از :کتاب بلوهر و بوذاسف
There exists an Arabic version of the Āyādgār ī Vazurgmihr which has
been put into the Book of Bilauhar and Būdāsf (8th century).1 In this version,
it is Bodhisattva who asks questions, and Bhagavan answers.

§  2قال بوذاسف :يا بلوهر إن رأيت أن تزيدين تزهيداً يف الدنيا وترغيباً يف اآلخرة!
قال بلوهر :يا ابن امللك ،إن الدنيا ال تعدو أن تکون کما نعت اهلل عزوجل "لعب و هلو وزينة
وتفاخر بينکم وتکاثر يف األموال واألوالد" 2و تصرف و زوال .ورأيت أهلها رهائن مصائب ومتالف.
ووجدت املتاع هبا قليال والعنا کياراً والعيش زهيداً والتبعة خموفة .ورأيت لو أن امراة فتحت له الدنيا
کل متتّع يتنافس فيه وأتاه القدر مبا يتمنی من
وسرورها ونعيمها ول ّذاهتا وماتشره النفس اليه من أبواب ّ
الرغائب وجنب اآلفات واحملاذر واملکاره ووقي الشرور کلها وساعده اإلخوان واألعوان وسلم من األعدا
واحلساد ورزق السعة يف املال وقرة العني فی األهل واألوالد والشرف يف السلطان واحملبة فی الناس
الفضة مث متع مبا أعطی من ذلک فطال به متاعه وفضل فيه أکفا ه وعال به
واملعارج من الذهب و ّ
العامة ،وبقي مشرفاً مکرماً قرير العني مکفياً ما مهّه مزيداً يف سلطانه يشبه بعض
أعدا ه وغبطه اخل ّ
صة و ّ
يتغار لونه وشعره ويرتهل خلقه وحلمه
اهلمة لکان أبعد غايته مائة سنة حتی يبلی جسده و ّ
أمره بعضاً رفيع ّ
وقوته و بصره ويفارقه أهله وأحبّاه ويذل عزه وميحی سلطانه وأبعد الغاية ملا خيلف ثالمثائة عام حتی
يصار ما مجع متفرقاً ،وما عمل متبب ّدداً ،وما شيد خراباً ،ويصار امسه جمهوال وذکره منسيّاً وحسبه خامالً
وشرف عقبه وولده حقاراً وما يغنی عنه وباال وما کسب خباالً ،ويرث سلطانه والة األمور علی األزمان
ويرث ماله من يسوقه اليه وتنساق األرزاق واملواريث من األول إلی اآلخر.
الب الذی ال يسلب وال يبلی
فلما رأيت کل ٍ
جمموع متفرقاً ،وکل مکسوب مسلوباً االّ التقوی وعمل ّ
الب والتقوی فإنّه أفضل ما حنن مکتسبوه
وال يهلك ،رأيت أن أوجه رأيی وهواي وحمبيت وقولی إلی عمل ّ
شر و التصديق
من املکاسب وأفضل ما حنن معتقدوه هي القوة علی أمهال ّ
الب واإلجتناب ألعمال ال ّ
الشر مع
باهلل
عزوجل فذلک هو الکسب الذي اکتسبت والعقدة اليت واتناب ما قدرت علی اجتنابه من ّ
ّ
رّب تبارک وتعالی واليقني واإلميان بالبعث واجلنّة والنار.
التصديق بوعد ّ
...
§  105قال بوذاسف :أخبين أ بالقد ٍر يصيب الناس ما يصيببهم أم بعمل؟
حتس ،واجلسد بغار الروح
قال بلوهر :إ ّن القدر والعمل مبنزلة الروح واجلسد :فالروح بغار جسد ال ّ
صورة ال حراك هبا .فاذا اجتمعا قويا وصلحا .وکذلك القدر والعمل فلو مل يکن القدر يقع علی العمل
يتم ولکنهما باجتماعهما قوياً.
کان القدر شيئاً ال حيس ولو مل يکن العمل يوافق القدر مل ّ
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D. Gimaret, Kitāb Bilawhar wa Būdāsf, Beyrouth, 1972, 70-71, 77-88; Le
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§  108قال بوذاسف :أخبين ما القدر وما العمل؟
قال بلوهر :القدر ما هو کائن حتماً ال حمالة ،والعمل علة ما يکون فاذا جا القدر ح ّققه فکان.
مث أوصاه فقال له :ال ترض للناس االّ ما ترضاه لنفسك 3.فا ّن للعمل جزا ً فاتق العواقب .واعلم أ ّن
يغرنّك املرتقی السهل اذا
لتقلّب األمور تبعات .فکن علی حذر وال ّ
تعدت وعداً ليس يف يدک وفاؤه ّ
کان املنحدر وعراً.
§  -112قال بوذاسف :فأخبين من أعدل الناس ومن أجور الناس ومن أکبس الناس ومن أمحق
الناس ومن أسعد الناس.
قال بلوهر :أعدل الناس من أنصف الناس من نفسه وأجورهم من رأی جوره عدالً وعدل املهتدي
جوراً وأکتبسهم من عمل لآلخرة قبل قدومه عليها وأمحقهم من کانت الدنيا مهّته واخلطايا عمله
وأسعدهم من ختم عاقبة أمره خبار.
وقال :من دان الناس مبيل ما إن دين به هلک فدينه دين الشيطان ومن داهنم مبيل ما إن دين به
4
صلح فدينه دين اهلل وسنّته.
الفجار وال تستحسن القبيح وإن
وقال بلوهر :ينبغی لک أيضاً أن ال تستقبح احلسن وإن کان يف ّ
کان من األبرار.
وقال :وممّا يذهب ضياعاً العمل يف معصيّة اهلل وعبادة األوثان واألصنام واإلشارة علی الرجل
املعجب برأيه مبا ال يقبله.
§  5قال بوذاسف :أخبين أی الناس أولی بالسعادة؟
قال بلوهر :املطيع هلل تعالی الذي ال يذنب.
أقل ذنوباً؟
§  7قال بوذاسف :فأيهم ّ
قال بلوهر :أتبعهم ألمر اهلل وأفومهم يف طاعته وأبعدهم من أمرالشيطان.
§  9قال بوذاسف :أخبين ما أمر اهلل وما أمر الشيطان؟
قال بلوهر :احلسنات أمر اهلل والسيّئات أمر الشيطان.
§  11قال بوذاسف :وما احلسنات وما السيّئات؟
قال بلوهر :احلسنات حسن النية والقول الطيّب مع العمل والسيّئات سو النية وسو القول
والعمل.
§ 13قال بوذاسف :وما حسن النية؟
اهلمة وحسن القول الصدق وحسن العمل أن تأمر باملعروف وتعمل
قال بلوهر :حسن النيّة اقتصاد ّ
اهلمة وسو القول الکذب وسو العمل املعصيّة.
به .وسو النيّة إفراط ّ
. Cf. HAM 5.
. Cf. the golden rule and the silver rule of Confucius.
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اهلمة؟
§  16قال بوذاسف :أخبين کيف االقتصاد يف ّ
قال بلوهر :التذکر لزوال الدنيا وانقطاعها والکفح للجام اهلوی عن األمور التی فيها النکبة يف الدنيا
وجل .والصدق صدق الطريق يف الدين فال
والتبعة يف اآلخرة .والسخا إعطا النفقة يف سبيل اهلل ّ
عز ّ
خيادع املر نفسه وال يکذهبا .وإفراط اهلمة اإلخالد يف الدنيا والطمأنينة إليها والطموح إلی األمور التی
عاقبتها فساد .والبخل منع حقوق اهلل .والکذب کذب املر نفسه فال يزال للهوی مشفعاً ولدينه مسوفاً.
§  23قال بوذاسف :فأی الرجال أکمل يف الصالح؟
قال بلوهر :أکملهم يف العقل.
§  25قال بوذاسف :فأيهم أعقل؟
قال بلوهر :أبصرهم بالعاقبة ،وأنطرهم فيها وأغلبهم خلصمائه ،وأشدهم منهم احرتازاً.
§  27قال بوذاسف :فأخبين ما تلک العاقبة وما أوالئک اخلصما الذين يغلبهم العاقل؟
قال بلوهر :العاقبة اآلخرة وفنا الدنيا واخلصما الطبائع واألهوا املختلفة املوکلة باإلنسان.
§  29قال بوذاسف :وما تلك الطبائع واألهوا املختلفة؟
قال بلوهر :احلرص والغضب واحلسد واحلميّة والشهوة واحلقد والسنة والريا واللجاجة.
§  31قال بوذاسف :فأخبين أيّها أقوی وأقل أن يسلم منه؟
رضی وأفحش غضباً .والغضب أجور سلطاناً وأقل شکراً .واحلسد أسو نية
قال بلوهر :احلرص ّ
أقل ً
أقل قناخة .واحلقد أطول
وأخلف ظنّاً .واحلمية أشد جلاجة وأفظع معصيّة .والشهوة أشد طلباً للمحارم و ّ
توقداً وأقل رمحة وأشد سطوة .والسنة أشد کسالً وأرسخ بالدة .والريا أشد خديعة وأخفی اکتتاماً
للمروة.
وأکذب .واللجاجة أش ّد ثقالً علی اإلخوان وأفسد ّ
§ 42قال بوذاسف :فأخبين أي مکائد ظفر به الشيطان للناس يف هالکهم أبلغ؟
الب واإلمث واليواب والعقاب  ،وعواقب األمور واألعمال.
قال بلوهر :تعميته عليهم ّ
§  43قال بوذاسف :فأخبين ما القوة التی قوی اهلل هبا العباد ملغالبة تلک األمور السيئة واألهوا
املرديّة.
قال بلوهر :العقل والعلم والعفاف والصب والرجا والدين والنصيحة.
§  44قال بوذاسف :وما عمل کل واحد من هذه اخلالل؟
قال بلوهر :عمل العقل اخلالص من اخلوف واخلطايا ،والنصب فيما ال عاقبة له ،وإکيار التذکر
لفنا الدنيا وقرب األجل واالحتفاظ من أن ينتقص مبا يفنی.
وعمل العلم إيضاح احلق وتدبار األمور واعتبار ما مضی من األمور وباقيها واالحتفاظ من التصديق
مبا اليعرف عند ذوي األلباب وطلب ما ال ينال.
وعمل العفاف کف النفس عن العادة السيئة وعن الشهوات املردية ومحلها –بالعادة احلسنة واخللق
الب والفضائل.
احملمود -علی ّ
وعمل الرجا حسن الظن مبا يرجی من األمر فی تقاربة ،وأن يکون أمل املر بقدر سعيه حتی يبلغ
غاية العمل باخلار.

وعمل الصب الرضی بالکفاف واللزوم للقضا واملعرفة مبا فی الشره من التعب ،وما يف اإلفراط من
عما فات ،وطيب النفس عنه ،وترک معاجلة ما ال يتم ،والبصر باألمر الذي إليه
اخلوف ،وحسن العزا ّ
املرد ،واإلکرام له عن أن يباع بيمن أو خطر لغرض.
وعمل الدين اختيار سبيل الرشد علی سبيل الغ ّی ،وتوطني النفس علی أنّه من عمل خاراً جيز به و
من عمل شراً جيز به واملعرفة باحلقوق واحلدود يف التقوی والعدل يف احلکم.
وعمل النصيحة کف النفس عن اتباع اهلوی ورکوب الشهوات والعمل بالرأی واألخذ باحلزم .فان
أتاه البال أتاه وهو معذور غار الئم لنفسه وال ملوم.
أعز؟
§  63قال بوذاسف :فأخبين أی األخالق أکرم و ّ
قال بلوهر :التواضع ولني الکلمة.
§  65قال بوذاسف :أی العادة أحسن؟
قال بلوهر :الوقار والتؤدة.
قال بوذاسف :أی اإلخوان أصفی نفعاً؟
قال بلوهر :املتزهدون يف الدنيا واملر ّغبون يف أخذ ما فيه بالغ املعاش ومهد للمعاد.
أي الفضل أفضل؟
§  71قال بوذاسف :فأخبين ّ
قال بلوهر :الرضی بالکفاف.
أي القسم أفضل؟
§  73قال بوذاسفّ :
قال بلوهر :ذکر اهلل عزوجل.
أي األدب أحسن؟
§  75قال بوذاسفّ :
قال بلوهر :أدب الدين.
أي الشيم أفضل؟
§  77قال بوذاسفّ :
ب الصاحلني.
قال بلوهر :ح ّ
أي الذکر أفضل؟
§  77قال بوذاسفّ :
قال بلوهر :ما کان يف األمر باملعروف والنهی عن املنکر.
§  81قال بوذاسف :أی اخلصوم أل ّد؟
قال بلوهر :رکوب الذنوب.
أي األمور أملک باإلنسان األدب ،ام الطبيعة ،ام العقل؟
§  83قال بوذاسف :فأخبين ّ
لکل واحد منها آفات؛
قال بلوهر :األدب زيادة فی العقل ،والطبيعة معدهنما وحاملهما ،و ّ
فأعظمها منفعة أسلمها من اآلفات.
§  85قال بوذاسف :وکيف السالمة من اآلفات؟
اللب زيغ ،وال احللم
قال بلوهر :أن ال يشوب العقل عجب ،وال العلم فجور ،وال النجدة بغی ،وال ّ
حقد ،وال القناعة صغر النظر ،وال األمانة خبل ،وال العفاف ضعف ،وال الصدق سو النية ،وال الرجا

هتاون ،وال اجلود سرف ،وال االستقامة رقة ،وال الرأفة جزع ،وال التواضع خمادعة ،وال اللطف ملق ،وال
صحبة السلطان ريا  ،وال املودة سو سارة ،وال النصيحة غائلة ،وال حسن الطلب حسد ،وال احليا
حب مسعة.
بالدة ،وال الورع ّ
§  110قال بوذاسف :فأخبين أی األشيا أشبه بالدنيا؟
قال بلوهر :أحالم النائم.
§  112قال بوذاسف :فأی الناس أحق أن يغبط؟
دی.
الويف حسن احلال إمام ه ً
قال بلوهر :اإلمام املصلح املستقيم ّ
§  116قال بوذاسف :أی الرجال أمقت؟
قال بلوهر :الفقيه الفاجر.
أقل مها؟
§  118قال بوذاسف :أی الرجال ّ
رضی.
قال بلوهر :أفضلهم ً
أي الرجال أفضل رضی؟
§  120قال بوذاسفّ :
قال بلوهر :أحسنهم ظنّاً باهلل وأتقاهم وأقلهم غفلة عن ذکر اهلل وفنا الدنيا وذکر املوت وانقطاع
امل ّدة.
قال بوذاسف :أی الرجال أعظم أمانة؟
قال بلوهر :أعفهم.
قال بوذاسف :وأيهم أعف؟
قال بلوهر :أحياهم.
§  122قال بوذاسف :وأيهم أحيا؟
قال بلوهر :من استحيا من اهلل تعالی کانّه يراه.
§  139قال بوذاسف :ومن أقنع وأعدل؟
قال بلوهرَ :من حياؤه يغلب شهوته ،ووده يعلو حسده ،وختوفه يعلو حقده ،وحلمه يعلو غضبه،
ورضا يعلو حاجته ،واحلق يعلو جلاجته وهواه.
§  145قال بوذاسف :من أحق الناس بالظفر؟
قال بلوهر :احلازم اجملاهد يف طلب احلق.
§  147قال بوذاسف :أی شي أقر للعني؟
قال بلوهر :الولد األيب والزوجة املوافقة املعينة علی عمل اآلخرة.
ي األذی ألزم؟
§  153قال بوذاسف :أ ّ
قال بلوهر :الولد السو والزوجة السو الّذان ال جتد منخما ب ّدا.
أي اخلفض أخفض؟
§  213قال بوذاسفّ :

قال بلوهر :رضی املر حبظّه واستيناسه بالصاحلني.
قال بوذاسف :أی شي أجفی؟
قال بلوهر :السلطان العايت ذو القلب القاسی.
قال بوذاسف :أی شي غاية؟
قال بلوهر :عني احلريص علی الدنيا اليت ال تشبع.
أي األمور أخبث عاقبة؟
§  237قال بوذاسفّ :
قال بلوهر :التماس رضی األشرار يف سخط اهلل.
أي شی أسرع تقلباً؟
§  247قال بوذاسفّ :
قال بلوهر :قلوب امللوك الذين يعملون للدنيا.
أي الفجور أفحش؟
قال بوذاسفّ :
وجل والغدر فيه.
قال بلوهر :إعطا عهد اهلل ّ
عز ّ
§  257قال بوذاسف :أی شی أسرع انقطاعاً؟
الغاش وخلّته.
قال بلوهر :مودة ّ
قال بوذاسف :أی شی أخون؟
قال بلوهر :لسان الکاذب.
قال بوذاسف :أی شی أش ّد اکتتاماً؟
سر الرجل املرائي املخادع.
قال بلوهرّ :

