قيمة الصداقة
أن تكون فاض ً
تبدلت األحوال
ال أنّى ّ
[*]

أبو عيل أمحد بن حممد مسكويه

[[[

يقول أرسطو طاليس« :إن اإلنسان محتاج إىل الصديق عن حسن الحال وعند سوء الحال،
فعند سوء الحال يحتاج إىل معونة األصدقاء ،وعند حسن الحال يحتاج إىل املؤانسة وإىل من
يُحسن إليه .ولعمري أن املِلك العظيم يحتاج إىل من يصطنعه ويضع إحسانه عنده ،كام أ ّن الفقري
من الناس يحتاج إىل صديق يصطنعه ويضع إحسانه عنده املعروف».
ش ًة جميلةً،
قال« :ومن أجل فضيلة الصداقة يشارك الناس بعضهم بعضاً ويتعارشون ُع ْ َ
ويجتمعون يف الرياضيات والصيد والدعوات» ،وأما سقراطيس ،فإنّه قال بهذه األلفاظ :
[[[

“ أين ألكرث التعجب ممن يعلّم أوالده أخبار امللوك ووقائع بعضهم ببعض ،وذكر الحروب
والضغائن ومن انتقم أو وثب عىل صاحبه ،وال يخطر ببالهم أمر املودة وأحاديث األلفة وما يحصل
من الخريات العامة لجميع الناس باملحبة واألنس ،وإنه ال يستيطع أحد من الناس أن يعيش بغري
املو ّدة وإ ْن مالت إليه الدنيا بجميع رغائبها ،فإ ّن ظن أحد أن أمر املودة صغري من ظن ذلك ،وإن قدر
أنّه موجود بيسري الخطب يدرك بال ُهوينا فام أصبعه وما أعرس وجود صداقة يوثق بها عند البلوى»!
مستل من كتاب فيلسوف األخالق املسلم مسكويه (املتوىف 421هـ) تهذيب وهو املعروف تحت عنوان" :األخالق وتطهري
ّ
* ـ هذا النص
األعراق" ،دراسة وتحقيق عامد الهاليل ،منشورات الجمل بريوت.2001 ،
أ ّما أراء سقراط فهي:
 عىل اإلنسان أن يعرف نفسه ،فمتى عرف نفسه ،عرف ماهيته.رش.
ـ متى عرف نفسه آمن بالخري ورفض ال ّ
جهل.
علم ،والرذيلة ٌ
ـ الفضيلة ٌ
ـ القوانني العادلة من صنع العقل ،وهي صورة عن قوانني رسمتها اآللهة يف قلوب البرش.
ـ يرفض سقراط ما نُسب إىل اآللهة من شهوات وخصومات ،فاآللهة يرعوننا ويسهرون علينا.
ـ الدين هو حلول العدالة اإللهية يف ضمرينا.
يبدو سقراط «من أضخم ممثّيل العقل البرشي ،واملؤسس األول لعلم األخالق عىل حد قول إميل بوترو « ”E.Boutrouxيف كتابه
الشهري :سقراط مؤسس علم األخالق ،الصادر يف باريس “ ”Parisعام 1897م”.
(انظر :املوسوعة امليرس يف الفكر الفلسفي واالجتامعي ،كميل الحاج ،ص  ،293 – 291مكتبة لبنان نارشون ،بريوت2000 ،م).

320

نصوص مستعادة

ثم قال« :لكني أعتقد أن قدر املو ّدة وخطرها عندي أعظم من جميع ذهب كُنوز قارون ومن
ذخائر امللوك ،ومن جميع ما يتنافس فيه أهل األرض من الجواهر وما تحويه الدنيا برا ً وبحرا ً ،وما
يتق ّبلون فيه من سائر األمتعة واألثاث ،وال يعدل جميع ذلك ما اخرتته لنفيس من فضيلة املودة»[[[.

وذلك أ ّن جميع ما أحصيته ال ينفع صاحبه إذا حلّت به لوعة مصيبة يف صديقه ،وفهم من
الصديق ههنا أنّه آخر ُهو أنت ،سواء كان أخاً من نسب أو غريباً أو ولدا ً أو والدا ً ،وال يقوم له جميع
ما يف األرض مقام صديق يثق به يف ُمهم يساعده عليه ،وسعادة عاجلة أو آجلة تتم له ،فطوىب ملن
أُويت هذه ال ِنعمة العظيمة وهو يف خلة السلطان وأعظم طوىب ملن أوتيه من سلطان ،وذلك أ ّن من
بارش أمور الرع ّية وأراد أ ْن يعرف أحوالهم ،وينظر يف أمورهم حق النظر ،لن يكيفه أذنان وال عينان
وال قلب واحد ،فإ ّن وجد إخواناً ذوي ثقة وجد بهم ُعيونًأ وآذاناً وقلوباً كأنها بأجمعها له ،فقربت
عليه أطرافه واطلع من أدىن أمره عىل أقصاه ،ورأى الغائب بصورة الشاهد فأىن توجد هذه الفضيلة
إالّ عند الصديق ،وكيف يطمع فيها عند غري الرفيق الشفيق؟
كيف ُيتار الصديق
وإذ قد عرفنا هذه النعمة الجليلة الخطرية فيجب علينا أن ننظر كيف نقتنيها ومن أين نطلبها ،وإذا
ضب به املثل ،حني طلب شاة
حصلت لنا كيف نحتفظ بها لئالّ يُصيبنا فيها ما أصاب الرجل الذي ُ
سمينة فوجدها وارمة فاغرت بها وظن الورم سمناً ،فأخذه الشاعر فقال:
أُ ِعيذُها نَظَ َر ِ
ت م ْن َ
ــك صـــادقَ ٍة

ح َم فيمن شَ ح ُمه َو َر ُم
أن تحسب الشَّ ْ

ال س ّيام وقد علمنا أن اإلنسان من بني الحيوان يتص ّنع حتى يُظهر للناس منه ما ال حقيقة له ،فيبذل
ماله وهو بخيل ليقل هو جواد ،ويقدم يف بعض املواطن عىل بعض املخاوف ليقال هو شجاع.
وأما سائر الحيوان فإ ّن أخالقها ظاهرة للناس من أ ّول األمر ال يتص ّنع فيها ،وكذلك يكون حال
من ال يعرف الحشائش والنبات ،فإنّها تشتبه يف عينه حتى رمبا تناول منها شيئاً وهو يظنه حلوا ً.
سمً ،فينبغي لنا أ ْن نحذر ركوب الخطر يف تحصيل
فإذا طعمه وجده مرا ً ،ورمبا ظنه غذاء فيكون ّ
هذه النعمة الجليلة ،حتى ال نقع يف مو ّدة امل ُم ِّوهني الخ ّداعني الذين يتص ّورون لنا بصورة الفضالء
حصلونا يف شباكهم افرتسونا كام تفرتس السباع أكيلتها[[[.
األخيار ،فإذا ّ
[[[ـ هذا الكالم ليس لسقراط كام نكر مسكويه ،بل هو كالم الفيلسوف واملدرس البياين اليوناين وأحد مشاهري مفرسي أرسطو طاليس،
ثامسطيوس.
ُ
حيث يسمى «ملك الغابة» وهو األقوى كام هو معروف ،يشري علامء الحيوان :بأنّ األسد إذا شبع من
معروف بصيده للفريسة،
[[[  -األسد
ٌ
معي!!؟
الطعامَ ،ووضعت أمامه غزال ،ال يأكلها أبداً ،ألنّه شبع! ،لكن هل اإلنسان يشبعه يشء ،هل يقتنع بيشء ّ
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رشوط اختاذ الصديق
والطريق إىل السالمة من هذا الخطر بحسب ما أخذناه عن سقراطيس :إذا أردنا أن نستفيد
صديقاً أن نسأل عنه كيف كان يف صباه مع والديه ومع إخوته وعشريته ،فإ ّن كان صالحاً معهم
فارج الصالح منه ،وإالّ فابعد منه وإيّاك وإيّاه .قال :ثم اعرف بعد ذلك سريته مع أصدقائه قيلك،
ُ
فأضفها إىل سريته مع إخوته وآبائه ثم تتبع يف شكر من يجب عليه شكره أو كفره النعمة ،ولست
أعني بالشكر املكافأة التي رمبا عجز عنها بالفعل ،ولكن رمبا عطل نيته يف الشكر فال يكافئ مبا
يستطيع ومبا يقدر عليه ،يغتنم الجميل الذي يسدى إليه ويراه حقاً له أو يتكاسل عن شكره باللسان.
وليس أح ٌد يتعذّر عليه نرش النعمة التي تتواله والثناء عىل صاحبها واالعتداد له بها ،وليس يشء
أشد احتياجاً للنقم من الكفر ،وحسبك ما أعده الله لكافر نعمته من النقم مع تعاليه عن االسترضار
بالكافر .وال يشء مع استغنائه عن الشكر فتعرف هذا الخلق ممن تريد مؤاخاته.
واحذر أ ْن تبتىل بالكفر للنعم املستحقر أليادي اإلخوان وإحسان السلطان.

ثم انظر إىل ميله إىل ال ّراحات وتباطئه عن الحركة التي فيها أدىن نصب ،فإ ّن هذا خلق رديء
ويتبعه امليل إىل اللذات ،فيكون سبباً للتقاعد عام يجب عليه من الحقوق .ثم انظر نظرا ً شافياً يف
محبته للذهب والفضة واستهانته بجمعهام وحرصه عليهام ،فإ ّن كثريا ً من املتعارشين يتظاهرون
باملح ّبة ويتهادون ويتناصحون ،فإذا وقعت بينهم معاملة يف هذين الحجرين ه َّر [[[ بعضهم عىل
بعض هرير الكالب ،وخرجوا إىل رضوب العداوة.
ثم انظر يف محبته للرئاسة والتفريط ،فإ ّن من أحب الغلبة الرتؤس وإن يفرط ال ينصفك يف
املو ّدة وال يرىض منك مبثل ما يعطيك ويحمله الخيالء والتيه عىل االستهانة بأصدقائه وطلب
الرتفع عليهم .وليس تتم مع ذلك مودة وال غبطة ،وال بد من أن تؤول الحال بينهم إىل العداوة
واألحقاد واألضغان الكثرية.
ثم انظر هل هو ممن يستهزئ بالغناء واللحون ورضوب اللهو واللعب وسامع املجون
واملضاحيك ،فإ ّن كان كذلك فام أشغله عن مساعدات إخوانه ومواساتهم ،وما أشد ُهربَه عن
مكافأة بإحسان واحتامل النصب ودخول تحت جميل فيه مشقة ،فإ ّن وجدته بريئاً من هذا الخالل
فلتحتفظ عليه ولرتغب فيه ،ولتكتف بواحد إ ّن وجد فإ ّن الكامل عزيز.
[[[  -يقالٌ :
فالن ه ّرهُ الناس ،أي :كرهوا منظره ومعاملته .ويف وجه السائل :عبس وصوت كام يه ُّر الكلب .هري ُر الكالب :صوت دون نباح،
كش عن أنيابه.
الكلب إذا ّ
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وأيضاً فإ ّن من كرث أصداقاؤه مل يَ ِ
ف بحقوقهم ،واضطر إىل اإلغضاء عن بعض ما يجب عليه

والتقصري يف بعضه ،ورمبا ترادفت عليه أحوال متضا ّدة ،أعني أن تدعوه مساعدة صديق إىل أن
يرس برسوره ومساعدة آخر إىل أن يغتْ َّم بغ ّمه ،وأن يسعى بسعي واحد ويقعد بقعود آخر مع أحوال

تشبه هذه كثرية مختلفة .وال ينبغي أ ْن يحملك ما حضضتك عليه من طلب الفضائل ممن تصادقه

عىل تتبع صغار عيوبه ،فتصري بذلك إىل أن ال يسلم لك أحد فتبقى خلوا ً من الصديق ،بل يجب
أ ْن تغيض عن املعايب اليسرية التي ال يسلم من مثلها البرش ،وتنظر ما تجده يف نفسك من عيب
فتحتمل مثله من غريك .واحذر عداوة من صادقته أو خاللته أو خالطته مخالطة الصديق ،اسمع

قول الشاعر[[[:
		

ص ِد َ
يقك مستفا ٌد
َع ُد ُّوك من َ

حاب
الص ِ
فَال تَستــكرث َّن من ِّ

		

فإ ّن الـــ ّدا َء أكــرث مــا ترا ُه

الشــراب
يكو ُن من الطعــام أو
ِ

[[[

حصل لك أ ْن تكرث مراعاتِه وتبالغ يف تفقّده ،وال تستهني باليسري من
ولذلك يجب عليك متى َ

حقّه عند ُمهم يعرض له أو حادث يحدث به فأ ّما يف أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق

والخلق الرحب ،وإن تظهر له يف عينك وحركاتك ويف هشاشتك وارتياحك ،عند مشاهدته إيّاك،

وكل حال ثقة مبودتك وسكوناً إىل غيبك ،ويرى الرسور يف جميع أعضائك
كل يوم ّ
ما يزداد به يف ّ
التي يظهر الرسور فيها إذا لقيك ،فإ َّّن التحفي[[[ الشديد عن طلعة الصديق ال يخفي ،ورسور الشكل

بالشكل أمر غري مشكل ،ثم ينبغي أن تفعل مثل ذلك مبن تعلم أنّه يؤثره ويح ّبه من صديق أو ولد

تابع أو حاشية ،وتثني عليهم من غري إرساف يخرج بك إىل ال َملَق[[[ الذي ميقتك عليه ،ويظهر له
لك ذلك إذا توخّيت ِ
منك تكلف فيه ،وإمنا يت ُّم َ
الصدق يف كل ما تثني به عليه.

[[[  -ديوان ابن الر ّومي (عيل بن العباس بن ُجريح املتوىف سنة 284هـ) ضبط وتقديم :الدكتور ُعمر فاروق الط ّباع – ج،1ص ،296رشكة
دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت2000 ،م).
[[[  -ينصح الشاعر بعد اإلكثار من األصحاب ويرشح الحقاً بسبب ذلك ،ويقول :إنّ أكرث العلل مصدرها من الغذا – ويكمل القصيدة:
انقالب
ُمبي ًنأ واألمو ُر إىل
وإذا انقلب الصديق غَداً عد َّوا
ٍ
الصواب
ُمصاحبة الكثريٍ من
يطيب كانت
ِ
ُ
ولو كانَ الكثريُ
ثياب
َسقَطت عىل
استكرثت إالّ
َ
ولكن ما ق ََّل ما
ذئاب يف ِ
ٍ
ستطاب
عاف ،وكم قليلٍ ُم
فدَ ْع عنكَ الكثري فكم كثري
ِ
يُ ُ
ي يف ال ُّنطَ ِ
ٍ
ذاب
مبرويات
الح
ف ال ِع ِ
ج ُج املِ ُ
ما اللُّ َ
وتَلْقى ال ّر ّ
 3ـ التحفي :املبالغة يف إكرام الصديق ومالطفته.
[[[  -امللق بالتحريك :الود واللطف الشديدان ،حيث يخرج عن املدح والثناء ويصل إىل حالة التملّق.
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والزم هذه الطريقة حتى ال يقع منك توان فيها بوجه من الوجوه ويف حال من األحوال ،فإ ّن ذلك

يجلب املحبة الخالصة ويكسب الثقة التا ّمة ،ويفيدك محبة الغرباء ومن ال معرفة لك به .وكام أن

حامم إذا ألف بيوتنا وأنس ملجالسنا وطاف بها يجلب لنا أشكاله وأمثاله[[[ ،فكذلك حال اإلنسان
ال َ
إذا عرفنا واختلط بنا اختالط الراغب فينا اآلنس بنا ،بل يزيد عىل الحيوان غري الناطق بحسن

الوصف وجميل الثناء ونرش املحاسن.

الساء إذا كنت فيها وإن كانت واجبة عليك حتى ال تستأثرها
واعلم أن مشاركة الصديق يف ّ

رضاء أوجب ،وموقعها عنده أعظم .وانظر عند ذلك
وال
ّ
تختص بيشء منها ،فإ ّن مشاركته يف ال ّ
إ ّن أصابته نكبة أو لحقته مصيبة أو عرث به الدهر ،كيف تكون مواساتك له بنفسك ومالك ،وكيف

يظهر له تفقّدك ومراعاتك .وال تنتظرن به أ ْن يسألك ترصيحاً أو تعريضاً بل اطلع عىل قلبه واسبق
ض[[[ ما لحقه عنه .وإن بلغت مرتبة من السلطان والغنى فاغمس
إىل ما يف نفسه وشاركه يف مضَ ِّ

إخوانك فيها[[[ من غري امتنان وال تطاول ،وإ ْن رأيت من بعضهم نُبُ ّوا ً [[[ عنك ،أو أ ّن نقصاً مام عهدته
فداخله زيادة مداخلة ،اختلط به واجتذبه إليك ،فإنّك إ ّن أنفت من ذلك أو تداخلك يشء من الكرب

والصلف عليهم ،انتقص حبل املودة وانتكثت ق ّوته ،ومع ذلك فلست تأمن أن يزلوا عنك فتستحي
منهم وتضطر إىل قطيعتهم حتى ال تنظر إليهم ،ثم حافظ عىل هذه الرشوط باملداومة عليها لتبقى

املودة عىل حال واحدة.
مراعاة الصديق:

يخصك ،أعني مركوبك وملبوسك
كل ما
وليس هذا الرشط خاصاً باملو ّدة ،بل هو مطرد يف ِّ
ّ

ومنزلك متى مل تراعها مراعاة متّصلة فسدت وانتقضت ،فإذا كانت صورة حائطك وسطوحك

كذلك ،ومتى غفلت أو توانيت مل تأمن تق ّوضه وته ّدمه ،فكيف ترى أن تجفو من ترجوه لكل خري
رضاء؟ ومع ذلك فإ ّن رضر تلك يختص بك مبنفعة واحدة .وأ ّما
رساء وال ّ
وتنتظر مشاركته يف ال ّ
الضر التي تدخل عليك بجفائه وانتقاض مودته كثرية عظيمة ،وذلك أنّه ينقلب
صديقك فوجوه ّ

عدوا ً وتتح ّول منافعه مضار ،فال تأمن غوائله وعدوانه مع عدمك الرغائب واملنافع به ،وينقط ُع
تقع.
[[[  -كام يف املثل املشهور :إنّ الطيو َر عىل أشكالها ُ
(املنجد يف اللغة ،لويس معلوف ،ص( 998فرائد األدب) ،دار املرشق ،بريوت1988 ،م).
[[[  -املضض :وجع املصيبة.
[[[  -أي :شارك ُه ْم معك.
[[[  -نُ ُب ّواً :أي تجاىف وتباعد.
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رجاؤك يف ما ال تجد له خلفاً عنه عوضاً وال يسد مس ّده يشء ،وإذا راعيت رشوطه وحافظت

عليها باملداومة أمنت جميع ذلك ،ثم احذر املراء معه خاصة وإن كان واجباً أن تحذره مع كل

أحد ،فإ ّن مامراة الصديق تقتلع املودة من أصلها ،ل أنّها سبب االختالف ،واالختالف سبب
التباين الذي هربنا منه إىل ضده وق ّبحنا أثره ،واخرتنا عليه اإللفة التي طلبناها وأثنينا عليها ،وقلنا

أن الله عز وجل دعا إليها بالرشيعة القومية.

ين ألعرف من يؤثر املِراء ويزعم أنّه يقدح خاطره ويشحذ ذهنه ويثري شُ كُوكه ،فهو يتع ّمد
وإ ّ

يف املحافل التي تجمع ُرؤساء أهل النظر ،ومتعاطي العلوم ُمامراة صديقه ،ويخرج يف كالمه

معه إىل ألفاظ الج ّهال من العامة وسقاطهم ،ليزيد يف خَجل صديقه وليظهر انقاطعه وتبلّجه،
حرض
وليس يفعل ذلك عند َ
خلْوته به ومذكراته له ،وإمنا يفعله حيث يظن به أنّه أدق نظرا ً أو أ ْ
جة وأغزر علامً وأحد قريحة[[[.
ح ّ
ُ

فام كنت أشبهه إالّ بأهل البغي وجبابرة أصحاب األموال واملتش ّبهني بهم من أهل البِدع ،فإ ّن

هؤالء يستحقر بعضهم بعضاً ،وال يزال يصغّر بصاحبه ويزري عىل مروءته ويتطلّب عيوبه ويتتبّع
عرثاته ،ويبالغ كل واحد يف ما يقدر عليه من إساءة صاحبه حتى يؤ ّدي بهم الحال إىل العداوة

التا ّمة التي يكون معها ِ
السعاية وإزالة النعم ،وتجاوز ذلك إىل َسفك ال ّدم وأنواع الرشور فكيف

يثبت مع املِراء مح ّبة أو يُرجى له إلفة؟

ثم احذر يف صديقك إ ّن كنت متحققاً بعلم أو متحلّياً بأدب أ ْن تَبخل عليه بذلك الفن ،أو يرى

فيك أنك تحب االستبداد دونه واالستئثار عليه ،فإ ّن أهل العلم ال يرى بعضهم يف بعض ما يراه

الدنيا بينهم ،وذلك أ ّن متاع الدنيا قليل[[[ .فإذا تزاحم عليه قوم ثلم بعضهم حال بعضه ،ونقض
حظ كل واحد من حظ اآلخر .فأ ّما العلم فإنّه بالضّ د وليس أحد ينقص منه ما يأخذه غريه منه ،بل

جناً ُمؤذياً»
[[[  -أظ ُّن – والله األعلم – أن مسكويه هنا يقصد ابن سينا .وإذا ّ
صح قول البيهقي يف تت ّمة صوان الحكمة بأنّ ابن سينا « كان ُم َه ّ
وحادثة «الجوزة» املعروفة بني ابن سينا ومسكويه – يف بالط الخوارزم – التي م ّر ذكرها يف املقدمة ،يبدو أن هذا االحتامل يكون قوياً يف
ذلك .وكذلك نشاهد من خالل ثنايا كتاب «النجاة» البن سينا ،حيث يصف الفيلسوف أبو الحسن العامري بـ « َفدْ م» أي :أحمق .مام يق ّوي
هذا االحتمكال.
انظر :النجاة ،ابن سينا ،ص ،444طبعة مرص 1331 ،هـ.
ُ
خري ملن اتقى وال تُظلمونَ ً
فتيال» ،واآلية  38من سورة التوبة
ة
واآلخر
قليل
ٌ
نيا
متاع
[[[  -إشارة إىل اآلية  77من سورة النساء ...« :قل
الدُ
ٌ
قليل)).
(( ...فام متا ُع الحيا ِة الدُ نيا يف اآلخرة إالّ ٌ
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يزكو عىل النفقة ويربو مع الصدقة ،ويزيد عىل اإلنفاق وكرثة الخَرج[[[ ،فإذا بخل صاحب علم
بعلمه فإنّ ا ذلك ألحوال فيه كلّها قَبيحة ،وهي أنّه :إما أ ْن يكون قليل البضاعة منه فهو يخاف أن
يفنى ما عنده ،أو يرد عليه ما ال يعرفه فيزول ترشفه عند الج ّهال ،وإ ّما أ ْن يكون حسودا ً والحسود

بعيد من كل فضيلة ال يو ّده أحد.

وسخَطه
وإين ألعرف من ال يرىض بأ ّن يبخل بعلم نفسه حتى يبخل بعلم غريه ويكرث َعتَبه َ

عىل من يفيد غريه من التالمذة املستحقّني لفائدة العلم ،وأكرث ما يتوصل إىل أخذ الكُتب من
أصحابهم ثم مينعهم منها .وهذا خلق ال تبقى معه مو ّدة بل يجلب إىل صاحبه عداوات ال
يحسبها ،ويحسم أطامع أصدقائه من صداقته.

ثم احذر أن تبسط[[[ إىل أصحابك ومن يخلو بك من أتباعه أو تحمل أحدا ً منهم عىل ذكر

يشء يف نفسه ،وال ترخص يف عيب يشء يتصل به فضالً عن عيبه ،وال يطمعن أح ٌد يف ذلك من

أويل أسبابك واملتّصلني بك جدا ً وال هزالً ،وكيف تحتمل ذلك فيه وأنت عينه وقلبه وخليفته

عىل الناس كلّهم؟ بل أنت هو فإنّه إ ْن بلغه يشء مام حذرتك منه مل يشك أ ّن ذلك كان عن رأيك
َو َهواك ،فينقلب عد ّوا ً وينفر عنك نفور الضد ،فإ ّن َعرفت ِمنه أنت عيباً فوافقه عليه موافقة لطيفة

ربا بلغ بال ّداء اللطيف ما يبلغه غريه بالشق والفطع واليك،
ليس فيها ِغلظة ،فإ ّن الطبيب الرقيق ّ
بل رمبا توصل بالغذاء إىل الشفاء واكتفى به عن املعالجة بالدواء.

الضب من
عم تعرفه يف صديقك ،وأن ترتك موافقته عليه بهذا َ
ُ
حب أن تغيض ّ
ولست أُ ّ
حق الصديق أ ْن
املوافقة .فإ ّن ذلك ِخيانة ِمنك ومسامحة يف ما يعو ُد رضره عليه وليس ِمن ِّ

يعرف ويبذل لعيون األضداد حتى يُعيبوه ويثلبوه .ثم احذر النميمة وسامعها ،وذلك أن األرشار

يدخلون بني األخيار يف صورة ال ُنصحاء .فيوهمونهم النصيحة ،وينقلون إليهم يف عرض

رصحون
األحاديث اللذيذة أخبار محرفة ُمم ّوهة ،حتى إذا تجارسوا عليهم بالحديث املختلق يُ ّ

لهم مبا يفسد موادتهم ،ويش ّوه وجوه أصدقائهم إىل أ ْن يبغض بعضهم بعضاً ،وللقدماء يف هذا
املعنى كتب مؤلفة يحذرون فيها من النميمة ،ويشبّهون صورة الن ّمامم مبن يحك بأظافره أصول

َراج
جه ،أي :غلَّته .والرع ّية تؤدي إىل األمري الخراج،
والخرج أيضاً من السحاب ،وجم ُعه ُ
[[[  -يقال :العبد يُؤدي َ
خ ُر ٌج ،وقيل :الخ ُ
ُ
خ ْر َ
يخرج ِمن مال البائع فهو بإزاء ما سقط عنه ِمن ضامن املبيع.
بالضّ امن .أي :ما
ُ
[[[  -يف نسخة أخرى« :تنبسط».
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البنيان القوية حتى يؤثر فيها ،ثم ال يزال يزيد ومبعنى حتى يدخل فيها املعول فيقلعه من أصله،
ويرضبون له األمثال الكثرية الشبيهة بحديث الثور مع األسد يف كتاب كليلة ودمنة[[[.
وعم بَ َنيْنا عليه مذهبنا من
ونحن نكتفي بهذا القدر من اإلمياء لئال نخرج عن رسم كتابنا،
ّ
ولست أترك مع اإليجاز واالختصار تعظيم هذا الباب وتكريره عليك،
اإليجاز مع الرشح،
ُ
لتعلم أ َّن القُدماء إمنا ألّفوا فيه الكتب ورضبوا له األمثال ،وأكرثوا فيه من الوصايا ملا رأوه من
النفع العظيم ،عن السامعني من األخيار ،ومل ّا خالفوه من الرضر الكثري عىل من يستهني به من
اإلغامر ،وليعلم أ ّن املثل املرضوب يف السباع القوية إذا دخل عليها الثعلب ال َّرواغ عىل ضعفه
حصناء يدخل بينهم أهل ال ّنميمة يف صورة ال ّناصحني حتى
فأهلكها ود ّمرها ،ويف امللوك ال ُ
يفسدوا ن ّيتهم عىل وزرائهم املبالغني يف نصيحتهم ،املجتهدين يف تثبيت ُمل ِكهم وايثارهم
عىل آبائهم وأوالدهم إىل أن ال ميألوا ُع ُيونهم منهم ،وإىل أن يبطشوا بهم قتالً وتعذيباً َو ُه ْم غري
مذنبني وال مجرتمني وال مستحقني إالً الكرامة واإلحسان .وإذا بلغ بهم من اإلفساد واإلرضار ملا
بلغه من هؤالء فكم بالحري أن يبلغ م ّنا إذا مل يجدوه يف أصدقائنا الذين اخرتناهم عىل األيّام،
وادخرناهم للشدائد وأحللناهم محل أرواحنا وزدناهم تفضالً وأكراماً.

كتاب يشتمل عىل عدد وافر من الحكايات الرمزية ،ألّفه الفيلسوف الهندي بَ ْيدبا ( – )Bidpaiالذي ازدهر حوايل عام
[[[  -كلية ودمنة:
ٌ
 300للميالد – ونقله إىل العرب ّية ،عن ترجمة له فارسية ،عبدالله بن املقفّع -يف القرن الثامن للميالد – اسم الكتاب يف األصل السنسكريتي
هو «بانكاتانرت» ( ،)Panca – tantraأي :الفصول الخمسة /أ ّما كليلة ودمنة ،اللذان سمى ابن مقفع ترجمته باسميهام فهام علامن عىل
الثعلبني الشقيقني الواررد ذكرهام يف باب «األسد والثور» الذي تيصدّ ر الكتاب ،ويذهب املسترشق الدمناريك آرثر عامنوئل كريستنسن
(( )Arther Emanuel Christensenت  1945م) إىل أن البريوين قال بأنّ ابن املقفع أضاف باب بَ ْرزَويه الطبيب عىل كتاب كليلة
ودمنة ،وقد ترجم ابن املقفع تاريخ حياة برزويه التي وجدت ككتاب مستقل ،ثم أدخلها يف ترجمته لكلية ودمنة.
(انظر :موسوعة املورد ،منري البعلبيك ،ج ،6ص ،31دار العلم للماليني ،بريوت1981 ،م .وكذلك انظر :ابن املقفع الكاتب واملرتجم
واملصلح ،الدكتور ُعلبي ،ص ،94دار الفارايب ،بريوت.)2002 ،
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