From the Tuḥfa
The Persian book of Tuḥfa (‘presents’), written in the beginning
of the 14th century, contains a chapter about the royal
counsellors and ministers and their moral and political sayings,
the substantial part of which is devoted to Vazurgmihr.1
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:
خصائص من تشاوره ثلث فخذ منها مجيعا بالوثيقة
وداد خالص ،و وفور عقل و معرفة حبالك ىف احلقيقة
فمن حصلت له هذا املعاىن فتابع رايه و الزم طريقه
.
:
احلس
احلس خوفا ان ّ
و مستودعى ّ
ينم به ّ
سرا كتمت مكانه عن ّ

و خفت عليه من هوى النفس شهرة فاودعته ىف حيث ال يبلغ النفس
بسرك فغريك به امسح.
اذا انت مسحت ّ
بىن كن جو [ا]دا باملقال ىف مواضع اخللق ،ضنينا باالسرار عن
يا ّ

السر.
مجيع اخللق ،فان امحد جود املرء االنفاق ىف وجه ّ
الرب ،و البخل مبكتوم ّ
.

.
يؤدى اىل انتهاز الفرصة .مبفتاح عزمية الصرب يفتح مغالق االمور .القناعة روح
الغصة ّ
الصرب على ّ

يضره االنسان .الثّقة
القلوب و راحة الغالب .من ّ
السلطان؛ و من توّكل عليه ،مل ّ
تعزز باللّه ،مل يذلّه ّ
عز بال
باللّه اقوى امل ،و التوكل عليه ازكى عمل .التجارب مرآت الغيوب ،و نواظر العيوب .ال خري ىف ّ
حزم .ينبغى للقائد ىف احلرب ان يكون فيه اخالق من البهائم :شجاعة ال ّديك ،و قلب االسد و محلة

اخلنزير و روغان الثعالب و صرب الكالب على اجلراحة ،و حراسة الكركى و حذر الغراب و عادة

الذئب .االعمى مكابر و االعور ظلوم ،و االحول تيّاه .اخليل اعلم بفرساهناّ .اما [انت] على الربذون
ان تركته وقف و ان قبضته كنف [ا]و انت على فرس ان تركته سار ،و ان قبضته طار .بذل املوجود

عدوه مناه .وافق من ترافق .هل تلد
غاية اجلود .الصدق ينجى و الكذب يردى .من اطاع هواه يعطى ّ

اهلرة .من تص ّدر قبل اوانه فقد تص ّدى هلوانه .العقل اطيب عيش ،و
السنّور االّ ّ
احلرة اال ّ
ّ
احلرة او يلد ّ

العدل اغلب جيش .اذا كان رضى اخللق معسورا ال يدرك ،فا ّن ميسوره ال يرتك .اّّنا حيتاج اىل اخوان

شر اخالق الرجال البخل و اجلنب.
العشرة لزمان العسرةّ .

و مها خري اخالق النّساء .اخبل الناس مباله اجودهم بعرضه .من بذل ماله ادرك آماله .من مل يرض

املروة التّ ّامة مباينة
عدوهّ .
عن صديقه اال بايثاره على نفسه دام سخطه ،و من عاتب على كل ذنب كثر ّ

جل الطريق ملن ال يتيق .اذا مل يوافق ففارق .ال ترفع عصاك عن
الغاقة .و االحتياط ىف ترك االختالطّ .

اهلك .اّّنا اخشى سهل بلغىت (؟) مثرة الدواهى (؟) الذلة ،مثرة العجلة الندامة ،انت خبري ما صنعت

الضجر .الصدق ينبئ عنك ال الوعيد.
خريا .قبل البكاء كان وجهك عابسا .الرأى يهلك بني العجز و ّ

رب زارع لغريه حاصد لنفسه .خري املال
ا ّن الوعيد سالح العاجز احلمق .املرء يصلحه اجلليس الصاحلّ .
ما اطعمك و مل تطعمه .اش ّد اجلهاد جهاد اهلوى .املصطلى بالنّار اعلم حبرها .الكتب اصدق احلكم.
ما هكذا يورد يا سعد االبل .ليس من العدل سرعة العذل.

من جعل النّمام عينا هلك .العني امثر من اللسان .الناس خالنك ما مل تفتقر.
حر اذا قنع .ان كنت رحيا فقد القيت اعصارا.
احلر عبد اذا طمع ،و العبد ّ
ّ

رب حيلة انفع من غيلة .انتهز الفرصة
من كثر غمره مل يطب عمره .من طلبه القدر مل ينجه احلذرّ .

قبل ان تعود غصة .نعم املوازرة املشاورة ،و بئس االستعداد االستبداد .دولة اجلاهل عربة العاقل .البخيل
حارس نعمته و خازن ورثته .كم من لسان اهلكه لسان .لكل امرء من دنياه ما ينفقه على اخراه.

و اللّه اعلم.

