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  مقدمة 
    

  رشد االنسان التعالیم التى ت, أى ) Sebaytعرف أدب الحكمة فى مصر القدیمة باسم "سباییت" (

  للطریق القویم .

   / بوابة / نجمة") الذى یحمل عدة دالالت منھا sebaو كلمة "سباییت"  مشتقة من الجذر "سبا" (

  تلمیذ" .  / مدرسة / حكمة / عالیمت

  

 

  كلمة "سبا" بالحروف الھیروغلیفیة

   

  نھ یشیر ضمنیا الى , ألعلى الباحث فى أدب الحكمة المصرى أن یتوقف أمام ھذا االسم و یتأملھ 

  النجوم .الباطنیة بین الحكمة و بین العالقة 

  الحكمة ھى التى تحول البشر الى أرواح مشرقة كنجوم السماء .

  و كما ترشد نجوم السماء السائر فى ظلمة اللیل , كذلك ترشد تعالیم الحكمة الروح التى تبحث عن 

  م السماوى .المعرفة و التى تسعى للعودة الى موطنھا فى العال

  دونت معظم ھذه التعالیم على أوراق بردى أو شقافات من األوستراكا على ھیئة نسخ تعلیمیة من 

 أصول یعود معظمھا لعصر الدولة القدیمة . 
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   "كاجمنى"اف" ابن الملك خوفو , و الوزیر حور دجد من أشھر حكماء الدولة القدیمة األمیر "

  .  "بتاح حتب"و الحكیم 

  االنتقال األول حفظ قدماء المصریین التعالیم التى لقنت للملك "مرى كا رع" .  و من عصر

  و من عصر الدولة الوسطى حفظوا وصایا الملك أمنمحات األول البنھ الملك سنوسرت األول . 

  و الحكیم  "آنى"الحكیم أما عصر الدولة الحدیثھ , فأشھر تعالیم الحكمة التى تنتمى الیھ ھى تعالیم 

  . "موبىأمن"

  من أھم سمات أدب الحكمة المصرى أن تعالیمھ دونت على ھیئة نصائح من أب عركتھ الحیاة أراد 

  و انما , و لكن المتأمل لھذه التعالیم یجد أنھا لیست موجھة الى شخص بعینھ , بنھ الأن ینقل خبراتھ 

  الى كل جیل جدید یرید أن یتعلم من حكمة األجداد .

  باھنا عند دراسة أدب الحكمة فى مصر القدیمة أن كل الحكماء الذین نسبت یسترعى انت اأول مو 

  لھم تلك التعالیم ھم شخصیات حقیقیة و لیست أسطوریة . 

  لم ینسب قدماء المصریین الحكمة الى شخصیات لیس لھا وجود فى الواقع , و انما الى شخصیات 

  اریخیة مختلفة . تمصر فى فترات  كانت تعیش على أرض

  تطاع علماء اآلثار تحدید الفترة الزمنیة التى عاش فیھا كل حكیم من حكماء مصر القدیمة , اس

  و معرفة ألقابھ و مھنتھ و أسماء بعض أفراد عائلتھ و فى كثیر من الحاالت أیضا مقبرتھ . 

  و انما ھى نموذج یحیا كلمات تلقى الى الناس لیست مجرد فى نظر قدماء المصریین ان الحكمة 

  على أرض الواقع و یمكن ألى شخص فى أى زمان أو مكان أن  شنھم و یقدم لھم مثال أعلى یعیبی

  یتبعھ .

  , و لیس فقط من قدم حكماء مصر القدیمة المثل األعلى من خالل أعمالھم و آثارھم التى تركوھا 

  . خالل الكلمات 

  صر الحدیث برغم االحتالل و قد ظلت معظم ھذه التعالیم حیة فى وجدان األمة المصریة حتى الع

  و الذى حاول بطرق شتى أن یقطع الصلة التى ألكثر من ألفى عام الثقافى الذى تعرضت لھ مصر 

  تربط ھذه األمة بجذورھا العریقة . 
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  ھذه التعالیم القدیمة فى صورة أمثال شعبیة انتقلت شفھیا جزء من فقد نجح أجدادنا فى اعادة صیاغة 

  تحدت الزمن الى أن وصلتنا و ما زلنا نحفظھا و نرددھا فى كثیر من من جیل الى آخر , و 

  المواقف و المناسبات . 

  , أقدم للقارئ سردا ألھم تعالیم الحكمة فى مصر القدیمة مصحوبة بذكر و فى الصفحات التالیة 

   .. >>..<< .ما یقابلھا فى األمثال الشعبیة . و قد وضعت األمثال الشعبیة بین قوسین بھذا الشكل 

  لتمییزھا عن باقى النصوص المنقولة من المصادر المصریة القدیمة .

  و أثناء قراءتنا لنصوص أدب الحكمة فى مصر القدیمة ستصادفنا ثالث كلمات قد تبدو غریبة 

  لھذه المصطلحات الثالثة  امختصر ابالنسبة للقارئ فى عصرنا الحدیث . و قد رأیت أن أقدم تعریف

   - الیم أكثر وضوحا عند قراءتھا . و ھذه المصطلحات الثالثة ھى :حتى تصبح التع

  

   -ماعت :

  مبدأ كونى , و ھى أیضا ) االلھیةتجلیات ماعت فى الفكر الدینى المصرى ھى أحد ال "نترو" (ال

  مفھوم فلسفى یحمل العدید من الدالالت مثل "الحق / الحقیقة / الصدق / العدل / االستقامة / و 

  األصول / النظام الكونى" . الضمیر / 

  ال یوجد كلمة واحدة فى لغاتنا الحدیثة یمكنھا أن تعبر عن كل ھذه المفاھیم مجتمعة , و لذلك نجد أن 

  ترجمة كلمة ماعت تختلف حسب سیاق النص الذى وردت فیھ . 

  وضى , الماعت ھى النظام االلھى الذى یحكم الكون و الذى یضمن حمایتھ من السقوط فى ھاویة الف

  ھى المعیار الذى یمكن لالنسان من خاللھ تمییز األفعال التى تتناغم مع النظام الكونى من األفعال و 

  التى تخرجھ من ذلك النظام و تلقیھ فى عالم الفوضى . 

   -:الذى عاش فى العصر البطلمى یقول الكاھن المصرى بیتوزیریس 

  ى یحكمھا أوزیر) اال من جاء بقلب سلیم و من ** لن یصل الى الغرب الجمیل (مملكة الموتى الت

  لماعت **متسقة مع اأتت أفعالھ 

  حرص المصرى القدیم أشد الحرص على أن یفعل الماعت (الخیر) و أن یقول الماعت (الصدق) .
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  , كلما كان قریبا (الضمیر/النظام الكونى) و كلما كانت أفعال االنسان و أقوالھ متناغمھ مع الماعت 

  فى الماعت , أى یحیا فى حیا ھى / المقدس , و بذلك یسمو االنسان فوق العالم المادى لیمن االل

  . االلھىالحقیقى/العالم 

  و الماعت ھى الھواء الذى تتنفسھ األرواح فى العالم اآلخر و ھى خبزھم الذى یقتاتون بھ .

  

  ریشة النعام .ماعت على ھیئة امرأة بجناحین , تحمل فوق رأسھا شعارھا الممیز و ھو 
  

  صور الفنان المصرى القدیم ماعت فى ھیئة امرأة بجناحین تحمل فوق رأسھا ریشة نعام , و فى 

  طھارة قلب یحدد مدى یوم الحساب یوزن قلب االنسان فى مقابل ھذه الریشة , و ھو الوزن الذى 

  دیة .االنسان و خلوه من أى آثام أو ذنوب تثقلھ و تجعلھ غیر جدیر بالحیاة األب

  

   -ال "كا" :

  ن االنسان لیس جسما مادیا فقط , و انما ھناك أجساما طیفیة (روحانیة / أاعتقد المصرى القدیم 

  ماورائیة) أخرى تشكل كیانھ , و من ھذه األجسام الجسم المعروف باسم "كا" . 

  ء المصریین , ال یوجد فى لغاتنا الحدیثة كلمة یمكنھا أن تعبر عن معنى ال "كا" كما عرفھا قدما

  مفھوم النفس أو األنا السفلیة (الذات الدنیا) ھى أقرب ما یكون الى و لكن یمكننا أن نقول أن ال "كا" 

  , ألن ال "كا" ترتبط بشكل خاص بالعالم السفلى الذى تنتمى الیھ الغرائز , و ھو أیضا العالم الذى 

   نستمد منھ الطاقة الحیویة التى تغذى أجسامنا المادیة .
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  كما توصف أحیانا بأنھا القرین ألن قدماء المصریین قاموا بتصویرھا على ھیئة نسخة طبق األصل 

  من الجسم المادى . تظھر ھذه النسخة للوجود فى نفس اللحظة التى یولد فیھا الجسم المادى . 

  اصره یعود لعنتدریجیا لفى األرض و یبدأ فى التحلل المادى و بعد موت االنسان , یبقى جسده 

  األولیة التى تنتمى لألرض . أما ال "كا" فھى ال تموت بموت الجسد المادى و انما تنفصل عنھ 

  الى أن یتقرر و تبقى حیة لفترة أطول من الزمن , و تظل تنتقل بین العالم السفلى و عالم األرض 

  فى جسد  أم ستعود للتجسد مرة أخرىمصیر الروح و تعرف اذا كانت ستنتقل للعالم السماوى 

  . جدید 

  

  
  تمثال ال "كا" من الخشب للملك "ایب رع حور" یقف داخل مقصورة خشبیة . یحمل الملك فوق رأسھ عالمة 

  , دولة وسطى , و یعرض حالیا  ١٣من عصر األسرة و ھو ال "كا" على ھیئة ذراعین مرفوعین الى أعلى . 
  بالمتحف المصرى , بالقاھرة  .

  

  ن المصرى على ھیئة ذراعین مرفوعین نحو السماء , لتعبر عن الوجھة التى تظھر ال "كا" فى الف

  تقصدھا الروح بعد انتھاء حیاة االنسان الدنیا على األرض .
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   -ال "با" :

  ال "با" ھى أیضا أحد مكونات الكیان االنسانى , و تترجم عادة الى روح . 

  , و لكنھا ال ذى ینتمى للعالم االلھى / السماوى ال "با" ھى ذلك الجزء الخالد من كیان االنسان , و ال

  تظل فى عالمھا السماوى , و انما تتركھ و ترتدى جسدا مادیا ثقیال و تأتى لألرض لتختبر العالم 

  و بعد انتھاء تجربتھا تعود مرة أخرى الى موطنھا األصلى الذى أتت منھ . المادى ,

  برأس آدمى یحمل مالمح الشخص المتوفى , و قد تظھر ال "با" فى الفن المصرى على ھیئة طائر 

  رمز للبا لیؤكد على أن ال ك  –و ھو طائر اللقلق   –اختار الفنان المصرى أحد الطیور المھاجرة 

  و سعى ھدفھ العودة مرة أخرى الى موطنھا األصلى فى السماء ."با" فى ارتحال دائم 

 

  

  وجھ المتوفى . تحوم ال "با" حول الجسد المادى الذى كانت ال "با" على ھیئة طائر برأس آدمى یحمل مالمح 
  سنھ  ١٢٥٠, دولة حدیثھ , (حوالى  ١٩تسكنھ و تتأملھ و ھو راقد فى قبره . المشھد من بردیة "آنى" , أسرة 

  قبل المیالد)  , و ھى معروضة حالیا بالمتحف البریطانى .
  

  " الجسد الذى كانت تسكنھ فى باكذلك تغادر ال " " الجسد المادى لحظة الوفاة ,كاو كما تغادر ال "

  لعالم األرضى لحیاتھا الدنیا و تنتقل مع ال "كا" الى العالم السفلى , و قد تعود من وقت الى آخر 

  لتتأمل جسدھا الراقد فى المقبرة . 

  ال و فى حین تقتصر حركة ال "كا" على العالم السفلى و العالم المادى (األرضى) نجد أن وجھة 

  "با" النھائیة لیست العالم السفلى , و انما العالم السماوى (الروحى/االلھى) , و ھى تسعى بكل 

  الطرق للوصول الى وجھتھا النھائیة . 
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  السابق معینا للقارئ على فھم النصوص التالیة فھما عمیقا , و ھى بحق أتمنى أن یكون التعریف 

  لوبنا , و خاصة أن معظم ما جاء فى ھذه التعالیم من أجمل نصوص األدب المصرى و أقربھا لق

  ما زال محفوظا فى وجداننا كموروث شعبى تربینا علیھ جمیعا و سمعناه من آبائنا و أجدادنا .

  

  صفاء محمد 
  

  مصریة  ٦٢٥٧ھاتور سنة  ١

  میالدیة  ٢٠١٥نوفمبر  ١١الموافق 
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  الفصل األول

  "حور دجد افمیر "ألتعالیم ا
  

  سنة قبل  ٢٥٨٠ف" ابن الملك خوفو (أسرة رابعة , حوالى دجد الألمیر "حور ھذه التعالیم تنسب 

  دجد اف حور" .", و فى بعض األحیان یكتب أیضا و اسمھ یعنى "الخالد مثل حورس" المیالد) , 

  منطقة مناجم تقع فى و ھى  – اف" فى نقوش منطقة وادى حماماتحور دجد جاء ذكر اسم األمیر "

  خرطوش نقش خرطوشھ بعد خرطوش الملك خوفو و حیث   – منتصف الطریق بین قنا و القصیر

  "دجد اف رع" و خفرع , و قبل اسم أخیھ "باو اف رع" .

  ورود اسم كل من "دجد اف رع" و "باو اف رع" داخل خراطیش فى نقوش وادى حمامات و برغم 

  رین حكم مصر فى عصر األسرة الرابعة ., اال انھ ال یوجد دلیل على أن أى من ھذین األمی

  (حور ددف) الملك "منكاورع" حفید الملك خوفو و مشید  الھرم "حور دجد اف" عاصر األمیر 

   الثالث من أھرامات الجیزة .

  تابوتھ حالیا بالمتحف المصرى یعرض بمقبرة شرق ھضبة الجیزة , و دفن األمیر "حور دجد اف" 

  بالقاھرة .

  ھى أقدم تعالیم فى مصر القدیمة , و ربما كانت  "حور ددف"ین أن تعالیم األمیر رى بعض الباحثی

  "بتاح حتب" من عصر تعالیم الحكیم و من عصر األسرة الرابعة ,  "كاجمنى"أقدم من تعالیم الحكیم 

  األسرة الخامسھ .

  سخھا فى عصر أعید ن(شقافات من الفخار) عثر على ھذه التعالیم مدونة على قطع من األوستراكا 

  . الدولة الحدیثة , و على ألوح خشبیة من العصر المتأخر , و ھى نسخ غیر كاملة 

  بالحكمة , و قد ورد اسمھ فى بردیة وستكار فى سیاق قصة خوفو " حور ددفاشتھر األمیر "

  , و ھو الذى أحضر الساحر "دجدى" للملك خوفو لیخبره عن مقاییس و عدد الغرف و السحرة 

  بمعبد تحوت (الكون) لكى یصنع الملك خوفو نسخة منھا فى ھرمھ . الخفیة
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  " و أعید احیاء سیرتھ و تعالیمھ مرة أخرى فى العصر المتأخر , ددفحور "األمیر ذاع صیت 

  و ھو عصر رأى فى حكماء الدولة القدیة نموذجا و مثال أعلى و مصدر الھام یمكن من خاللھ 

  ة .الحضارة المصریروح اعادة احیاء 

 ----------  

   -متن التعالیم :

  , النبیل , حاكم مدینة "نخن" (الكوم األحمر) صلبھ نقلت ھذه التعالیم عن األمیر , ابن الملك من 

   - قال البنھ األمیر "آو ایب رع" و ھو یعظھ :الذى دجد اف" , حور "

  , و ال تنتظر أن یراقبك اآلخرون و راقب نفسك , یا بنى طھر قلبك 

  ر أسس لنفسك بیتا , حین تكب

  ,قلبك لو اتخذ لنفسك زوجة تصیر ملكة 

  و تلد لك ابنا . 

  أسست بیتك لیكبر فیھ و یرثھ .  فمن أجل ھذا االبن 

   ستنتقل الى بیت األبدیة , و ال تنس أنك بعد انتھاء حیاتك الدنیا 

  و لذلك فعلیك أن تؤسس لنفسك مقبرة لتكون مثواك فى الغرب . 

   << عاشر یا ابن آدم , مسیرك تفارق >>      الموت بنفس راضیة  علیك أن تتقبل

  فالموت یروض النفس على التواضع 

  أما الحیاة فقد تغرینا و تمألنا بالتفاخر 

  ان المقبرة ھى بیت األبدیة 

  لذلك علیك أن تھتم بتشییدھا 

  تنذر قطعة من األرض احرص على أن 

  ى العالم اآلخر لتكون مخصصة للقرابین التى تقدم لكائك ف

  ھد بھا للكاھن , فخدمة الكاھن لك فى قبرك عو ت

  خدمة ابنك لك .أعظم من 



13 
 

  ثانى الفصل ال

  التى لقنت للوزیر "كاجمنى" تعالیم ال
  

  قبل  ٢٦٠٠مؤسس األسرة الرابعة دولة قدیمة (حوالى عام  "سنفرو"وزیرا للملك  "كاجمنى"كان 

  المیالد) . 

  ) التى Prisse Papyrusھو بردیة "بریس" ( "كاجمنى"ى تنسب للوزیر و أقدم مصدر للتعالیم الت

  .  ١٢عصر األسرة تعود ل

  .و دونت بلغة الدولة الوسطى األسلوب العتیق فى الكتابة الھیراطیقیة  "كاجمنى"تعالیم استخدمت 

  ھذه  مننا لذلك لم یصلو , للتدمیر  "بریس"بردیة من  "كاجمنى"تعرض الجزء الذى یحوى تعالیم 

  .  "بتاح حتب"بنسخة كاملة من تعالیم  االتعالیم سوى الجزء األخیر , متبوع

  ال یعرف علماء اآلثار على وجھ التحدید عدد النصوص المفقودة من ھذه التعالیم .

  التلمیذ الذى توجھ لھ التعالیم . وصفھ ب "بریس"فى سیاق نصوص بردیة  "كاجمنى"یظھر اسم 

  ین أن ھذه التعالیم موجھة الى كاجمنى من أبیھ "كا اى رع" , و ھو أحد لذلك یعتقد بعض الباحث

  ) من عصر الرعامسھ , Chester Beatty IVالحكماء الذین ورد ذكرھم فى بردیة شیستر بیتى (

  , دولة حدیثھ . ١٩أسرة 

 

   -متن التعالیم :

  و االستقامة و الصمت على المرء أن یتحلى بفضیلة الحیاء 

  ,الكالم قنوع النفس تفتح لھ األبواب  من كان قلیل

  موضع ترحیب من الجمیع .یصبح , و و تفسح لھ المجالس  

  ال تكن ثرثارا .

  طریق الماعتكن معتدال و الزم 
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  یفلح أبدا فلن ان من حاد عن طریق االستقامة , 

  ,اذا جلست الى مائدة مع آخرین فال تكثر التحدیق فى الطعام 

  .حتى و ان كنت تشتھیھ 

  اجتھد فى أن تضبط نفسك و تھذبھا , 

  .لن یكلفك ذلك سوى لحظة ف

   ما أشقى االنسان الشره

  ان العار یالحقھ , و یشار الیھ بالبنان و یقال ما أحقره 

  یا بنى كن قنوعا 

  فان كوبا واحدا من الماء یروى العطش 

  و حزمة من الخضروات تطعم الجوف و تقوى القلب 

  عن الكثیر القلیل من أى شئ یغنى 

  كن قنوعا , فالشراھة شئ تشمئز منھ النفس 

  و اذا صادفت فى حیاتك شخصا شرھا فال تزاحمھ 

  بعد أن یشبع نھمھ .  الاذا جلست معھ الى طعام , فال تأكل او 

  األكواب و اذا جلست معھ الى شراب , فال تمد یدك الى 

  بعد أن یروى ظمأه . الا

  جوده , ال تمدن یدك الى قطعة لحم فى و

  خذ فقط ما یقدمھ ھو لك , و ال ترفضھ . 

  فان ذلك یریحھ .

  ان المعتدل فى طعامھ یحبھ الناس و یصبح موضع احترامھم و ثقتھم .

  و فضیلة الحیاء تجعل العدو صدیقا لك و تجعل قلبھ لینا تجاھك 

  و تأسر قلوب الناس و تجعلھم یتسابقون لمد ید العون لك .  

  الناس , بینما أنت صامت  اسمك یتردد بین عد
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  و اذا استدعیت فى أمر ما , فال تتباھى بقوتك بین أقرانك 

  ألنك قد تواجھ من ھو أقوى منك 

  .و عندھا ستنال جزاء غرورك 

  

   -: "كاجمنى"تعالیم ختام 

  أنھى حدیثھ عن القیم و األخالق كما اختبرھا بنفسھ فى حیاتھ الحافلة .أن جمع الوزیر أبناءه بعد 

  - ختم حدیثھ قائال : و

  اصغوا الى كل كلمة قیلت فى ھذا الكتاب و التزموا بھا و ال تحیدوا عنھا . 

  و عندئذ سجد األبناء على بطونھم (تعبیر مجازى عن االحترام و التبجیل) , ثم قرأوا التعالیم كما 

  طریق حیاتھم  دونت , و كان ذلك محببا الى قلوبھم أكثر من أى شئ آخر فى األرض . و ساروا فى

  حسب ھذه التعالیم .

  الى الغرب الجمیل (أى توفى) ,  –ملك الصعید و الوجھ البحرى  –ثم انتقل جاللة الملك "حونى" 

  عمدة للمدینة و وزیرا .  "كاجمنى"عرش األرضین , و قام بتعیین  "سنفرو"و تولى جاللة الملك 

  *** و الى ھنا ینتھى نص البریة *** 
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  ثالث  ال الفصل

  الحكیم "بتاح حتب" (الحدیث الحسن)تعالیم 

  
   -أول فیلسوف فى التاریخ : ,حتب" بتاح "

  وزیرا فى عھد الملك "جد كا رع ایسسى" من عصر األسرة الخامسھ , دولة قدیمة  "بتاح حتب"كان 

  سنة قبل المیالد) . ٢٤٠٠(حوالى 

  "آخت حتب" الذى كان أیضا وزیرا .  تقع مقبرتھ بسقارة , و ھى مقبرة عائلیة لھ و البنھ

  

  الوزیر و القاضى و كاھن الماعت "بتاح حتب" . من مقبرتھ بسقارة . أسرة خامسھ , دولة قدیمة .
  

  اشتھر "بتاح حتب" فى تاریخ مصر القدیم بالتعالیم و القیم االنسانیة التى نقلت عنھ فى ثالث بردیات 

  , و تعرض فى مكتبة فرنسا  Papyrus Prisseة بریسى توجد واحدة منھا اآلن فى فرنسا (بردی

  الوطنیة) , و اثنتان فى انجلترا . 
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  و ھى بردیات نسخت فى عصر الدولة الوسطى من أصول أقدم تعود لعصر الدولة القدیمة .

  .تشكل تلك البردیات أول نصوص فلسفیة فى العالم تحوى حكمة و رؤیة عمیقة لألخالق 

  ا للماعت و قاضیا , و ھو ما یجعلھ الشخص المناسب الذى یمكنھ أن یتحدث كان "بتاح حتب" كاھن

  عن القیم االنسانیة و عن األخالق و الضمیر .

  تعتبر تعالیم "بتاح حتب" أول نصوص مدونة فى العالم تتناول القیم االنسانیة بمفھومھا الواسع الذى 

  یستوعب االنسانیة كلھا . 

  یما علیا مثل العدل و الصدق و التواضع و الرحمة و ضبط النفس تحوى تلك النصوص الفلسفیة ق

  و تفادى الصراعات كلما كان ذلك ممكنا , و ال ینبغى أن یعتبر ذلك ضعفا . 

  و ھذه القیمة بالذات (تفادى الصراعات) تعكس الطبیعة المسالمة للشعب المصرى . 

  ان كانوا من البسطاء , ألنھ ال یوجد  على حسن االستماع لآلخرین حتى و "بتاح حتب"تعالیم  ثتح

  من یمتلك المعرفة الكاملة . 

  أنھ ابتكر تلك التعالیم و لكنھ یقول بكل صراحة أنھ تعلم تلك القیم االنسانیة من  "بتاح حتب"ال یدعى 

  أسالفھ و أنھ یرید أن ینقلھا لألجیال القادمة لتكون سراجا ینیر لھم الطریق . 

  تعالیمھ على ھیئة خطاب موجھ من أب البنھ و ھو یعظھ .  "ببتاح حت"و لذلك صاغ 
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   - بدایة التعالیم (الحدیث الحسن) :

  یبدأ "بتاح حتب" تعالیمھ بذكر السبب الذى دعاه لتدوینھا , و ھو شعوره بدنو أجلھ و رغبتھ فى أن 

  دا لھم فى طریق الحیاة . یترك ھذه التعالیم مكتوبة لتكون نبراسا البنھ و ألحفاده من بعده و مرش

  

  الحكیم "بتاح حتب" یجلس أمام مائدة قرابین . من مقبرتھ بسقارة . أسرة خامسھ , دولة قدیمة .
  

   - یقول الحكیم "بتاح حتب" :

  حلت بى الشیخوخة , و اعترانى الوھن 

  مبلغا أضعف السمع و البصر لقد بلغ بى الكبر 

   و جعلنى أكثر النوم كاألطفال الصغار

  و صرت كثیر النسیان 

  لقد وھن العظم منى , و لم یعد لألشیاء طعم 

  و كل ذوق قد ولى 

  و رائحتھا فالشیخوخة تفقد األشیاء مذاقھا 

  لیتك تأمر یا موالى بأن یصیر ابنى عكازا و سندا لى فى شیخوختى 

  و حكمة األسالف  ءالقضاأصول مھنة و أن أعلمھ 

  رو" (التجلیات االلھیة)  الذین تعلموا الحكمة من ال "نت

  و استمعوا الیھا 
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  فالحكمة ھى التى یمكنھا أن تحل النزاعات بین البشر 

  دعنى أفعل ذلك 

  لكى ال یكون ھناك نزاع بین الناس على ضفتى النھر (فى أنحاء مصر) 

  

   - : "جد كا رع ایسسى"الملك جاللة فأجابھ 

  علمھ أوال حكمة األجداد لیصیر نموذجا یحتذى 

  مثال أعلى ألوالد العظماء و 

  عسى أن یحسن االستماع و یدرك كل فكرة صائبة  

  النسان ال یولد حكیما اف

  و انما یحتاج الى معلم یرشده الى طریق الحكمة 

 ----------  

  األمیر العظیم , األب االلھى (من النبیل , ذو األصل الكریم , و ھنا یبدأ الكالم الحسن الذى نطق بھ 

  الوزیر الذى عمدة المدینة , رئیس القاعات الستة (كبیر القضاة) , , الملك نة) , الذى یحبھ ألقاب الكھ

  "بتاح حتب" , و ھو یعظ ابنھ و یعلمھ حسن الحدیث لینتفع بھ كل ینشر العدل فى أنحاء األرض , 

  من وعى ھذه الكلمات فقد أفلح , و من أھملھا فقد خاب .مستمع . 

   -متن التعالیم :

  نى ال تغتر بعلمك یا ب

  استشر الجاھل و العاقل 

  یمتلك العلم الكامل یوجد بین البشر من ال ألنھ 

  و ال یوجد صانع بلغ الكمال فى صنعتھ 

  أندر من حجر الزمرد األخضر  الحدیث الحسن)(و ان الكلمة الطیبة 

  و مع ذلك فقد تجدھا عند أبسط الناس ؛ 

 بین الجالسات أمام الطواحین 
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  من مقبرة "مننا" , الكاتب و المشرف على حقول ملك الصعید و الوجھ البحرى , الملك تحتمس الرابع , مشھد 
  سنھ قبل المیالد) . تقع المقبرة بمنطقة شیخ عبد القرنة , البر الغربى ,  ١٤٠٠, دولة حدیثھ (حوالى  ١٨أسرة 

  األقصر .
 ----------  

  اذا كنت قائدا لفریق من العمال 

   عن تنظیم العمل بینھم و مسئوال 

  فعلیك أن تكون مثاال لالستقامة 

  و أن تضبط أفعالك على میزان الماعت 

  حتى ال یوجھ لك اللوم 

  ما أعظم الماعت , 

  أزلیة راسخة , فھى 

  لم یعتریھا التغیر منذ زمن أوزیر (منذ األزل) 

  و ھى قانون كونى أسمى 

  من یعبث بھ , ینال عقابھ 

  التحایل بالغش و قد یحوز ثروة ع) (الطماان الشره 

   << الطمع یقل ما جمع >>      ثم تأتى المصائب لتذھب بثروتھ 

  أما الماعت , فتبقى الى األبد 

 ----------  
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  ال تتآمر على الناس , و ال تحیك لھم المكائد 

  ال نلت عقابك من االلھ او 

  ان المكائد ال تفلح , و ال یفلح صاحبھا 

  ى األعلى ألن مشیئة االلھ ھ

  قد یحوز المرء ثروة بالغش و الخداع 

  ثم تدور األیام و تذھب ثروتھ الى غریب 

  اقنع بما لدیك , و عش حیاتك فى سالم 

  و ال تحیك المكائد لتحوز ثروة 

  فان األرزاق التى یقدرھا االلھ تأتى من تلقاء نفسھا بمشیئتھ 

   >>  غیر رزقك لم تحوش اجرى یا بن آدم جرى الوحوش , <<    , و لیس بمكائدك

 ----------      

  اذا جلست الى مائدة طعام من ھو أكبر منك مقاما 

  فخذ مما یقدم لك حین یوضع أمامك 

  و انظر فقط لما ھو أمامك 

  (لتلفت انتباھھ لك) و تخترقھ بنظراتك تطیل التحدیق فى صاحب المأدبة و ال 

  ان ذلك مما تشمئز منھ النفس 

  دعاك صاحب البیت للحدیث  ال تتحدث اال اذا

  فانك ال تدرى ان كان فى قلبھ شئ ضدك 

  تحدث فقط بعد أن یرحب بك 

  ر و انتقى كلمات ینشرح لھا الصد

  " (حالتھ المزاجیة) كاؤهتملیھا علیھ "النبیل حین یجلس الى مائدة الطعام تصرفات ان 

  فیكون كریما مع من یحب 

  و یمنح اآلخرین  ان "كا" النبیل ھى التى تجعلھ یمد یده
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  دع النبیل یھبك كما تملى علیھ "كاؤه" , 

  و ال تلح أنت علیھ طمعا فى المزید 

  اقنع بما حصلت علیھ 

  فكل رغیف خبز یصل آلكلھ 

  << اللقمة بتنادى أكالھا >>      ھ  ل حسب رزقھ الذى قدر

   أو یتذمر منھ ھو من یتجاھل ذلك غبى و ال

 ----------  

  رجل عظیم  اذا كنت موضع ثقة من

  و أرسلك برسالة الى شخص ما 

  فأد الرسالة كما ھى بال زیادة أو نقصان 

  كن أمینا فى نقل كل كلمة 

  لتفوه بما یسیئ لسمعة الناس او احذر التشھیر و 

  و احذر الوقیعة بینھم 

  , و ال تحید عنھا (الحقیقة) الزم الماعت 

  حتى تكون طاھر القلب 

  س ال تسعى بالوشایة بین النا

  ال تغتب أحدا , صغیرا كان أم كبیرا و 

  ألن ال "كا" (النفس) تمقت الغیبة 

 ----------  

  اذا كنت تحرث أرضك 

  و وجدت أن االلھ بارك لك فى محصولك 

  على جارك بما آتاك االلھ تتفاخر فال 

  علیك بالصمت 
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  كن رزینا , و ال تكثر الحدیث عما لدیك ( احترم مشاعر من ھم أقل حظا )

  , و ال تحسده تسخر ممن لیس لدیھ أطفال  ال

  فكم من أب حزین القلب , 

  و كم من امرأة أنجبت أطفاال , 

  أتعس من أخرى لیس لدیھا أطفال 

  و كم من رجل وحید ترعاه العنایة االلھیة 

  یدعو االلھ أن یرزقھ بوریث رب أسرة و كم من 

  

  عالم فلك , عاش فى عصر الملك تحتمس الرابع , مشھد لحرث األرض , من مقبرة "ناخت" , و ھو كاتب و 
  سنھ قبل المیالد) . تقع المقبرة بمنطقة شیخ عبد القرنة , البر الغربى ,  ١٤٠٠, دولة حدیثھ (حوالى  ١٨أسرة 

  األقصر .
 ----------  

  

  اذا كان رئیسك فیما مضى من أصل متواضع 

  علیك أن ال تذكر ذلك أمامھ 

  تعرف أصلھ و ال تتفاخر علیھ بأنك 

  و احترمھ كما ھو اآلن 

  ألن النجاح و الثروة ال تأتى من تلقاء نفسھا 

  و انما ھى منحة یھبھا االلھ لمن یحب 

  و لمن یجتھد فى عملھ 
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  ان االلھ ھو الذى وھبھ الثروة و المكانة التى صار علیھا اآلن 

  و االلھ ھو الذى یحفظھ أثناء نومھ 

 ----------  

   << استفتى قلبك >>      حیا اتبع قلبك ما دمت 

  و ال تحمل نفسك أكثر من طاقتھا 

  ال تھدر وقتك فى التفكیر فى الھموم و ال تھمل قلبك , 

  ألن ذلك شئ یستنفذ طاقة ال "كا" 

  و حین تأتیك الثروة , اتبع قلبك و تمتع بمباھج الحیاة 

  فما فائدة الثروة اذا كان المرء مھموما ! 

 

  " , الكاتب و المشرف على حقول ملك الصعید و الوجھ البحرى , الملك تحتمس الرابع , مشھد من مقبرة "مننا
  سنھ قبل المیالد) . تقع المقبرة بمنطقة شیخ عبد القرنة , البر الغربى ,  ١٤٠٠, دولة حدیثھ (حوالى  ١٨أسرة 

  األقصر .
 ----------  

  

  اذا كنت رجال ناجحا و لك بیت 

  عم علیك االلھ بابن فان سعادتك تكتمل حین ین

  فاذا كان صالحا , و میاال لطبعك , و معتنیا بممتلكاتك كما یجب , 

  فابحث لھ عن كل شئ حسن 

  فھو ابنك , بذرة كاءك 
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  ال ینفرن قلبك منھ اذا ارتكب خطئا 

  و اعلم أن االبن قد یسبب المتاعب ألبیھ 

  فقد ینحرف االبن عن الطریق القویم 

  و یھمل نصائح أبیھ 

  یتحدى أوامره بوقاحة و 

  و یتحدث فمھ بكالم كریھ  

  اذا فعل ابنك ذلك , فتبرأ منھ 

  ألنھ لیس ابنك , و لم یولد لك 

  دع االبن العاق یلقى مصیره الذى قدر لھ و ھو فى رحم أمھ 

  یسیر على غیر ھدى فھو الذى اختار أن 

  و كیف لالنسان أن یسیر طریقھ بال مرشد 

  ر بال قارب !  و كیف لھ أن یعبر النھ

 ----------  

  تزم بالنظام لاذا دخلت قاعة المحكمة , علیك أن ت

  احرص على أن یكون جلوسك و قیامك حسب مقامك 

  و فى المكان الذى تم تحدیده لك من أول یوم 

  ال تزاحم اآلخرین لكى تفسح لنفسك مكانا 

  دعى , ستو انتظر حتى ت

  و عندھا سیفسح لك المكان 

  العدل یجب أن یسیر حسب األصول  كل شئ فى قاعة

  ال داعى للتزاحم أو التدافع 

  لكل شخص مكان حدده لھ االلھ  ف

 ----------  
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  , ثقة الناس اذا أردت أن تكسب 

  فاحرص على صحبة من ھم أھل للثقة 

  و اجتھد لكى تبرھن على قدرتك على تحمل المسئولیة 

  و عندھا ستصل الى أعلى المناصب 

  عن نفسك ال تتحدث كثیرا 

  كن طلق الوجھ , عف اللسان 

  اذا فعلت ذلك سیعلو مقامك 

  و سیذكر اسمك بین الناس بكل خیر 

  حتى فى غیابك 

  ال تدع قلبك یتبع معدتك 

  حتى ال تخسر نفسك 

  المعدة على القلب تقدم  ال

  حتى ال تلوث قلبك و تفسد جسدك  

  راقب نفسك , و اتبع قلبك 

  لھ  فان نقاء القلب منحة من اال

  و احذر شھوات البطن , فھى عدو   

 ----------  

  اذا كنت حاكما بین الناس , فاستمع بھدوء الى شكواھم 

  ال تمنع شاكیا من أن یكمل حدیثھ 

  و یفصح عما بداخلھ 

  و اعلم أن المرء حین یكون فى كرب , 

  فان االفصاح و المكاشفھ تغسل قلبھ   

  یتحقق , لیس كل ما یطالب بھ الشاكى یمكن أن 
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  و لكن حسن االستماع لشكوى الناس یریح قلوبھم  

 ----------  

  اذا أردت أن تحافظ على الصداقة فى بیت تدخلھ 

  كنت أم أخا أم صدیقا سیدا 

  فاحذر االقتراب من النساء 

  فكم من بیوت خربت بسبب نزوة عابرة 

  و كم من رجل فقد صوابھ و حاد عن الطریق المستقیم 

  ,رة ال تلبث أن تتالشى كالحلم بسبب متعة قصی

  و یكون فیھا ھالكھ  

  اذا كان قلب المرء سلیما , 

  (الزنا) الفعل الشائن ذلك فلن یطاوعھ اذا فكر فى االقدام على مثل 

  أما من تغلبت علیھ شھواتھ و غرائزه , فلن یفلح أبدا   

 ----------  

  اذا أردت أن یكون خلقك محمودا    

  كل شر و أن تطھر قلبك من 

  فاحذر الشراھھ 

  عضال انھا مرض ف

  تجعل الصدیق عدوا فھى 

  ن سیده عو تقصى ذا الثقھ 

  و تقطع الصلة بین األخ و أخیھ 

  و بین االبن و أبیھ 

  و تفرق بین الزوج و زوجتھ 

  و ھى أصل كل الشرور , و منبع كل الرذائل 
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  االعتدال یسیر على طریق االستقامة وان من یتبع الماعت و

   ,سیخلد اسمھ الى األبد 

  بالحیاة األخرى (األبدیة)  وزو یف

  لیس لھ مقبرة ( سیحرم الخلود )أما الشره , ف

  

  مشھد وزن القلب یوم الحساب . یقوم أنوبیس (فى ھیئة رجل برأس ابن آوى) بضبط المیزان , و یضع قلب 
  ارة قلب المتوفى , حیث الخفة فى الوزن ھى المتوفى فى كفة و ریشة الماعت فى الكفة األخرى , لیختبر مدى طھ

سنة قبل المیالد)  ١٢٥٠(حوالى  , دولة حدیثھ ١٩دلیل النقاء . من كتاب الخروج للنھار , بردیة "آنى" , أسرة 
  ھى تعرض حالیا بالمتحف البریطانى .و,

 ----------  

  

  یا بنى , ال تكن شرھا فى القسمة 

  و ال تطلب أكثر من حقك 

  طمع فى مال أقاربك و ال ت

  ان التماس الحق باللین  

  أجدى من التماسھ بالقوة و العنف 

  القلیل الذى ینتزع بالعنف یولد العداوة , ف

  حتى عند الحلیم 

 ----------  

  اذا كنت رجال ناجحا , فأسس لنفسك بیتا 
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  و اتخذ لنفسك زوجة تكون سیدة قلبك 

  أشبع جوفھا , و استر ظھرھا ,

  عطور و قدم لھا ال

  أدخل البھجة على قلبھا ما دمت حیا 

  فالزوجة ھى الحقل المثمر لزوجھا 

  و ال تشكوھا فى المحاكم 

  و العنف  سوة و ال تستخدم معھا الق

  و ال ترغمھا على البقاء فى البیت بالقوة 

  و ارفق بھا حین تبكى  

  

  طیبة (األقصر) فى عصر الملك  "سن نفر" و زوجتھ السیدة "میریت" . من مقبرة "سن نفر" عمدة مدینة
  سنة قبل المیالد) . تقع المقبرة بمنطقة شیخ عبد  ١٤٣٠, دولة حدیثھ , (حوالى  ١٨أمنحتب الثانى , أسرة 

  القرنة , بالبر الغربى , األقصر .
 ----------  

  

  ال تردد النمیمة و الوشایة

  و ال تستمع الیھا 

  فھى من خصال الحاقدین 

  ھ بعینك , و لیس ما سمعتھ فقط عما رأیت ثتحد

  و اذا كان األمر ال یستحق الذكر , 
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  فاألجدر بك أن تصمت 

  عندئذ ستكون موضع احترام من اآلخرین 

  اذا كان ھناك ما یستحق أن تتحدث عنھ 

  فلیكن ذلك أمام القضاء  

  تستخدم معرفتك بأمور خفیة لتشوه سمعة الناس ,  ال

  فان ذلك یثیر الكراھیة  

  یة و النمیمة شئ قبیح تشمئز منھ النفس ان الوشا

 ----------  

  بالثقة ,  ااذا كنت رجال ناجحا , جدیر

  و صرت من مستشارى الحاكم 

  فاحرص على أن تجلس فى مجلسھ فى وقار 

  كن عمیق القلب (رزین) , فالصمت أقوى من الكالم 

  فقط اذا كنت تعلم أنك ستحل المعضالت  متكل

  مجلس اال من كان یتمتع باللباقة أن یتحدث فى الیجب فال 

  ان صناعة الكالم أصعب من أى حرفة أخرى 

  من أتقنھا فھو الماھر بحق 

 ----------  

  اذا أردت أن تكون جدیرا باالحترام 

  فاجتھد فى اكتساب المعرفة 

  و تعلم اللباقة فى الحدیث 

  و ال تأمر شخصا بما لیس فى استطاعتھ 

  لب المتاعب ال تكن عدوانیا , ألن ذلك یج

  , و ال تكن متكبرا 
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  صامتا طوال الوقت , و ال 

  كن فقط حذرا فى كالمك حتى ال تغضب أحدا 

  و اذا واجھت رجال غاضبا 

  فأدر وجھك للجھة األخرى , حتى تتحكم فى نفسك  

  منبعثة من قلب ذلك الرجل الغاضب النار الو حتى ال تصیبك 

  و تحدث معھ باللین 

  , ال الیوم ان الرجل العابس طو

  لن ینعم بلحظة واحدة من البھجة 

  و الرجل المستھتر الكثیر المزاح ,

  لن یستطیع أن یتحمل مسئولیة أسرتھ 

  ال تكن مثل ھذا الرجل , و ال ذاك 

  و لكن اتبع قلبك , و كن معتدال  

  فالقلب مثل دفة السفینة 

  من یتبع قلبھ سیجد كل شئ على ما یرام 

 ----------  

  عمل لدى رجل عظیم اذا كنت ت

   فقدم لھ النصیحة و كن عونھ و سنده أمام الناس 

  یكن ھو أیضا عونك و سندك 

  یغمرك بكرمھ و 

  و یمنحك القوت الذى یحتاجھ بیتك 

  و الرداء الذى یكسو ظھرك 

  حین تحترم النبیل الذى تخدمھ 

  و تجعل الناس تحترمھ 
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  الى األبد قلوب الناس محبتك تبقى فى فان 

  الشخص الودود الذى یحسن االستماع , ان تأمل 

  یحظى باحترام الناس و حبھم , 

  الى األبد .و تظل ذكراه حیة فى قلوبھم 

 ----------  

  اذا جلست فى مجلس لتقضى بین الناس 

  فال تمیل فى حدیثك الى طرف دون اآلخر 

  حتى ال تتھم بالمحاباة 

  أسا على عقب ان طرفا واحدا قد یزیف الحقیقة , و یقلب القصة ر

  انتبھ جیدا و اسمع للطرفین 

  حتى ال یوجھ لك اللوم و تخسر نفسك 

 ----------  

  اذا أصبحت عظیما , بعد أن كنت متواضعا 

  و صرت غنیا , بعد أن كنت فقیرا 

  فى بلدة یعرفك سكانھا 

  فال تنسى ما كنت علیھ من قبل 

  و ال تغتر بثروتك التى أتتك منحة من االلھ 

  خر بھا على جیرانك الذین یعرفون أصلك و ال تتفا

  فالدنیا ال تدوم على حال 

  و من تتفاخر علیھم الیوم 

    أفضل منك فى الغد یتبدل حالھم و یصبحوا قد 

 ----------  

  ال تقتحم منزل جارك 
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  و ال تسرق متاع أقاربك 

  و اال فقدت احترامك 

  و ال تتشاجر مع جیرانك 

  وذا  و اال ساءت سمعتك , و صرت منب

 ----------  

  اذا أردت أن تختبر أخالق من ترید مصاحبتھ ,

  فال تسأل عنھ الناس 

  و لكن اقترب منھ , و امتحن قلبھ بالمحادثھ 

  لكى تعرفھ 

  شیئا قد رآه أو أتى أمرا مخجال فاذا أفشى 

  , و اصمت بعیدا عنھ فال تدر وجھك 

   ون >><< حرص و ال تخ    و لكن احترس منھ و ال تأتمنھ على سر

  و ال ترد علیھ بغضب أو عدوانیة 

  و ال توجھ الیھ اھانة 

  اتركھ و شأنھ , و لكن ثق أنھ سینال جزاءه 

  لن یستطیع أحد أن یھرب من قدره  ف

 ----------  

  كن كریما ما دمت حیا 

  ألن ما یخرج من مخزن الغالل ال یعود الیھ مرة أخرى 

  یدى الغیر و الناس دائما ما یشتھون الطعام الذى فى أ

  أطعم المحتاجین , ألن الجائع غضوب 

  ال تصاحب الجائع 

  الجوع یجعلھ یثیر المتاعب ألن 
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  بشوشا ما دمت حیا ودودا كن 

  تك اللطف و المودة ھى ما سیبقى من سیرألن 

  تترك منصبك بعد أن 

 ----------  

   لكل جریمة علیك باختیار العقوبة المناسبة 

  و ھناك ما یستحق فقط التوبیخ فھناك ما یستحق العقاب , 

  ان العدل ھو الذى یستطیع أن یضع حدا للشر 

  و ھو الذى یحمى األخالق 

  أما فى القضایا الصغیرة التى ال تتعلق بالجرائم (أى المخالفات البسیطة) 

  فتشاور مع صاحب الدعوى 

  و قدم لھ النصیحة التى تساعده على حل مشاكلھ 

 ----------  

  ت ما ألقیتھ علیك اذا سمعت و وعی

  (ستكون كل أمورك ناجحة)فان كل صنیع لك سیكون على غرار عمل األجداد 

  و لن تمحى ذكراه من أفواه الناس  

  و كل كلمة تقولھا ستبقى , 

  و لن تمحى من ھذه األرض أبدا 

  سیسجلھا الناس و یرددونھا لحكمتھا و صدقھا 

  و سیحفظھا النبالء و یعملون بھا 

  اسیمھم وفقا لھا و یصدرون مر

  ان ھذا الحدیث الحسن ھو خیر معلم لألجیال القادمة 

  اذا أردت أن تكون ناجحا فى عملك فعلیك بقراءتھا جیدا 

  من الجید أن نترك نصائح لألجیال القادمة 



35 
 

  لترشدھم الى الطریق القویم 

  و لكن األفضل أن یقدم المرء المثل األعلى بأفعالھ 

  لألخرین نفسھ نموذجا من یجعل على النبیل أن 

  و بذلك تبقى حكمتھ لألبد 

  الحكیم ھو من یغذى كاءه بما ھو خالد 

  و بذلك تحیا روحھ فى سعادة على األرض , 

  و فى العالم اآلخر 

  ان الرجل العالم یعرف بعلمھ , 

  یعرف بعملھ ,نبیل و ال

    >> << اللى فى قلبھ على لسانھ    و الحكیم ھو من یكون لسانھ مرآه لقلبھ 

  سیصیب حین تتحدث شفتاه  ئذ عند

  یبصر حین تنظر عیناه و س

  عن ابنھ ما یسره و سیسمع 

  الذى أتت أفعالھ متسقة مع الماعت , و تحرر من الزیف 

 ----------  

  ان االستماع مفید لالبن الذى یصغى 

  اذا أصغیت جیدا , حزت الفھم و االدراك 

  ناس الیھ من یحسن السمع یصبح جدیرا بأن یستمع ال

  من الجید أن تستمع و من الجید أیضا أن تتحدث 

  و لكن االستماع أوال یجعلك تحسن الكالم 

  و ھو أفضل من أى شئ آخر 

  ألنھ یفتح لك قلوب الناس 

  ما أعظم االبن الذى یصغى حین یتحدث الیھ والده 
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  سیبارك االلھ فى عمره بسبب ذلك  

 ----------  

  لھ من یحسن االستماع یحبھ اال

  و من ال یستمع یبغضھ االلھ 

  القلب ھو الذى یشكل صاحبھ ان 

  فیكون مستمعا أو غیر مستمع 

  القلب ھو كینونتك 

  و ھو حیاتك و سعادتك و صحتك 

  ما أعظم االبن الذى یحب االستماع لوالده 

  و یعمل بما سمعھ من نصائح  

 ----------  

  ان االبن الذى یحسن االستماع ألبیھ 

  فضیلة كفضیلة أبیھ یصیر صاحب 

  و لن یخیب سعیھ  

  تظل ذكراه فى أفواه األحیاء على األرض سو 

 ----------  

  اذا أنصت النبیل لنصائح أبیھ 

  فلن یخیب سعیھ 

  علم ابنك حسن االستماع 

  یحترمھ الناس و یقدره النبالء 

  و یصبح ماھرا فى الحدیث 

  و یصیب النجاح فى كل أعمالھ 

  ستمع أما الغبى الذى ال ی
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  فلن ینال نجاحا 

 ----------  

  تأمل ذلك األحمق ,  الذى ال یستمع (للنصح) 

  تجده ال یصیب نجاحا 

  ھو یرى العلم جھال  و 

  و یرى الطیب خبیثا 

  و یفعل كل شئ قبیح 

  و یعرض نفسھ كل یوم للوم 

  و ال یحسن الحدیث  

  و تنكشف عیوبھ أمام رؤسائھ فى العمل 

  و یحیا كاألموات  

  جلب لنفسھ المتاعبو ی

  و یبتعد عنھ الناس بسبب أفعالھ السیئة  

  
  مشھد من لوحة عثر علیھا بمدینة منف تصور خادما كسوال فى المعبد یتعرض للتوبیخ من رئیسھ أمام بوابة 

  سنة قبل المیالد و تعرض حالیا  ١٢٨٠, دولة حدیثھ , حوالى  ١٩معبد بتاح بمنف . اللوحة تعود لعصر األسرة 
  المتحف الجدید ببرلین .ب

 ----------  

  ان االبن الذى یحسن االستماع ألبیھ ھو من أتباع حورس  
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  سیحالفھ التوفیق و النجاح فى كل أعمالھ 

  و یبارك لھ االلھ فى عمره بسبب ذلك 

  و عندما یدركھ الكبر یصیر موضع احترام 

  و یعلم أبناءه من حكمتھ 

  كما تعلم ھو من أبیھ 

  أبناءه من خالل أفعالھ كل أب یعلم 

  و ھو یتحدث الیھم أیضا 

  لینقل لھم تعالیم الحكمة 

  ألبنائھم بدورھم لینقلوھا 

  اجعل من أفعالك مثال أعلى 

  و تجنب فعل السوء 

   سلوكك متسقا مع الماعت (أى مع ضمیرك) اجعل 

  عندئذ ستحیا , و یحیا أبناؤك من بعدك 

  ھ أما من یستسلم للشر , فلن ینجو بفعلت

  سیفتضح أمره , و یخسر سمعتھ بین الناس 

  و تلوك األلسن سیرتھ 

  تلوث سمعتك بالقیل و القال فاحرص على أن ال 

  فسمعة المرء ھى ثروتھ 

 ----------  

  ال تقل كلمة , ثم تفعل ما یناقضھا 

  و احذر الكذب و التدلیس (التلفیق) 

  ال تطلق العنان للسانك بدون ضابط  

  ذا كنت تعرف ما تقول و ال تتحدث اال ا
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  االستماع اذا عرفت كیف تحسن 

  ستنجح فى كل مساعیك 

 ----------  

  طھر قلبك , و تحكم فى لسانك 

  فاذا فعلت ذلك وصلت ألعلى مكانة  

  و صارت نصائحك موضع تقدیر من النبالء 

  كن دقیقا حین تتحدث الى رئیسك 

  فحین تفعل ذلك تحظى باالحترام 

  ھ فى من أنجب ھذا الولد و یقال : بارك االل

  كن متأنیا حین تتحدث 

  و ارتق بألفاظك  

  حتى اذا سمعك النبالء قالوا 

  ما أجمل الكلمات التى تخرج من ھذا الفم  

 ----------  

  اضبط تصرفاتك على معیار الماعت (الضمیر) 

  حتى یقول عنك رؤساؤك 

  ما أعظم األب الذى أنجب ذلك االبن من صلبھ و علمھ 

  لمھ أبوه و ھو ال یزال فى رحم أمھ لقد ع

  و قد أحسن االبن االستماع 

  وصارت أفعالھ أعظم من التعالیم التى تلقاھا 

  ان االبن الصالح ھو منحة من االلھ 

  و ھو یأتى بأعظم مما یخبره بھ معلمھ 

   (الضمیر) فأفعالھ متسقة مع الماعت 
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  و كل تصرفاتھ تنبع من قلبھ 

 ----------  

   -حكیم "بتاح حتب" حدیثھ الحسن قائال :و یختتم ال

  تلك ھى تعالیمى التى أوصیك بھا و أنت تتسلم منصبك لتحل محلى فى العمل , 

  و أنت صاحب الجسد الشاب العفى , 

  عسى أن یرضى جاللة الملك عن كل ما قمت بھ 

  ان السنین التى عشتھا على األرض لیست بالقلیلة , 

   فقد بلغت العاشرة بعد المائة

  و حبانى الملك بمكافأة تفوق كل مكافآت األجداد 

  ألنى أقمت الماعت من أجل الملك 

  و صرت على وشك أن یضمنى القبر 
  

  *** أعید نسخ ھذه التعالیم من أولھا الى آخرھا كما دونھا الحكیم "بتاح حتب" *** 

 

 

 

 

 

 

  

  

  رابع   الفصل ال
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  التى لقنت للملك "مرى كا رع" تعالیم ال
 

  قبل سنة  ٢١٠٠مرى كا رع" أحد ملوك األسرة العاشرة (العصر االنتقالى األول , حوالى كان "

  المیالد) . 

  تولى الملك "میرى كا رع" الحكم فى نھایة األسرة العاشرة خلفا ألبیھ الملك "خیتى واح كا رع" 

  و كانت عاصمة , عرش لوریثا للیكون أثناء اعداده التعالیم البنھ تلك و الذى یعتقد أنھ ھو الذى لقن 

  . ) بنى سویف اھناسیا , محافظة  ملكھ مدینة ھیراكلیوبولیس (

  .  ١٨مدونة فى ثالث بردیات تعود لعصر األسرة  "مرى كا رع"عثر علماء اآلثار على تعالیم 

  البردیة األولى محفوظة بمتحف مدینة سان بطرسبرج بروسیا و تحمل رقم 

)Papyrus St. – Petersburg 1116A و ھى أكمل النسخ الثالثة و لكنھا تحوى الكثیر من (  

 األخطاء اللغویة و الفجوات .

  . ) Papyrus Moscow 6458و البردیة الثانیة محفوظة بمتحف مدینة موسكو و تحمل رقم (

  ) .Papyrus Carlsberg 6و البردیة الثالثة محفوظة بمتحف كارلسبرج و تحمل رقم (

  من أعظم الوثائق التى وصلت ات الشائعة فى ھذه البردیات اال انھا تعد و برغم األخطاء و الفجو

  , على النصائح االجتماعیة و القیم االنسانیة فقط الینا من عصر االنتقال األول , ألنھا ال تقتصر 

  و انما تحتوى أیضا على تعالیم دینیة و تجارب سیاسیة تكشف لنا عن طبیعة الحیاة السیاسیة فى 

  االضطرابات التى اجتاحت مصر فى ذلك الوقت , كما ترسم لنا صورة ملك ر و تصف ذلك العص

  یحاول أن یستعید النظام مرة أخرى بعد فوضى عصر االنتقال األول .

  یفتقد النص روح التفاؤل التى كانت سائدة فى عصر الدولة القدیمة , و یكشف عن قدر كبیر من 

  اة على عاتق ملوك ذلك العصر الذى لم یعد منصب الحاكم التوتر و احساس بثقل المسئولیة الملق

  میزة و انما صار عبئا ثقیال .فیھ 
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   -متن التعالیم :

   -:بدایة التعالیم التى لقنھا ملك الصعید و الوجھ البحرى البنھ "مرى كا رع" 

  یا بنى , كن عادال 

  ,و عاقب المجرمین حسب جرائمھم 

  ال تتھاون فى تنفیذ القانون , 

  ألن ذلك ینذر بثورة , 

  ,مام االلھ یوم الحساب أنك ستقف و تذكر أ

  عسى أن تكون مبرءا 

  ان حسن الخلق ھو كنز االنسان 

  احذر الغضب و سوء الخلق ف

 ----------  

  ,اذا كنت ماھرا فى الحدیث 

  سیحالفك النجاح فى حیاتك 

  ألن قوة االنسان ھى اللسان 

  و الكلمة أقوى من أى سالح 

  كان عذب الحدیث یستطیع أن یھزم من  ال أحد

 ----------  

  ,ان الرجل الفطن ال یجد من یفحمھ 

  و الذین یعرفون أنھ أوتى الحكمة ال یعارضونھ 

  و لذلك ال یصیبھ مكروه 

  فى أنقى صورھا و تأتیھ الماعت 

  األجداد كما أخبرنا 

 ----------  
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  و أجدادك اءك آباتبع خطى 

  لك بنجاح فبعلمھم تستنیر و تنجز عم

  و تأمل , ان كلماتھم مدونة فى المخطوطات 

  فافتحھا لتقرأھا و تتعلم منھا 

  من یطلع على علم األجداد یصیر ماھرا 

 ----------  

  ال تكونن فظا , ألن الشفقة محبوبة 

  احفظ قلبك طاھرا نقیا 

  و أسس ملكك على حب الناس 

  و كن صدیقا لھم 

  خلد ذكراك ان محبتك فى قلوب شعبك ھى التى ست

  و مكافأتك لھم ستجعلھم یقدمون لك الشكر 

  و یدعون لك بالعافیة 

 ----------  

  على الحاكم أن یحترم موظفیھ 

  و أن یرعى شعبھ 

  و یحمى حدود مملكتھ 

  ن یعمل للمستقبل أو 

  على الحاكم أن یكون بعید النظر 

  اجعل الناس یأتونك بسبب حبھم لك , یا بنى 

 ----------  

 

  ر الحاكم الذى یطمع فى أراضى جیرانھ ما أحق
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  األحمق ھو من یطمع فیما یمتلكھ اآلخرون 

  ان الحیاة الدنیا زائلة 

  ال أحد یعیش فیھا لألبد 

  ,كل من ولد فیھا سیذوق الموت كما ذاقھ أوزیر 

  حتى ملك األرضین (ملك مصر) 

  و الحكیم ھو من یخلد ذكراه بالعمل الصالح 

  

  , أى أول من ذاق الموت . أوزیر أول الغربیین 
  سنة  ١٢٥٠, دولة حدیثھ , حوالى  ١٩مشھد من مقبرة الملكة نفرتارى , زوجة الملك رمسیس الثانى , أسرة 

  قبل المیالد . تقع المقبرة بمنطقة وادى الملكات , البر الغربى , األقصر .
 ----------  

  

 

  و موظفیك ئك وزراارفع من شأن 
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  ونھ و قدم لھم كل ما یحتاج

  لیقوموا على تنفیذ القوانین 

  ألنھم اذا شعروا بالحاجة فلن یستطیعوا اقامة العدل 

  ان الرجل الغنى فى بیتھ ال یتحیز فى حكمھ 

  ألنھ ال یعانى الفقر و العوز 

  أما الرجل الفقیر فال یتكلم بالماعت (العدل) 

  ألن الرجل الذى یقول "لیت لى" لن یكون محایدا 

  حمل فى یده رشوة بل ینحاز لمن ی

  فالعظیم من كان أصل شرفھ عظیما 

  و من كان رجالھ و أعوانھ عظماء مثلھ 

  القوى من كان لھ مستشارین و الملك 

  و الرفیع من كان أشرافھ أغنیاء 

  اذا تحدثت بالصدق فى بیتك 

  فستكون موضع احترام النبالء فى األرض  

 ---------- 

  قلبك  اجعل الماعت فى فمك و فى, یا بنى 

  أن یحكم بدونھا (ملك مصر)  فال یجدر بملك األرضین 

  امأل قلبك بالماعت 

  ألن داخل القصر ھو الذى یبعث االحترام فى الخارج 
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  , دولة  ١٩الملك سیتى األول یقدم قربان الماعت ألوزیر . المشھد من معبد الملك سیتى األول بأبیدوس , أسرة 

  لمیالد .سنة قبل ا ١٢٩٠حدیثھ , حوالى 
 ----------  

  

  اذا أردت أن توطد ملكك فى األرض 

  فأقم العدل 

  و امسح دموع الحزانى 

  و ال تقھر األرملة 

  و ال تحرم رجال من میراث أبیھ 

  و ال تقتطع من ممتلكات النبالء 

  فال یجدر بك ذلك , و ال تتولى العقاب بنفسك 

  و انما عن طریق القضاء 

  القتل ال تسرف فى عقوبة 

  و استبدلھ بالضرب أو السجن كلما أمكن ذلك 

  فى األرض  (العدل) فبذلك تقیم الماعت 

  أما المخرب الذى یمأل الحقد قلبھ  

  و الذى یسعى لنشر الفوضى فى األرض 
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  فھو األجدر بعقوبة القتل 

  الرجل الرحیم یطیل االلھ فى عمرهو 

  ال تقتلن رجال تعرف قدره ف

  الدراسة  أو رجال كان رفیقا لك فى 

  )  األماكن المقدسة فى المعابدأى فى  أو رجال سار بحریة فى مكان األسرار (

 ----------  

  ان ال "با" (الروح) تذھب للمكان الذى تعرفھ 

  ال تنسى طریقا مشت فیھ من قبل ھى و 

  و ال یمكن ألى سحر أن یمنعھا من بلوغ ھدفھا 

  تأتى لمن یقدم لھا الماء "با"  ان ال

------ ----  

  اعلم یا بنى أن قضاة الماعت فى العالم اآلخر 

  یوم الحساب یتساھلون مع المذنب عند مقاضاتھ ال 

  یا بنى ال یغرنك طول األجل 

  فمھما طال عمرك ستغادر ھذه الحیاة الدنیا 

  و ستمر سنواتھا الطویلة أمام عینك كلمح البصر 

  و ستتراكم أعمالك بجوارك و أنت فى العالم اآلخر 

  تبقى ھناك لألبد  و

  ھى دار الخلود  ىخرألألن الحیاة ا

  و الغبى من یغفل عن آخرتھ 

  أما من أتى الحیاة اآلخرة نقیا من األخطاء و الذنوب 

  فسیخلد ھناك كما تخلد ال "نترو" (الكیانات االلھیة)

  و سینتقل بحریة (بین أبعاد الكون) مثل أرباب الخلود 
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  ,  ١٩ب , من كتاب الخروج للنھار , بردیة الكاتب "حو نفر" , من عصر األسرة مشھد وزن القلب یوم الحسا
  سنة قبل المیالد , و ھى تعرض حالیا فى المتحف البریطانى .  ١٢٩٠دولة حدیثھ , حوالى 

 ----------  

  وجھ اھتمامك للشباب یحبك أھل األرض

  تأمل , ان مدینتك مفعمة بالشباب المدرب 

  شرین الذین ھم فى سن الع

  ضاعف األجیال الجدیدة من أعوانك و موظفیك 

  و امنحھم األمالك من األرض و قطعان الماشیة 

  ال تفضل أبناء النبالء على أبناء العامة 

  بل علیك اختیار الرجل بحسب كفاءتھ 

  و مع ذلك فانھ لیس من الفطنة أن تھمل األسر النبیلة العریقة 

 ----------  

  رضین (مصر) احرص على حمایة حدود األ

  و حصن قالعھا تحصینا جیدا 

  و ضاعف قوات الجیش لتكون فى خدمتك وقت الحاجة 

 ----------  
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  أقم بیوتا (صروحا) باقیة لاللھ , یا بنى 

  ألنھا تخلد ذكرى من شیدھا 

  على المرء أن یفعل دائما ما یغذى باءه (روحھ) 

  ) الخدمة فى بیت االلھ (المعبدیا بنى , احرص على أداء 

  النعل األبیض على ارتداء و 

  زیارة بیت االلھ (المعبد) باستمرار و 

  كن كتوما فیما یختص بعلوم الروح 

  ادخل قدس األقداس بقلبك 

  و تناول الخبز فى بین االلھ 

  و ضاعف القرابین الیومیة من الخبز و السوائل 

  ألن ذلك خیر لفاعلھ 

  أقم صروحا لاللھ بما یتناسب مع ثروتك 

  یوما واحدا تمضیھ فى خدمة االلھ یساوى األبدیة ألن 

  و رب ساعة واحدة تخصصھا لخدمة االلھ تمنحك الخلود 

  فااللھ علیم بمن یعمل من أجلھ 

 ----------  

  و احرص على أن ترسل صورك للبالد األجنبیة البعیدة (أى تقیم اتصاالت بھذه الدول) 

  حتى اذا كانت ھذه الدول ال تعرفك 

  أن تعرف ما الذى یجرى فى تلك البالد احرص على 

  ألن من یجھل أعداءه تسوء عاقبتھ 

  ان أعداء مصر لن یتوقفوا عن مھاجمتھا 

  كما تنبأ أجدادنا من قدیم األزل 

  ستحاربنا الجیوش , حتى وسط القبور 
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  و فى أزمنة الفوضى 

  سیھدمون كل شئ أمامھم , حتى المقابر 

  اتى , لقد شھدت أحد تلك األزمنة فى حی

  و ھو لیس األخیر , فھناك المزید من أزمنة الفوضى ستعصف بنا 

  و سیھاجمنا البدو 

  ال یعرفون االلھ من ذلك  دأب 

  فھم ال یكفون عن اثارة الفوضى 

  ال تستخدم العنف مع األقالیم الجنوبیة 

  النبؤة التى قیلت عنھم فأنت تعرف 

  و قد یحدث مرة أخرى , لقد حدث ذلك فى الماضى 

  فھم لم یتجاوزوا الحدود 

  و لكنى تقدمت الى جنوب "تا ور" (أبیدوس / محافظة سوھاج) 

  و قمت باجتیاحھا كالفیضان 

  و حتى الملك "مر ایب رع" , المبجل (المرحوم) 

  لم یستطع أن یفعل ذلك 

  كن رفیقا باألقالیم التى تحت حكمك 

  دع سكانھا یعیشون فى سالم 

  و جدد الصلح و المعاھدات 

  فان ذلك فى صالح األجیال القادمة 

  ان المقاصد الحسنة و النوایا الطیبة تكشف عن نفسھا 

 ----------  

  باألقالیم الجنوبیة وطد عالقتك بشكل خاص 

  و كن حلیفا لھم و مدافعا عنھ 
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  طالما أتوك بالضرائب و الھدایا 

  و قد كان أجدادھم یحملون لى الضرائب و الھدایا 

  ا لھم و لذلك كنت حلیف

  اذا لم یكن لدیھم ما یقدمونھ لك أما 

  فتغاضى عن الضرائب و كن متسامحا معھم 

  طالما أظھروا لك االحترام و التواضع 

  و اقنع بما لدیك من خبز و جعة (و موارد طبیعیة) 

  فالجرانیت یأتیك بكمیات وفیرة من الجنوب 

  ك و لذلك ال یجدر بك أن تستولى على الصروح التى شیدھا غیر

  و الحجر الجیرى یأتیك من طره 

  أطالل مقابر الغیر على ال تبنى مقبرتك ف

  الحجارة التى استخدمت من قبل فى مقابر أخرى  او ال تستخدم فیھ

     فان ما تفعلھ باآلخرین , سیفعل بك

  تأمل , ان ملك األرضین (ملك مصر) مثل رب االشراق 

  فاتبع قلبك , و تعلم من أبیك 

  فى األرض , و أقم العدل 

  تخلو حدود مملكتك من األعداء 

  أمان فراشك فى ترقد فى و 

 ----------  

  لقد ظھرت ملكا القلیمى (اھناسیا , محافظة بنى سویف) 

  فى زمن الفوضى 

  كان یقلقنى فى الدلتا و ما حدث 

  و لكنى استطعت أن أعید األمن و السالم فى اقلیمى 
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  وبھا و فى مناطق الغرب (غرب الدلتا) و جن

  حتى حدود البحیرة (بحیرة الفیوم) 

  تى ثمارھا و تطرح شجر السرو و العرعر ؤو قد بدأت األرض ت

  أما شرق الدلتا , فھو یمتلئ باألجانب 

  الذین تأتى ضرائبھم لخزائنى 

  و اآلن قد تحررت مناطق وسط الدلتا و تحرر سكانھا 

  عاد الیھا األمن و السالم و 

  عابدھا تقول : و ارتفعت األصوات فى م

  أیھا العظیم (الملك) , ان الشعب كلھ یبجلك 

 ----------  

  تأمل , ان الدولة الموحدة تحولت الى أقالیم عدیدة 

  المملكة التى كان یحكمھا رجل واحد و 

  صارت اآلن تحت حكم عشرة ملوك 

  كل ملك یعین وزراءه و موظفیھ 

  و یقوم بجمع الضرائب فى اقلیمھ 

  یعرف حدود مسئولیتھ و یعیھا جیدا و كل من ھؤالء 

  و قد أعید بناء كل المدن الكبرى 

  ان الرجال األحرار اذا أعطیتھم قطعة من األرض 

  فانھم یخدمونك كفریق واحد 

  فاحرص على أن ترضیھم جمیعا 

  ال تحمل ھم الغد  

  فالفیضان یأتى فى موعده 

  و ضرائب الدلتا تأتیك بانتظام 
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  فى الشرق التى شیدتھا و القلعة 

  ,وفر لك الحمایة و األمن ت

  من مدینة "حبنو" (بالدلتا) الى طریق حورس (طریق قدیم یصل بین مصر و سوریا) 

  امتألت الدلتا بالمدن و الناس 

  األرضین (مصر)بعنایة من كل أنحاء ؤھم و قد تم انتقا

  الدلتا و یدافعوا عنھا ضد أى ھجوم یأتى من الشرق اضى لیعمروا أر

  أن أرى رجال شجاعا یحذو حذوى و یفعل مثلما فعلت  أتمنى

  أو حتى یتفوق على و یأتى بأعظم منھ 

  أتمنى أن یكون ابنى ھو ذلك الرجل 

  فانھ من المحزن لقلبى أن ال یكون وریثى جدیرا بمنصبھ 

 ----------  

  أما األجانب , فالیك نصیحتى فیما یخصھم 

  اآلسیوى (البدوى) خسیس , شقى ان 

  ئم الترحال لندرة الماء و الخضرة فھو دا

  و طرقھ وعرة لكثرة الجبال فى أراضیھ 

  و ھو ال یعرف االستقرار فى مكان واحد 

  تحركھ الحاجة و العوز

  فیرتحل فى الصحارى سیرا على األقدام 

  و ھو یسفك الدماء و یقطع الطریق منذ زمن حورس (منذ األزل) 

  و ھو ال یحارب بشرف (دفاعا عن أرضھ) 

  و ال یعلن أبدا عن الیوم الذى یبدأ فیھ الحرب  

  ینبذه المجتمع ھو كاللص الذى 
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  فى رحلة تجاریة لمصر بقیادة زعیم لھم یطلق علیھ "أبشا" .  )العامو(مشھد یصور مجموعة من بدو آسیا 

ة قبل المیالد سن ٢٠٠٠, دولة وسطى , حوالى  ١٢من مقبرة "خنوم حتب" حاكم اقلیم المنیا , فى عصر األسرة 
 .  

 ----------  

  

  و مع ذلك فقد كان ھؤالء األجانب فى عھدى كالقلعة المنھزمة 

  فقد حاصرتھم 

  و جعلت سكان الدلتا ینتفضون و یطردونھم 

  و أسرت قادتھم و استرددت منھم قطعان الماشیة التى سلبوھا منا 

  مما جعلھم یكرھون البقاء فى مصر 

  و لذلك فروا ھاربین 

  زعج من ھؤالء اآلسیویین , فھم جبناء  ال تن

  و مثلھم كمثل التمساح الراقد على شاطئ النھر 

  الذى ال یھاجم اال الطریق الخالى 

  و لكنھ ال یستطیع أن یھاجم منطقة مزدحمة بالناس 
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 ----------  

  میل شمال اھناسیا , محافظة بنى سویف)  ٢٠بضم منطقة "میدینیت" (تقع على بعد حوالى  تقمو 

  ,الى اقلیم اھناسیا 

  بما فى ذلك األراضى المتاخمة , حتى حدود مدینة "كیم ور" 

  ھذه المدن ھى أفضل حصن ضد األجانب ان 

  فأسوارھا قویة , و جنودھا كثر

  و خدمھا و فالحوھا مدربون على حمل السالح 

  و كذلك وجھاؤھا 

  أما منطقة "دجد سوت" (منف) 

  فھى تعدل مائة ألف رجل 

  ن تعامل معاملة خاصة و یجب أ

  لذلك , علیك أن تعفى سكانھا من الضرائب 

  الفقراء منھم و الوجھاء على السواء 

  فھى مدینة ملیئة بالوجھاء منذ أن كانت ھى العاصمة (فى بدایة عصر األسرات)

  و أسوارھا متینة , و كذلك تحصیناتھا العسكریة 

  یل و ھناك العدید من القنوات التى تغذیھا بماء الن

  و تروى أراضیھا التى تمتد شماال حتى حدود الدلتا 

  و التى تدفع ضرائبھا من الغالل 

  ى بوابة الدلتاھذه األراضى ھتأمل , ان 

  و قد وفرت لى الحمایة حتى حدود اقلیم "نینى نسوت" (اھناسیا) 

  ان المدن العامرة بالسكان ھى أفضل حمایة 

  لعدو و لكن احترس من أن تحیط نفسك بأنصار ا

  ان الحذر و الیقظة تطیل فترة حكمك 
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 ----------  

  حصن حدودك الجنوبیة , لتحمیھا من النوبیین  

  فھم غرباء , ال یتوقفون أبدا عن شن الحروب 

  فى الدلتا قالع فى و أقم ال

  فى حیاتھ من أعمال دم فان اسم الرجل یخلد بما ق

  و المدینة التى شیدت على أساس قوى 

  قوة أن تھدمھا ال تستطیع أى 

  قالع لحمایة المدن أقم ال

  دوما فالعدو یتربص بنا 

  و ھو یسعى الثارة االضطرابات 

  و أفعالھ دنیئة , حقیرة 

 ----------  

   -یقول الملك "خیتى" المبجل فى تعالیمھ :

  أن الذى ال یفعل شیئا لمواجھة عنف و وحشیة الغزاة 

  بد فى المعامثلھ مثل من یحطم موائد القرابین 

  ان االلھ یعاقب من یعتدى على المعبد 

  تد الیھ مرة أخرى رو كل ما ارتكبھ من أعمال عنف ست

  و ستكون األشیاء التى نھبھا من المعبد وباال علیھ 

  و لن یجد لھ معینا أو نصیرا یوم الحساب  

 ----------  

  امأل موائد القرابین , یا بنى 

  و عظم االلھ 

  كن قوى القلب و العزیمة 
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  فأنت ملك األرضین , ترعاك السماء 

  شید صروحا باقیة لاللھ 

  فھى كالصوت الذى یبقى لمئات السنین 

  اذا فھم األعداء قدسیة ھذه الصروح االلھیة 

  فلن یقدموا على تدمیرھا 

  و لكن ال یوجد أحد على وجھ األرض لیس لھ أعداء 

 ----------  

  لم ھى العملك األرضین (ملك مصر) ان أھم مؤھالت 

  فال یجدر بملك البالد أن یكون جاھال 

  لقد اختاره االلھ من بین ملیون رجل 

  و آتاه الحكمة منذ اللحظة التى ولد فیھا من رحم أمھ 

  ان الملكیة منصب خطیر

  و على كل ملك أن یحافظ على ما أنجزه الملوك الذین سبقوه 

  و یشید المزید 

  ان تدمیر صروح الملوك السابقین ھو خطیئة 

  ال یجدر بأى ملك أن یدمر صروح من سبقھ من الملوك 

  من خطة لترمیم األثر  ااال اذا كان ذلك جزء

  فانتبھ یا بنى لكل عمل تقوم بھ فى حیاتك 

  فلكل فعل رد فعل 

   << كلھ سلف و دین >>    و كل ما یقوم بھ االنسان یرتد الیھ بشكل أو بآخر 

 ----------  

  عد الجیل تسیر الحیاة , و یمر الجیل ب

  و االلھ العلیم بالقلوب قد أخفى نفسھ عن الخلق 
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  و مع ذلك فھو یتجلى فى كل ما تراه العین 

  یا بنى , قدس االلھ فى كل ما حولك 

   , و فى صوره المقدسھ فى المعبد

  سواء أكانت من األحجار الكریمة أم من النحاس 

  فااللھ كالماء الذى یتدفق فى كل مكان وقت الفیضان 

  یحل فى كل شئ و 

  ال یوجد نھر یظل خفیا عن األعین 

  فالبد أن یأتى وقت یكتسح فیھ الماء كل شئ 

  من قبل فیة فتظھر القنوات التى كانت مخت

 ----------  

  یا بنى زین مثواك (مقبرتك) فى الغرب 

  و جمل مكانك فى الجبانة 

  و ذلك باقامة العدل و اتباع طریق الماعت 

  ذى تقتات بھ قلوب البشر فالماعت ھى الخبز ال

  
  صورة لماعت تحمل فوق رأسھا شعارھا الممیز و ھو ریشة النعام . 

  سنة قبل المیالد . ١٢٩٠, دولة حدیثة , حوالى  ١٩من مقبرة الملك سیتى األول بوادى الملوك , أسرة 
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 ----------  

  ان فضیلة الرجل المستقیم أحب الى االلھ 

  جل الظالم قربانا من الریقدم من ثور 

 ----------  

  یا بنى , اذكر االلھ یذكرك 

  أقم لھ طقوس التبجیل 

  و ضاعف القرابین , و أقم لھ صروحا (بیوتا)

  فكل ما تخدم بھ االلھ سیرد لك مرة أخرى 

 ----------  

  ان البشر ھم رعیة االلھ 

  و قد عنى االلھ عنایة حسنة برعیتھ 

  فقد خلق السموات و األرض ألجلھم 

  ھم الماء لیروى ظمأھم و وھب

  و الھواء لتحیا بھ أنوفھم 

  صنع االلھ البشر على صورتھ 

  و خلقھم من جسده 

  و تجلى فى السماء (فى قرص الشمس) من أجلھم 

  و خلق النباتات و الحیوانات و الطیور و األسماك طعاما لھم 

  و ذبح أعداءه , الذین ثاروا علیھ 

  و أضاء النھار بنوره 

  یھم من عینھ (عین الشمس) و ھو یبحر فى قاربھ النھارى و ھو یطل عل

  و شید صرحھ (الكون) لیحیط بھم 

  و حین یبكون و یتألمون , یسمع شكواھم 
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  ) أى وھبوا الحكم قبل الوالدة (ملوكا فى البیضة/الرحم و تأمل , لقد وھبھم أیضا 

  لیشدوا أزر الضعفاء و یكونوا لھم سندا 

  یال و نھارا و یقوموا على رعایتھم ل

  وھبھم علم السحر لیكون سالحھم اذا رمتھم المقادیر كما 

  یعاقبھ و تذكر أن االلھ ال یھمل الخائن , و انما 

  ,و ھو حین یفعل ذلك 

  یكون كاألب الذى یضرب أحد أبنائھ لیحمى اآلخر 

   ألن االلھ یعرف اسم كل شئ 

 ----------  

  د و أسس الملكیة لك قواعتبین التى تقبل كلماتى یا بنى ,  

  بالحكم علیك أن تتعلم لكى تصیر جدیرا 

  اللوم وجھ لك یو حتى ال 

  ال تقتلن رجال مقربا منك 

  ألن أتباع الملك مبجلین 

  بأن تخدمھم ناس على اكتساب حب الاحرص 

  لشعبھ ذكرى الملك تبقى عطره بما قدمھ ألن 

  , فى األرض اقامة الماعت (النظام) احرص على 

  " انھ الملك الذى أنھى عصر الفوضى و االضطرابات"جاء أجلك قال عنك الناس : حتى اذا 

  لقد علمت یا بنى خالصة خبرتى و تجاربى 

  فاجعل كالمى حلقة فى أذنك 

  و ضع تعالیمى أمام عینك لیل نھار , 

  بمنصب الحاكم تكن جدیرا 
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  خامسالفصل ال

  ول وصایا الملك أمنمحات األول البنھ الملك سنوسرت األ
  

    -: عالم المصریات األمریكى "ویلیام كیلى سیمبسون" فى كتابھ "األدب فى مصر القدیمة"یقول 

  یعتبر ھذا النص من أندر النصوص األدبیة المصریة ألنھ یتناول موضوعا یتعارض مع فكرة قداسة 

   .حات األول , اذا یدور حول محاولة االغتیال التى تعرض لھا الملك أمنمالملك فى مصر القدیمة 

  و لذلك تسیطر على النص روح التشاؤم و القلق حول سالمة الملك و أمنھ .

  و النصیحة الرئیسیة التى یقدمھا الملك أمنمحات األول البنھ (و ھو على فراش الموت) ھى أن 

  یحذر المؤامرات و أال یقرب منھ أحدا و أال یثق فى أى شخص , و ھى روح تختلف تماما عن 

  جابیة و التفاؤل التى كانت مھیمنة على نصوص أدب الحكمة فى عصر الدولة القدیمة .روح االی

  حوالى دولة وسطى ,  أول ملوك األسرة الثانیة عشر ,األول (وقعت عملیة اغتیال الملك أمنمحات 

  سنة قبل المیالد) فى العام الثالثین من حكمھ . و یبدو أن ھذا النص دون بعد وفاة الملك  ١٩٠٠

  .اشرة بناء على أوامر من ابنھ الملك سنوسرت األول مب

  قول أن الملك أمنمحات األول تعرض لالغتیال فى العام الثالثین من حكمھ , و ان تھناك فرضیة 

  عرش مصر انتقل بعد وفاتھ مباشرة البنھ الملك سنوسرت األول الذى كان شریكا ألبیھ فى الحكم 

  كة فى الحكم فى تاریخ مصر القدیم . أثناء حیاتھ . و تعتبر ھذه أول شرا

  ملك سنوسرت األول لم یكن سلسا , و انما صاحبتھ بعض للو مع ذلك , یبدو أن انتقال العرش 

  االضطرابات , و یتضح ذلك بشكل خاص فى سیاق قصة سنوحى . 

  لملك اغتیال الملك أمنمحات األول و أیضا حول شراكة ابنھ احدث و قد اختلفت آراء العلماء حول 

   سنوسرت األول لھ فى الحكم . فالبعض یقول أنھ كانت ھناك محاولة اغتیال فاشلة فى العام العشرین

  (أو الواحد و العشرین) من حكم الملك أمنمحات األول أدت الصابتھ اصابة خطیرة مما جعلھ یشرك 

  ة فى الحكم بین و البعض اآلخر یتشكك فى وجود شراك. ابنھ الملك سنوسرت األول معھ فى الحكم 
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  الملك أمنمحات األول و ابنھ .

  و من المحتمل أن ھذا النص قد دون فى عصر الملك سنوسرت األول (أى بعد وفاة الملك أمنمحات 

  األول) بناء على أوامره و بواسطة كاتب یدعى "خیتى" ابن "دواوف" .

  , حیث أعید نسخ العدید  و الدولة الحدیثھ, صیت ھذا النص فى عصر الدولة الوسطى  عو قد ذا 

   Papyrusو المصدر الرئیسى الذى حصلنا منھ على ھذا النص ھو بردیة میللینجن ( من أجزائھ .

Millingen ١٨) و ھى عبارة عن نسخة من النص األصلى دونت فى عصر األسرة  .  

  ,یالدیة م ١٨٤٣قام بنسخھا فى عام  A. Peyronاألستاذ و ھذه البردیة حالیا مفقودة , و لكن 

  و ذلك قبل أن تفقد . كانت الصفحة الثالثة من ھذه البردیة فى حالة سیئة مما أدى لفقدان الثلث 

   ٢األخیر من النص , و لكن عثر على الجزء المفقود فى نسخ أخرى منھا بردیة سالیر 

)Papyrus Sallier II ( و ھى محفوظة حالیا فى المتحف البریطانى , و من العدید من قطع  

  األوستراكا , و من لوح كتابة موجود حالیا فى متحف بروكلین .

  

  
  نقش بارز یصور الملك أمنمحات األول , من معبده الجنائزى الملحق بھرمھ بمنطقة اللیشت , الفیوم .
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   -التعالیم :متن 

  تحدث بالحق المبجل (المرحوم) حین ,  "أمنمحات األول"بدایة التعالیم التى أوصى بھا جاللة الملك 

   - یقول :(الملك سنوسرت األول) البنھ , ملك األرضین 

  (أصبحت ملكا) تجلیت كما تجلى االلھ أنت یا من 

  اصغ لما سألقیھ علیك 

  لبالد و حاكم شواطئ النھر جدیرا بمنصب ملك احتى تصیر  

  و حتى یمكنك أن تفعل الخیر (أكثر مما ینتظر) 

  خذ الحذر من مرؤسیك 

  منھم على انفراد  و ال تقتربن

  و ال تثقن بأخ 

  و ال تعرفن لنفسك صدیقا 

  و ال تصطفین لك خالنا , ألن ذلك عدیم الفائدة 

 ----------  

  و عندما تكون نائما , اتخذ من قلبك حارسا 

  ألن الرجل ال صدیق لھ فى وقت الشدة 

  فانى قد أعطیت الفقیر , و أطعمت الیتیم 

  و جعلت من ال ثروة لھ مثل صاحب الثراء 

  و قد كان آكل خبزى ھو الذى جند الجنود ضدى 

  و الرجل الذى مددت لھ ید المساعدة , ھو الذى أحدث لى بھا المتاعب 

  و الذین یرتدون فاخر كتانى , تصرفوا معى كالغوغاء 

  ا و الذین یتضمخون بعطورى قد لوثوا أنفسھم (بخیانتى) و ھم یستعملونھ

 ----------  
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  و أنتم یا نسلى من األحیاء , و یا من سیخلفوننى من الناس 

  اعملوا على أن تكون أحزانى كأنھا أشیاء لم یسمع بھا 

  ألن بشاعة ذلك الحدث (التعرض لالغتیال) لم ترى من قبل 

  فمھما بلغت منزلة الملك و ذكاؤه , فان ذلك لیس لھ قیمة 

  بھ  اذا لم یعرف نوایا من یحیطون

 ----------  

  لقد كان ذلك بعد العشاء , حینما دخل اللیل 

  و كنت قد أخذت ساعة من الراحة و اضطجعت على سریرى 

  و كنت متعبا 

  و أخذ قلبى یجد وراء النوم 

  ثم فجأة وجدت األسلحة التى یمسك بھا الحراس لحمایتى قد وجھت نحوى 

  فانتفضت واقفا كأنى ثعبان الصحراء 

 ----------  

  و قد استیقظت على صوت مناوشة بین حراس القصر 

  و كنت وحیدا 

  ,و لو كنت أسعفت بالسالح فى یدى 

  لكنت قد شتت شمل المخنثین 

  و لكن ال شجاع فى اللیل 

  و ال یمكن أن یحارب االنسان وحیدا 

  اذ ال نصر بدون معین 

 ----------  
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  تأمل , لقد أریق الدم و أنت بعید عنى 

  الملك قبل أن یسمع بذلك رجال البالط  و قد سلمت لك

  و قبل أن أعلن تولیك العرش أمامھم 

  و ذلك ألنى لم أحتط لنفسى ضد ھذه (المؤامرة) 

  فانى لم أفطن لھا من قبل 

  ھذا فضال عن أن قلبى لم ینتبھ الى تراخى الخدم 

 ----------  

  ھل حدث أن النساء اصطففن فى میدان المعركة ؟

  حرمة القانون قد شب فى القصر ؟و ھل من ال یرعى 

  و ھل اندفع الفیضان لیزیح كل شئ أمامھ و یجتاح األرض ؟

  و ھل یھلك الناس اال جراء أفعالھم ؟

  ان سوء الحظ لم ینتبنى منذ ولدت 

  ھذا فضال عن أنھ لم یقم أحد قط بمثل ما قمت بھ من األعمال العظیمة 

  سوان) لقد اقتحمت طریقى الى "آبو" (الیفانتین , أ

  و نفذت حتى مناقع الدلتا 

  و وقفت حتى نھایة حدود األرض 

  و شاھدت وسطھا 

  و وصلت الى معاقل الحدود بقوة ساعدى و باھر أعمالى 

 ----------  

  لقد ضاعفت المحاصیل 

  و كنت محبوبا من "نبرى" (رب الغالل) 

  و قد حیانى "حابى" (رب النیل) فى كل حقل 

  كمى لم یجع انسان فى سنوات ح
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  و لم یسغب (یعطش) أحد خاللھا  

  و قد عاش الناس فى سالم بما عملت لھم 

  و تحدثوا عنى و عن أفعالى 

  و قد كان كل ما أمرت بھ فى موضعھ الحق 

 ----------  

  و لقد أذللت األسود  

  و اصطدت التماسیح 

  و قھرت أھل "واوات" , و أسرت ال "میدجاى" (من قبائل النوبة) 

  یویین یھربون كالكالب و جعلت اآلس

  مزینا بالذھب , و سقفھ من الالزورد صرحا و قد شیدت 

  و جدرانھ من الفضة 

  و أبوابھ من النحاس , و أقفالھ من البرونز 

   الى األبد على مر العصور , و قد شیدتھ لیبقى 

  ألنى كنت جدیرا بملك ھذه البالد 

 ----------  

  حقا , لقد امتألت الشوارع بالغوغاء 

  و الرجل الحكیم یقول نعم , و الجاھل یقول ال 

  ألن من لیس لھ مرشد , ال یعرف شیئا 

  یا سنوسرت یا بنى , 

  ان ھمى الوحید و أنا أغادر ھذه الحیاة ھو أنت 

  عینى علیك (قلبى معك) 

  و أتمنى أن یبجلك أولئك الذین ولدوا فى زمن أسعد أمام الشعب 

  تأمل , لقد وضعت لك األساس 
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  أضمن نجاحك لكى 

  و قد أنجزت ما كان قلبى یرغب فیھ 

  الكیانات االلھیة یتوج جبین ذریة ستتوج بالتاج األبیض , الذى 

  و سیتم كل ما قررتھ و ما شرعت فیھ من أجلك 

 ----------  

  لقد التحقت بقارب "رع" , 

  و ابتھجت بصحبتھ 

  أما أنت , فقد آن لك أن تضطلع بمسئولیات الملكیة 

  ت تقالیدھا منذ األزل  التى نشأ

  ال یوجد من یستطیع أن یضاھى ما قمت بھ من أعمال 

  و مع ذلك , فانى أوصیك بأن تقیم صروحا لاللھ 

  و أن تترك آثار باقیة تخلد اسمك 

  *** تم نسخ النص بعنایة , كما وجد مدونا فى كتابتھ األصلیة *** 
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  سادس    الفصل ال

  تعالیم الحكیم "آنى" 
  

  لذلك النوع من األدب المعروف فى مصر القدیمة باسم "سباییت" , أى التعالیم  "آنى"تعالیم تنتمى 

  التى ترشد االنسان للطریق القویم .

  أخرى بالمتحف المصرى , و بردیة  ٤تم جمع ھذه التعالیم من عدة مصادر , ھى بردیة بوالق 

   ٥بباریس , و بردیة شیستر بیتى  محفوظة بالمتحف الوطنى للفن اآلسیوى (متحف جویمیھ)

  .  " (باألقصر)دیر المدینةعثر علیھا فى "قطع أوستراكا  ٤بالمتحف البریطانى , باالضافة الى 

  . حتب"  - تسجل ھذه الوثائق نصائح "آنى" البنھ "خنس 

  , دولة حدیثھ .  ١٨فى عصر األسرة  "آنى"عاش 

  فى عصر األسرة عاش نقلھا تلمیذ لھذه التعالیم  نسخةأن أكمل  "أدولف ارمان"یقول عالم اآلثار 

  , و قد عثر بھا على العدید من األخطاء اللغویة و الفجوات . ٢٢

  لیم اھى تقلید حدیث لكتب الحكمة المصریة القدیمة و ھى تشبھھا من ناحیة أنھا تع "آنى"و نصائح 

  والد البنھ .

  فى أنھا موجھة للعامة و لیس لطبقة النبالء  تتمیز تعالیم "آنى" عما سبقھا من نصوص أدب الحكمة

  , و ھى تشتمل على حیویة و تجارب أكثر مما نجده فى التعالیم السابقة , كتعالیم "بتاح حتب" 

  مثال .

  و برغم األخطاء و الفجوات التى امتألت بھا البردیات التى نسخت تعالیم "آنى" , اال أنھا على 

  ا من األدب المصرى فى النصائح و الحكم و التجارب حالتھا تعد من أحسن ما وصل الین

  و المعامالت االنسانیة من حیث األخالق و الدین و السلوك فى الحیاة الدنیا .
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   -متن التعالیم :

  , یفتتح الحكیم "آنى" كتابھ معددا البنھ ما تحملھ نصائحھ من فوائد و ما سیعود علیھ منھا لو اتبعھا 

    -قائال :
  

  ك بكل فاضل انى مخبر

  و بما یجب علیك أن تعیھ فى قلبك 

  فاعمل بھ , و بذلك تكون محمودا 

  و یبتعد عنك كل شر 

  و سیقال عنك (اذا اتبعت ما أقول) 

  انھ على خلق عظیم 

  و لن یقال انھ بلید 

  اذا تقبلت كلماتى فان كل شر سیبتعد عنك  

 ----------  

  ابا اتخذ لنفسك زوجة و أنت ال تزال شیا بنى , 

  لتنجب لك ولدا 

  احرص على أن تنجب ولدك و أنت ال تزال صغیرا فى السن 

  عسى أن تعیش لتراه قد صار رجال 

  ان األبناء ھم بھجة قلب الرجل , و ھم عزوتھ 
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  سنة قبل    ٢٥٠٠القزم "سنب" و أسرتھ . عاش "سنب" فى أواخر عصر األسرة الرابعة , دولة قدیمة (حوالى 

  كان یحمل العدید من األلقاب منھا المشرف على النسیج و المالبس فى القصر الملكى .  المیالد) , و
  التمثال معروض بالمتحف المصرى بالقاھرة .

 ----------  

  احرص على اقامة األعیاد الدینیة فى موعدھا 

  ان االلھ یبغض من یستخف بھ و بأعیاده 

  یا بنى قدس االلھ و عظم اسمھ 

  ون عند قرابینك التى تقربھا لاللھ و اجعل شھودا یقف

  و أقم طقوس العید بكل ما فیھا من بخور و موسیقى و غناء 

 ----------  

  دون استئذان غیرك  بیتن ال تدخل

   فیھ تمعنن النظر الى الشئ المنتقد ال و 

  و اذا اطلعت على شئ مخجل 

  فالزم الصمت , و ال تتحدث عنھ آلخر فى الخارج 

   عندما تسمع ة كبرى تستحق االعدام حتى ال تصبح جریم

 ----------  
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  خذ حذرك من المرأة األجنبیة 

  تلك التى لیست معروفة فى بلدتھا 

  و ال تغمزن لھا بعینك 

  و ال تبغ معھا 

  فھى ماء عمیق ال یعرف الرجال التواءاتھ (تیاراتھ) 

  و المرأة األجنبیة البعیدة عن زوجھا تقول لك كل یوم "انى جمیلة" 

    عین الرقباء تقف أمامكألذلك عندما تكون بعیدة عن و 

  لتوقعك فى حبائلھا 

  ان ذلك (الزنا) لجرم عظیم 

  یستحق االعدام عندما یرتكبھ االنسان 

  ثم یعلم بذلك المأل 

  ألن االنسان یسھل علیھ بعد ارتكاب تلك الخطیئة أن یرتكب كل ذنب 

 ----------  

  المحكمة) ال تدخلن و تخرجن فى قاعة العدل (

  (من كثرة القضایا) تسوء سمعتك و یتلطخ اسمك حتى ال 

  ال تتكلم كثیرا 

  اذا أردت أن تكون سعیدا فالزم الصمت 

  و ال تكن ثرثارا 

 ----------  

  ان بیت االلھ (المعبد) یمقت الھرج و الضوضاء  

  فصلى بقلب محب 

  و ال تجھر بصالتك  

  ما تقول و یتقبل قربانك و بذلك ستقضى كل حوائجك و سیسمع االلھ 
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  , دولة حدیثھ . ١٩أحد مشاھد كتاب الخروج للنھار من بردیة "نب قد" , من عصر األسرة 
 ----------  

  

  یسكنان الغرب (الجبانة)ین قرب الماء ألبیك و أمك اللذ

  و ال تھمل تقدیم القرابین ألرواح اآلباء و األجداد 

  ل أنت أیضا للعالم اآلخر حتى یعمل لك ابنك بالمثل , حین تنتق

 ----------  

  ال تسرف فى الشراب , و ال تتفاخر بذلك  

  فانك (بعد أن تثمل) تتفوه بكلمات قد تندم علیھا 

  حین ال ینفع الندم 

  و اذا سقطت و كسرت ساقك , 

  فلن تجد أحدا یمد یده الیك (لیساعدك) 

  ن قائلین وأما اخوانك فى الشراب فیقف

  مق" "ابعدوا ھذا األح



73 
 

  و اذا حضر انسان لیبحث عنك لیستجوبك 

  فستكون طریح الثرى 

  و مثلك (فى ھذا) كالطفل الصغیر 

  

  
  مشھد یصور بعض األشخاص الذین أسرفوا فى الشراب و فقدوا الوعى , فحملھم أصدقاؤھم الى بیوتھم . 

  من مقابر بنى حسن بالمنیا . دولة وسطى .
 ----------  

  

  بیت ال تعرفھ (بیت مریب)  ال تخرج من بیتك الى

  و اجعل كل بیت تحبھ معروفا 

  حتى ال یرتاب أحد فى سلوكك 

 ----------  

  جھز لنفسك مثوى فى الجبانة 

  و ھى الحفرة التى ستوارى جثمانك 

  اصنعھ أمام عینك , فى حیاتك الدنیا 

  مثل السلف العظام الراقدین فى مدافنھم 

  ان الذى یبنى القبر لنفسھ 

  ل باللوم على ذلك (عداه العیب) لن یقاب

  انھ لجمیل أن تعد لنفسك قبرا على ھذا النحو 
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  حین یأتیك الموت , و یقف أمامك و 

  فال تقولن : "انى ال زلت صغیرا جدا لتخطفنى" 

  ألنك ال تعرف أجلك 

  فلكل منا أجل و ساعة یغادر فیھا الى العالم اآلخر 

  ال یرضع ثدى أمھ , و الموت یأتى و یختطف الطفل الذى ال یز

  كما یختطف الرجل عندما یصبح مسنا 

 ----------  

  تأمل , انى أقص علیك أشیاء أخرى طریفة 

  یجب علیك أن تعیھا فى لبك 

  فأدھا و ستكون بذلك سعیدا

  و سیبتعد عنك كل سوء 

  (الذى یثیر المتاعب) ابتعد عن الرجل المعادى 

  (صدیقا) لك و ال تتخذنھ خدنا 

  نفسك صدیقا مستقیما عادال بل اصطفى ل

  و ال تتخذن لنفسك صدیقا كان یعمل عند شخص سیئ السمعة 

  حتى ال تتورط معھ 

 ----------  

  ھب أن قطعة أرض صارت ملكا لك 

  و قد حوطت بسیاج من النبات المزھر أمام حقلك الخصب

  و غرست فیھا شجرة جمیز 

   و أنك قد مألت یدك بكل األزھار التى تتصورھا العین

  و لكن مع كل ھذه األشیاء قد یكون االنسان شقیا 

  ال تتكلن على مال ترثھ 
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  و ال تعتمدن على متاع اآلخر 

  و ال تقولن "ان والد أمى لھ بیت" 

  ألنھ اذا جاء وقت القسمة مع اخوتك 

  فلن تأخذ سوى نصیبك 

 ----------  

  ال تجلس أمام من ھو أكبر منك سنا بینما ھو واقف

  ھو أقدم منك فى مھنتك و ال أمام من 

 ----------  

  اذا كنت ماھرا فى الكتابة فان الناس أجمع یفعلون كل ما تقولھ 

  اذن كرس كل وقتك للكتب , و ضعھا فى لبك 

  و بذلك یكون كل ما تقولھ ممتازا 

  كل وظیفة یعین فیھا الكاتب 

  فالبد أن یستشیر فیھا الكتب

  و بذلك یالزمھ النجاح 

  
  ابن حابو" یجلس ناشرا أمامھ كتابا من ورق البردى . كان "أمنحتب ابن حابو" وزیرا و مھندسا تمثال "أمنحتب 

  , دولة حدیثھ . و التمثال معروض حالیا بالمتحف المصرى بالقاھرة . ١٨فى عصر الملك أمنحتب الثالث , أسرة 
 ----------  
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  (أى ال تكشف أسرارك) ال تكشف عما فى قلبك 

  وما اال لمن كان كت 

  فان كلمة خاطئة خرجت من فیك اذا أعادھا من سمعھا 

  تجعل لك أعداء 

  و ان االنسان ینزل بھ الخراب من جراء لسانھ 

  و ان بطن االنسان أوسع من مخزن الغالل 

  فھو مفعم بكل أنواع األجوبة  

  و علیك أن تنتقى خیر الكالم و تتحدث بھ 

  و اجعل القبیح منھ سجینا فى بطنك 

------ ----  

  یا بنى قدم قربانا لاللھ 

  و احفظ نفسك من التعدى على حقوقھ 

  و ال تسأل عن صورتھ 

  و ال تمشى الخیالء حینما یخرج موكبھ 

  المقدس قاربھ و ال تتزاحم على حمل 

  االلھ من تجلیاتھ دع عینك تعرف 

  اسمھ عظم و 

  ھو الذى یعطى القوة لمالیین المخلوقات  ھألن

   من یعظم االلھ لن ینال العظمة اال

  یتجلى االلھ فى الشمس التى فى األفق 

  و فى صورتھ المقدسھ على األرض (فى المعبد)

  فقرب الیھا البخور كل یوم 
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 ----------  

  ضاعف مقدار الخبز الذى تعطیھ والدتك 

  و احملھا كما حملتك 

  و لقد كان عبؤھا ثقیال فى حملك 

  و لم تتركھ ألبیك قط 

  لتك كذلك بعد شھور حملك حول رقبتھا و حینما ولدت , حم

  و قد أعطتك ثدیھا ثالث سنوات 

  و لم تشمئز من فضالتك 

  و لم تكن متبرمة 

  و لم تقل "ماذا أفعل أنا"  

  و لقد ألحقتك بالمدرسة عندما تعلمت الكتابة 

  و قد وقفت ھناك یومیا (خارج المدرسة) 

  تحمل الخبز و الجعة من بیتھا  

  ا و تتخذ لنفسك زوجة و تستقر فى بیتك و حینما تصبح شاب

  اجعل نصب عینیك كیف وضعتك أمك 

  و كیف ربتك بكل الوسائل 

  فلیتھا ال تضرك بأال ترفع أكف الضراعة الى االلھ 

  و لیتھ ال یسمع عویلھا 
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  ام حات" , مشھد یصور أما تحمل طفلھا بیدھا الیسرى و تمد یدھا الیمنى لتتناول ثمار التین . من مقبرة "مونت 
  , دولة حدیثھ . البر الغربى , األقصر . ٢٥أسرة 

 ----------  

  ال تأكلن الخبز اذا كان ھناك آخر یتألم من الجوع 

  دون أن تمد یدك الیھ 

  و منھم الفقیر  ؛منھم الغنى  ؛فقد خلق االلھ البشر 

  و الغنى الیوم , قد یصیر فقیرا فى الغد 

  ھ الماء فى السنة الماضیة ى كان یجرى فیالذنھر و مجرى ال

  قد یتحول ھذا العام الى مكان آخر 

  و قد أصبحت البحار العظیمة أماكن جافة 

  و أصبحت الشواطئ بحارا 

  فال تثق بالثروة , 

  ألن ال شئ یدوم على حالھ 

 ----------  

  ال تدخلن بیتا بدون استئذان صاحبھ 

  ادخلھ فقط عندما یؤذن لك 

  "أھال بك" بفمھ و حینما یقول رب البیت 

 ----------  
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  ال تدخلن فى زحام اذا رأیت من فیھ مستعدون للضرب 

  حتى ال تالم فى المحكمة أمام القضاة بعد تأدیة الشھادة 

   << ابعد عن الشر و غنى لھ >>        ابتعد عن أھل الشر 

 ----------  

  ال تمثل دور الرئیس مع زوجتك فى بیتھا 

  عملھا اذا كنت تعرف أنھا ماھرة فى 

  "أین كذا و كذا , أحضریھ لنا"  و ال تقولن لھا : 

  اذا كانت قد وضعتھ فى مكانھ المالئم 

  و اجعل عینك تالحظ فى صمت 

  حتى یمكنك أن تعرف أعمالھا الحسنة 

  و مد لھا ید المساعدة  فى عملھا , فان ذلك سیسعدھا 

  و بذلك یتجنب الرجل الشجار فى بیتھ 

  

  
  و زوجتھ . من مقبرة "سندجم" , و كان یحمل لقب "الخادم فى مكان الحق" , أى  مشھد یصور "سندجم"

  المشرف على انشاء و تجھیز المقابر الملكیة بوادى الملوك . عاصر "سندجم" الملك سیتى األول و الملك 
  , األقصر . , دولة حدیثھ . تقع مقبرة "سندجم" بمنطقة دیر المدینة , البر الغربى ١٩رمسیس الثانى , أسرة 

 ----------  
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  ال تذھبن وراء امرأة غریبة 

  حتى ال تتمكن من سلب لبك 

 ----------  

  ال تجیبن رئیسا فى حالة غضبھ 

  بل ابتعد من أمامھ 

  و اذكر حلو الكالم حینما ینطق بھ ألى انسان 

  و اعمل على تھدئة قلبھ 

  فان األجوبة الشدیدة تحمل غضبا 

  و أعمالك و ان الغضب یصوب نفسھ نح

  فال تنغصن نفسك 

  اذا التزمت الھدوء , فان الرئیس سیلتفت الیك 

  و یثنى علیك بسرعة 

  بعد فوات نوبة الغضب 

  و اذا كانت كلماتك مھدئة للقلب 

  فان القلب یمیل الستیعابھا 

  كن صامت اللسان , عمیق القلب 

  و اتبع األوامر و القوانین 

 ----------  

  یقا اتخذ من شرطة شارعك صد

  ال تجعلن الشرطى یثور علیك 

  و اعطھ من طرائف بیتك 

  حینما یكون منھا فى بیتك (فى أیام العید) 
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  و ال تتغاضى عنھ وقت صالتھ 

  بل قل لھ المدیح لك 

 ----------  

   -حتب"  أجابھ االبن : - و بعد أن فرغ آنى من القاء نصائحھ على ابنھ "خنس 

  آه , یا لیتنى مثلك 

  تعالیمك و حتى یرقى االبن الى مرتبة والده  حتى أعمل حسب

  انك رجل صاحب ھمة عالیة 

  فكل كلماتك مختارة 

  و ھى مریحة لقلبى 

  و لبى یمیل الستیعابھا 

  و ان قلبى لفرح 

  و لكن ال تجعلن نصائحك تتجاوز الحد فى غزارتھا 

  , حتى لو كانت كل الكتب على لسانھ  تعالیم الان الولد ال یعمل بكل 

  

   -ابنھ قائال : "آنى"أجاب ف

  ال تثقن فى ھذه األفكار الخطرة 

  و تجنب أن تعود الى الشكوى 

  فان اندفاع الشباب یخبو بمرور الزمن 

  و األسد المفترس یخفف من ثورتھ و یمر بكآبة على الحمار 

  و الجواد یخضع لسائقھ 

  و الكلب یصغى للكالم و یتبع سیده 

  ردة , فتقع فى شباك الصیاد و األوز تحط على البركة البا

  قد تعلموا الكالم المصرى (بدو آسیا) و العامو 
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  و كذلك السوریون و كل األجانب 

  و قد تكلمت كذلك عن كل الحرف التى یمكن أن تسمع عنھا 

  و أعرف ما یجب أن یفعل 

  

   -و ھنا أجاب "خنس حتب" أبیھ قائال :

  كل كلماتك ممتازة 

  أتبعھا على طریقتك التى رسمتھا  و انى أعطیك المواثیق بأن

  

   -حدیثھ البنھ بھذه العبارة : "آنى"ثم یختم 

  تجنب الكلمات التى ینبو عنھا السمع 

  فان العصا المعوجة الملقاة فى الحقل 

  یحضرھا الصانع و یجعلھا مستقیمة 

  و یعطیھا للنبیل , لیؤدب بھا من ال یحسن التصرف 

  قطعة الخشب المستقیمة و لكن 

 .التى یصنع منھا لوح الكتابة  ھى
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  سابع    الفصل ال

  تعالیم الحكیم "أمنموبى" 
  

  أسرة  تنسب ھذه التعالیم للكاتب و الحكیم "أمنموبى ابن كا ناخت" الذى عاش فى عصر الرعامسھ (

  .  محافظة سوھاج, فى مدینة أخمیم  )قبل المیالدسنة  ١١٠٠, حوالى  ٢٠

  و فیھا یقوم األب بتقدیم النصح البنھ و یرشده , الحكمة "سباییت"  تنتمى ھذه النصوص ألدب

  لطریق القویم .اللسلوك السلیم و 

  تحمل رقم وجدت تعالیم أمنموبى مكتوبة على بردیة محفوظھ اآلن فى المتحف البریطانى و قد 

)Papyrus 10474 ( بوصة . ٢٠قدم و عرضھا حوالى  ١٢یبلغ طولھا حوالى  

  میالدیة و معھا ورقة أخرى تشتمل على جزء  ١٨٨٨السیر "والس بدج" فى عام  اھو قد حصل علی

  من كتاب الخروج للنھار . 

  اختلف علماء اآلثار فى البدایة فى تحدید تاریخ  ھذه الوثیقة , غیر أن الرأى األخیر یجعل عصرھا 

  ولة حدیثھ) , و ھذا ھو ینحصر ما بین األسرة الحادیة و العشرین و األسرة الثانیة و العشرین (د

  رأى األستاذ أدولف ایرمان . 

  السالفة من حیث  "آنى"تشبھ تعالیم  "أمنموبى"ارتكز رأى األستاذ أدولف ایرمان على أن تعالیم 

  شھرة كان لھا  "أمنموبى"تعالیم و الواقع أن الشیوع فى االستعمال .  المادة و اللغة , و من حیث

  عمل بمثابة كتاب مطالعة و تمرین فى المدارس فى عصر الدولة عظیمة لدرجة أنھا كانت تست

  الحدیثة . 

  فقد عثر على لوحة فى متحف "تورین" من الخشب علیھا طبقة من الجص مكتوب على كل من 

  . "آنى"وجھیھا فقرات من ھذه التعالیم . و ھو ما ینطبق أیضا على تعالیم 

  صال و تتناول شتى العالقات االنسانیة و نشاطات الحیاه الى ثالثین ف "أمنموبى"و تعالیم تنقسم حكم 

  أن معظم ؤكدون بكتاب العھد القدیم یالخبراء أن  "جیمس ھنرى بریستد"و قد ذكر الكاتب الكبیر 

  , أى أن النسخة العبرانیة  "أمنموبى"كتاب سفر األمثال قد أخذ بالنص من الحكیم المصرى القدیم 

  المصرى األقدم .األصل ھى تقریبا ترجمة حرفیة عن 
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  من جامعة كوبنھاجن فى الدنمارك عن تعالیم  "أولنج"و البروفسیر  "والس بدج"سیر و قال العالمان 

  أنھا تدخل فى دائرة التعالیم الدینیة لما فیھا من عمق دینى كما أنھا تنفذ الى األعماق  "أمنموبى"

  ضیلة و فكرة الموت و الخلود األبدى قوة بدرجة تفوق من سبقوه من الحكماء , حیث التقوى تعد ف

  دافعة للمرء على السلوك الفاضل و أن االلھ  وحده ھو الذى یمنح الغنى و الحظ .

  

   - المقدمة :

  و االرشاد الى الخیر , بدایة درس الحیاة 

  و كل قواعد التعامل مع األكبر فى المنزلة و المقام 

  و كیفیة التعامل مع النبالء و الوزراء  

  و كیفیة التحدث و الرد على األسئلة (شفویا) 

  و الرد على الرسائل (كتابة) 

  و االرشاد الى سبل الحیاة  

  التى باتباعھا یفلح االنسان على األرض 

  قلبھ فى محرابھ یسكن و 

  و ینجو من الشر 

  و ال تلوك اسمھ األلسنة 

  و یكون ممدوحا فى أفواه الناس 

  

  - : "أمنموبى" الحكیمألقاب 

  ,مالحظ األراضى دونت ھذه التعالیم بواسطة 

  الخبیر فى مھنتھ ,

  ابن الكاتب , نبت األرض الحبیبة "تا مرى" (مصر)

  ,المشرف على صوامع الغالل 

  ,الغالل) اییل ال "وادجت" (مكو مدیر مكاییل 

  , )الملكلسیده (جاللة الغالل یشرف على جمع ضرائب الذى 
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  , (المتخلفة عن فیضان النیل) اد الجزر الجدیدة مساحات و أبعیقیس و یسجل الذى 

  ,باالسم العظیم لصاحب الجاللة (ملك مصر) 

  األراضى الزراعیة ,یضع العالمات عند حدود الذى 

  , الذى ینوب عن الملك فى جمع الضرائب 

  , الذى یحصى مساحات األرض السوداء (الزراعیة) 

  ,(كیان الھى) الخاصة بكل "نتر" األوقاف الكاتب الذى یقرر 

  ,الذى یوزع عقود ایجار األراضى الزراعیة  على الفالحین 

  , األطعمة , الذى یمأل الصوامع بالغالل أمین مخازن 

  ,یشرف على القرابین من األطعمة الذى 

  ور" (ثینیس , بالقرب من أخمیم , محافظة سوھاج)  -فى األرض العظیمة "تا الساكن (أى المدفون) 

  ,فى مدینة "ایبو" (أخمیم , محافظة سوھاج) وم) (المرحالمبجل 

  , (من أسماء أخمیم) " ت"سنوصاحب القبر الھرمى الشكل فى غرب 

  , أبیدوس و صاحب الضریح فى  

  , "أمنموبى ابن كا ناخت" 

    ور" . -المبجل فى األرض العظیمة "تا 

  

   -وجھ الحكیم "أمنموبى ابن كا ناخت" ھذه التعالیم :

  ,ھ ألصغر أبنائ

  , و ھو أصغر أفراد العائلة 

   ,) (من ألقاب "مین" , رب االخصابثور أمھ , "مین كا موت اف" المطلع على أسرار 

  ) , , رب البعث نفر"  (من ألقاب أوزیر -صاحب سقایة "ون و 

  , الذى أورث عرشھ البنھ حورس 

  ,الذى یحمیھ فى محرابھ العظیم و 

  , س) خادم األم االلھیة/السماویة (ایزی

  ,  "مین"المشرف على قطعان األبقار و الثیران السوداء التابعة لمعبد 
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  , الذى یحفظ الصورة المقدسة ل "مین" فى محرابھ 

  , " وو اسمھ الحقیقى "حور ماع  خر

  ,  "أمنموبى"و ھو ابن النبیل 

  , من مدینة "ایبو" (أخمیم) 

  و أمھ عازفة الصالصل ل "شو" و "تفنوت" , 

  حورس , نشدى كبیرة مو 

  .السیدة "تاوسرت" 

        

   -:الفصل األول 

  
  لوحة تصور آذانا , من مقتنیات متحف تورین بایطالیا . عرف ھذا النوع من اللوحات باسم لوحات األذن , 

  و ھى لوحات كانت تحمل فى الغالب صیغا من الصلوات و األدعیة مصحوبة بصور آذان لتعبر عن قدرة االلھ 
  ماع للدعاء و اجابتھ .على االست
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  أعطنى أذنا واعیة 

  و استمع الى الكلمات التى ستلقى علیك 

  و اشحذ فكرك لتفھمھا 

  و انھ لمن الخیر أن تضعھا فى قلبك  

  و احذر أن تھملھا 

  ) یعنى فى قرارة نفسك(دع ھذه التعالیم تستقر فى صندوق بطنك 

  و أغلق علیھا قلبك بالمغالیق 

  لموقف عاصف , و تطایرت الكلمات حتى اذا تعرضت 

  وتد رادع للسانك بمثابة كانت ھذه التعالیم 

  أمضیت حیاتك و ھذه التعالیم فى قلبك اذا 

  ستلقى بھا نجاحا فانك 

  و ستجد فى كلماتى ذخیرة الحیاة 

  و سیصح جسدك على األرض 

 ----------  

  

   - :الفصل الثانى 

  احذر أن تسلب فقیرا بائسا 

  على رجل ضعیف عاجز  أو أن تستقوى

  أو أن تمس رجال مسنا بسوء 

  و ال تسخرن من كلمات رجل ھرم 

  و ال تجعلن نفسك رسوال فى مھمة خبیثھ (أى رسول سوء) 

  و ال ترغبن فى مصاحبة من یرتكب ذلك 

  یسیئ لك بنفس طریقتھ ال تردن على من 

  دعھ , فان فاعل الشر ال مرفأ لھ (ھیقع فى شر أعمالھ) 

  ماء الفیضان بعیدا سیحملھ 
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  و ستھب ریاح الشمال بصاعقة 

  لتنھى حیاتھ , حین تأتى ساعتھ 

  األحمق  تأمل حال

  الى عنان السماء یصل صوتھ انھ یصیح , و 

  جرائمھ  , اكشف ) حوتأیھا القمر (ت

  یمكن للرجل الخبیث أن یعبر الینا حرك الدفة حتى 

   , و لم نرد االساءة بمثلھالم نفعل مثلھ ننا ا

  أسلمھ الى ذراعى االلھ ثم مد یدك الیھ , 

  یخجل من نفسھ امأل جوفھ بخبزك , حتى یشبع و 

  ھو التأنى قبل الكالم أال و و ھناك شئ آخر محبب الى االلھ : 

 ----------  

  

   -:لث الفصل الثا

  ال تجادل األحمق 

  و ال ترشقھ بالكلمات الحادة 

  تأن فى الرد على المتطفل 

  اجمك و أعرض عمن یھ

  تأمل (اعقل) كل كلمة قبل أن تنطقھا 

  ان نوبة الغضب التى تجتاح الرجل األحمق 

  النار فى الھشیم , أو كلعاصفة تھب كا

  لذلك , علیك أن تنسحب من أمامھ و تتركھ وحیدا 

  فان االلھ یعلم كیف یجیبھ (یجازیھ) 

  احرص على أن تحمل ھذه الكلمات فى قلبك طوال حیاتك 

  ألبنائك  و أن تنقلھا

 ----------  
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   -:رابع الفصل ال

  حین یدخل المعبد  )الثرثاراألحمق (ان مثل الرجل 

  لیس لھا جذور التى ضعیفة الشجرة الكمثل 

  التى سرعان ما تفقد خضرتھا و 

  فتنقل بعیدا عن مكانھا 

  و تصیر حطبا لألفران 

  فالنار قبرھا و مثواھا 

  قلیل الكالم) , العمیق القلب (الرزین أما الرجل ال

  الذى یترفع عن الجدال 

  فمثلھ كمثل شجرة باسقة فى حدیقة 

  تنمو یانعة و تضاعف ثمرتھا 

  فتقف أمام سیدھا 

  و تظل باقیة فى حدیقتھا 

  تھب من اقترب منھا ثمارا حلوة , و ظال ظلیال 

 ----------  

  

   -:الفصل الخامس 

  ال تسیئن استعمال أنصبة المعبد 

  )تنتظرتجد الخیر العمیم (أكثر مما كنت احذر الجشع , و س

  ال تطردن خادم االلھ (خادم المعبد) 

  لكى تؤدى خدمة لشخص آخر  

  و احذر عاقبة فساد الذمة 

  ألن الدنیا ال تدوم على حال 

  و الشره سیقع حتما فى شر أعمالھ 
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  ال تقولن : "ان الیوم مثل الغد" و 

  ألن الغد آتى , و الیوم ذاھب  

 لعمیقة المیاه ضحلة االلجة  و قد تضحى

  بین عشیة و ضحاھا 

  فتنكشف التماسیح القابعة فى قاعھا 

  و تخرج منھا أفراس النھر 

  یختنق السمك فیھا و 

  فیصیر طعاما للطیر و البن آوى 

  و عندئذ ال تجد شباك الصیاد ما تصطاده 

  ,(الحكیم)  رزینأما الرجل ال

  ة "رع"حین یدخل المعبد : ما أعظم بركفیقول 

  الرزین رجل ذلك المثل احرص على مصاحبة 

  تحیا فى خیر و بركة 

  و یصح جسدك على األرض 

 ----------  

  

   - :الفصل السادس 

  
 مشھد یصور قیاس مساحات األراضى الزراعیة باستخدام خیط القیاس . من مقبرة "مننا" , الكاتب و المشرف 

  سنھ  ١٤٠٠, دولة حدیثھ (حوالى  ١٨تحتمس الرابع , أسرة  على حقول ملك الصعید و الوجھ البحرى , الملك
  قبل المیالد) . تقع المقبرة بمنطقة شیخ عبد القرنة , البر الغربى , األقصر .
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  ال تزحزح الحد الفاصل بین الحقول 

  و ال تحول موقع خیط القیاس  

  ال تطمع فى ذراع أرض 

  على حدود أرض األرملة  تعتدى و ال 

  ود الفاصلة بین الحقول احترم الحد

  و التى وطأتھا األقدام و عبدتھا األیام 

  فصارت ملكا للجمیع 

  تقتطعھا و تضمھا لحقلك و ال تحاول أن 

  و ال تحاول أن تثبت ملكیتك لھا باألیمان الكاذبة 

  فمن یفعل ذلك یجازیھ رب القمر بفعلتھ 

  راقب جیدا من یفعل ذلك و تأمل سلوكھ 

  عفاء فھو یفترى على الض

  تخلو من الحیاة و عینھ 

  و ھو عدو یعمل لالضرار بك 

  و بكل أھل بلدتھ 

  لن یتمتع بما جمع من ثروة لكنھ و 

  ستخرب أجران غاللھ 

  و ستنتزع ممتلكاتھ من ید أطفالھ 

  و تعطى لغیره 

  ایاك أن تتالعب فى حدود األرض الزراعیة 

   حتى ال یستولى علیك الفزع , حین تساق الى المحكمة

  احترم الحدود و ال تتعدى على ممتلكات الغیر 

  یرضى عنك االلھ 

  اذا أردت أن تحیا سعیدا 

  حاضرا فى قلبك على الدوام (رب كل شئ) فاجعل االلھ 
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  ال تتعدى على حرث اآلخر 

  خیر لك أن تلزم حدودك و ال تتعدى على حقوق غیرك 

  و بدال من الطمع فیما فى ید الغیر 

  رع حقلك ركز جھدك فى أن تز

  عندھا , ستجد كل ما تحتاجھ 

  و تجنى خبزك من حرثك 

  غشان المكیال الذى یعطیكھ االلھ خیر لك من خمسة آالف تكسبھا بال

  الرزق الذى یأتى بالتحایل ال یمكث یوما واحدا فى المخزن  و

   ةو ال یصنع منھ خبز و ال جع

  و ال یبارك فیھ االلھ 

  فسرعان ما یتبدد 

  فى ید االلھ   أن تكون فقیرا

  لغشخیر لك من ثروة تأتى با

  و أنت مرتاح البال ان أرغفة قلیلة تكسبھا و 

  شقاء تأتیك مع الھم و الخیر لك من ثروة 

 ----------  

  

   -:الفصل السابع 

  ال تلھث وراء الثروة 

  و ال تجعل المال كل ھمك 

  فمھما فعلت , لن تكسب أكثر من رزقك 

  در (ریننت و شاى) حسب ما قرره لك أرباب الق

  ال تشغل بالك بأمور تشتت الذھن بال جدوى 

  فكل انسان مقدر لھ ساعتھ 

  د نفسك فى طلب المزید من الرزق ھال تج
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  عندما تكون قد حصلت بالفعل على حاجتك 

  ألن الثروة لو أتتك من طریق السرقة 

  فانھا ال تمكث معك سواد اللیل 

  و حین یطلع النھار تكون قد تبددت 

  سترى مكانھا و لكنھا لن تكون ھناك  و

  و عندئذ ال تتعجب من زوالھا 

  فربما انشقت األرض و ابتلعتھا 

  فغاصت فى جوفھا و نزلت الى العالم السفلى 

  أو استقرت فى كھف بقدر حجمھا 

  أو ربما اتخذت أجنحة مثل األوز و طارت الى السماء 

  ال تفرح بثروة أتت من طریق السرقة 

  من الفقر و ال تشكو 

  فى المقدمة یندفع فان رامى السھام الذى 

  یجدا نفسھ وحیدا 

  و قارب الطماع ال یبحر بخفھ (یغرز فى الطین) 

  أما قارب الرجل الرزین القانع 

  فھو یقلع مع النسیم (من خفتھ) 

  ل "آتون" حین یشرق قرب قربانا 

  و ابتھل الیھ أن یھبك الصحة و السالمة 

  الیھ فى حیاتك و سیمنحك ما تحتاج 

  و ستأمن من الخوف 

  

   -:ثامن الفصل ال

  الناس قلوب ضع طیبتك فى 

  حتى یحییك كل انسان 
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  )  النظام / الخیر رمز النور/ فان الناس تحیى الكوبرا المنتصبة فوق جبین الملك (

  )  الفوضى / الشر / رمز الظلمة بینما تبصق على ثعبان "عبیب" (

  لبذیئة احفظ لسانك من الكلمات ا

  یحبك الناس  

  و تجد مكانك فى المعبد 

  و تطعم من خبز القرابین 

  و یحترمك الناس فى شیخوختك 

  (بكل احترام و تبجیل)و توارى فى كفنك 

  و تكون فى مأمن من بطش االلھ 

  ال تفضحن انسانا بھتك سره 

  یكون سبب فراره خفیا  عندما

  ا أم شر و اذا كنت مستمعا لتحكم فى شئ سواء أكان خیر

  فافعل ذلك فى الخارج حیث ال تسمع 

  را حسنا على لسانك یو ضع تقر

  و تلطف فى تقریرك 

  أما ما قبح فأخفھ فى بطنك 

  

   -:الفصل التاسع 

  ال تصاحب الرجل األحمق 

  و ال تقترب منھ لتحادثھ 

  و احذر ان تتحدث مع رئیسك بطریقة غیر الئقة 

  أو توجھ لھ اھانة 

  بكلماتھ  و ال تجعلھ یوبخك

  و ال ترد علیھ كلمة بكلمة 

  فأنت لست ندا لھ 
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  تحدث بندیة مع من ھم فى نفس مقامك 

  و احذر االندفاع فى الكالم 

  ان الكالم المندفع یخرج من القلب الغاضب 

  كالزوبعة التى تسبق المطر 

  ان االنسان یبنى و یھدم بلسانھ 

  بكلمات قاسیة فى نوبة غضب یتفوه فقد 

  الضرب بسببھا عبارات یستحق أو یجیب ب

  ألنھا تحمل فى طیاتھا الشر 

  و قد یسعى بین الناس و یخلق بینھم الشجار 

  حامال أكاذیب و افتراءات 

  مثلھ فى ذلك مثل المعداوى 

  یمضى وقتھ جیئة و ذھابا 

  و یصنع فخاخا بكلماتھ 

  یروح و یغدو بالمشاحنة 

  مھما أكل و شرب فى داخل بیتھ و 

  یفتضح فى النھایة فان أمره س

  و الیوم الذى تكشف فیھ جرائمھ 

  یكون بؤسا على أطفالھ 

  الساعى بین الناس بالوشایة لیت خنوم یأتى لذلك 

  یعید تشكیل قلبھ (وعیھ) حتى 

  فھو كابن الذئب فى المزرعة 

  تدور عینھ فى مآقیھا 

  و یثیر الشجار بین االخوة 

  و یجرى كالسحاب أمام كل ریح 

  الشمس فیحجب نور 
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  و ھو كالتمساح الصغیر حین یضرب بذیلھ 

  و ینكمش على نفسھ 

  حلو الشفاه , مر اللسان 

  تشتعل النار فى جوفھ 

  ال تصاحب مثل ذلك الرجل 

  و اال یذھب بك الفزع 

  تسوء عاقبتك و 

  

   - :الفصل العاشر 

  

  
  لبحرى , الملك تحتمس الرابع , مشھد من مقبرة "مننا" , الكاتب و المشرف على حقول ملك الصعید و الوجھ ا

  سنھ قبل المیالد) , و ھى تقع بمنطقة شیخ عبد القرنة , البر الغربى ,  ١٤٠٠, دولة حدیثھ (حوالى  ١٨أسرة 
  األقصر .

  

  ال تحیى رجال أحمق رغما عنك 

  ال تفعل ما ال یرغبھ قلبك 

  ال تلقى علیھ التحیة ریاءا و 
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  صدرك شئ تجاھھ عندما یكون فى 

  تتكلم مع انسان كذبا ال 

  ذلك ما یمقتھ االلھ  ف

  اجعل لسانك متسقا مع قلبك 

  حتى تكون كل طرقك ناجحة 

  كن ثابتا مطمئنا أمام اآلخرین 

  و تذكر أن االنسان فى مأمن فى ید االلھ 

  االلھ من یزیف الكالم انھ لممقوت من 

  ألن أكبر شئ یكرھھ ھو النفاق 

  

   -:الفصل الحادى عشر 

   تابع ن فى متاع ال تطمع

  و ال تتطلعن (جوعا) لخبزه 

  فلن تستطیع ھضمھ 

  و سیكون غصة فى حلقك , و ستتقیأه 

  ان من یحصل على رزقھ بالتحایل و باألیمان الكاذبھ 

  فلن ینتفع بھ , و لن یبارك لھ االلھ فى رزقھ 

   >> الكدب ما لوش رجلین<<     ان الكذب و التضلیل ال یثمر أى نجاح 

  كل صنیع حسن تقوم بھ و یفسد 

  و سینكشف أمرك حتما , و تالم أمام رئیسك 

  و عندھا لن تستطیع أن تبرر فعلتك 

  و ستتلعثم فى حدیثك 

  و لن یستجیب االلھ دعاءك 

  و ستجاب تضرعاتك باللعنات 

  و ستلقى جزاءك 
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  و ستتقیأ كل لقمة كسبتھا , 

  و تفقد كل ثروة أتتك من طریق غیر شریف 

  یسرق الفقراء حین یفتضح أمره  تأمل حال من

  و یساق الى المحكمة , لیعاقب بالضرب 

  و حتى عندما یصفح عنھ رئیسھ 

  فانھ یكون محقرا أمام مرؤوسیھ 

  تابع ایاك أن تقترب من متاع 

  و اذا رأیتھ یسیر أمامك فى الطریق 

  فأفسح لھ الطریق و ابتعد عن متاعھ 

  

   -:ثانى عشر الفصل ال

  دى أحد النبالء اذا كنت تعمل ل

  فال تطمع فى ثروتھ 

  و ال تعط مقدارا عظیما من الخبز تبذیرا 

  حافظ على األمانة و احفظ ممتلكاتھ 

  یبارك لك االلھ فى رزقك 

  ال تشاركن رجال كذوبا فى حدیثھ السیئ  

  و ال تصاحبن الحاقد   

  اذا أرسلك رئیسك لنقل التبن و 

  فابتعد عن مكیال الغالل 

  تمد یدك على ما لیس ملكك و ایاك أن 

  ألن الطویل الید اذا كشف ستره 

  فلن یرسلھ أحد مرة أخرى ألى مھمة 

  و سیطرد من عملھ 
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   - :عشر لث الفصل الثا

  

  
  مشھد من مقبرة "مننا" , الكاتب و المشرف على حقول ملك الصعید و الوجھ البحرى , الملك تحتمس الرابع , 

  سنھ قبل المیالد) , و ھى تقع بمنطقة شیخ عبد القرنة , البر الغربى ,  ١٤٠٠, دولة حدیثھ (حوالى  ١٨أسرة 
  األقصر .

 

  ال تضرن رجال بجرة قلم على ورقة بردى 

  ان ذلك یمقتھ االلھ 

  و ال تؤدین شھادة كذبا 

  رجال من مكانھ بلسانك (أى بشھادة الزور) ین و ال تقص

  و ال تفرضن ضریبة على شخص ال یملك شیئا 

   تستعملن قلمك فى الباطل و ال

  و اذا وجدت فقیرا علیھ دین كبیر 

  فقسمھ الى ثالثة أقسام 

  و سامحھ فى اثنین , و أبق واحدا 
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  ستجد ذلك سبیال للحیاة ف

  و ستنام فى اللیل نوما عمیقا (مرتاح البال) 

  و حین تستیقظ فى الصباح ستجد أن ما فعلتھ على ألسنة الناس  

  لغیرك  و قد صار مثال أعلى

  لك مدحھم حب الناس و ان 

  خیر من ثروة تكنزھا فى المخازن 

  راحة البال و تناول الخبز مع 

  خیر من ثروة تجلب معھا النكد و الكدر 

  

   - :الفصل الرابع عشر 

  ال تفرضن على نفسك احترام شخص 

  اذا شعرت أنھ لیس جدیرا بذلك 

  و ال تجھدن نفسك لتبحث عن یده (أى مساعدتھ) 

  قال لك : خذ ھذه الھدیة (الرشوة)  اذا

  ان ذلك لیس باألمر الھین 

  علیك برفض ما عرضھ علیك 

  و ال تخجل منھ , و ال تنحنى أمامھ 

  و ال تتجھ بنظرك بعیدا عنھ 

  كن قویا أمامھ 

  و سلم علیھ بفمك و قل لھ "سالما" 

  و حین یجدك قویا 

  سیتوقف عن مالحقتك 

  و سیكون ذلك نجاحا لك 

  بعد مرة , سیدعك و یذھب بعیدا و مرة 
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   -:عشر خامس الفصل ال

  كن ماھرا فى عملك , تعلو مكانتك 

  و ال تغمسن قلمك فى المداد لتضر بھ أحدا 

  ) رمز تحوت , رب القلم ان أصابع الكاتب ھى منقار طائر األیبیس (

  احذر أن تستخدم قلمك فى الباطل 

  ألن ذلك ال یرضى تحوت 

  (معبده) فى "خمنو" (األشمونیین , محافظة المنیا)  الذى یسكن فى بیتھ

  ان عینھ تطوف حول األرضین 

  فاذا رأى شخصا یستخدم قلمھ فى الباطل 

  فى النیل لیذھب بھ الفیضان برزقھ فانھ یلقى 

  ان من یستخدم قلمھ فى الباطل 

  لن یحفظ اسم ابنھ فى السجالت (لن یخلد اسمھ)

  حیاتك  احفظ ھذه الكلمات فى قلبك طوال

 .و انقلھا الى أبنائك 
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   -:الفصل السادس عشر 

  

  
  , دولة حدیثھ ,  ١٩تحوت یقف بجوار المیزان . أحد مشاھد كتاب الخروج للنھار , من بردیة "حو نفر" , أسرة 

  و تعرض بالمتحف البریطانى .
  

  ال تطففن المیزان 

  الغالل و ال تنقصن من أجزاء مكاییل 

  مكاییل الحقول , ثم تھمل مكاییل الخزانة فى ن و ال ترغب

  )  أى ال تتخذ مكاییل و معاییر مختلفة تخدم مصلحتك (

  ,فان تحوت یقف بجوار المیزان 

  قلبھ ھو لسان المیزان  و 

  ما أعظم تحوت , 

   المیزان  ھو الذى علم االنسان كیف یستخدمف

  ایاك أن تتخذ لنفسك موازین منقوصة 

  بقدرة االلھ ان الرزق یأتى 

  و مھما حاولت أن تخسر المیزان 

  فلن یبارك االلھ فیما تكسبھ من ذلك الفعل الدنئ 

  فابتعد عنھ , و اذا رأیت انسانا یغش 

  اقنع بما لدیك و ال تطمع فى المزید 
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  ال تشتھى النحاس أو الكتان الناعم 

  غشان ثوبا من الكتان الناعم تحصل علیھ بال

  م االلھ لن ینفعك حین تقف أما

  و حین یوزن قلبك یوم الحساب  

  ان ھذا الثوب الفاخر الذى تحصل علیھ بطریق غیر شریف 

  مثلھ مثل قشرة الذھب التى توضع فوق السبیكة 

  لتلمع أمام األعین و كأنھا ذھب 

  , و تسقط القشرة الزائفة ثم یأتى الصباح 

  و یظھر المعدن الحقیقى 

  

   - :الفصل السابع عشر 

  (مكیال الغالل)  "عین وادجت"مكیال  ال تنقصن

  و ال تتالعبن بأجزائھ عند الكیل 

  ال بالزیادة و ال بالنقصان 

  أوف المكیال حسب سعتھ بدقة 

  اجعل یدك تكیل بالحق 

  ال تتخذن لنفسك مكیاال ذا سعتین (حجمین) 

  و اال ساءت عاقبتك 

  الھاویة فى سقطت و 

   "رع"ان المكیال ھو عین 

  رجل المدلس و ھو یمقت ال

  ان الرجل الذى یغش فى المكیال 

  یوم الحساب عینھ ستشھد علیھ 

  و ایاك أن تتسلم ضرائب من فالح 

  ثم تدعى أنك لم تتسلمھا 
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  و تفرض علیھ ضریبة أخرى 

  و ال تتآمر مع من یقوم بكیل الضرائب 

   الحكومة لتقلل من قیمة الضرائب التى تتسلمھا 

  كیل الحصاد علیك باحترام القوانین عند 

  فان ذلك أعظم عند االلھ من الحلف بالعرش العظیم 

  

   - :الفصل الثامن عشر 

  ال ترقد فى اللیل متخوفا من الغد 

 ألننا ال ندرى عندما ینبثق الفجر ماذا یكون علیھ الحال فى الغد 

  احكام تدبیره فى دوما االلھ ف

   >> یر و الرب فى التدبیرالعبد فى التفك<<   و ظنونھ تفكیره فى دوما و االنسان 

  الكلمات التى یتكلمھا االنسان شئ و 

  أما أفعال االلھ فھى شئ آخر 

  ال تقولن "لیس لى خطیئة" (ال تدعى أنك بال خطیئة) 

  و تشغل نفسك بالبحث عن أخطاء اآلخرین 

  ان االلھ وحده ھو المطلع على أخطاء البشر 

  و قلوبھم بین أصابعھ 

  نجاح أو اخفاق  أمام االلھ , ال یوجد

  مخلوق كامل وال یوجد 

  و مھما سعى االنسان للكمال 

  فقد یفسد سعیھ فى لحظة واحدة 

  راجح العقل , قوى القلب (العزیمة)كن 

  ال تجعل من لسانك ربان سفینتك 

  اذا كان اللسان ھو الدفة 

  قائد السفینة االلھ (رب كل شئ) ھو فان 



105 
 

  

   - :الفصل التاسع عشر 

  قاعة المحكمةالقاضى فى تقف أمام ال 

  ثم تزیف كلماتك 

  و ال تتذبذب فى ردودك 

  حین یوجھ لك الشھود اتھاما 

  و ال تفتعل القسم بااللھ 

  لتحاول أن تمرر كذبك 

  قل الصدق أمام الشریف (القاضى) 

  كون موضع ثقتھ تحتى 

  فاذا حضرت أمامھ فى الیوم التالى 

  فانھ یقبل كل ما تقول 

  المستشارین)مجلس الثالثین ( یعرض قضیتك علىو 

  للنطق بالحكم  ایحدد لك موعدو 

  

   - :الفصل العشرون 

  رجال یقف فى قاعة المحكمة تخدعن ال 

  لكى تدین رجال بریئا 

  و ال تمیلن لرجل بسبب مالبسھ الفخمة 

  كن عادال , و اقبل الناس على اختالفاتھم 

  سواء ارتدوا أفخر الثیاب 

  أو ارتدوا خرقا بالیة 

  و ال تقبلن ھدیة (رشوة) الرجل القوى 

  و ال تظلمن الضعیف من أجلھ 

  ألن العدل ھبة عظیمة من االلھ 
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  یعطیھا من یشاء

  و ھى التى تنجى الضعیف فى محنتھ 

  ال تفتعل لنفسك وثائق مزیفة 

  ن ذلك جریمة تستحق االعدام فا

  ألنھا تعادل جریمة الحلف كذبا 

  ال تزیفن فى الدخل على دفاترك 

  لتتحایل على مشیئة االلھ و تدبیره األرزاق 

  ال تجلبن على نفسك غضب االلھ 

  و تتجاھل أرباب األقدار (ریننت و شاى) 

  أعد كل شئ ألصحابھ 

  بذلك تفز بالحیاة (األبدیة) 

  ال تغتصب متاع غیرك 

  و اال ساءت عاقبتك 

  

   - :الفصل الحادى و العشرون 

  أضر بك ال تبحثن عن رئیس قوى لیحمیك ممن 

  و ال عمن یحمیك من كراھیة البعض 

  و ال تقولن أوجد لى مخلصا 

  ألن رجال یكرھنى قد أضر بى 

  نك ال تعرف تدابیر االلھ ا

  الغد فال تخشى 

  سلم أمرك لاللھ 

  اجلس فى ھدوء و سكینة 

  و ستطرد سكینتك كل الھموم 

  ان التمساح الذى ال یصدر عنھ صوت 
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  یكون الفزع منھ شدیدا 

  شخص  ألى تكشف عن قلبك (أى ال تكشف أسرارك) ال 

  فقد یستخدم البعض تلك الثقة فى االساءة لك 

  انسانا یكشف عما فى قلبھ و ال تصاحب 

  ان الرجل الذى یكتم كالمھ فى جوفھ 

  یؤذى غیره بكالمھ خیر من الذى یثرثر و 

  لن تبلغ الكمال بالسعى بین الناس بالنمیمة و الوشایة 

  مت و السكینة  و انما بالص

  

   -:الفصل الثانى و العشرون 

  ال تستفز خصمك فى الجدال 

  لتجعلھ یخبر بما فى قلبھ 

  و ال تقفز فجأة و تقف أمامھ 

  قبل أن تفھم جیدا ماذا فعل 

  أوال  كلماتھ تأمل 

  و حافظ على ھدوئك و سكینتك 

  حتى یأتى دورك فى الرد علیھ 

  عندئذ سیحالفك النجاح 

  ما فى قرارة جوفھ   دعھ حتى یفرغ

  كن مطمئنا 

  و سیكشف عن نفسھ بنفسھ 

  اقبض على قدمھ (جر رجلھ) 

  و لكن ال تؤذیھ 

  احترس منھ , و ال تتجاھلھ 

  انك ال تعرف تدابیر االلھ حقا , 
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  و ال یمكنك أن تعرف الغد 

  سلم أمرك لاللھ 

  اجلس فى ھدوء و سكینة 

  و ستطرد سكینتك كل الھموم 

  

   - :و العشرون الفصل الثالث 

  اذا جلست الى مائدة شریف 

  فال تكن أول من یتحدث 

  أول من یلوك الخبز و ال 

  اذا كنت شبعانا و 

  ال ترفض المشاركة فى الطعام ف

  تظاھر بأنك تلوك اللقمة و انما 

  الذى أمامك طبق و انظر الى ال

   جعلھ یكفى حاجتك و ا

  ان الشریف عظیم فى منصبھ 

  نضح المزید من الماء كلما أخذت منھا و ھو كالبئر التى ت

  

   - :الفصل الرابع و العشرون 

  ال تتجسس على شریف فى بیتھ 

  لتنقل أخباره الى آخر 

  و ال تجعلن كالمك یذاع فى الخارج 

  حتى ال یتألم قلبك 

  ھبة من االلھ (ضمیره) ان قلب االنسان 

  فاحذر أن تھملھ 

  ان من یعمل عند شریف 
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  ث سمعتھ ال یجدر بھ أن یلو

  و ال یجب أن یتردد اسمھ على ألسنة الناس فى الشارع (بالقیل و القال)

  

   - :الفصل الخامس و العشرون 

  
  عازف الھارب األعمى . من مقبرة "ناخت" , و ھو كاتب و عالم فلك , عاش فى عصر الملك تحتمس الرابع , 

  المقبرة بمنطقة شیخ عبد القرنة , البر الغربى , سنھ قبل المیالد) . تقع  ١٤٠٠, دولة حدیثھ (حوالى  ١٨أسرة 
  األقصر .

  

  ال تسخرن من أعمى 

  و ال تھزأن من قزم 

  و ال تستخفن برجل أعرج 

  و ال تحقرن رجال "عقلھ فى ید االلھ" (أى مریض عقلیا) 

  اذا تعدى حدوده تكونن عابس الوجھ و ال 

  المواد التى یصنع منھا الطوب اللبن ) ( و ھى خلق االلھ االنسان ان االنسان من طین و قش 

  و ھو یبنى و یھدم كل یوم 

  قد یجعل االلھ ألف انسان فقیرا بمشیئتھ 

  و قد یجعل ألف انسان نبیال بمشیئتھ 

  (أى یموت) ما أسعد من یصل الى الغرب 

  و ھو آمن فى رعایة االلھ 
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   -:الفصل السادس و العشرون 

  ال تجلسن فى بیت الجعة 

  (أى ال تتملق األغنیاء و النبالء) ط من ھو أكبر منك مقاما لكى تخال

  صاحب من ھو فى مثل مقامك 

  یطل على العالم من بعید (من السماء) "رع" ان 

   و مع ذلك فنوره یصل للخلق جمیعا 

  اذا رأیت رجال أعظم منك فى الخارج 

  فقدم لھ االحترام 

  عة مد ید المساعدة لرجل مسن اذا كان قد ثمل من الج

  و احترمھ كما یحترمھ أوالده 

  ان الذراع القوى ال یكل عندما ینكشف (لیساعد الغیر)

  و الظھر ال ینكسر عندما ینحنى (احتراما) 

  ان المرء ال یخسر شیئا حین یجعل حدیثھ عذبا 

  و ال یكسب شیئا حین یجعل حدیثھ فظا 

  الربان الذى یرى من بعید و 

   ال یتحطم قاربھ 
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   -:صل السابع و العشرون الف

  

  
  نقش بارز على الخشب یصور "حسى رع" , و ھو طبیب أسنان و كاھن عاش فى عصر الملك زوسر , أسرة 

  سنھ قبل المیالد) .  ٢٧٠٠ثالثھ , دولة قدیمة (حوالى 
  

  ال توجھ اھانة لمن ھو أكبر منك سنا 

  ألنھ شاھد "رع" قبلك  

  ال تجعلھ یشكوك آلتون عند شروقھ 

   "مسناقائال : "شاب آخر قد سب 

  فان ذلك شئ مؤلم 

  أن یسب شاب رجال مسنا 

  سنا  كعلى من ھو أكبر منبك أن ترد ال یجدر 

  اذا ضربك , فضع یدك فوق صدرك (أى ال تدافع عن نفسك) و 

  ھانك , فالتزم الصمت , و ال ترد أو اذا وبخك و 

  فاذا حضرت أمامھ فى الیوم التالى 

  ك الخبز سیقدم لفانھ 

  اذا فعل ذلك , قدم لھ الشكر 

   یشكر صدیقھو فان كلب الصید ینبح 

  حین یعطیھ الطعام 
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   -:الفصل الثامن و العشرون 

  اذا وجدت أرملة تمد یدھا على حقلك 

  فال تقبض علیھا 

  و تذرع بالصبر و أنت تسألھا عن شخصیتھا 

  و ال تمر على غریب باناء زیتك 

  منھ أن تعطیھ شیئا  ضو ترف

  ان االلھ یبارك فى متاعك 

  حین تتقاسم ما لدیك مع أخوتك  

  ان الذى یتواضع للفقراء خیر عند االلھ 

  ممن یتملق األغنیاء 

  

   -:الفصل التاسع و العشرون 

  

  
  مشھد لبحارة فى سفینتھم . من مقبرة "سن نفر" عمدة مدینة طیبة (األقصر) فى عصر الملك أمنحتب الثانى , 

  سنة قبل المیالد) . تقع المقبرة بمنطقة شیخ عبد القرنة , بالبر الغربى  ١٤٣٠دولة حدیثھ , (حوالى  , ١٨أسرة 
  , األقصر .
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  ال تمنعن أناسا من عبور النھر 

  عندما یكون فى قاربك مكان 

  فحین تمد ید المساعدة لآلخرین 

  االلھ یده بالمجداف وسط اللجة العمیقة لك یمد 

  ى النھر ال تتخذ معدیة ف

  تحصل من الناس أجرة للعبور ثم 

  خذ األجرة من الرجل صاحب الثروة 

  و رحب بمن ال یملك شیئا (ال تسألھ أجرا) 

  

   -:الفصل الثالثون 

  الثالثین   لتامل ھذه الفصو

  فانھا تعلم و تھذب 

  و ھى من أھم الكتب 

  ألنھا تجعل الجاھل حكیما 

  فاذا قرئت أمام الجاھل 

  من جھلھ ا أصبح طاھر بھ

  فامأل نفسك بھا , و ضعھا فى قلبك 

  لتكون رجال عالما بھا 

  و تعلمھا غیرك 

  ان الكاتب الماھر فى عملھ 

  یكون جدیرا بالعمل فى بالط جاللة الملك 

  

  و" *** ی"بم(األب االلھى) *** نھایة التعالیم التى نسخھا الكاتب "سنو" ابن الكاھن 
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  ثامنالفصل ال

  م حسن على تعالیم الحكیم "أمنموبى" تعلیق دكتور سلی
  

  ) التعلیق التالى على تعالیم الحكیم ١٧كتب دكتور سلیم حسن فى موسوعة مصر القدیمة (جزء رقم 

   -"أمنموبى" :
  

  من مقدمة ھذه التعالیم نعلم أن أمنموبى ھو ابن "كا ناخت" , و أنھ تزوج من السیدة "تاوسرت" 

  كتب لھ أبوه ھذه التعالیم .  و أنجب "حور ماخر" , و ھو الذى

  یحمل "حور ماخر" ألقابا دینیة كثیرة تربطھ بمعبد "بانوبولیس" (أخمیم , محافظة سوھاج) , غیر 

  أن ھذه األلقاب نادرة الوجود فى الوثائق المصریة األخرى . 

  أما ألقاب والدتھ فھى عادیة , شائعة , غیر أنھا ال تدلنا على المكان الذى أتت منھ . 

  . و عندنا مثل واحد معروف من و تقسیم متن ھذا الكتاب الى أبیات من الشعر لیس باألمر العادى 

  و أعنى بذلك قصیدة سنوسرت الثالث المكتوبة فى ورقة ؛ ھذا النوع من األسرة الثانیة عشرة 

  "الالھون" . 

  المیالد , و ھى قصیدة و كذلك عثرنا على مثلین فى الدیموطیقى : األول حوالى القرن الثانى قبل 

  ھجائیة . و الثانى یرجع تاریخھ الى القرن األول بعد المیالد , و ھو مكتوب فى ورقة "الیدن" 

  األخالقیة .

  

   - التعالیم كتبت شعرا :

  شئ فرید  فى المتون الھیراطیقیة , غیر أنھ كرر فى ورقة ھو مرقومة  لو تقسیم التعالیم الى فصو

  ة الذكر , و تحتوى على خمسة و عشرین فصال فى الحكم األخالقیة . "الیدن"  نفسھا اآلنف

  أما من ناحیة صیاغة الشعر فلیس ھناك قافیة و ال وزن معین , و التأثیر الشعرى نلحظھ فقط 

  من المقابلة فى األبیات .

  و سطور ھذه التعالیم مركبة من مقطوعات , كل مقطوعة مركبة من سطرین , و ما شذ عن ذلك 



115 
 

  . سطر واحد فى سطرین ى من حذف سطر أو ادماج سطرین فى سطر واحد أو كتابة أت

  و كذلك نجد مقطوعات مكونة من أربعة أسطر . 

  و لحسن الحظ وصلت الینا كل ھذه التعالیم كاملة من أولھا الى آخرھا , فكان ذلك مساعدا لنا قدر 

  المستطاع أن نصل الى كنھھا و غایتھا . 

  

   - رسالة خاصة للعالم : "أمنموبى" یحمل

  الواقع أن "أمنموبى" كانت لھ رسالة یحملھا الى العالم , اذ أنھ ترك النصائح العادیة ظھریا . 

  و أول ما یلفت نظر القارئ فى تعالیمھ التى تتألف من ثالثین فصال شیئان : ھما تدین ھذا المؤلف 

  الشاعر , و اعتدالھ . 

  من الكتب المعروفة فى األخالق و التعلیم عند المصریین القدامى ما  و الواقع أنھ لم یصلنا الى اآلن

  , و لذلك یجب علینا أن نعتبر تعالیم "أمنموبى" من أمتع الكتب و أعظمھا یظھر لنا مثل ھذه الروح 

  حریصا على أن یضع فى أول تعالیمھ الغرض األساسى من تدوینھا فى  "أمنموبى"قیمة . و لقد كان 

  من كتابھ و بخاصة فى السطرین الخامس و السادس . و قد كان أول من لفت النظر  الفصل األول

  الى ذلك ھو األستاذ "سبیجل" اذ أنھ كان أول من فھم المعنى الحقیقى لھذین السطرین فیقول : ان 

  ھذا الكتاب یحتوى على بدایة درس الحیاة و االرشاد للخیر , وكل قواعد االنخراط بین كبار 

  ن و آداب معاملة رجال القصر و النبالء . ثم یذكر لنا بعد ذلك فى السطرین الخامس الموظفی

  و السادس و ھما یعبران عن ھدفھ : "و لیعرف كیف یجیب (شفویا) عن سؤال یلقى علیھ و أن یرد 

  (كتابة) على مسألة لمن یستفسر عنھا"  . 

  "أمنموبى" من الحكماء و رجال الفكر أن و لقد الحظنا فى التعالیم السابقة التى فاه بھا من سبق 

  الصالح كان فضیلة و أن التفكیر فى الموت و األبدیة كان حافزا یدفع االنسان الى أن یسلك 

  الصراط السوى فى الحیاة الدنیا , و أن االلھ ھو الذى یسعد و یغنى . و لكن كان التدین فى نظر 

  الذى كرة وجود االلھ فى نظره ھى المستوى "أمنموبى" یقوم بدور أعظم من ذلك . اذ كانت ف

  . وضعھ أمامھ لفھم الحیاة 

  االلھ ھو الذى یجب أن یكون مدیرا لسكان سفینة الحیاة , و ھو رب األرزاق , لذلك یجب على 

  االنسان أال یخاف غیره , و أن الكمال لاللھ وحده . و أن االنسان ھو المخطئ و  الحساب ینتظر 
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   . اولة االنسان الوصول الى الكمال ضرب من المحال , و أن محالمخطئ 

  و مجمل القول أن االلھ ھو القوى القھار , و أن االنسان خلق ضعیفا , و مع ذلك فان االلھ كذلك 

  عادل , فیمكن لالنسان أن یتكل علیھ . و االلھ یبارك العمل و یحب الخیر و كرم الضیافة , و لكنھ 

  د الموت یكون االنسان فى ید االلھ : "ما أسعد الذى قد وصل الى یمقت التملق و الغش . و بع

  الغرب (مات) و ھو آمن مطمئن فى ید االلھ" .

  و لقد كان المثل األعلى بین الناس فى نظر "أمنموبى" ھو الرجل الرزین أى الرجل المتواضع 

  الرجل األحمق أى  المعتدل فى حیاتھ . و نقیض الرجل الرزین أو الحلیم فى نظر "أمنموبى" ھو

  الحاد الطبع , المندفع , المتوحش , الغضوب . و یجد القارئ أن المؤلف جعل مدح الرجل الررزین 

  و ذم الرجل المندفع من أھم النقاط التى تناولتھا تعالیمھ . فنرى ھذا الحكیم الذى شاب فى تأدیة عملھ 

  ة (الصمت) .یذكر ابنھ دائما بأن المثل األعلى فى الحیاة ھو الرزان

  و قد كان "أمنموبى" یسیر على نھج غیره من الحكماء الذین سبقوه مثل "بتاح حتب" و "آنى" من 

  حیث أنھ كان یحث على اعالء القیم االنسانیة فى الحیاة العملیة , فنراه یشیر الى واجبات الموظف 

  مینا و أن یكون متسامحا مع و یقول أنھ البد أن یكون عادال مستقیما رحیما و یطلب الیھ أن یكون أ

  و أال یسئ استعمال فن الكتابة السامى .الفقیر و یحذره الغش فى الدفاتر 

  و كذلك نجد حكیمنا یضع قواعد لسلوك االنسان مع أخیھ االنسان خارج أعمالھ الرسمیة و یحض 

  شراف باألصول على أال یختلط االنسان اال بمن ھو فى نفس مقامھ , و أن یتحدث مع النبالء و األ

  و أال یتعدى حدوده . 

  و كذلك یجب على االنسان أال یتملق األشراف , بل یجب أن یكون مستقال بنفسھ عنھم , و مع ذلك 

  و لكن یجب علیھ فى , یكون مؤدبا نحوھم . و كذلك یجب علیھ أال یكون عالة على األشراف العظام 

  و أكبر منھ سنا باالحترام و األدب .الوقت نفسھ أن یعاملھم كما یعامل االنسان من ھ

  و یجب على االنسان أن یكون طلقا , فان البشاشھ ال تكلفھ شیئا . 

  و یحض "أمنموبى" على أن یكون االنسان لین الجانب مع المرأة الفقیرة (و خاصة األرملة) التى قد 

  ضیافة للغریب , تضطرھا الظروف لمد یدھا على غالل حقلھ و أن یسامحھا , و أن یكون حسن ال

  و أن یكون رحیما باألعمى و المقعد و القزم , و أن یمد ید المساعدة لمن یرید أن یعبر النھر من 

  ضفة الى أخرى , و أال یأخذ أجرا من عابر فقیر . 
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  و فضال عن ذلك یجب على المرء أال یتطاول على شریف و أال یعارض من ھو أكبر منھ مقاما , 

  , و حتى اذا لطمھ , فلیضع یده على صدره . وبعد انتھاء العاصفة , سینتھى كل و ان أساء معاملتھ 

  شئ و یعود الصفو و یعطیھ الشریف من خبزه . 

  و یجب على المرء أیضا أن یمسك لسانھ عن قول السوء , اذا أراد أن یحظى باحترام الناس .

  ب عن مخالطتھم . و لیكن بصیرا و حذرا , و أن یحترس ممن یجلبون المتاعب و لیرغ

  و ھذا شئ یسیر مما جاء فى تعالیم "أمنموبى" , و منھا یرى القارئ الفرق بینھا و بین ما كتبھ 

  حكماء العصور التى سبقتھ . 

  فال غرابة اذن أن تعد ھذه التعالیم بحق مصدرا عظیما لألمم المجاورة و بخاصة فلسطین التى 

  و العرفان .تعتبر مصر األم التى ترضعھا لبن العلم 

  

    -كتاب "سفر األمثال" و تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى" :

  ظھر عدد من األقوال المأثورة أمثاال فى "سفر األمثال" العبرى , و قد وجد ما یشابھھا فى تعالیم 

  "أمنموبى" مشابھة قویة فى األفكار و فى األسالیب , مما أثار موضوعا طریفا للبحث ذا أھمیة 

  و ال یخفى أن بعض ما جاء فى سفر األمثال وجد فى كتابات لماء كتاب العھد القدیم . عظمى لع

  الحكماء فى كل البالد و كل العصور .

  مما أوجد بشبھھا الكبیر فى كال الكتابین ؛ على أن ھناك أمثاال أخرى لیست بالقلیلة تلفت النظر 

  قد نقلت عن تعالیم األمثال العبرانیة   ھا ترجع الى أصل واحد , فتكون ھذهالنظریة القائلة بأن

  و "أمنموبى" أخذا من كتابات قدیمة ."أمنموبى" أو أن كال من العھد القدیم 

  و فى كتاب سفر األمثال العلماء  األلمان من  "أمنموبى"و قد لفت ما وجد متشابھا فى كتاب 

  ھو البحث عن الصلة بین  كتاب العھد القدیم , و خلق لھم موضوعا جدیدا و ةساالمشتغلین بدر

  اآلداب العبریة و مصر القدیمة .

  , و قد و "ھیوبرت جریم" و أول من بحث فى ھذا الموضوع "أدولف ایرمان" و "كورت زیتھ" 

  بعض الضوء على عالقة الكتابین بعضھما ببعض , و لكن البحث المستفیض فى ھذا  ألقى كل منھم

  سمان" .الموضوع یرجع الفضل فیھ الى "ھوجو جر

  و فیما یلى ما جاء فى كتاب سفر األمثال رصدناه حذاء ما جاء فى تعالیم "أمنموبى" جنبا الى جنب 
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  حتى یرى القارئ التشابھ بین الكتابین . 

  و الواقع أن كتاب سفر األمثال قد استعار أمثالھ ھذه من كتاب "أمنموبى" . 

  استعار منھ سفر األمثال ال یستند على حجة قویة و الرأى القائل بأن "أمنموبى" قد أخذ من غیره ثم 

  الى اآلن .

  

   - و ھاك المقارنة :

  تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى"  سفر األمثال
  
     ٢١نص :  ٦صل ف

  اربطھا على قلبك دائما , قلد بھا عنقك 

  
   ١فصل 

  و انھ لمن الخیر أن تضعھا فى قلبك  
  و احذر أن تھملھا 
  تقر فى صندوق بطنكدع ھذه التعالیم تس

  
  

   ٢٢نص :  ١٢فصل 
شفتا الزور رجس عند الرب و العاملون 

  بالصدق مرضاتھ

  
   ١٠فصل 

  ذلك ما یمقتھ االلھ  , فال تتكلم مع انسان كذبا 
  

  ( ثم یقول تأكیدا لھذا ) 
  

  االلھ من یزیف الكالم انھ لممقوت من 
  ألن أكبر شئ یكرھھ ھو النفاق 

  
  

    ٢٣نص :  ١٢فصل 
  رجل الذكى یستر المعرفة ال

  و قلب الجاھل ینادى بالحمق 

  
   ٢١فصل 

  ان الرجل الذى یكتم كالمھ فى جوفھ 
  خیر من الذى یثرثر و یؤذى غیره بكالمھ 

  
  

    ١٧,  ١٦نص :  ١٥فصل 
  القلیل مع مخافة الرب خیر من كنز عظیم مع 

  االضطراب 
أكلة من البقول مع المحبة خیر من ثور معلوف 

   ةغضمع الب
  

  
   ٦فصل 

  أن تكون فقیرا فى ید االلھ  
  لغشخیر لك من ثروة تأتى با
  و أنت مرتاح البال و ان أرغفة قلیلة تكسبھا 

  شقاء تأتیك مع الھم و الخیر لك من ثروة 
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  تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى"  سفر األمثال
  

    ٨نص :  ١٦فصل 
  ر القلیل مع العدل خیر من الغالل الكثیرة بغی

  حق 

  
   ١٣فصل 

  حب الناس و مدحھم لك ان 
  خیر من ثروة تكنزھا فى المخازن 

  راحة البال و تناول الخبز مع 
  خیر من ثروة تجلب معھا النكد و الكدر 

  
  

    ٩نص :  ١٦فصل 
قلب االنسان یفكر فى طریقھ و الرب یھدى 

  خطواتھ 

  
   ١٨فصل 

  و الكلمات التى یتكلمھا االنسان شئ 
  االلھ فھى شئ آخر أما أفعال 

  
  

    ١١نص :  ١٦فصل 
  الرب قبان القسط و میزانھ 

  كل معاییر الكیس عملھ 

  
    ١٦فصل 

  ,فان تحوت یقف بجوار المیزان 
  قلبھ ھو لسان المیزان  و 

  ما أعظم تحوت , 
  فھو الذى علم االنسان كیف یستخدم المیزان  

  ایاك أن تتخذ لنفسك موازین منقوصة 
  بقدرة االلھ ان الرزق یأتى 

  
  

  
   ٥نص :  ١٧فصل 

  المستھزئ بالمعوز (المعاق) یعیر صانعھ 
  و الشامت للعطب ال یتزكى 

  
   ٢٥فصل 

  ال تسخرن من أعمى 
  و ال تھزأن من قزم 

  و ال تستخفن برجل أعرج 
  و ال تحقرن رجال "عقلھ فى ید االلھ"  

  اذا تعدى حدوده تكونن عابس الوجھ و ال 
  

  
   ٦نص :  ١٨فصل 

  شفتا الجاھل تدخالن فى الخصام و فمھ یدعو 
  الى التضارب 

  
   ٩فصل 

  أو یجیب بعبارات یستحق بسببھا الضرب 
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  تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى"  سفر األمثال
  

   ٢١نص :  ١٩فصل 
  فى قلب االنسان أفكار كثیره لكن مشورة 

  الرب ھى تثبت 

  
    ١٨فصل 

  فااللھ دوما فى احكام تدبیره 
  االنسان دوما فى تفكیره و ظنونھ  و
  

  
    ٩نص :  ٢٠فصل 

  من یقول انى زكیت قلبى , تطھرت من 
  خطیئتى 

  
    ١٨فصل 

  ال تقولن "لیس لى خطیئة"
  

  
    ١٩نص :  ٢٠فصل 

الساعى بالنمیمة یفشى األسرار , فال تخالط 
  فاغر الشفتین  

  
    ٢١فصل 

  شخص  ألى ال تكشف عن قلبك 
  تلك الثقة فى االساءة لك  فقد یستخدم البعض

  انسانا یكشف عما فى قلبھ و ال تصاحب 
  

  
    ٢٢نص :  ٢٠فصل 

  ال تقل أجزى على الشر  , بل انتظر الرب 
  فیخلصك

  
  ٢١فصل 

  و ال تقولن أوجد لى مخلصا 
  ألن رجال یكرھنى قد أضر بى 

  انك ال تعرف تدابیر االلھ 
  فال تخشى الغد 
  سلم أمرك لاللھ 

  وء و سكینة اجلس فى ھد
  و ستطرد سكینتك كل الھموم 

  
  

   ٢٣نص :  ٢٠فصل 
معیار و معیار رجس عند الرب و میزان الغش 

  لیس بصالح 

  
    ١٦فصل 

  ال تطففن المیزان 
  الغالل و ال تنقصن من أجزاء مكاییل 

  
  

  

  ى" فان الموازنة و اذا كنا لم نالحظ تشابھا دقیقا فى األمثلة السابقة و ما یقابلھا فى تعالیم "أمنموب

  فیما سنذكره بعد ستسفر لنا عن شبھ قوى , یدعو للدھشة . بل سنرى فصوال بأكملھا فى كتاب سفر 

  األمثال قد أخذت عن تعالیم "أمنموبى" بنفس الترتیب الذى كتبت بھ . 
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  تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى"  سفر األمثال
  

    ١٨,  ١٧نص :   ٢٢فصل 
  م الحكماء , أمل أذنك و اسمع كال

  ,و وجھ قلبك الى علمى 
  طنك افانھ یلذ اذا حفظتھ فى ب

  و یفیض أیضا على شفتیك 

  
   ١فصل 

  أعطنى أذنا واعیة 
  و استمع الى الكلمات التى ستلقى علیك 

  و اشحذ فكرك لتفھمھا 
  و انھ لمن الخیر أن تضعھا فى قلبك  

  سانك وتد رادع للفانھا ستكون بمثابة 
  

   ٢١,  ٢٠,  ١٩ نص:  ٢٢فصل 
  أنى لیكون اتكالك على الرب علمتك الیوم

  
  ھا انى كتبت لك حكما جلیلة من المشورة و العلم 

  
ألعلمك حقیقة أقوال الحق لترد جواب الحق 

  للذین أرسلوك 
  

  
    ٣٠فصل 

  ع تتأمل لنفسك ھذه الفصول الثالثین , فانھا تم
  و تعلم 

  
    المقدمة  

   و االرشاد الى سبل الحیاة 
  التى باتباعھا یفلح االنسان على األرض 

  
  لیعرف االجابة (شفویا) عن سؤال یلقى علیھ 

  و الرد على مسألة لمن یستفسر عنھا  
  

   ٢٢نص :  ٢٢فصل 
ال تسلب الفقیر لكونھ فقیرا و ال تسحق البائس 

  عند الباب 

  
    ٢فصل 

  احذر أن تسلب فقیرا بائسا 
  أو أن تستقوى على رجل ضعیف عاجز 

  
    ٢٤نص :  ٢٢فصل 

ال تصاحب الرجل الغضوب و ال تسایر االنسان 
  الحنق 

  
   ٩فصل 

  ال تصاحب الرجل األحمق 
  و ال تقترب منھ لتحادثھ 

  
   ٢٥نص :  ٢٢فصل 

  لئال تتعلم سبلھ و تأخذ لنفسك وھنا 
  

  
    ٩فصل 

  ال تصاحب مثل ذلك الرجل 
  و اال یذھب بك الفزع 

  
    ٢٨نص :  ٢٢فصل 

  الحدود القدیمة التى وضعھا آباؤك  ال تزح

  
   ٦فصل 

  ال تزحزح الحد الفاصل بین الحقول 
  و ال تحول موقع خیط القیاس  

  
  ٢٩نص :  ٢٢فصل 

  أرأیت االنسان الذى یجد فى عملھ !  
  انھ یقف أمام الملوك و ال یقف أمام الخاملین 

  
    ٣٠فصل 

  ان الكاتب الماھر فى عملھ 
  بالط جاللة الملك یكون جدیرا بالعمل فى 
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  تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى"  سفر األمثال
  

    ٣,  ٢,  ١نص :  ٢٣فصل 
  اذا جلست تأكل مع ذى سلطة فتأمل أشد التأمل 

  فیما أمامك 
  و ضع سكینا لحنجرتك اذا كنت ذا شره 

  ال تشتھ أطیابھا فانھا طعام غرور 

  
    ٢٣فصل 

  اذا جلست الى مائدة شریف  
  أول من یتحدث فال تكن 

  أول من یلوك الخبز و ال 
  اذا كنت شبعانا و 

  فال ترفض المشاركة فى الطعام 
  تظاھر بأنك تلوك اللقمة و انما 

  الذى أمامك طبق و انظر الى ال
   جعلھ یكفى حاجتك و ا

  
   - : ٥,  ٤: نص  ٢٣فصل 

  ال تتعب لتستغنى 
  عد عن فطنتك ھذه 

  
  أتطمع عیناك الى ما ال یكون 

  
الغنى قد صنع لنفسھ جناحین و طار كالنسر  ان

  الى السماء 

  
  ٧فصل 

  ال تجھد نفسك فى طلب المزید من الرزق 
  عندما تكون قد حصلت بالفعل على حاجتك 

  ألن الثروة لو أتتك من طریق السرقة 
  فانھا ال تمكث معك سواد اللیل 

  و حین یطلع النھار تكون قد تبددت 
  تكون ھناك و سترى مكانھا و لكنھا لن 

  و عندئذ ال تتعجب من زوالھا 
  فربما انشقت األرض و ابتلعتھا 

  فغاصت فى جوفھا و نزلت الى العالم السفلى 
  أو استقرت فى كھف بقدر حجمھا 

أو ربما اتخذت أجنحة مثل األوز و طارت الى 
  السماء 

  
  

   ٨,  ٧,  ٦: نص  ٢٣فصل 
  ال تأكل خبز شریر العین و ال تشتھ أطایبھ 

  
  فانھ كما نوى فى نفسھ كذلك یكون 

  
  یقول لك كل و اشرب و قلبھ لیس معك 

  
  لقمتك التى أكلتھا تقیئھا و تضیع كلماتك العذبة 

  

  
     ١١فصل 

   تابع ال تطمعن فى متاع 
  و ال تتطلعن (جوعا) لخبزه 

  فلن تستطیع ھضمھ 
  و سیكون غصة فى حلقك , و ستتقیأه 

  ان من یحصل على رزقھ بالتحایل 
  فلن ینتفع بھ , و باألیمان الكاذبھ 

  و ستتقیأ كل لقمة كسبتھا , 
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  تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى"  سفر األمثال
   

   ٩: نص  ٢٣فصل 
  ال تتكلم فى مسمع الجاھل فانھ یستھین بما 

  فى أقوالك من التعقل 
   

   
    ٢١ فصل

  ال تكشف عن قلبك (أى ال تكشف أسرارك) 
  شخص  ألى 

  تخدم البعض تلك الثقة فى االساءة لك فقد یس
  

  
    ١١,  ١٠: نص  ٢٣فصل 

  ال تزحزح الحدود القدیمة و ال تدخل حقول 
  األیتام 

  
  
  

  
   ٦فصل 

  ال تزحزح الحد الفاصل بین الحقول 
  و ال تحول موقع خیط القیاس  

  ال تطمع فى ذراع أرض 
  و ال تتعدى على حدود أرض األرملة  

  ة بین الحقول احترم الحدود الفاصل
  و التى وطأتھا األقدام و عبدتھا األیام 

  فصارت ملكا للجمیع 
  

   -: ١١: نص  ٢٤فصل 
  أنقذ المسوقین الى الموت 

  و ال تخذل المقودین الى القتل 

  
   ٨فصل 

  ال تفضحن انسانا بھتك سره 
  عندما یكون سبب فراره خفیا 

  
  

   ٣٩: نص  ٢٤فصل 
  بھم ال تقل كما صنع بى ھكذا أصنع 

  
   ٢فصل 

  ننا لم نفعل مثلھ , و لم نرد االساءة بمثلھا ا
  

  

  

  قد تكون الموازنة فیما سنذكره بعد غیر واضحة , لكننى أرى أن األمثال و ما یقابلھا من تعالیم 

  "أمنموبى" كانت نواة العھد الجدید و ھى التى نسج علیھا الحكماء العبرانیون مثلھم األعلى . 
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  تعالیم الحكیم المصرى "أمنموبى"  سفر األمثال
  

  ٢١نص :  ٢٥فصل 
  ان جاع مبغضك فأطعمھ خبزا 

  و ان عطش فاسقھ ماء 

  
    ٢فصل 

  یمكن للرجل الخبیث أن حرك الدفة حتى 
  یعبر الینا 

  ننا لم نفعل مثلھ , و لم نرد االساءة بمثلھا ا
  أسلمھ الى ذراعى االلھ ثم مد یدك الیھ , 

ى یشبع و یخجل من امأل جوفھ بخبزك , حت
  نفسھ 

  
   ١نص :  ٢٧فصل 

  ال تفتخر بیوم الغد 
  فانك ال تعلم ماذا یلد ذلك الیوم 

  
    ٢٢فصل 
  انك ال تعرف تدابیر االلھ حقا , 

  و ال یمكنك أن تعرف الغد 
  

  ١٤نص :  ٢٧فصل 
من بارك صدیقھ بصوت جھیر فى الصباح 

  مبكرا تحسب بركتھ لعنة 

  
    ١٠فصل 

  أحمق رغما عنك  ال تحیى رجال
  ال تفعل ما ال یرغبھ قلبك 

  و ال تلقى علیھ التحیة ریاءا 
  صدرك شئ تجاھھ عندما یكون فى 

  ال تتكلم مع انسان كذبا 
  ذلك ما یمقتھ االلھ  ف

  

  و أما الفصول الباقیة من كتاب "سفر األمثال" فھى بعیدة عن موضوع بحثنا , اذ أن التشابھ بینھا 

  تأییدا لنظریتھ القائلة بأن المدنیة  "جرسمان". و قد عالجھا العالم عدوم موبى" مو بین تعالیم "أمن

  و األدب القدیم كانا ارثا مشاعا بین الدول المختلفة .
  

  ***  "أمنموبى"*** و الى ھنا ینتھى تعلیق دكتور سلیم حسن على تعالیم الحكیم 


