاتبات واملراسال

فكان فكان يف املكتبات طريقة رمسه أن ال يزيد على وضع امسه مثل أن يقول يف أول الكتاب وبراعة 
استهالل اخلطاب عند ابتداء املقال بعد عدة أوصال جنكيز خان كالمي مث يكتب حتته من نصف السطر 

مخ املقصود بطريق معهود بني العبارات من غري الثاين إىل فالن ليفعل كذا وال يتعلل بان وإذا مث يذكر 
جمازات واستعارات وخيتم بذكر الزمان واسم املرتل واملكان وإذا استدعى أحداً إىل الطاعة وملوك السنة 

أسوة اجلماعة فانه يتجنب التهويل والتهديد ويتحامى عن التشريد والتشديد ويرغب بالوعد ويترك الوعيد 
م فزمت وغنمتم وأن أبيتم ومتاديتم فليس أمر ذلك إلينا وال درك علمه علينا ويرى مث يقول أن مسعتم وأطعت

    فيكم اخلالق القدمي رأيه فان يف تقديره وتدبريه كفاية فهذه القاعدة باقية يف تلك 

الفئة الباغية مستمرة على الدوام وإىل هذه األيام وجارية على هذا النمط يكتبون اسم اخلان واخلاقان فقط 
وكذلك األمراء والوزراء واملباشرون والكرباء يكتبون يف أول الكتاب فالن ال كنية وال جناب وهكذا إىل 
األكابر من األداين يذكرون اسم الكبري ووظيفته فالن ال الفالين وملا فرغ من ترتيب هذه القواعد امللعونة 

ية واألحكام السلطانية أمر ا فكتبت وخرج ا على خالف الشريعة امليمونة وقرر عليها األمور الديوان
وذا اخلط رتبت ورمست يف طوامري ولفت يف شفق احلرير وزمكت بالذهب ورصعت باجلواهر كما فعل 

ماين النقاش الكافر واضع مذهب اوس ومصور على صفحات الطروس ومربز بطريق احملسوس ليكون 
مث أمر باحترامها وتوقريها واحملافظة على ضبطها أقرب إىل تفهيم النفوس يف كتابه املسمى بزند واستا

وحتريرها والعمل ا واإلقتداء مبا فيها وتعلق أهل ملته بقوادمها وخوافيها مث رفعت إىل خزائنه وهي 
عندهم أعزو من الكربيت األمحر يف معادنه وامسها باملغلي التوره وتفسريها امللة املأثورة فإذا جلس منهم 

ذلك مبا للرؤساء من اتفاق وتدبري وعادم يف ذلك أم إذا رفعوا عليهم سلطاناً سلطان على سرير و
وأرادوا أن يبنوا الدار اململكة خاناً اجتمع األمراء من األطراف واستدعوا أركان الثغور واألكناف 

 العام حوالً واشتروا فيما بينهم مدة أيام واستمروا يف ذلك ما بني نقض وإبرام ورمبا أقاموا يف ذلك اجلمع
مجيعاً أرضعفي عام ويسمون تلك اجلمعية قورلتاي وهي مستمرة احلكم يف املغل واحلفتاي وسبب ذلك 

تدافع اإلمرة والفرار من تلك السلطنة احللوة املره كما كان الصحابة الكرام يتدافعون الفتاوى خوف 
 على واحد من أوالد اخلان وأن يكون اآلثام فإذا وقع االتفاق بني الرفاق وأمراء اجلند ورؤساء اآلفاق

عليهم املمالك والسلطان وتصوب الرأي عليه وتسدد وضعوه على لبد أسود مث رفعه من األرض إىل 
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السرير أربعة أنفس مكل أمري كبري كل حامل بطرف رافع يف زعمه راية الشرف واخلان يصيح بلسان 
 أقدر أن أتسلطن عليكم وال طاقة يل أن أحتكم فصيح يا رؤساء ويا أمراء ويا ملوك ويا زعماء أنا ما

لديكم وال قوة يل ذا احلمل الثقيل والدخول حتت هذا األمر العريض الطويل فيقولون بلى يا موالنا 
اخلان تقدر أن تقوم حبمل أعباء هذا الشأن فيتكرر اخلطاب ويتعدد اجلواب حىت جيلسوه على السرير 

أمور واألمري مث يأتون بالتوراة اجلنكيز خانية امللعونة الشيطانية جمبلة ويبتهج بذلك الكبري والصغري وامل
معظمة حمترمة مكرمه فينهضون إعظاماً هلا ويتربكون مبسكهم أذياهلا فينشروا ويشهروا مث ينصتون 

ها فيقرؤا مث يبايعون اخلان على إقامتها وأن يراعى أحكامها حق رعايتها ويبايعهم على امتثال أحكام
وإجراء نقضها وإبرامها فيجيب كل منهم األمر على ذلك وأن يقيم شعائرها اململوك واملالك مث يضربون 

له اجلنوك ثالث مرار مث يتوجهون إىل الشمس يف وجه النهارويضربون هلا اجلنوك ويسجد هلا من فيهم 
قدوا وتبايعوا وتعاهد وتتابعوا من ملك ومملوك وال يفعلون هذا الفعل الشنيع إال يف أيام الربيع فإذا تعا

رفعوا تلك الكفريات واحضروا اآلالت اخلمريات فأدار اخلان عليهم الكاسات واستعملوا األقداح 
والطاسات وفتح اخلزائن وأظهر املكامن ونثر النثار من الدرهم والدينار وخلع اخللع والتشاريف وأعاد يف 

ك أياماً واألنعامات تدر عليهم خاصاً وعاماً مث يأذن دروس النفائس أحباث التصريف واستمروا على ذل
هلم فيتفرقون مث انصرفوا صرف اهللا قلوم بأم قوم ال يفقهون وهذه الطريقة مستعملة وإىل آخر وقت 
غري مهملة يف مجيع ممالك الشرق من اخلطا والدشت والصني واملغل واجلتا ويف واليات اجلفتاي والروم 

ذه القواعد والرسوم فقدموها على القواعد اإلسالمية والشرائع األمحدية احملمدية اللهم قد اعتاد والغالب ه
أهلمنا الصواب وال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة أنك أنت الوهاب وسبب حتركه 

اجلور بالعدل إىل ممالك اإلسالم وتوجه عنان سخطه إىل طلب االنتقام هو أنه ملا استقر أمره وانتشر بعد 
ذكره وطابت بالده وأمنت ومخدت حركات الظلم وسكنت توجه من بالد ما وراء النهر فئة يف سنة 

ثالث عشرة وستمائة فيهم ثالثة أنفار من أعيان التجار أحدهم يدعى أمحد اخلجندي واآلخر عبد اهللا ابن 
ائس األقمشة والذخائر ما يصلح األمري حسن اجلندي والثالث أمحد بلجيخ ومعهم من أنواع املتاجر ونف

    للملوك أوىل املفاخر فوصلوا إىل بالده 

اجلاري فيها مياه كفره وعناده وانتهوا إىل قوقات واملسيل ومها حمل سريره الذليل فاكرم نزهلم ورفع 
 حملهم وأنزهلم يف قباب بيض وأفاض عليهم الكرم العريض وكان شعار املسلمني يف تلك البلد أن يرتلوهم

يف قباب بيض من لبد وكانوا يقربون املسلمني وحيترموم دون الناس أمجعني مث أن جنكيز خان دعا أحد 
أولئك األعيان واستعرض قماشه وساومه بعد ما قربه وأكرمه فطلب منه أضعاف مثنه وسامه ما يقضي 

يه مث ساومهما الثمن بغببه وغبنه فما رد جوابه وال اعترب خطابه مث طلب رفيقه واستعرض بضائعهما عل
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فقاال يا ملك الزمن أن صلح هذا القماش فخذ مناك به بالش فليكن مثنه رضاك وهدية يف مقابلة ملتقاك 
وتقدمة منا إليك بل خدمة خلادم أدخلنا عليك فأعجبه هذا احلوار وقال بل أنتم جتار إمنا جئتم لترحبوا 

شملكم معروفنا ولكن أنا أقول قوالً وأدفع إليكم نوالً وتكسبوا علينا وتنجحوا وأنتم ضيوفنا فاألوىل أن ي
فان رأيتم فيه فائدة وعاد عليكم منه عائدة قبلتموه وإال فالرأي فيما رأيتموه مث ذكر هلما مبلغاً أرضامها 

وبلغ به منتهى منامها حبيث ربح درمههما ثالثة وأربعة وتضاعفت هلما مع قرب امللك املنفعة فقاال رضينا 
ت وأنعمت وقسمت فقال لرفيقهما األول أن رضيت مبثل ما رضى به صاحباك فتخول وإال فخذ مبا رمس

متاعك وحتول وشأنك وقماشك وحنن مع ذلك رياشك فقال رضيت مبا رضيا به وتلطف يف خطابه 
وجوابه فأمر يف احلال وأحضر املال ووزن الثمن وزاد ومن وألبسهم اخللع وأفضل يف املصطنع وأمر 

هم فرفعت يف خزائنه ووضعت مث أمر خواص بطائنه أن يدخلوا خؤالء التجار إىل خزائنه فلما ببضائع
دخلوا إليها ووقع نظرهم عليها رأوا من نفائس األموال والذخائر وأصناف األقمشة واحلرائر وأنواع 

هم وأدهش اجلواهر امللوكية وأجناس األمتعة الكسروية واعالق ملوك الصني والسالطني ما أت نواظر
أبصارهم وبصائرهم فرتهوا يف حماسنها أبصارهم وأودعوا حماسن خميالم أفكارهم مث أتوا م إليه 

وأدخلوهم عليه فقال ماذا رأيتم يف اخلزائن من نفائس البحار واملعادن فقالوا ما ال يصلح إال يف خزائنك 
 فقال ما بايعناكم فارغبناكم وال وال ينثر على فرق ملوك املشارق واملغارب إال من مكامن معادنك

أكرمناكم إذ صحبناكم بناء على أنا عادومون وال أنا بقيمة األشياء وقدرها جاهلون وإمنا فعلنا ذلك 
اإلحسان وجربنا منكم لنقصان العدة معان أحدها أنكم أضيافنا وقد مشلكم كرمنا وأنصافنا ثانيها أن 

إنكم مسلمون واملسلمون عندنا مكرمون رابعها أردنااشتهار فضلنا الفضيل يقتضي إكرام الرتيل ثالثها 
امسنا وأن تذكر يف األقطار طريقة رمسنا خامسها أنه إذا مسع مبعاملتنا التجار يقصدون بالدنا من األمصار 

وسائر اآلفاق واألقطار فتعمر املسالك والدروب ويربح الطالب واملطلوب سادسها وهو أعالها وأحسنها 
م أملتمونا وافدين وإنا ال خنيب رجاء القاصدين مث سرحهم شاكرين وملا مسعوا ورأوا ذاكرين وأقواها أنك

مث اقتضت اآلراء فأمر األمراء وأكابر بالده ورؤساء أجناده أن جيهز كل منهم إىل اجلهات الغربية 
جار ليتعاملوا يف والواليات اإلسالمية من جهته أحد املسلمني ببضائع من أمتعة اخلطا والصني يف صفة الت

هذه الديار وتنفتح املسالك على السالك وننقل إليهم بضائع هذه املمالك وتكثر املعامالت وتنجد 
املمالك والواليات فامتثلوا مراسيمه وعدوها غنيمة وجيهز كل منهم جهته من وثق بأمانته واعتم على 

 واجتمعوا قافلة وركبوا السابلة حنو كفايته وأعطاه من النقود واألجناس ما يصري به من رؤساء الناس
أربعمائة ومخسني نفرا كلهم مسلمون كربا وكتب هلم مراسيم وجائزات بإكرام نزهلم يف الدروب 

واازات ومعاملتهم بالكرامات وأن يأ هلم ولدوام اإلقامات ذهابا وإيابا حضورا وغيابا مث أرسل 
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ء الدين بن أرسالن بن حممد بن انوشتكني وانوشتكني معهم إىل السلطان قطب الدين حممد بن تكش عال
هذا هو أتابك امللوك السلجوقية والسلطان قطب الدين هو الفائق من تلك الذرية رسالة عاطرة تستميل 

خاطره وتسيل من سحائب كرمه مواطره وحسن اجلوار ومراعاة جانب اجلار وسلوك ما تنتظم به األمور 
األمن للصادر والوارد والرفاهية للقائم والقاعد وتنعقد به أسباب احملبة من وتطمئن به الصدور وحيصل به 

الطرفني وأطناب املودة بني اجلانبني وفتح باب املراسالت وكشف حجاب املعامالت وإن كانت األديان 
    خمتلفة فلتكن القلوب مؤتلفة ومشول نظر الصدقات السلطانية وعواطف مراحهما 

الوافدين على أبواب مكارمها املستمطرين سحائب صدقاا ودميها حبيث تسىن امللوكية على القصاد 
مطالبهم وين مآرم أو كما قال وصدر منه السؤال هذا وما أخبار السلطان قطب الدين فإنه كان من 
أكرب امللوك والسالطني متلك عراقي العرب والعجم وما يف ممالك خراسان من أمم واستوىل على غالب 

لك بالقهر وإىل أقصى واليات ما وراء النهر وجعل جرجانبة خوارزم مأواه وتلقب لذلك املما
خوارزمشاه ورفع ما بني ممالكه وبني ممالك جنكزخان من التتار املسمني بقراجفتاي وعباد األوثان 

ل واسترقهم قهرا وقسرا واستصحبهم جربا وكسرا واستولد من تلك الطائفة املعتدين ولده السلطان جال
الدين فبواسطة أنه صار له منهم ولد صاروا أقرب عساكره إليه وعليهم املعتمد فكانوا شعوبا وقبائل 

خيرج منهم سبعون ألف مقاتل ومنهم أيضا كانت أمه وأخواله وخيله ورجاله إىل أن خانوه وبذلوه وما 
تار متامخني بالد أنزار وهي  كان هؤالء الت"غريبة نادرة عجيبة"صانوه واستدفع م طارق البالء فكانوا 

حد ممالك السلطان وهي سد عظيم بني املسلمني وبني جنكزخان فغزاهم السلطان وأبادهم واستعبد كما 
ذكر أجنادهم فارتفع السد من البني وادم الفاصل بني اجلانبني واتصلت اململكتان كاحملبني أعين مملكة 

ت الضمائر ودقت يف ممالك السلطان قطب الدين السلطان ومملكة جنكزخان فسرت السرائر وابتهج
البشائر وزينت الواليات بأنواع الذخائر وكان يف نيسابور من أكابر الصدور شخصان من العلماء 

فاجتمعا وأقاما العزاء فسئال عن موجب هذا البكاء وإمنا الناس يف فتوح وهناء فقاال أنتم تعدون هذا 
حا وإمنا هو مبدأ اخلروج وتسليط العلوج وفتح سد يأجوج السلم فتحا وتتصورون هذا الفساد صل

ومأجوج وحنن نقيم العزاء على اإلسالم واملسلمني وما حيدث من هذا الفتح من احليف على قواعد الدين 
  : وستعلمن نبأه بعد حني وأنشد فأرشدا

  يجري له دمعي دما وكذا جرى  د أنم ال بكأن فراق وعلمت

    

 دانت له البالد واستوىل على أهل اليفاع والوهاد وأباد العجم وتفرد بسياسة تلك وكان السلطان قد
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األمم وختت ملكه خوارزم وقد صمم العزم حبزم ومحل الناس على نزع اخلالفة من آلعباس ووضعها يف 
آل علي وقد توجه إىل العرق ذا القصد اجللي فوصل إىل حدود العراق وهو جمد على هذا االتفاق 

ل أولئك التجار إىل انزار من صوب جنكزخان وا من جهة السلطان نائب يدعى قايرخان فلما فوص
وصلوا البلد أخربهم النائب الرصد فحبسهم عنده يف مكان وأرسل يستأمر فيهم السلطان وبشع العبارة 

ويوازن وشنع السفارة وذكر أم جواسيس تستروا بالتجارة وإن معهم من األموال ما يوازي الرمال 
 فأمره بقتلهم وأخذ ما معهم وسلبهم ففي احلال أبادهم "وما آفة األخبار إال رواا"اجلبال مصراع 

وسلبهم طارفهم وتالدهم وأرسل املال إىل السلطان وأوصله حسبما رسم به الديوان فطرحوه على جتار 
وزادوا عليهم فيه الغرم خبارى ومسرقند كما يطرح على مساكني دمشق القند واستخلصوا مثنه بالظلم 

وكان سبب ذلك أن تاجرا عند قايرخان أراد أن ال يكون عند السلطان تاجر سواه فتبعه قايرخان ملا 
أغواه فتعددت األسباب وانفتح للشر أبواب وقالوا شر أهر ذا ناب فلم يفلت منهم سوى رجل واحد 

هم بوقوع األمر وفساده فغضب جنكزخان أجناه اهللا من العدو واحلاسد فاختفى واتصل إىل بالده وأخرب
وحترك منه باعث العدوان مث تثبت يف أمره وتلبث يف فكره وأرسل إىل السلطان رسالة فيها ديد وبسالة 
وكان السلطان خوارزمشاه ملا أبدى هذا اخلطأ وأاه طري مراسيمه إىل أطراف املمالك يأمرهم باحملافظة 

ة األمور وأصحاب اإلدراك يف املضايق والثغور والطالئع واإلرصاد على در بندات املسالك وحيرض وال
على منع القصاد وكف من خيرج من تركستان إىل صوب ممالك جنكزخان مث أرسل من جهته جواسيس 
خيترب أحوال ذلك اإلبليس وينظر أموره وأوضاعه ومقدار عسكره وأمرهم يف الطاعة وما قصده أن يفعل 

نه ويعمل فتوجهت جواسيس السلطان وطال يف غيبتهم الزمان وقطعوا اجلبال ليستعد حبسب ما يعلم م
والقفار وسلكوا املفارز واألوعار حىت وصلوا إىل بالده وفحصوا عن أمره واستعداده وخربوا أمر جنده 

وعتاده وأوضاع عسكره وتعداده فرجعوا بعد مديدة وأزمان وأخربوا مبا حققوه السلطان وأن عدد 
ت اإلحصاء وخيرج عن دائرة االستقصاء وأم أطوع الربية للملك وأثبت جنانا من األسد عساكره يفو

املنهمك وأصرب جندا على القتال كأن أمر اهلزمية عندهم حمال وأم إذا واثبوا أو حاربوا أو سالبوا أو 
  : السبوا أو رابضوا أو ضاربوا خابطوا مث خاطبوا بقوله

  الصدر دون العالمين أو القبر  انينأناس ال توسط ب ونحن

    

وإم ال حيتاجون يف األسفار وال عند مقامحة األخطار إىل كثري مؤنة وال كبري معونة بل كل منهم ينهض 
باحتياجه واحتياج مركوبه إىل اجلامه وأسراجه ويستبد بعمل سالحه ومجيع ما يستعني به سفرا وحضرا 
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ملبوسه وزاده وسائر هبته وعتاده فندم خوارزمشاه على ما يف صلحه وصالحه ونطاحه وكفاحه وكذلك 
قدمت يداه من قتل أصحابه وفتح الثغر وبابه وأىن جيدي الندم وقد زلت القدم وتبدل الوجود بالعدم 

وغرق يف حبر اهلموم ومهى عليه غمام الغموم فشاور ملا لقي الشهاب اخليوقي وهو فقيه فاضل ونبيه كامل 
ل له عند دحمل خطري ال خيالفه فيما يشري فإن رأيه سديد وقوله رشيد فقال له يا إمام عامل أجل كبري احمل

قد حترك على اإلسالم عدو ألد اخلصام بعساكر كالرمال ذوي صدمات كاجلبال فما ترى فيما طرأ فقال 
عساكرك كثرة وأنت ذو قوة ووفرة وزفر أقدامك له زفرة فكاتب األطراف وأمجع عساكر األكناف 

ادع أهل بيضة اإلسالم إىل هذا النفري فإنه عام فإذا وفدوا عليك ومتثلوا بني يديك توجه م إىل ر و
سيحون واجعل ساحله من تلك اجلنود مشحون وامأل م تلك املهامة والقفار وحصن ممالكك إىل حدود 

 بالد بعيدة جبنود عديدة انزار فإن أقبل العدو املخذول مل يصل إال وهو من الكالل حملول فإنه يأيت من
وقد أثر فيه الغضب وأخذ منه التعب والوصب فتالقيه على سيحون وهم كالون وحنن مسترحيون فجمع 

بعد ذلك أمراءه ووزراءه وزعماءه وعرض عليهم ما جاءهم وطلب منهم آرائهم فلم يرتضوا رأي 
عار واملضايق ويتورطوا يف بالدنا الشهاب ألمر يريده مسبب األسباب وقالوا بل نتركهمحىت يقطعوا األو

يف بالعوايق فتزداد مشقتهم وتطول يف املسري شقتهم ال سيما وهم بأرضنا جاهلون وعن مداخلها 
وخمارجها ذاهلون فإذا حصلوا يف قبضتنا كان أمكن لنهضتنا فنضيق عليهم واسع رحاا وأهل مكة أخرب 

ن الدفع أوىل من الرفع وبينما هم يف املشاورة واملراودة بشعاا وذهل أولئك اجلمع عما رآه الفقهاء وهو أ
ورد قاصد جنكزخان برسالة املناكدة وفيها من التشنيع والتقريع والتهديد والتبشيع العجب العجاب وما 

يشيب الغراب فمن مجلة تشنيعاته ومضمون ويالته ما معناه يف فحواه كيف جترأمت على اصحايب ورجايل 
مايل وهل ورد يف دينكم أو جاز يف اعتقادكم ويقينكم أن تريقوا دم األبرياء أو تستحلوا وأخذمت جتاريت و

أموال األتقياء أو تعادوا من ال عاداكم وتكدروا عيش من صادقكم وصافاكم أحتركوا الفنت النائمة أو 
يكم وعن تنهضوا الشرور اجلامثة أو ما جاءكم عن نبيكم وسريركم وعليكم أن متنعوا عن السفاهة غو

ظلم الضعيف قويكم أو ما أخربكم خمربوكم وبلغكم عنه مرشدوكم ونباكم حمدثوكم اتركوا الترك ما 
تركوكم وكيف تؤذون اجلار وتسيئون اجلوار ونبيكم قد أوصى به مع أنكم ما ذقتم طعم شهده أوصابه 

ايا إليكم فعوها واحفظوها وال بلومت شدائد أوصافه وأوصابه أال وإن الفتنة نائمة فال توقظوها وهذه وص
وتالفوا هذا التلف واستدركوا ما سلف قبل أن ينهض داعي االنتقام ويتحرك من الفنت حامي االضطرام 
ويقوم سوق الفنت ويظهر من الشر ما بطن وميوج حبر البالء ويروج وينفتح عليكم شد يأجوج ومأجوج 

ال بد أن اخلالق القدمي واحلاكم احلكيم يظهر أسرار وسينصر اهللا املظلوم واالنتقام من الظامل أمر معلوم و
ربوبيته وآثار عدله يف بريته فإن به احلول والقوة ومنه النصرة مرجوة فلترون من جزاء أفعالكم العجب 
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ولينساب عليكم يأجوج ومأجوج من كل حدب وكان اللعني جنكزخان قد مشى على تركستان وأخذ 
ايف حوز ذلك امللعون وكانتا يف يد كوجلك خان ابن أونك خان منها عنوة كشغرو بالساغون وصار ت

املار ذكره يف أول القصة ملا قتله حنكزخان وقصة هرب ولده كوجلك خان املغبون واستقر يف شاغروبال 
ساغون إىل أن مشت العساكر عليه وأخذت تلك األماكن من يديه فلما وصل هذا اخلطاب إىل ذلك 

لقصاد ورئيس أولئك الوراد فضربت رقبته ومبن بقى فحلقت حليته وسخمت األسد الوثاب أمر مبقدم ا
بالسواد حليته ردا جلواب بأبشع خطاب ومن فحواه وبارد ما حواه إين سائر إليك وهاجم عليك جبنود 

اإلسالم وأسود اآلكام وكل بطل ضرغام ولو بلغت مطلع الشمس فحلك يف قعر الرمس وجاعلك 
علم إنك ال حمالة هالك ورد قصاده على عقبهم وقصد التوجه يف ذنبهم كذاهب أمس فتيقن ذلك وا

فتجهز وصار بعسكر جرار إىل صوب التتار وأوصل السري وسابق الطري وأراد أن يسبق اخلرب ويكبس التتر 
    ويريهم عني العلة قبل األثر فألوى من العراق 

ستان وهجم بذلك البحر الزخار يف تلك وسار وساق فقطع ممالك خراسان وواليات ما وراء النهر وترك
املهامة والقفار فوصل إىل حشم يف بيوت وهم آمنون يف سكون وسكوت ليس فيهم غري نساء وصبيان 

ومواش وبعران رجاهلم غائبة وأمورهم بواسطة األمن سائبة وكانت رجاهلم توجهت ألخذ الثار من بعض 
فقاتلوهم وكسروهم وبوا أمواهلم وهصروهم ففي التتار بواسطة عدوان وقع بينهم وبني كوجلك خان 

غيبتهم وصل السلطان إىل بيوم ويف أمنهم وسكوم وليس فيهم إال احلرمي واألطفال واملواشي واألثقال 
ال يؤبه إليهم وال يعول عليهم فاستوىل عليهم وبهم وسلبهم عيشهم وأمر العساكر فنهبوهم وأسروهم 

 الغفري والعدد الكثري واملال الغزير ورجع السلطان من فوره وابتدأ يف وفرقوهم وكسروهم وهم اجلم
حوره بعد كوره وتصور أنه أعىن وأنكى وأنه أضحك وليا وعدوا أبكى فما هو إال وضع على القرح كيه 
وداس ذنبه احلية مث رجع التتار ورأوا ما حل بأهلهم من بوار وإم أخرجوا من ديارهم وأوالدهم ونكبوا 

طريقهم وبالدهم وأن نساءهم أسرت وصفقتهم خسرت فما وفت نصرم بسكرم وال قامت يف 
فرحتهم حبسرم التهبوا واضطربوا واصطلموا واصطدموا وأخذم احلمية وعصبتهم العصبية وتنادوا 

ن غري ياللغارات وطلبالثارات وتناجى منهم محاة احلقايق وكماة املضايق وتتبعوا يف احلال آثار الرجال م
إمهال وال إمهال وسلكوا اآلثار ألخذ الثار وأكبوا كالربق اخلاطف وزعقوا كالرعد القاصف واندفعوا 

كالريح العاصف واندفقوا كالسهم الناقف ودمهوا كالليل املدرك وهجموا كالسيل املهلك فأدركوا 
رم غشيهم كالقضاء املربم عساكره بشرور ثائرة ومراجل صدور بالضغائن فائرة فلم يشعروا إال العدو املض

فألوت عساكره وقابلت واستعدت وقاتلت والتفت الرجال بالرجال وضاقت ميادين اال واستمرت 
ضروب احلرب بينهم سجال وتطاولت سهام املوت لقصر اآلجال وللت ثنايا املنايا لبكاء السيوف 
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القتام على رياض الصدور مي وتبسمت ثغور الرزايا لفتوح احلتوف واستمرت دمي السهام من غمام 
ولوامع بروق السيوف على قمم تلك الصفوف بعد الوابل الومسي بالصواعق ترمي مث انتقلوا من معاشقة 

املراشقة إىل مراشقة املعانقة ومن مكاملة املضاربة إىل مالكمة املالببة ومن خمادعة املقارعة إىل مسارعة 
ال واجلدال ثالثة أيام مع الليال ال يسأمون الطعن والضرب وال املصارعة وامتدت م احلال يف هذا القت

ميلون مباشرة احلراب واحلرب إىل أن جرى من الدماء طوفان وكاد يظهر سر كل من عليها فإن كل 
ذلك وكاتب البيض والسمر يستويف من أقالم اخلط يف صحائف الصفائح مستوردات العمر ومل يسمع 

هذا الضراب والنضال يف سالف األزمنة واألعصر اخلوال وما أمكن تويل إحدى مبثل هذا القتال وال بنظري 
الطائفتني وال نكوص جهة من اجلهتني أما طائفة املسلمني فلحمية الدين ولو ولوا األدبار ملا أبقت التتار 

طفال لبعد الديار وصعوبة القفار منهم نافخ نار وأما الكفار فللغرية على ذوات األستار واستخالص األ
والصغار من قيد الذل ورق االسار فصارت اخلضراء غرباء والغرباء محراء والصحرا حبرا والقتلى تال 
واجلرحى ترحى ومل يثبطهم عن استيفاء القتال غري احنالل األعضاء والكالل فانفصلوا وما انفصلوا 

 قلبه وقالبه واستفراغ وانقطعوا بعد ما اتصلوا وحلوا بعد ما كلوا وتراجع كل عن صاحبه بعد ذوبان
جهده مبا وصلت إليه غاية كده مث استوىف ناظر القضاء ما أورده عامل الفناء من سهم املنون إىل ديوان 
برزخ إىل يوم يبعثون من أرواح الشهداء األبرار وأنفس األشقياء الكفار الوار من تلك املعركة الساكن 

ن ألفا ومن الكفار كذا وكذا ضعفا غري أنه مل من حركات هاتيك التهلكة فكان من املسلمني عشرو
ميكن حصرهم ومل يعرف قدرهم فلما كانت الليلة الرابعة وهي الليلة الفارقة القاطعة أوقد كل من 
الفريقني يف مرتله النار وأكثر من القبائل يف املنازل واآلثار وتركها وسار فوصل السلطان من بالد 

ل إىل خبارى ومسرقند وشرع يف حتصني البالد والقالع تركستان وقطع سيحون ر خجند ووص
واالحتفاظ مبدن املمالك عن الضياع وقد سكن اهلم فؤاده وب القلق واألرق رقاده وعلم املسلمون أنه 
خان وأنه ال طاقة هلم بالتتار فخافوا حلول البوار ونزول الدمار وتيقنوا خراب الديار ألن السلطان عاجز 

بالء ناجز وقالوا إذا كان هذا اخلور من شرذمة قليلة من التتر يف طرف من أطراف بالده وال بد من قدوم 
    ال فيهم أحد معترب من أجناده وال 

رئيس يشار إليه من أوالده وال درى وال أعلم مبا جرى فكيف إذا دهم بطامته الكربى وأحشاد جيوشه 
رقند مخسني ألف مناضل وقرر معهم أنه العظمى فترك خوارزمشاه ببخارى عشرين ألف مقاتل ويف مس

سيجمع اجلنود ويستجيش أبطال املسلمني ويعود وتوجه بثبات عزم وإضاعة حزم إىل سرير ملكه 
خوارزم مث انتقل إىل خراسان وخيم بضواحي بلح يف مكان وأقام رخى البال كأن الشيء ما كان مث ال 

 حىت انتقل إىل جوار الرمحن يف أطراف زال يضمحل ويذوب وحيل به ما حيله من نوائب اخلطوب
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طربستان يف سنة سبع عشرة وستمائة وكانت واليته يف العشرين من شوال سنة ست وتسعني ومخسمائة 
وكان ملكا عظيما وسلطانا جسيما ذا صولة فاهرة ودولة باهرة وجولة أرقدت امللوك بالساهرة فاضال 

 يف حبر الفناء بعد الطغيان فلكه وركن إىل اخلطا فوقع فقيها عاملا نبيها اضمحل بأدىن حركةملكه وغرق
فيه وخانته عساكره وخمالوه ودود اخلل منه وفيه كان يف خزنته عشرة آالف دينار من أجناس األقمشة 
واألمتعة واألسلحة ما ال حيصيه إال الواحد القهار وكان فيها ألف محل من القماش األطلس وأضعاف 

فس ومن اخليل املسومة عشرون ألف جنيب ومن املماليك امللوك عشرة آالف ذلك من نفيس النفائس وأن
كل له يف دار امللك ربع خصيب وأوفر حظ ونصيب فما أفاد ذلك ذره بل نبشوا بعد موته قربه وقطعوا 

  : رأسه وفجعوا به ناسه فسبحان من ال يزول سلطانه وعز وعال من ال يذل شأنه

 مال باألموال عنه حمامه الو  فما كف ذو كف له رائد الردى

 ملكه لما عراه انهدامه حمى  يموال ملك كال وال ملك ح

 أمر الطاغية صاحب الفئة الباغية جنكزخان ملا وصل قصاده من عند "وأما"وبسط املقول فيه شرح بطول 
دهم السلطان بعد الفناء والشدة حلاهم حملوقة ووجوههم مسودة وقد قتل رئيسهم وخال من نقد مرا

كيسهم ذهب حفاظه والتهب شواظه وطمت حبار كفره وتالطمت وتزعزت أطواد شركه وتصادمت 
وبينما هو يرغى ويزبد ويقوم من غضبه ويقعد إذ جاءه اخلرب الثالث وهو شر احلوادث إذ فيه خرب من قتل 

 قلبه نصله وكان من الكفار وانتقل من دار اخلسار إىل دار البوار جهنم يصولنها وبئس القرار فأعمل يف
أوال قد زاد على قرحه قرح مثله مث كان هذا القرح ملحا مذرورا على جرح فقامت قيامته وتعوجت 

باحلزن قامته وود لو أحرق الكون بأنفاسه وهدم أساس املكان بفأس بأسه مث تروى وافتكر ووى من 
ودخل إىل مكان خراب وعفر حر هذا الشرر مث قصد مذهب االعتزال وانزوى عن مجاعته يف مكان خال 

وجهه يف التراب وتضرع إىل اهللا احلليم وقال يا خالق يا قدمي أنا أردت أن أعمر بالدك وأنعش عبادك 
فظلمهم يا اهللا عبدك خوارزمشاه وتعدى علي وكرر اإلساءة إيل فانتصر يل منه وانتقم فإنك جرب من 

ليال ال يأكل و يشرب وال يفتر عن التضرع كسر وعون من ظلم واستمر على هذه احلال ثالثة أيام و
     : والطلب ميرغ رأسه ووجهه يف الثرى ويقصد فيما يرومه رب الورى وقد قيل

  وأخلص فيما رامه وهو مشرك  اعة سجنكزخان هللا تضرع

 زال يعثو في األنام ويسفك وما  ادهسفما خاب فيما رامه من ف

 باإلخالص هل هو يهلك يوحد  هياتول حبال من هللا ط فما
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مث ض ضة أنام فيها األنام وقام قومة أقام ا ساعات القيام فتوجه من مشركي التتار وعساكر الكفار 
بالبحار الطامية واألمطار اهلامية وجبال النريان احلامية يف شهور سنة مخس عشرة وستمية ومشوا على 

م وأرادوا طفاء نور اإلميان من أشراكهم بظالم فوصلوا ممالك اإلسالم وساروا على بسك العامل سري الغما
إىل البالد وهي جنة املرتاد آمنة مطمئنة ساكنة مستكنة وليس هلا مانع وال ممانع وال هلم عنها دافع وال 

مدافع وال ا حام وال حمام وال سام وال مسام فاخنوا على جند وقراها وواليتها وما والها رابع صفر عام 
أظهر فيها عالمات احلشر فأدهشوا وهلها وسبكوا أهلها ودكوا جبلها وأحاظ ا ثبوره وويله ستة عشر و

واستمروا يف بها ست عشرة ليلة مث تنقلوا عن جند إىل واليات اند كان وفناكث وخجند فأخذوها 
ف تركستان وقتلوا وفعلوا كما كانوا فعلوا مث إىل بلدة مرغينان وكانت دار ملك ايلك خان مث إىل أطرا

ومنها سريام وتاش كبدو باقي البلدان مث إىل تسف وأنزار وسغناق ومامن أمهات البالد يف تلك 
  مشي اجلراد على القصري األخضر =اآلفاقفمشوا على سهل البالد ووعرها

 منجل فوق الحصيد األصفر أو  تموسى على شعر مش فكأنهم

  ى الهشيم األغبرفوق الصعيد عل  تقلعشعلة ثار الهوا فت أو

    

فكل من أطاعهم وقصد اتباعهم صار من جلدم ودخل يف عدم ومن عصى أو توقف أو خالف أو 
ختلف سقوه كأس الدمار وأحلوه وقومه دار البوار وأسروا حرميه وأوالده وبوا طارفه وتالده مث أن تلك 

مية وصلوا إىل خبارى بلدة فضلها ال جيارى الدواهي املصمية يوم الثالثاء رابع احملرم سنة سبع عشرة وست
قبة اإلميان وكرسي ملوك بين سامان جممع العلماء والزهاد ومنبع احملققني من الفقهاء األجماد واملدققني من 

النبهاء واألجناد وفيها من األكابر واألشراف وأوساط األمائل واألطراف اجلم الغفري والطم الكثري فلما 
نية واجليوش اخلوارزمشاهية الذي كان أرصدهم السلطان حلفظ البلدة من طوارق رأى العساكر السلطا

احلدثان وهم عشرون ألفا أن البالء زحف إليهم زحفا وأن كسرم منهم ال ختفى وأن سيل الويل حطم 
وموج حبر الدواهي التطم ومن مل يدرك من الغرق نفسه ارتطم مشروا الذيل وخرجوا حتت الليل وقصدوا 

ن والعبور إىل خراسان ومقدمهم من أمراء السلطان كورخان وسونج خان ومحيد النوري وكوحلي جيجا
خان فبينما هم على ر جيحون قاصدين العبور صادفتهم طالئع جنكزخان الكفور فوضعوا السالح 

لد إذ مل يبق فيهم وحموهم عن بكرة أبيهم فما أبقوا منهم عينا وال أثرا وال مسع هلم أحد خربا فوهي أمر الب
هلم مدد فطلبوا األمان وأرسلوا لذلك القاضي بدر الدين بن قاضي خان فأجام إىل ذلك وأناب فاطمأ 

نواو فتحوا األبواب فدخلوا املدينة يرفلون وهم من كل حدب ينسلون فعصى بقية العسكر يف القلعة 
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كل ما وجدوا جل أو دق فأتوا وتصوروا أن يكون هلم منه منعة ففي احلال أمر الرجال بطم اخلندق ب
بنفائس األقمشة والذخائر املدهشة والكتب والربعات واملصاحف الشريفة واخلتمات وطرحوها يف 

اخلندق ومشى العسكر عليها وتسلق ونقبوا النقوب وأنفذوا الثقوب وكان قد نادى باألمان للقاضي 
و من أربعمائة فباشروا عن آخرهم والدان فعجزت القعلة وذهب ما ا من منعة وكان فيها فئة حن

واستولوا على باطنهم وظاهرهم مث مدوا أيديهم إىل املخدرات وفجروا ظاهرا باملسترات وجعل الناس 
ينظرون ويبكون وهم يفتكون وينكون ال يستطيعون دفعا وال ميلكون ضرا وال نفعا فاجتمع من أئمة 

ل املفسدين مجاعة غاروا وثاروا وفاروا وانضموا إىل الدين ومن أعالم العلماء املهتدين ومن مل يرض بعم
العالمة القاضي صدر الدين قاضي خان وأوالده السادة القادة األعيان واحلاكم الشهيد اإلمام العامل 

السعيد واإلمام ركن الدين إمام زاده واختاروا املوت على الشهادة فحملوا على الفئة الطاغية والطائفة 
 قتلوا وإىل جوار اهللا مقبلني انتقلوا فاستشهدوا عن آخرهم وحلق أصاغرهم بأكابرهم الكافرة وقاتلوا حىت

ودخل جنكزخان إىل املدينة وطاف ا على هينة وسكينة حىت انتهى إىل باب اجلامع مكان نزه موضع 
واسع من رائع وحمل شريف ومعبد واسع ومل يكن لذلك البلد الكبري واجلم الغفري واجلمع الكثري واملصر ال

اجلوامع سوى جامع واحد جيمع الصادر والوارد ويسع ما شاء اهللا من األمم وهذا على مذهب اإلمام 
األعظم وهكذا كل أمصار احلنفية يف املمالك الشرقية واملمالك اهلندية وغالب البالد التركية فقال 

زهاد وذوي الطاعة واالجتهاد جنكزخان هذا بيت السلطان فقالوا بيت الرمحن ومأوى للعباد والعلماء وال
فقال إن أوىل ما أقمنا أفراحنا يف بيت من خلق أرواحنا ورزق أشباحنا مث ألوى إليه وأقبل عليه ونزل عن 
دابته ودخل اجلامع مع مجاعته مث دعا بأمرائه وكرباء جنوده وزعمائه واستدعىاخلمور والطبول والزمور 

هم فسجدوا له مئهم امللوك وضربوا له اجلنوك وعرفوا حقه وهش إىل الكفار وعظمهم وبش فرحاً واحترم
ورعوا ورفعوا بالثناء صوم ودعوا فأذن هلم باجللوس وأن تدار عليهم الكؤس فجلس كل يف مكانه بني 

إضرابه وإخوانه وقام بعض يف مقامه يف موقف حده واحتشامه فتصدر يف جمالس العلم واألذكار وحماريب 
ارة ورؤس املشركني من املغل والتتار واستبدلت حمافل العلم والتدريس جبحافل الصالة والكفرة الفج

الشرك والتنجيس مث احضروا العلماء واألشراف والكرباء وسادات األنام ورؤساء اخلواص والعوام وأنزلوا 
م الثبور والويل واحتفظوا م واستحفظوهم اخليل وصارت الناس حيارى سكارى وما هم بسكارى 

ذم ته إذ أتاهم العذاب بغتة ومل يكن بني رحيل ةالسلطان وبني هجوم هذا الطوفان غري مخسة وأخ
    أشهر وأيام ساروا فيها سري الغمام وهجموا على العامل هجوم الظالم وكأن الناس كانوا نياماً ورأوا يف 

نسد عليهم طريق اخلالص منامهم أحالماً فلم يوقظهم من هذا الرقاد سوى ابراق الباليا باإلرعاد فا
وخام املدد يف شدة األقتنص وتنادوا والت حني مناص إذ فارقهم العسكر وهم يف حال املضطر وكان 
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من مجلة أولئك األعيان شخص ويل يدعى السيد الشريف جالل الدين علي بن حسن الزيدي وهو املقدم 
ر ولدوحة سادام مبرتلة الثمر والزهر قد واملقتدي واملسلك إىل طريق اهلدى وأعلى سادات ما وراء النه

قبض عليه ربطوا إىل عنقه يديه مث استنظروه مراكبهموأنشبوا فيه خماليبهم وهو واقف بباب اجلامع يف هيئة 
الذليل اخلاضع فرأى األمام اهلمام البحر الطام علم العلماء األعالم أفضل علماء عصره وأنبل فقهاء دهره 

اإلمام بوأمها اهللا تعاىل دار السالم وهو يف مصل حاله متسربل بسربال نكاله فقال الشيخ ركن الدين ابن 
  : أيها اإلمام املفضال ما هذه األحوال مث أنشد معىن هذا املقال

 ظةإلى أني أفوه بلف طريق  أرى حالة بذت لساني فليس لي

 النوم هذا أم أراه بيقظة أفي  لها كفي وأمعك مقلتي أعض

    

إلمام ما هذا حمل الكالم كن عبد اإلرادة واتبع ما أراده واستمروا يشربون اخلمور على أصوات فأجاب ا
الزمور ويضربون الطبول ويتراقصون رقص التتار واملغول مث صعد املنرب ابن جنكيز خان األكرب وامسه 

 بكالم توشي خان وتكلم بكفر وكفران مث غىن ورقص ودعا ألبيه ونكص مث صعد بعده أبوه وتكلم
مسعوه ودعا باخلمور مث غىن وشرب مث غىن وطرب مث قال أيها الرجال أن خيلنا هي رأس املال وقد رعيتم 
الوهد والبقاع وحلفتم شعور الكال من قمم البقاع وقد شبعتم فال تنسوا اجلياع أال فاشبعوا خيلكم وال 

طانكم حتظوا منه بامانكم فنهضوا قياماً حترموها نيلكم رعيتم اخلضيم فابغوا هلا القضيم وامتثلوا أمر سل
وامتثلوا مرسومه مراماً وارجوا كاحلمري وابتدروا واطلب القمح والشعري مث طغى وتكرب وبغى وجترب 

ونزل عن املنرب فلم يكن بأسرع من اتيام باحلبوب والقضيم املطلوب وأدخلوا اخليل إىل اجلامع وطلبوا 
زائن املصاحف واخلتمات وظروف الكتب وأوعية الربعات وصبوا فيها هلا مرابط ومواضع مث أفرغوا اخل

الشعري وأطعموا فيها اخليل والبغال واحلمري فتبددت الكتب املنيفة واملصاحف الشريفة والربعات املعظمة 
واخلتمات املكرمة حتت السنابك واحلوافر ومواطئ أقدام كل كافر وصارت أحبر القاذورات واخلمور على 

نفائس والذخائر متور مث أنه خرج من البلد وأمر أن ال يترك يف البلد أحد بل خيرجون إىل املصلى تلك ال
ووىل حفظهم من كفر وتوىل ومن تأخر قتلوه وبتكوه وبتلوه فخرجوا كاجلراد وانتشروا على الوهاد 

ركبتم عظائم واجتمعوا يف املصلى مث على املنرب تعلى وخطب خطبة تركيه كافرية مشركية منها أنكم 
وأتيتم ما مث وجرائم فتقدم ربكم إليكم أن سلطين عليكم وهذه األوزار إمنا جناها منكم الكبار فألجل 
هذا عم البالء وذهب جبرمية الكرباءاألصاغر والضعفاء مث ضبط أمساء التجار واستخلص ما عندهم من 

 السلطان فلما استخلص األموال درهم ودينار وقال هذا مثن مايل من نقد وأعيان الذي كان منحكموه
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أمر بقتل الرجال وأسر النساء واألطفال والنهب العام لسائر األغنام ومن أخذ فهو له ال يقطع أحد سبله 
مث أمر دم البلد واإلحراق وإعدام عينها على اإلطالق فمهما قال فعلوه وكل ما رسم به امتثلوه فساووا 

بالفرض والقرض فلم يبق منهم ديار ومل ينج من تلك النار العظيمة بالبلد األرض واستوفوا أعمار أهلها 
نافخ نار وقيل انه جنا من هذه الواقعة رجل ياقعة فوصل إىل خراسان فسألوه عن هذا الشان كيف كان 

  : فقال هلم بذلك اللسان ما صورته

  وكشتند وبردند ورفتند  دوكندند وسوختن آمدند

    

وا وأرهقوا وبوا فقيل مل يوجد يف الفارسي يف هذا املعىن أحسن من هذه يعين هجموا وهدموا وأحرق
األلفاظ وال أرصن وال أوجز وال أمنت مث أمر اجلند بالتوجه إىل مسر قند فتوجهوا باألثقال من األموال 
واألسرى من النساء واألطفال مشاة حفاه أذالء عراة فلم يتوقف كل أعتمي أعقف وكافر أغلف يف 

بة من أعيا أتوقف فوصلوا إليها واخنوا عليها وفيها من العساكر األكفا مائة ألف وعشرون ألفاً ضرب رق
سبعون من أهل البلد ومخسون من املرصدين للمدد فتجهز عسكر للفا وخرجوا من البلد للملتقى فكمن 

ر شر ذمه مث هلم التتار من اليمن واليسار يف رواب وتالل تسمى باألحصار فناوشهم من عساكر الكفا
ولت أمامهم منهزمة فركب البلديون أعقام وداسوا أذنام إىل أن ابعدوا عن البلد وانقطع عن البلديني 

املدد هرج الكمني من خلفهم لقطع رجل مددهم وكفهم ورجع عليهم الفارون وأحاط م الغرون 
عن حياض تلك امللحمة وارد ونالحق بعم عساكر ال ألول هلم وال آخر فلم يفلت منهم واحد وال صدر 

فلما شاهد العساكر اخلوار زمشاهيه ما نزل باجلنود البلدية من داهية ورزية مل يسعهم إال الترامي عليهم 
واألحنياز إليهم فدار واوداروا واللبيب من داري فوقوا بذلك أنفسهم وأهليهم ناراً فلم يركنوا إليهم وال 

هم أسلحتهم فطلبوا منهم عدم مث فرقوا عدم كما فعل تيمور اعتمدوا عليهم فرأوا مصلحتهم يف سلب
الغدار يف بالد الروم بالتتار عند كسر ذلك اخلوان يف سنة مخس ومثامنائة بايزيد بن عثمان فلم يبق ألهل 
البلد معني وال مدد فاستسلموا اللقضا وجروا طوعاً وكرهاً يف ميادين الرضا فاحل م بوار وأنزل دماراً 

عل بسمر قند وأهلها ما فعل ببخاري ودور أسوارها بداللة آثارها من الفراسخ اثنا عشر ال ميتري يف فف
ذلك اثنان من البشر فقس ما يف ذلك من اخلالئق واألمم فالكل براهم سيف القلم كما يربى السيف 

ا املدعو جبفتاي القلم مث قوى العزم وسدد احلزم وجهز طائفة من العساكر إىل خوارزم مع ولديه أحدمه
واآلخر املسمى باكتاي وهي ختت خوارزمشاه وفيها من األمم وال يعلمه إال اهللا معدن األفاضل ومقطن 
األمائل حمط رحال أهل التحقيق ومقصد رجال الفحول ذوي التدقيق ولوفور ما ا من الرؤس مل ينفرد 
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س فاتفق أكابرها لضبط أمور املسلمني على برياستها رئيس لكثرة ما ا من الناس مل يتعني اسياستهم رأ
تقدمي شخص يدعى محار نكني فبعد حروب يطول شرحها ويهول برحها وجيب قرحها ويستحب 

طرحها أخذوها عنوه بعد ما قاسوا جفوه فاستصفوا أرباب احلرف ومن تعلق من صنعة بطرف فكانوا 
ا النساء واألطفال وكانوا كعدد احلصى حنواً من مائة ألف بيت أو يزيدون أن عددم وعديت مث ميزو

والرمال فقرقوهم على ذلك العسكر الثقيل فكفى احلقري منهم واجلليل مث فصلوا باحلسام املفصال مدارع 
ذوات ما بقي من الرجال مث أراد واحصر من قتل وإقامة عدد من بتك وبتل فكان حصة كل فناك قتال 

عة وعشرين مقتوالً مث فعلوا بالبلدكعادم األوىل فهدموا على أن عددهم أكثر من القطر والرمال أرب
أسوارها وحموا آثارها وأجروا من حبر الدماء أارها فامنحى العلم والعلماء واندحى الفضل والفضالء 

واستشهد الرؤساء والكرباء وناهيك بالقطب الوىل الشيخ جنم الدين العكربي وتوجه جنكيز خان من مسر 
طان ومر من أطوار عسكرة بكل أحشب حىت أناخ ترمذ وختشب فامتنعتا عليه وملناعتهما قند قاصداً السل

مل تلتفتا إليه وكانتا كثرييت العدد والعدد غزيريت املدد من مددومها من أمهات البالد مملوأتان من آالت 
يأ ومل تغن العدد اجلهاد ومقاتلة األجناد فاهلك ناسهما وسقامها من مخر التشريد كأسهما فلم يبق هلما ف

 غريب ما وقع من البدع أنه أمر بأهل ترمذان يقتلوا عن آخرهم مع "ومن"والعدد عنهما من اهللا شيأ 
أهلهم وعشائرهم وال يبقى فيها على أحد وأرصد على ذلك لرصد فاتفق أن امرأة من املخدرات ختجل 

اد وتضرعت فما زاد إال العناد فلما الشموس النريات قبضوا وتقدموا بإراقة دمها إليها فتشفعت فما أف
أسلمت رتلوها اللجني وعلمت أنه جاءها احلق املبني قالت ألولئك الكفار ال تقتلوين يا حضار وأنا 

أفتدي نفسي منكم بعقود من اللؤلؤ كبار فاوا القضية إليه وعرضوا ما قالته عليه فقال اتركوها مث مبا 
 فاطلقوها ويتقاض ى اللؤلؤ أقلقوها فقالت مل أفه بزور وال قالت طالبوها لننظر أصدقت أم اختلقت

    دليتكم بغرور وإمنا اللؤلؤ كان عندي وحني استخلصتم مايل كان يف يدي فخفت منكم فابتعلته 

وتباً لفعل صنعته فامهلوين حىت أتربز وخيرج مين ذلك احملرز فاوا كالمها إليه وعرضوا أمرها عليه فقال 
انظروا قطعها فان وجدمت شيأ فهو لكم وإن كانت كاذبة فقد استحقت فعلكم فشقوا ابقروا بطنها و

بطنها البطني واستخرجوا منه الدر الثمني فلما رأوا صدقها وحققوا نطقها أمرهم بشق بطون مجيع القتلى 
 وتفتيش ما طرحوه من جبال االشال فلم تنج رؤوس الروس من املثلة بعد القتل وال بطون الصدور من

ظهور التنكيل أثر البتل مث أمر دم احلصون بعد ابتذال املال والعرض املصون فمحيت الديار ومل يبق فيها 
ديار مث عرب من جيحون إىل خراسان وجعل نصب عينيه ممالك السلطان وتوجه إىل بلخ وهي إحدى 

ن حصر األوهام وال معاقل اإلسالم وفيها من أمم األنام ما ال يدرك ضبطه سابق األقالم بل خيرج ع
حيصيه إال امللك العالم وكان السلطان قد انشمر عنها كما ذكر إىل نواحي طربستان فوصل بتلك البحار 
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الطامية يف مثان عشرة وستمية فخرج إليه األعيان وطلبوا منه األمان فأجاب سؤاهلم مبا يصلح حاهلم مث 
لم يركن إليهم وال عول عليهم فأمر بإراقة اختشى من السلطان جالل الدين بن املرحوم قطب الدين ف

الدماء وهدم البناء وإحاطتهم بدائرة الفناء فأفنوهم عن آخرهم وساووا باحلضيض بقاع عمائرهم مث 
أرسل ولده تويل خان إىل حماصرة طالقان فعصت عليه ومل تسلم قيادها إليه فاستمرت يف احلصار مدة 

وها وأبادوا خلقها ودكوها مث أن جنكزخان الكافر اخلوان معدن وأذاقها لباس البأس والشدة إىل أن أخذ
الكفر والطغيان ملا استوبل هواء خراسان فألوى إىل بالده وترك تويل خان من أوالده وواله خراسان وهو 

حماصر طالقان وأقام يف ممالك إيران من كفار أمرائه أمريان أحدمها يدعى سنتاي وهو من قبيلة اجلفتاي 
دعى ميا وهو من الكفار اللؤما وترك معهما من الكفار األراذل والتتار األسافل ثالثني ألف واآلخر ي

مقاتل فوصل إىل رواة ووضعا السيف يف األئمة اهلداة وابتدآ يف القتل والنهب والفتك والسلب والقهر 
 الفساد على واألسر والقسر والكسر مث أخذا يف اإلتالف طريق االئتالف وذهب كل منهما لالختالف يف

خمالف فصاال وجاال وأوسعا يف الدمار والبوار وخاضا يف دماء املسلمني واجتهدا يف إهالك اإلسالم 
والدين وخال هلما اجلو فباضا وصفرا وكان السلطان قطب الدين قد أخلى الدنيا منامللوك والكربا فلم 

 يف نصرة الشرك على اإلسالم كيفما يلبث هلما فضال عن خماتل أو مقاتل فأهلكا الدين وأبادا وتصرفا
أرادا فاستخلصا جوين وطوس وأعدما ما ما من نفائس ونفوس وحام وخيوشان واسفراين وآمل 

وقومس وتلك البلدان فمحوا من كتب كتائبها أسطارها وأطفئوا منارها وأظهروا من صفة اجلالل والقهر 
الشرور نارها كل ذلك قتال وبا وسبيا وسلبا آثارها وأجروا من الفنت كالدماء حبارها وأضرموا من 

وهدما وإحراقا وصدما وردما وإغراقا مث بلغهم أن حرمي السلطان جالل الدين يف قالع آمل أمنني 
فقصدوها وحاصروها ورصدوها فقل ناصروها فاستولوا عليها ووصلوا كما أرادوا إليها فبقروا وفتكوا 

كوا وكووا وشووا وغووا ولووا وعووا وما ارعووا مث إم وبروا وبتكوا وسبوا وسبكوا وسفوا وسف
صادفوا العكس الزمان وانقالب الدهر على السلطان وسوء التدبري وشؤم احلظ املبري وهم يف بعض املسري 

من غري خمرب وال معلم يف سدفة ليل مظلم حرمي السلطان خوارزمشاه ألمور قدرها اهللا مع والدته 
ه وكان لشدة ما نام من الزمان قد ضاق عليهم وتغري بل تنكر هلم الكون وقل وجواريه وبناته وسراري

عنهم النصري وقل العون وخافوا االبتذال بعد الصون فتركوا ما هم فيه من مكان وقصدوا البعد عن 
خراسان فتوجهوا إىل أطراف أصفهان ومعهم من نفائس األموال واجلواهر وأنواع املفاخر والذخائر 

 اخلزائن ومكنونات املعادن ما ال يعلمه إال ماحنه ومن الكنوز ما ينوء بالعصبة مفاحته وما مل ومصونات
جيتمع لسلطان قط وال ضبطها قلم ديوان وال حظ فتباغتوا مواجهة وتواجهوا مباغتة وتباهتوا مشافهة 
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منه وتربطن وتشافهوا مباهتة فوقعن يف شبكة الصيد وأحاطت ن دائرة الكيد وتورطن فيما فررن 
    : بأوهاق ما نفرن منه وناداهن لسان احلظ وهاتف الطالع الفظ

 القهر للبصائر بات وظهور  اضقأراد اهللا إنفاذ ال وإذا

 الاتالترياق سما ق وفوائد  ارضالدواء لذاك مم جعل

  والعيش موتا والصديق مقاتال  خصما والمكان منقضا والكون

    

 وقعن من نريان الفنت يف تنور وتورطن من حبار احملن يف دردور وتبسمت إىل بكائهن فلم يشعرن إال وقد
ثنايا الباليا وتكاملت على جباه مصان عقود الرزايا فظفرت حامية الكفر بذلك املغنم البارد ومل يصدر 

الشموس من حلقة صيده شارد وال وارد فحازوا تلكاملسرات ونزل إىل حضيض قنصهم من مساء املنافسة 
النريات فهتكوا أستارهن وخربوا ديارهن وضبطوا شعارهن ودثارهن وأحرزوا ما معهن من كنوز املعادن 
ونفائس املكامن وذخائر اخلزائن مث أضافوهن إىل زبانية غالظ واحتفظوا ن أشد احتفاظ وساقوهن إىل 

 جيتمعن كل ليلة عندما بالد التتار مهتكات األستار عاريات حافيات حاسرات مشايات وأمورهن أن
ينشر الظالم ذيله يف كل مرتله وصباح كل مرحلة ويقمن على أنفسهن العزا وينحن مبا تقدم ويبكني مبا 
جرى ويعددن على خوارزمشاه ويذكرن ما قدره اهللا عليه وقضاه وينعني ما كن فيه من النعم وما صرن 

طعن من سفرهن طريقة ويصلن جبنكزخان على إليه من اهلوان والنقم وليدمن على هذه الطريقة حىت يق
ذلك االمتهان والذل واهلوان فريى فيهن رأيه من نكال ونكاية ورمحة وعناية فامتثلن ما أمروهن به فكن 

ينبهن النيام ويبكني املتنبه واستمررن على هذه احلال يف اخلزي واإلذالل واملشقة واالبتذال بعد ذلك 
اجلبال ويتفطرن بالنظر إليهن أكباد الصخور والتالل مث إن تويل ملا أخذ الصون والدالل يصدعن بنحيبهن 

طالقان وأهلك أهلها بسيف الطغيان ومل يدع فيها من يتنفس وهدم إىل األرض بنياا املؤسس توجه إىل 
جانب من بالد العجم وأهلك ما شاء اهللا تعالىمن خالئق وأمم فصار يف أحد اجلوانب يعبث وكل من 

خلبيث وميا الكافر العثيث يف جانب يبيد املسلمني وال مغيث فدكوا قزوين ومهذان وصكوا اران سنتاي ا
وتيلقان وأغاروا على ممالك أذربيجان وبلغهم أن السلطان جالل الدين له يف سجاس مجاعة جمتمعني 

ك الزعما مقدمهم السالحدار بكتكني وفيهم من األعيان كوحبوغاخان فتوجه إليهم ميا فبدد مشل أولئ
وأبادهم وفرقهم وشتتهم ومزقهم مث غاروا على غالب عراق العجم فأوسقوا القفار بالضرم وأوسعوا 

البحار بأمطار الدم وملئوا الوجود بالعدم مث قصدوا أردبيل وجعلوا أهلها ما بني اسري وقتيل وكانوا يف 
 أهلها عنها فأغلقوا أبوام وأقلقوا أول املرور قد صاحلوا أهل نيسابور وانتقلوا إىل مرو منها وراودوا
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جوام فحطموا عليها ودخلوا إليها وحكموا يف أهلها السيوف وكان شهر الصيام ففطر وهم على 
كاسات احلتوف ونقل إىل جوار اهللا تعاىل منهم املئني واأللوف فضبطوا من أمكن ضبطهم من القتلى 

مة وثلثمائة ألف وثالثني ألفا مكرمة وكل هذه واستسعد بنيل الشهادة من الشهدا فكان ألف ألف نس
الفتنة والفترة يف سنة مثان عشرة عامت يف الدنيا عوما وكانت مدة حنو تسعني يوما مث توجهوا إىل شروان 

وأفاضوا من دماء البحار الطوفان ودخلوا من الباب احلديد واتصلوا من الدست بذلك الشيطان املريد 
اقوا مما كانوا فيه من السكرة وتصوروا أا سحابة صيف انقضت أو نسمة فتيقظ الناس من الفكرة وأف

أزمنة هبت بارقة أو مضت ولكن احتاطوا واستعدوا وحتفظوا واستمدوا وحصنوا احلصون واملعاقل 
ومجعوا اجلنود اجلحافل فلم يكن بأسرع من إيام وتعاطي ما كانوا عليه من دأم والشروع يف أعمال 

هم وأخذهم يف ضروب ضرم وضرام واستقر تويل يف ممالك العجم وهو أبو هالكو حرام خبراج
الكافر األغتم فوصلوا إىل شرياز وقد استعدت للحصار واستمدت للمناوشة والنقار فأخذوها عنوة 

ر وزحفاً وقتلوا منها مما أمكن ضبطه سبعني ألفاً مث توجهوا إىل طوس فأزهقوا ما ا من نفوس مث إىل سائ
القالع باحلضيض واليفاع فاستولوا على الكل قهراً وأخذوه وقسراً وسعوا يف إحالل البؤس وإزهاق 

النفوس مث إىل موقان ومل يبقوا ا أحداً كائناً من كان وعم القتل املبري كل صغري وكبري مث حل أولئك 
مدت على عددها البور ببلدة نيسابور فكافحت بعدما كانت صاحلة وحتصنت بعد أن أذعنت واعت

واستندت إىل عددها وبرجاهلا استعانت بعد أن كانت قد دانت والنت واستكانت وكان فيها من آالت 
احلرب ورجال الطعن والضرب ماال حيصى وال يبلغه األستقصا فكان فيها من اانيق املرسالت الصواعق 

رجاً عن املكاحل واملدافع املهلكات على أسوار احلصار ثلثمائة منجنيق أصغرها كالغضبان يف املقدار خا
بالصواعق الصواقع ومن رماة القوس القصري املنفذ حكمه قاضي التقدير ثالثة آالف بطل مل أرمي من 

     بين ثعل وأما عدد الضارب 

والنابل والقاتل والرامح والناطح والصارع والقارع واحلاذف واجلارف واخلاطف والقاطف والناهب 
 فيه تاهوا وما يعلم جنود ربك إال هو فوجه التتار إليها وأخنوا كالقضاء املربم عليها والسالب فالضابطون

ومحى الوطيس وخاطر بنفسه كل خسيس وبذل مهجته من الغزاة كل نفيس فقتل من أهل العدوان 
طغاجار خان زوج ابنه جنكيز خان وكان من فتاة الكفار املعتربين بني التتار فخنق العدو ولذلك وسدد 
املسالك ومسع بذلك توىل الكافر املوغويل وكان يف بعض اجلوانب مشغوالً بالدواهي واملصائب ففار دم 
قلبه وتأججت نريان كربه وتأسف لفقد ختنه وثار غبارا حنه فتوجه من فوره حبنقه وحوره ونزل على 

افر فلم متض نيسابور وحل بالبوار على أولئك البور وزحف بالعساكر وتقدم بالطعن والضرب كل ك
غلوه حىت أخذوها عنوه ودخلها من كفر من التتر يوم السبت خامس عشر صفر سنة تسع عشرة 
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وستمائة من اهلجرة وأعطىتوىل ألخته ذلك عوضاً عن زوجها اهلالك وقال هلا تسلي عن ذلك املفقود 
واألرواح فمهما تريه ذا املوجود وحتكمي يف أهل البلد مبا ترتضيه من سرور ونكد وتصريف يف األموال 

فهو لك مباح فأمرت أن ال يبقى على ذي روح وأن جتري السيول من الدم املسفوح فأطلقوا يف ميادين 
احلتوف أعنة صوارم السيوف فجدت جباه اجلياد وجادت جبواد اجلد على أجياد األجواد وصارت 

وح الوجود بلسان شواظ السيف كالسن الشعراء النقاد يم من النظام والنثر يف كل واد فمحوا عن ل
ذات الوقود سطور ذوات ذلك السواد األعظم وكتاب كتائب تلك اخلالئق واألمم وزادوا يف األشتياط 

حىت قتلوا الكالب والقطاط مث أمرت أن جتمع رؤس أولئك اجلمهور ومييز رؤس اإلناث من الذكور 
 ناحية فصارت الرؤس كرواسي فميزوا رؤس الرجال عن قمم ربات احلجال وطرحوا كل كاشية يف

اجلبال وتلك الدور والقصور كاألعصر اخلوال ومل خيلص من قطع االرؤس سوى أربعة أنفس كانوا من 
ذوي احلرف فجذبتهم املهارة من سفح حبر الفناء إىل الطرف مث ركبت تلك البسوس ووقفت على تالل 

ستوف ثأرها وأن دود تراا من علق تلك الرؤس فلم تنطفيء نارها وال برد أوارها وزعمت أا مل ت
     : األمم ما تكفت وغيظة غيظها بزائر ما تشفت واستغاثت بالرجال وصاحت بلسان احلال وأنشدت

 يوروجلن كالفحل الغ فصلن  اًيفن سوهب إن النساء سلل

  يضاهين السحاب على الطيور  اًوففزلزلن الجبال فطرت خ

 ن األيورذاك ع نيهأيغن  اًرحر بلسفكهن الب وصار

    

فأمرت دم البلد وإحراق ما فيها من آالت وعدد فدكوها دكاً وأعدموها سبكاً وسفكاً وتصرفت أيدي 
النوائب فيها فتكاً وبتكاً مث أن تويل لوى العنان وقصد هراة من خراسان فأخذها باألمان ومل ينج من 

 أوامرهم مقهورة وأمهات بالد خراسان ومقر سرير ذلك الطوفان سوى تلك الكورة واستمرت ختت
السلطان كانت أربعة أمصار كل ذات اعتبار جليلة املقدار نيسابور وقد صارت بور وبلخ وقد كسيت 
من البوار ثوب سلخ ومر الرود وقد احنت من الوجود ومل يفز بالنجاه إال بلجدة هراه وسائر األمصار 

ر والدثار وكل منها مصر جامع وبرها وحبر واسع وحبرها كصدر الرب مشلها البوار ولبست من خلع الدثو
مداه شاسع وأما القرى والقصبات والرسانيق واملزدرعات فأكثر من أن حتصر أو تضبط حبساب دفتر 

فأبيد ذلك كله وأبري فاحلكم هللا العلي الكبري كل ذلك يف أدىن مده وأوهى رقده وما ذكر ذرة من طور 
سبحان من ال يسئل عما يفعل مث أن جنكيز خان اهلامة اهلامية والفتنة الطامة الطامية ملا وقطرة من حبور ف

علق به املرض وحصل له يف خراسان العرض رجع إىل بالده واستمر مرضه يف ازدياده ومل يزل على ذلك 
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 مجع املعتمد حىت أورد سبيل املهالك وتسلم روحه اخلبيثة مالك وحني أيس من احلياة وقنط من رمحة اهللا
عليه من أوالده املشاركني له يف عتوه وفساده وهم جفتاي وأوكناي وأوليغ نوبني وجرجاي وكا كان 

وأو رجان وأوصاهم بوصايا وطرائق يف سياسة الرعايا حافظوا عليها وتناهضوا إليها فثبت هلم من ملكهم 
 أركاا مل تنثلم مع كثرة عددهم ووفرة أساساً مل ينهدم وأقام بنياناً إىل يومنا مل ينخرم وعروش قواعد

مددهم وشكاستهم وشراستهم ومشاستهم وتعاستهم وغالظتهم وفظاظتهم واختالف أديام واتساع 
بلدام وهلك الطاغية جنكيز خان وانتقل إىل الدرك األسفل من النريان واستقر يف لعنة اهللا وعقابه وأليم 

 بالفضل واإلحسان والربكة النامية اهلامية سنة أربع وعشرين زجره وعذابه يف رابع شهر رمضان الشامل
وستميه يف سرة ملكه املشوم وأعظم أمصاره أمييل وقوفان وقراقروم واستمرت بعده الفنت والشرور احملن 
تغري علىممالك اإلسالم وتبري شعائر شرائع خري األنام وتثري غبار األفساد واملفسدين يف وجوه سنة سيد 

وحتصر جنود اإلسالم وتقص جيوش العلماء األعالم وتنقص أطراف األرض وتنقص أركان املرسلني 
الدين بعضها على بعض وناهيك يا موالنا السلطان بفنت هالكو توىل بن جنكيز خان وبعده أبغا ابن 
 هالكو الذي جترب وطغى وتكرب وبغى وبعده ابنه ارغون وبعده ابنه قازان املفتون واستمرت حبار الفنت

منهم تؤثر عنهم ومرجها ميور إىل أن نبغ األعرج تيمور فأهلك احلرث والنسل واختلط املباح بالسيل 
وحل بالعامل الباس وفسدت أحوال الناس وإمنا ذلك كله بفساد الرأس ومن مجلة فتنهم وطعنهم جالوا يف 

روس مجلة أرادوا معركة وصالوا يف دست بركه فقتلوا يف مثل حرب البسوس وقطعوا يف ناحية من ال
ضبط عددها بعد أن أبانوها عن جسدها فلم يقدروا أن حيصروها فرسم لتلك البغاة سلطاا أن يقطع من 

الرؤس آذاا يقطعون من كل رأس أذناً ولتكن اآلذان اليمىن فجدعوا آذان بعض الرؤس وشكوها ويف 
 ألف أذن جمدودة وسبعني ألف خيوط سلكوها مث قالئد ربطوها وبعد ذلك ضبطوها فكانت حنو مائيت

 ذكرت يا ملك الطري أمثال ما جرى من الشر واخلري وجلوت عن مرآه ضمريك "وإمنا"أذنت معدودة 
املنري صورة ما مر يف الزمان املنري وما فعله من ملكه زمام االقتدار وأمهله سلطان السالطني الذي خيلق ما 

طريق صالحه وفساده وأخربكم أيها امللوك واحلكام يشاء وخيتار وصرفه يف بالده وعباده وبني له 
بأموركم يف دنياكم وحال صور أحوالكم على أعني أبصاركم وبني حاكمكم يف مراياكم فقال وهو 

الذي جعلكم خالئف يف األرض ودفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم فانظر ما يف هذه 
ل الغري وحمك العقول والفكر واحلال ا هدف لسهام القضاء السري من احلكم والعرب لتعلم أن الدنيا حم

والقدر مبتلى بكل خري وشر ونفع وضر غافل عن مواقع احلذر آمن وهو على شرف اخلطر مقيم وقد جد 
به السفر مناقش مبا مضى من أنفاسه مما حال ومر وحماسب على ذوات ما اكتسبه مطالب بالفتيل 

 احلجل يف الكالم إىل هذا املقام قبل العقاب بني عينيه وزاد قرب هلديه والقطمري مما ارتكبه فلما وصل
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وأفاض خلع األنعام عليه وقال صدق عليه أفضل الصالة والتسليم حيث قال كلمة احلكمة ضالة كل 
     حكيم ونطق باحلق من قال ال تنظر إىل من قال وانظر 

ملعاين ومل ينظروا إىل القوالب واملباين فان سليمان إىل ما قال فاهل التحقيق وذو والنظر الدجقيق راقبوا ا
عليه السالم وهو ملك اجلن واألنام والوحوش والطري واهلواء واهلوام ونيب مرسل وملك ذو فضل وسلطان 
الفصل بالعدل استفاد النصائح من منلة ومجع هدهده مع ملكة سبأ مشله ويوجد يف السقاط ما ال يوجد يف 

الفوائد من هو كافر وجاحد فيؤخذ من أقواله وال يقتدي بافعاله وقد قيل إن األسفاط ولقد ينطق ب
احلسن البصري رمحة اهللا عليه دخل صيب مسجده وصلى بني يديه فرآه ال يتم سجوده وال يرضي بصالته 

معبوده فدعاه وخاطبه وأنكر عليه وعاقبه وقال له متم سجودك ترض معبودك فقال يا شيخ املتقني هذه 
 شخص من املؤمنني لو سجد إحداها ابليس ال آدم ملا كان من امللعونني ولو سجدها فرعون سجدات

ورأى يوماً صبياً ومعه سراج وهو سالك يف "مرة لكان من املسلمني ومل يصر من أهل العناد املطرودين 
اطفاء السراج منهاج فساله عن ناره وما فيها من أنواره من أين أخذها وكيف افتلذها فلم جياو به إال ب

وسؤاله أين ذهب ذلك النور الوهاج قل يل أين ذهبت تلك األنوار أقل لك من أين جاءت تلك النار مث 
أن العقاب ويل احلجل ما حتت يده من رقاب وقدمه على سائر اخلدم وصنوف الطري وأجناسه من األمم 

احلكيم حسيب عن الكالم وختم ما وجعله الدستور األعظم والوزير املقدم املكرم ويف هذا املقام أمسك 
افتتحه من احلكم واألحكام بالدعاء والثناءوالصالة والسالم قال الشيخ أبو احملاسن املخجل بأدبه امرأ 

القيس وأبا فراس فلما انتهى احلكيم يف مقترحه وما قصده من بيان حماسنه وملحه إىل هذا احملل وفصل من 
ل قدميه واعترف له بالفضل املنعم به عليه وأنه مالك أزمة األنشاء فضله ما أمجل من مجل ض الوزير وقب

وملك الكالم يصرفه كيف شاء وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء وكما أنه شيخ املنقول وأستاذ املقول فمن 
أنواره ألفاظه تنري العقول ومن كنوز عباراته تستخرج جواهر املعقول وأما أخوه امللك فطار بسروره به 

يره واختذ يف مهام أموره مقام أمريه مث أدت آراء فكرته أن يستعمل أخاه لكشف كربته وميشي عن سر
مفي السعي بينه وبني أخوته لرتق ما انفق وسد ما خرقه سيل احلسد فانبثق أمره العايل وض بأمر اهللا 

ه من بواقيت تلك املتعايل وأنفق من جواهر أفكاره يف سوق املناصحة الرخيص والغايل ورصع ما استخرج
من عباراته مبا يستعبده عقود االآيل وتعاطي اإلصالح وساعده حلسن النية وخلوص الطوية السعد 

    : والنجاح

 هورتب بالفضل ما هذب  في الفضل ما رتبه وهذب

 هبفأثنى عليه بما أعج  ادهذا اللب ما ش وأعجب
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 هذا السعد ما أغرب فاهللا  في السبق أشرافه وأغرب

 امل لذ خش وال  فما شذ بالصدق عن نصحه

فاستمال اخلواطر النافره وأطفا بزالل ألفاظه العذبة شواظ الناثرة وسكن بنسيم مالطفاته قتام األخالق 
الثائرة فاطمأنت القلوب وطهرت من غش التشاحن اجليوب واتصل باحملب احملبوب وحصل األمن 

خوان ومصافاة اخلالن وطيب العيش واملكان وأفضل من هدا مجيعه واألمان ومساعدة الزمان ومعاضدة األ
شفقة السلطان واالستقامة على اإلسالم واإلميان ونسأل اهللا تعاىل إمتام نعمه وإسبال ذيل إحسانه وكرمه 
واللطف يف القضا والعفو عما مضى واملعاملة بإحسانه اجلزيل وحسبنا اهللا ونعم الوكيل واحلمد هللا رب 

 وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت األنبياء وسيد املرسلني وعلى آله األطهار وصحابته األبرار من العاملني
األختان واألصهار واملهاجرين واألنصار وسلم تسليماً يطيب االعطار ويتمسك بأذيال عرفه خياشيم 

 يف زمنهم مع األزهار يف األسحار ما دامت اإلعصار ودارت األدوار وترادف الليل والنهار وحشرنا
 منقة مؤلفه ولفقة مصنفه فقري "قال مؤلفه رمحه اهللا تعاىل"املصطفني األخيار أنه كرمي ستار حليم غفار 

عفواً هللا تعاىل من غري تردد وال تفكر وال تعمق يف تدبر مع توزع أمحد بن حممد بن عرب شاه احلنفي 
 مبا يقتضيه عدالً وجالالً يف أواخر شهر ربيع األول ساحمه اهللا تعاىل وعامله مبا يرضيه تفصيالً وإمجاالً ال

  .سنة مثان ومخسني ومثامنائة أحسن اهللا خامتها وعاقبتها وجعل آخرها خري من أوهلا مبنه وكرمه
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