From the Kitāb Sirr al-asrār1
وال تشاور يف امورك 2وال تستوزر من ليس اإليهلي ن اعمتتدينن البوووي ،وال تق من اإليهلي ن لال نمن
نينن وناموسك ونتتدي شبنتتك واحذر أن نترتنك ما اعرتي البجل ن اللذنن ذكب أهنما اصطحبا يف
طبن أحيمها جموسي والقاين نهودي .وكان اجملوسي راكباً علی وغل ،کان قي روّاها علی خلد ،وعليها

اجل ليس مته زاد وال اثاث .فبينما مها نتحيثان.
ّ
كل ما حيتاج لليه اعمسافب واليهودي ر ً
لذ قال اجملوسي لليهودي :ما مذهبك واعتدادك؟

فدال اليهودي :أعتدي 3أن يف السماء ليهلاً وأنا أعبيه .وأرني منه اخلري لنفسي وعمن نوافدين يف دنين
ومذهيب وأعتدي ا ّن من خيالفين يف دنين ومذهيب فحالل يل دمه وماله (وعبضه) وأهله ووليه وحبام
علي نصبته 4ونصيحته ومتاونته والبمح ،له والشفد ،عليه[ .مث قال اليهودي للمجوسي ]:قي أخربتك

نمذهيب واعتدادي (ودنين) .فما مذهبك واعتدادك ودننك5؟
فدال اجملوسي :أما مذهيب 6ودنين فهو أين أرني اخلري لنفسي وألوناء جنسي؛ وال أرني ألحي من
خل اهلل تتالی سوءاً (شباً) -ال عمن كان (هو) على دنين وال عمن خيالفين .وأعتدي البف وکل حيو ٍان وال
نوثب يف نفسي وأود
أري شيئاً من اجلور وأري ا ّن ما نصل للی احليوان کله من اإلنالم (اآلالم) نؤعمين و ّ
الصح ،واعمسبة تصل للی مجيع الناس کافّ.ً،
أن اخلري والتافي ،و ّ
فدال له اليهودي :ولن ظلمك وتت ّيى عليك؟
قال له اجملوسي :أعلم أن يف السماء ليهلاً خبرياً عادالً حكيماً ال خيفى عليه خافي ،من خلده وهو
جيازي احملسن ن وإحساهنم ونكافئ اعمسيئ ن واساءهتم.
فدال له اليهودي :ما أراك تنصب مذهبك وال حتد اعتدادك!
فدال اجملوسي :وكيف ذلك؟
1
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 .2ويوي :يف أمبك نا لسکنير
 .3ت :اعتدادي
 .4ويوی :نصبته ومذهبه
 .5ويوی :فخربنی أنت عن مذهبك واعتدادك
 .6ويوی :اعتدادی

قال :ألين من 7أوناء جنسك وأنت تبی أين أمشي حافياً راجالً تتباً جائتاً وأنت راكب شبتان
مبفّهاً.
قال :صيقت.
فنزل اجملوسي عن وغلته وفتح سفبته فأطتمه وسداه .مث أركبه البغله .فلما متكن البغل ،اليهودي من
8
وحبك عليها) ومضي وتبک اجملوسي.
البكوب ادخل اعمهماز ايل البغل( ،ومهز هبا وتدبه ّ

فجتل اجملوسي نصيح :وحيك ارف وی لئال أهلك يف هذه اعمفازة!

9

واليهودي ندول له :أليس قي أخربتك عن مذهيب وخربتين عن مذهبك وحددته وأنا أنضاً أرني أن
أنصب مذهيب؟
حيبك البغل ،ونزني يف سوقها.
وجتل ّ
السباع واموت جوعاً
واجملوسي يف أثبه نصيح :وحيك نا نهودي ال ترتكين يف هذه ّ
الربن ،فتأكلين ّ

وعطشاً وارمحين کما رمحتك!

وجتل اليهودي ال نلتفت الی نيائه وال نلوي (حينو) عليه وال نتبأ وکالمه حىت غاب عن وصبه
(نظبه) .فلما أنس 10اجملوسي منه ذكب متام اعتداده وما وصف له وأن يف السماء ليهلاً عادالً ال خيفى
عليه خافي ،من أمب خلده .فبفع رأسه لىل السماء .فدال :نا ليهلي قي علمت لين قي اعتديت مذهباً

ونصبته ووصفتك 11نما مستت فحد عني اليهودي ما وصفتك وه.

فما مشى (سارا) اجملوسي لال قليالً حىت رأى اليهودي قي رمت وه البغل ،فانيقّت ساقه وعنده
والبغل ،واقف ،والبتي منه .فلما حتد اجملوسي أمبه وحل وه

12

تکلم فميزته البغل ،وحنت اليه عما عهيته

من رفده هبا .فبكبها ومضى لسبيله .وتبك اليهودي نداسي اجلهي ونتاجل كبب اعموت.
فناداه اليهودي :وحيك نا جموسي أنا اآلن أويل والبمح 13،منی قبل وأنا اآلن وضت ،ملداة فارمحين
وانصب مذهبك الذي قي نصبك واظفبك.
فجتل اجملوسي نتاتبه.
فدال (له اليهودي) :ال تتاتبين علی شيء اعلمتك انه دنانيت ومتتديي ومذهب نشأت عليه
ووجيت آوائي واشياخي نتتديونه.
 .7ت :اناس
 .8ويوی :اطمأن غمز البغل( ،س :أدخل ايهلمز للی البغل.)،
 .9ت :اصرب فدي هلکت
 .10ت :نئس
 .11رضتتك
 .12ت :فال حل اجملوسي
 .13ت :واعمبمح،

فبمحه اجملوسي ومحله حىت جاء وه للی اعمينن ،ودفته لىل أهله مكسوراً .مث لن اليهودي مات وتي انام

نسرية.14

مث ان ملك تلك اعمينن ،مسع واجملوسي فاستدبوه وأدناه ورفته

15

عما رأی من كقبة عدله وعلمه

16

واعتداده عمذهبه وحسن سريته واستوزره.17
فتأمل كيف جازي اهلل تتالی اجملوسي جبميل اعتداده 18وحسن مذهبه وتأمل كيف قارض اليهودي
کل امبیء علی صنته :19لما
خببث طبيت ،وسوء وقبح مذهبه .واهلل تتالی جيازي كال نمذهبه وندارض ّ

فی دنياه ولما فی آخبته فهو احلکم التيل الذی الجيور.20

From the Iḫwān aṣ-Ṣafāʾ21
واعمقال يف ذلك ما جاء يف اخلرب أن رجل ن اصطحبا يف وتض األسفار أحيمها جموسي من أهل
كبمان واآلخب نهودي من أهل أصفهان .وكان اجملوسي راكباً على وغل ،عليها كل ما حيتاج لليه
اعمسافب يف سفبه من الزاد والنفد ،واألثاث فهو نسري مبفهاً واليهودي كان ماشياً ليس مته زاد وال
نفد .،فبينا مها نسري ان نتحيثان.
لذ قال اجملوسي لليهودي :ما مذهبك واعتدادك نا خوشاك؟
قال اليهودي :اعتدادي أن يف هذه السماء ليهلاً هو لله وين لسبائيل وأنا أعبيه .وأسأله وأطلب لليه
ومنه ست ،البزق وطول التمب وصح ،البين والسالم ،من اآلفات والنصبة على األعياء .أرني منه
اخلري لنفسي وعمن نوافدين يف دنين ومذهيب وال افکب فيمن خيالفنی يف دنين و مذهيب ول اری واعتديان
من خيالفين يف دنين ومذهيب فحالل يل دمه وماله وحبام علي نصبته أو نصيحته أو متاونته أو البمح ،له
أو الشفد ،عليه.
مث قال للمجوسي :قي أخربتك عن مذهيب واعتدادي کما سألتين عنه .فأخربين نا مغا أنت انضاً
عن مذهبك واعتدادك!
قال اجملوسي :أما اعتدادي ورأني فهو أين أرني اخلري لنفسي وألوناء جنسي كلهم؛ وال أرني ألحي
من اخلل سوءاً ال عمن كان على دنين ونوافدين وال عمن خيالفين ونتادنين (ونضادين) يف مذهيب.
 .14ت :مث مات اليهودي يف انّام نسرية
 .15ت :واستيناه واستصفاه
 .16ت :وكقبة عمله
 .17ت :واستوزره واستخلصه
 .18ت :متتديه
 .19ت :ندارضه علی ضيته
 .20ت :لتانی دنياه و ّاما يف اخباه وهو الفتال عما نبني
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فدال اليهودي له :ولن ظلمك وتتيى عليك؟
قال :نتم ألين أعلم أن يف هذه السماء ليهلاً خبرياً فاضالً عادالً حكيماً عليماً ال ختفى عليه خافي،
يف أمب خلده وهوجيازي احملسن ن وإحساهنم ونكافئ اعمسيئ ن على اساءهتم.
فدال اليهودي للمجوسي :فلست أراك تنصب مذهبك وحتد اعتدادك.
فدال اجملوسي :وكيف ذلك؟
قال :ألين من أوناس جنسك وأنت تباين أمشي متتوواً جائتاً وأنت راكب شبتان مرتفه.
قال :صيقت! وماذا تبني؟
قال :أطتمين وامحلين ساع ،ألسرتنح فدي أعييت.
فنزل اجملوسي عن وغلته وفتح له سفبته فأطتمه حىت أشبته .مث أركبه ومشى مته ساع ،نتحيثان.
فلما متكن اليهودي من البكوب وعلم أن اجملوسي قي أعيا حبك البغل ،وسبده وجتل اجملوسي ميشي
فال نلحده.
فناداه :نا خوشاك قف يل وانزل فدي أعييت.
فدال له اليهودي :أليس قي أخربتك عن مذهيب نا مغا وخربتين عن مذهبك ونصبته وحددته
وأنا أرني أنضاً أن أنصب مذهيب وأحد اعتدادي.
وجتل جيبي البغل .،واجملوسي يف أثبه نتيو .وندول :وحيك نا خوشاك قف يل قليالً وامحلين متك
وال ترتكين يف هذه الربن ،تأكلين السباع وأموت جوعاً وعطشاً وارمحين كما رمحتك.
وجتل اليهودي ال نفكب يف نيائه وال نلوي عليه حىت مضى وغاب عن وصبه.
فلما ائيس اجملوسي منه وأشبف على ايهلالك تذكب متام اعتداده وما وصف له وأن يف السماء ليهلاً
خبرياً فاضالً عاعماً عادالً ال خيفى عليه من أمب خلده خافي .،فبفع رأسه لىل السماء فدال :نا ليهلي قي
علمت لين قي اعتديت مذهباً ونصبته وحددته ووصفتك نما مستت وعلمت وحتددت فحد عني
اليهودي خوشاك ما وصفتك وه ليتلم حديد ،ما قلت.
فما مشى اجملوسي لال قليالً حىت رأى اليهودي وقي رمت وه البغل ،فانيقت عنده وهي واقف ،والبتي
منه تنتظب صاحبها .فلما حل اجملوسي وغلته ركبها ومضى لسبيله وتبك اليهودي نداسي اجلهي ونتاجل
كبب اعموت.
فناداه اليهودي :نا مغا ارمحين وامحلين وال ترتكين يف هذه الربن ،تأكلين السباع وأموت جوعاً
وعطشاً وحد مذهبك وانصب اعتدادك.

قال اجملوسي :قي فتلت مبة ولكن وتي مل تفهم ما قلت لك ومل تتدل ما وصفت لك.
فدال اليهودي :وكيف ذلك؟
فدال :ألين وصفت لك مذهيب فلم تصيقين ودويل حىت حددته وفتلي وأنت وتي مل تتدل ما قلت
لك وذلك أين قلت لك أن يف هذه السماء ليهلاً خبرياً فاضالً عاعماً عادالً ال خيفى عليه خافي ،وهو
جيازي احملسن ن وإحساهنم ونكافئ اعمسيئ ن واساءهتم.
قال اليهودي :قي فهمت ما قلت وعلمت ما وصفت.
فدال له اجملوسي :فما الذي منتك أن تتتظ نما قلت لك نا خوشاك؟
فدال اليهودي :اعتداد قي نشأت عليه ومذهب قي ألفته وصار عادة وجبل ،وطول اليرب (اليؤوب)
فيه وكقبة االستتمال له اقتياء واآلواء واألمهات واألستاذنن واعمتلم ن من أهل دنين ومذهيب فدي صار
جبل ،وطبيت ،ثاوت ،نصتب علي تبكها واإلقالع عنها.
فبمحه اجملوسي ومحله مته حىت جاء وه لىل اعمينن ،وسلمه لىل أهله مكسوراً.
وحيث الناس ودصته وحينقه مته فجتلوا نتتجبون .فدال وتض الناس للمجوسي :كيف محلته
وتي شية جفائه وك وقبيح مكافأته لحسانك لليه؟
قال اجملوسي :اعتذر لىل.
وقال :مذهيب كيت وكيت وقي صار جبل ،وطبيت ،ثاوت ،لطول اليرب (اليؤوب) فيه وجبنان التادة
وه نصتب اإلقالع عنها والرتك يهلا وأنا أنضاً قي اعتديت رأناً وسلكت مذهباً صار يل عادة وجبل،
فيصتب اإلقالع عنها والرتك يهلا.
From the Al-ʾImtaʾ wa al-Muʾanasa22
ﻭحيّثني ﺃوو الحسن علي ون هاﺭﻭﻥ الزنجاني الداضي صاحب المذهب قاﻝ:
اصطحب ﺭجالﻥ في وتض الطبﻕ مسافبنن :مجوسي من ﺃهل البﻱ ﻭاآلخب نهوﺩﻱ من ﺃﺭﺽ
جي .ﻭكاﻥ المجوسي ﺭاكبا وغل ،له عليها سفبﺓ من الزاﺩ ﻭالنفد ،ﻭغيب ﺫلك ﻭهو نسيب مبفها
ﻭاﺩعا ﻭاليهوﺩﻱ نمشي وال ﺯاﺩ ﻭال نفد .،فبينا هما نتحاﺩثاﻥ.
ﺇﺫ قاﻝ المجوسي لليهوﺩﻱ :ما مذهبك ﻭعدييتك نا فالﻥ؟
قاﻝ اليهوﺩﻱ :ﺃعتدي ﺃﻥّ في هذه السماء ﺇلها هو ﺇله وني ﺇسبائيل ﻭﺃنا ﺃعبيه ﻭﺃقيسه ﻭﺃضبﻉ
ﺇليه ﻭﺃطلب فضل ما عنيه من البﺯﻕ الواسع ﻭالتمب الطونل مع صح ،البيﻥ ﻭالسالم ،من كل ﺁف،
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ﻭالنصبﺓ على عيﻭﻱ ﻭﺃسأله الخيب لنفسي ﻭلمن نوافدني في ﺩنني ﻭمذهبي فال ﺃعبأ ومن نخالفني
ول ﺃعتدي ﺃﻥ من نخالفني ﺩمه لي نحل ﻭحباﻡ علي نصبته ﻭنصيحته ﻭالبحم ،وه.
ثم قاﻝ للمجوسي :قي ﺃخببتك ومذهبي ﻭعدييتي ﻭما اشتمل عليه ضميبﻱ .فخببني ﺃنت ﺃنضا
عن شأنك ﻭعدييتك ﻭما تينن وه ﺭوّك؟
فداﻝ المجوسي :ﺃما عدييتي ﻭﺭﺃني فهو ﺃني ﺃﺭني الخيب لنفسي ﻭﺃوناء جنسي ﻭال ﺃﺭني ألحي
من عباﺩ اهلل سوءا ﻭال ﺃتمنى له ضبا ال لموافدي ﻭال لمخالفي.
فداﻝ اليهوﺩﻱ :ﻭﺇﻥ ظلمك ﻭتتيﻯ عليك؟
قاﻝ :نتم ألني ﺃعلم ﺃﻥ في هذه السماء ﺇلها خبيبا عالما حكيما ال تخفى عليه خافي ،من شيء
ﻭهو نجزﻱ المحسن وإحسانه ﻭالمسيء وإساءته.
فداﻝ اليهوﺩﻱ :نا فالﻥ لست ﺃﺭاﻙ تنصب مذهبك ﻭتحد ﺭﺃنك.
قاﻝ المجوسي :كيف ﺫاﻙ؟
قاﻝ :ألني من ﺃوناء جنسك ﻭوشب مقلك ﻭتباني ﺃمشي جائتا نصبا مجهوﺩا ﻭﺃنت ﺭاكب
ﻭاﺩﻉ مبفه شبتاﻥ.
فداﻝ :صيقت ﻭماﺫا تبغي؟
قاﻝ :ﺃطتمني من ﺯاﺩﻙ ﻭاحملني ساع ً،فدي كللت ﻭضتفت.
قاﻝ :نتم ﻭكبام.،
فنزﻝ ﻭمي من سفبته ﻭﺃطتمه ﻭﺃشبته ثم ﺃﺭكبه ﻭمشى ساع ،نحيثه .فلما ملك اليهوﺩﻱ البغل،
ﻭعلم ﺃﻥ المجوسي قي ﺃعيا حبّﻙ البغل ،ﻭسبده ﻭجتل المجوسي نمشي ﻭال نلحده.
فناﺩاه :نا فالﻥ قف لي ﻭانزﻝ فدي انحسبﺕ ﻭانبهبﺕ.
فداﻝ اليهوﺩﻱ :ﺃلم ﺃخببﻙ عن مذهبي ﻭخببتني عن مذهبك ﻭنصبته ﻭحددته؟ فأنا ﺃﺭني ﺃنضا
ﺃﻥ ﺃحد مذهبي ﻭﺃنصب ﺭﺃﻱ ﻭاعتداﺩﻱ.
ﻭجتل نحبﻙ البغل ،ﻭالمجوسي ندفوه على ظلع ﻭنناﺩﻱ :قف نا هذا ﻭاحملني ﻭال تتبكني في
هذا الموضع فيأكلني السّبع ﻭﺃموﺕ ضياعا ﻭاﺭحمني كما ﺭحمتك.
ﻭاليهوﺩﻱ ال نلوﻱ على نيائه ﻭاستغاثته حتى غاﺏ عن وصبه .فلما نئس المجوسي منه ﻭﺃشفى
على الهلك ،ﺫكب اعتداﺩه ﻭما ﻭصف وه ﺭوّه .فبفع طبفه ﺇلى السماء ﻭقاﻝ :ﺇلهي قي علمت ﺃني

اعتديﺕ مذهبا ﻭنصبته ﻭﻭصفتك وما ﺃنت ﺃهله ﻭقي سمتت ﻭعلمت فحد عني هذا الباغي علي
ما مجيتك وه ليتلم حديد ،ما قلت.
فما مشى المجوسي ﺇال قليال حتى ﺭﺃﻯ اليهوﺩﻱ ﻭقي ﺭمت وه البغل ،ﻭانيقت عنده ﻭهي ﻭاقف،
ناحي ،منه تنتظب صاحبها .فلما ﺃﺩﺭﻙ المجوسي وغلته ﺭكبها ﻭمضى لسبيله ﻭتبﻙ اليهوﺩﻱ متالجا
لكبﺏ الموﺕ.
فناﺩاه اليهوﺩﻱ :نا فالﻥ اﺭحمني ﻭاحملني ﻭال تتبكني في هذه الببن ،ﺃهلك جوعا ﻭعطشا
ﻭانصب مذهبك ﻭحد اعتداﺩﻙ.
قاﻝ المجوسي :قي فتلت ﺫلك مبتين ﻭلكنّك لم تفهم ما قلت لك ﻭلم تتدل ما ﻭصفت.
فداﻝ اليهوﺩﻱ :ﻭكيف ﺫلك؟
قاﻝ :ألني ﻭصفت لك مذهبي في قولي حتى حددته وفتلي ﻭﺫاﻙ ﺃني قلت :ﺇﻥ في هذه
السماء ﺇلها خبيبا عاﺩال ال نخفى عليه شيء ﻭهو ﻭلي جزاء المحسن وإحسانه ﻭالمسيء وإساءته.
قاﻝ اليهوﺩﻱ :قي فهمت ما قلت ﻭعلمت ما ﻭصفت.
قاﻝ المجوسي :فما الذﻱ منتك من ﺃﻥ تتتظ وما سمتت؟
قاﻝ اليهوﺩﻱ :اعتداﺩ نشأﺕ عليه ﻭمذهب تبويت وه ﻭصاﺭ مألوفا متتاﺩا كالجبل ،وطوﻝ اليﺃﺏ
فيه ﻭاستتماﻝ ﺃونيته اقتياء واآلواء ﻭاألجياﺩ ﻭالمتلمين من ﺃهل ﺩنني ﻭمن ﺃهل مذهبي ﻭقي صاﺭ
ﺫلك كاألﺱ القاوت ﻭاألصل الناوت ﻭنصتب ما هذا ﻭصفه ﺃﻥ نتبﻙ ﻭنبفض ﻭنزاﻝ.
فبحمه المجوسي ﻭحمله مته حتى ﻭافى المينن ،ﻭسلمه ﺇلى ﺃﻭليائه محطما موجتا.
ﻭحيﺙ الناﺱ وحينقه ﻭقصته فكانوا نتتجبوﻥ من شأنهما ﺯمانا طونال.
ﻭقاﻝ وتض الناﺱ للمجوسي وتي :كيف ﺭحمته وتي خيانته لك ﻭوتي ﺇحسانك ﺇليه؟
قاﻝ المجوسي :اعتذﺭ وحاله التي نشأ فيها ﻭﺩﺃﺏ عمبه في اعتداﺩها ﻭستى لها ﻭاعتاﺩها
ﻭعلمت ﺃﻥ هذا شيني الزﻭاﻝ عنه ﻭصيقته ﻭﺭحمته ﻭهذا مني شكب على صنع اهلل وي حين ﺩعوته
عنيما ذهاني منه ﻭوالبحم ،األﻭلى ﺃعانني ﺭوي ﻭوالبحم ،القاني ،شكبته على ما صنع وي.

