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الشيخ:فضيلة بقلم مقدمة 

^٣

اتعرفبن سعد 

-تعالى التق ضقله ح_ 

اللتوصلى ؤإحانه، علينا ممضلؤ على أحميم شو، عظتم عر لني الحمد 
.مميراسليما وسلم وأنسائه، رسله وحائم عبده محمد سيدنا على 

فيتعمم ما كذ على وامتعينه والقوة، الغول من - تعار - إليه وأبرأ 
وصيق.ئول لإ من الأحرى فى ؤثخلص والمخاوف، المكارم من الدنيا 

أنوأسهد نلقاه. أن يوم النجاة بها نرجو شهادة اه؛ إلا إله ألا وأشهد 
القيامة.يوم شفاعته يها نرجو شهادة ورسوله؛ عبده هق محمدا سيدنا 

ويعدن

الأدابؤسؤغ القفائل وأس نجوعا، أديت، ولكز أئا، فضيلة لكل فإن 
التكاليم،فأوحب عمادا، وللدنيا أصلا، للدين تعار اللت جعله الذي العمز هو 

هممهماختلاف مع - حلقه ين ُه وألما بأحكامه، مدبرة الدنيا وجعل بكماله، 
تسمين:به تمدهم ما وجعل -، ومقاصدهم أغراضهم وتاين وماريهم، 

الشؤع.فوكده بالعقل، وجس، .منان 
•الشيع فأو"مه العقل، ر جاز * قسما و- 

.عمادالهما المز فكان 
الجهلاا.الممايس، وشر العقل، المواهب، حير  ١١ت بحقّهم ئال لهذا 



اثفضلأءوترس العئدء ر|وضة 

*ادمبي 'لإثا تعالى• غفال الإنسان، كرم تعالى اطت أن واعلم 
GEنش ثرِ ع ثإقص أظبج تى تنقثم نأم أء ة ٣ 
]الإسراء[.ةتيسلأ 

محمىالإنسان في تم فإذا الحيوان؛ سائر عن ا0 الإنبمتاو ويالعفل 
فيل؛كما الكمال، حال إلى به وحؤج عاقلا*، ١٠

اؤْ— نمبوتم ه اديأيوثنت، أموره ئئت، المرء عقل ئم إذا 
مصادرمن مصدرا العقز جعلوا جنما الناس من ءلاتفه أحعنأ وقد 

عندهموالسنة القران أصح حتى الشرعية، الصوصي على وقدموه ١لعقيدة، 
*لسسرى ا ظ

يالكلية.العقز أنكروا حينما أحرى ءلائ٠ه وأحهلآ 
الصيؤيد الصريح فالعقن الشرعية، لننصوص الحقز أن والص 

يعارضه.ولا الصحيح 
بنطارق ت الشيخ فضيلة الفاصل، أحي احتيار كان هذا أجل من 

أبيالحاففل للإمام الفضلأم* وئزهة العقلاء، رءروصة الكتاب لهذا الواحد عجي 
هذافي الناس إلى لإحراجه - تعالى افن رحمه - تي اليحبان بن حاتم 

الأخلاقعلى المف إلى الحاجة أمس في فيه الجميع أصح الذي الزمان؛ 
-كعادته . أحاد وقد والعقل، بالقرع إلا معرفتهأ تكتمز لا والي الفاصلة، 
وتخريجغامجمه، وبيان بالشكل، نصه يضبهل صياغته؛ إعادة في وأحن 
يتقبلوأن سعيه، في يبارك أن ربي سائلا جهده؛ غاية فيه تدل وقد أحاديثه، 

وكرمه.بحلمه ذنوبنا محايق وله لنا يغمر وأن عمله، صالح ومنا منه 
والعامزوقارئه وناسره، وسارحه كاتته الكتاب بهذا ينب أن أسأل وافه 

فيه.يما 

و.تجمقل دام لكب ؛ى 
ينمعد 

^١٤٣١صمر  ٢٥



غويةاثرحغن عيد محمد أبي اثشيخ: هضيلة بهلم مقدمة 

بنحمحرص

فضطةبملر ْمديه 

قولةالرحمن صد محمد أبي 
-تعالى اللف ضثله ح- 

العقليتعمؤ عليه وامس البيان، وعلمه الإنسان، حالق الذي فب الحمد 
د'إلكك1، ^٤ الألباب أولي الحكيم كتابه ني فامتدح الحيوان، عن أه ذمثز0 
,صهه 5ثتي ذ;ص ف، ون [، ٢١ألآكء،ه  djiومح، 
يعقلون.لا الزين بآوكااثا وعرض ٣[، ]رعد 

الكرام.وصحبه وأته محمد، نئتا على واللام والملأ٠ 

■ليعد 

لأمها هذْ الإسلام؛ أمة إلى ينتمي أنه ؤيبهجه او«سالم يعد مما فإن 
ؤإنعليها، ومن الأرض اطه يرث أن يإر س الض ثعثي منذ المههناء؛ العفليمه 

علىتعالى ^ ٥١كتاب من ثزل، ما أود وأن العالم، أمحه أنها الأمه عده يمتز مما 
[>،[،٠١١]^ ٠١نق أك؛، ُغث إني ؤاؤةر\ تعالى• هونوله محمد. الحبيب قالب 
استجابت،وقد وفضله، وءللبه العلم على ثحث، التي، الأياتر تتا؛عت، كما 

يومإلى - جميعا عنهم افه رصي الكرام الصحابة عهد مناد - المسالمة الأجيال 
وتنوعتاالمعمورة، أرجاء س ونشره العلم هللب في وسايقتا هذا، الماس 
<١١لكتاب ير نفعلوم من فيها؛ وبرزوا الأمة، علماء فيها ينع المي العلوم 
والثنة،امماب فقه في وتعمق وشرحها، النبي. لأحاديث، جمع إلى تعالى، 



الفضلا،وjزدات اسلاء يوضات 

والأدبوالمتثوراتء، _االنالح ويسمى ما منها كان التي العلوم؛ ُن ذلك وغير 
بهاأنمهم عن ؤيرؤح المتأدبون، بها يتأدب ما غالتا التي -، وشعرا ثرا ن- 

*الملمون 

فيالجوزي ابن الإمام فدمه ما الشأن؛ محل في ألف ما أهم بن ولعلا 
بمابوثا مكان لكنه —، وغيرهما — الأدكياء® ®احبار وفى الخاطر*، رصيد 

في- .( ٠٣٠٤)في الختوس - البنتي حثاذ بن محمد حاتم أبو الحافظ فدمه 
مهلأملوب في حاء الذي الفضلاء* ونزهة القلأء، ررومحة الماغ كتابه 

يعدما فيه أورد وفد النخل، بالختصر ولا النمل، بالطؤيل هو لا ممع، 
أنيجن، مما المنثورة، ويررهم الماثورة، وحكمهم المقلأء تجارب من 

صارتاكي والفتن المضلة، الأهواء ظالمايت، في به نهتدي نبرانا نتخذه 
مريررائع في يتمرا لها، ؤإجماما التمس، عن ترؤيحا الظلم؛ الليل كقطع 
الأمة.تعيشه 

طيعات. الفضلاء* وثزهة المقلأء اروصة - الكتاب هذا ظبع وقد 
الكثيروالمط الهلباعية بالأحطاء مليئه فوحاوثها بعضها، 'ملي اطلعث، عديدة، 

فيمعنلئها حرج وبالجملة الفائدة، منه وتضح الكلام، بسياق يخل الذي 
التيالنسخة بهذه المعتني إليها أشار - وحيدة طبعه إلا اللهم جيدة؛ غير صوؤة 

منهتتحفي ولم الكتاب، بهذا من كثين يهم لم ثم ومن -، أيدينا بين 
نءبّ_،أبو الكريم الأج يقدمها التي الملبعه هذه فجاءت المرجوة؛ الفانية 

وقد_، حطاه والحي الخير طريق على وصدئ افه حمفله - الواحد عبد بن طارق 
تامالتي امنم، مجن وغيره الكتاب هذا في اطارق• الأخ جهود على اطلعث، 

ندفوحلته تأليئا، أو واختمارا، ئهذيثا أو اعتناء، كانت، مواء حدمتها؛ على 
فيجاءت أنها كما نقيه، صليمه - ظني في - العلبعه فجاءت بالغرض، أوقى 
الكلمات*معاني وبين جيدا، صهنا نصها ضيعل إذ بهية، وحلة قثيما ثوب، 

نديكون وبهذا وسئيا، تخريجا الأحاديث، حلج أنه كما وافيا؛ بيايا الغامضة 
تحسا،إليهم وحثه ثهدييا، إليهم وهد'؛ه تهريبا، المراء إلمحر الكتاب، هري، 



قولة١ثرحنن هبد محمد أبي الشيخ؛ فضييات بقلم مقدمة 

والرشادالممع ولكتابه القبول، له اش وأسأل ثدم، ما على حيتا افن نجزاه 
عليه.والقادر ذلك، ؤلى - وتعالى نارك - إنه الماد؛ ولسائر 

ركبهكء> 

فديأإ؛رامم لرحنمح( اب 
العلومدار يكلية رالش• اليلأئ *يرس 

القاعرةحاممه 
صغر ٢٥





المسيمقدمة 

بمممح؛مح
المسيمقاو4ة 

-عنه افه ما ع- 

أنعسناسروو من يالف، ونعود ونستغفره، تعت، وننحمده ، ٠٥الحمد إل 
وأشهدله، هادي قلا وضلز° وُر، له، ئجؤأ فلا اللت يهدة ٌن أعمالنا، وسيئات، 

ورسوله.عبده محمدا أن وأشهد _، له شرJالث، لا وحده _ افه إلا إله ألا 
.هقتلزن وأمم إب ،وى ولأ مايدء حى آهه أقفتوا  ١٠٣٠١؛أقه 

•عمران[ ]آل 

يممأدب-* يدجما ه دبم؛ئ ضن} ي، ف، ١^، ظ آدهوأ آلناس 
ثئثاقوكم ماز آه  ٤١يه، ص ءك، أه ^١ ئثأب 'كبجإ 

لاكساء[,

نسفنيذؤ دم بمخ سددأ. مثأ وظ] أثن آمؤإ  ١٣٠١^\ؤو؛ ؤتأئ؛ا 
تالأ-حزاب[.عطيما.ه مح ثار ئثد ؤئسؤيثز أقن ١^ ؤبن >ونك؛إ ذم 

يعدتأما 

وثرق^، محمد هدى الهدي وحير تعالى، اممه كتاب، الحديث، أصدق فإن 
•النار ش غلالة وكن صلألة، بدعة وكرأ بدعة، محدثة وكذ الأمورمحدثاتها، 

تبعد أثآ 
بنحاتم أبي الحافظ للإمام الفضلاء*، وثزهه الملأء ازوصة كتاب، فان 

كما- وهو العلمية، وقيمتها مكانتها ئكن لا الش الكتب، من ظه البمي جبان 



الفضلأ،وئزمة اسلأء وو>او4 

الأدبهذا لكن ؤإن الأولى، بالدرجة أدبإ محاب - والفضل العالم أهلا بملي 
المهلهرة،والمنة العزيز الكتاب على القائم الإسلامي النهج عن ينفلت، لا 

الشراتعمن ئح إنما البشر تعلمه ريح وحلق أدب وكل كذللث،' يكون لا يكتف 
_!.وسلامه اممه صلوات جميعا ءاليهم - الكرام الرسن بها جاء التي الربانية 

لماهذا كتابه وصع إنما - كتابه مقدمة ني بين كما - حيان ابن والحافظ 
وحالهمالعقلاء نهج عن أفعالهم بينما نتهم، بألالعقل يدعون أقواما رأى 

كتابا- الرفير الأدب على بقوم الذي هو الصحيح العقل لأن ذلك بمعزل؛ 
الكبراءأن ومعلوم والعصور، التاريح عبر الأمم عقلاء عليه لكن وما - ونته 

تكونالفادحة فإن الرشاد، نبل عن بسلوكهم وانحرفوا أعمالهم، دت فإذا 
أو- غافلين الأعنز، مغمضي بهم سيقتدون والغوغاء العامة لأن أكبر؛ 

فيهم•يرونه مختل، ونهج منحرب ملولإ أي عن - متغافلين 
الضلالمن الهدى و«سالاائ، البامحلل، من الحي بيان أن كذللت، ومعلوم 

ابنالحافغل رأى فقد لذا؛ الربانيين، واكءاة العلماء واجبات أعنلم من 
-الأمة هذه حماظ من وحافظ وداعية كعالم - عليه الواجب، من أن حبان 

العقلاء،بها يتمف، أن ينبغى التي الصحيحة الخصال إلى لمين المينبه أن 
ادعىؤإن حتى - المامي الوصف، هذا عنه ضع عنها، الإنساف حاد إذا والتي 
_!زمانه أهل أ'ءقل أنه بلسانه 

يسيراكتابه جعل حيث فوش، وعد ظلإ حبان ابن الحاففل أن والحقيقه 
فيهأولع المخل، والاختصار الممل الإسهاب عن به ابتعد ممتعا، قريبا صهلا 

بعدهممن فْلن كل يئخده الذي النفيس؛ وكلامهم العقلاء تجارب حلاصه 
كثالأرض بها تحج التي واإمذاهب، والعقول الأهواء دياجير في هاديا نبراسا 

ساعةكث بل - يوم 

عنهمالمتسمين حاصه - الأكياس نهج اثفاء في خير ك3 أن لدينا ومعلوم 
الحميدة،الأخلاق إلى ثا أقرب لكنوا لأنهم ؛ - العفليمة الإسلامية لأثتنا 



اسقنيمقدمات 

افبصلوات - الألكرم ورمله افه أساء به أتى الذي الرئاثي للمنهج فهما رآعمذ 
الوحيعصور عن ا،تعالذا كلما أنه متمث يشلث، لا إذ -، عليهم وسلامه 

الفاسدةالمخلطن والمناعج والأراء الأهواء ؛للمات الفللمات، احتوثشا النتنة، 
نغرقالتي الفللمات تللث، والدهور، العصور وكرور الأيام مردد مع تتوالن الش 

وحثالهالخالق سفهاء لنا أفرزه مما جاهلض، أو عالمين ّاءة كن بحورها في 
الفاههبعينها وهي والكياسة، العقل فمه أنها ادعرا وموانئي فيم من الشر 

الرذيلة.الأحلاق أودية في والتردي والغباء والحمى 
النفليفا،للعقل نعود أن - المريرة الأيام هنْ في - الحاجة أمي في إننا 

إلاهذا يتإ ولن صحيحان، رشيدة مديدة نفلرة كافه للأمور نفلرثنا تكوف وأن 
وحاولتمنهج، ^3 اليشريه جرت فلقد نبينا.، وهدي رننا يقرآن تعلمنا إذا 

قشالتؤ- الأمي بالغ •ع - ولكن حياتها، في والعادة المنافع لجلب كذ'لريق 
وورسعد تأن يمكن أنها محلنتؤ لما -؛ محتوم وهن.ا - ذريعا فشلا البشرية 
ورسلهاللب هدى عن بعيدا وتزدهر 

الأرضأرجاء الفوصى وءئت، عنيئا، ندهورا الأحلاق تدهورت لقد 
عاقلعلى ليقع الشمال وذات اليمين ذاتر بصرك تقلي، وصرت ؤيسارا، يمينا 
إليلث،يرتد البصر فتجد حوله، لمن وير نور ئدوة يكون أن يصلح كيس فُألن 

فيوالتردي والحمق السفه ؤلريق على الخلق أغلب، ترى إذ حير، وهو حاسئا 
البثة، كإبل أانض قوله.: مصداذ وهذا رذولة، J١والأفعال الهابملة القيم 
راحلة((رالفيها ئحد تكاد 

وأنصادقا، رجوعا لدينها الأمه تر"؛ع أن المهمات أهم من كان لذا؛ 
عبروبر نور مشاعل تعالى افن جعلهم الذين العغلام، الكرام بأسلافها تتعلق 

وروىالميتة، القلوب، بهم تعالى افن أحيا الذين النبلاء هؤلاء إنهم العصور، 
•جليل وٌلوك نيل حلق كز فآنتت، الجدبة، العقود بهم 

اهشاء إن - تخريج، وسيأتي صحيح• )١( 



الفضلاءونوهة السلأء يوضة 

يجيروأحوالهم، أقوالهم من ة نفيعظيمة حملا هذا كتاينا حوي وقد 
بهاستمساث، أن والآ-خر0 الدنيا في والرفعة لامه والالنجاة يريد من بكل 

د1مائالها.ؤيمنمم 

بهااوصى ما أحد أنه قيمته على قيمة الكتاب هذا يزيد ومما هذا؛ 
أنينبغى التي الكتس، صمن فإدفؤ الغثيمين صالح ين محمد الكبير العلامه 
الراام«را،.»ىاب فى هذا ذكر وقد الشرعية، العلوم طله عليها جترص 

حالهفان الفيى؛ الكتاب لهذا التقدمة في علكم أطيل أن ي ئرولا 
وأحنحين بين فيه النظر بترداد ؤإياكم نفي أوصي لكنني إطرائه، عن مغن 

صارزمان في وملوكنا، أفعالنا ار مؤيصح أرواحنا، وتشرق عقولنا، لتحمل 
الأحمر.الك؛ريت، من أندر فيه العاقد 

التالية:القاط في الفيص الكتاب هذا في الفتيل عملي يتلخص 
متأنية.قراءة الكتاب قراءة - ١ 

التيالأمور أهم من وهن.ا معتدلا، نحويا صيئلا بالشكل النصر صبظ - ٢ 
العالميةلآ،بالكتب ناشرو بها يهتم أن ؛١ لا 

القارئيتعثز لا حتير والجمل، للكلمات، الغامضة المعاني، شت، - ٣ 
•المعاحم في الحث فير وقه يضيع أو المعاني،، من، معم، فهم في، الكريم 

متوسئيا.تخريجا الشريفة النبوية الأحاديث، تخريج - ٤ 
الأ-نحناءJتلأر، حم، - مرة من، أكثر - دفيقئ مراجعه الكتاب مراجعه - ٥ 
_ّالمتْلاع قدر - المهلبعية 

دارالميا(.)ا(م،)أا'-ط:

الهامولورم العر؛ي، اللسان امتزلة كتابي: ني والتوسع التضيل، من بشي،؛ هذا بيث ، ٢١
متفضلا- نراحعه الأمة•، سادة هم، 



اسسيمتيمة 

زيادْنهو [؛ ] حاصرتين بين ما رصع ما أن إلى الكريم القارئ ولمو 
المعي.لإتمام مص 

المم:الكاب لهدا الطعان بعض على وقفت كث وقد هدا 
متميزةوهى شيء، بأي ولا بالتعس فتها عنابه لا ^١^، طبعة أحيها: 

سنواتمنذ رأيتها مخل؛ بشكل الخط وصغر الهلباعة، وصعمإ الصما، بسوء 
•عليها بالحصول أض ولم المكتبات، بعض نى 

بنعادل الفاصلين: الشيخين تحقيق العمريها، رالمكتة طبعة الثانية: 

معوض•بن محمل• بن لعلي الوجود، همل- بن أحمد 
ومحمدالحميد، عبد الدين محيى محمد الشيوخ: تحقيق طبعة الثالثة: 

حمزة.الرزاق عبد ومحمد الفقى، حامل 

•الألى* ارالحاسج، بواسهلة عليها وقفت ا١الوراقاا؛ موقع طبعة الرابعة: 
آلحن مشهور الملامة تعليقات بعض فى عنها قرأت طبعة ة: الخام

هن•،إحدى قصد كان إن أدرى ولا بعيني، أرها ولم _، اش حففله سلمان. 
غيرطأم الثلاثة الطبعات 

ارالإنتروأ،اا،الدولية الشبكة مواغ بعض في عتها قرأت طبعة المادمة: 
ولمبالرياض، الشريف دار طبعتها وقد الحازمي، اض عبد الشخ تحقيق أنها 
•عليها اطلع ولم أرها 

قبيلللكتاب الهائية مراجعتي أثناء موحتا عليها وققث طبعة المائعة: 
درؤيس،المليم عبد الفاصل الشيح حققها التي الملبعة وهي الهلاع، لحول 
ويية.الالثقافة وزارة طبعتها والى 

الملثعةهي - رأبتها - العلبعات هذه فأففز االتحقيقا ناحية ومن 
أعلم.تعالى وافت المصرية'، ،رالمكتية طبعةيليها الأحيرة، 

الشيختحقيق من امتفا-ت فلقد لأصحابه، الفضل إرحاع بات ومن 
المملبوعاتمن ءنا.ي ما قابلت حيث، الكتاب، أسانيد في ِ حاصه _ الدرويش 

أسماءمن مجوصع منتي من ية-نب ما فأصلحث، للأسانيد؛ الشيخ تحميق على 



الفضلا،ودزس العقلاء روضة 

علمطالب سمميد أن الجحود من فإنه القارئ؛ عن ندا أحمي دلا ؛ ١^١^١٢
أنكنلا كما إليهم، الفضل يرجع ولا النجار، لجهدي أعمال من مثلي صغير 

وتليذالعصرية*، ،االمكت؛ة طعة من المواصع بعض في - كدللث، - امتقين أنتي 
منبالرحال !؛؛ ٠١١ليس إذ الرجال؛ كتب من أصلحتها الأمانجد من جدا 

معانيهاوتقريب الص، بضبهل الكتب خدمه أحاول أنتي وحسبي احتصاصي، 
ذلك.إلى نحتاج الش المواضع أهم على والممليق للقارئ، 

المقلأم*ارونحة لكتاب قراءتي بعد ارتأيته ما وندا - يصدق لكم وأقود 
منالأسانيد لحذ.نت امتدبرت، ما أمري من اصتقيلت لو — مرة من أكثر 

بآدابالانتفاع عو الكتاب إحراج من الأد رض لأ0 بالكليةل٢،؛ الكتاب 
وسائلص التي - الأسانيد في التدقيق وليي ووصاياهم، وحكمهم القوم 

ءالجامعالمفليمت الكتاب »ع بالفعل ندا فعلت وقئ _، منها أهم لغايات 
أنالعلم طلية إحواني من أردت إذا السامعءأ؛،؛ وآداب الراوي لأحلاق 

العلمأثر ؤيرى أحلاعهم، لتزكو الأحبار؛ متون من الإنالة على همهم يتمب 
المستعان.والثن ملوكهم، على 

ال- ندطٍع المقلأءا اروصة كتاب دام ما ت الكريم القارئ يقول وتد 
أحرى؟.مرة طبعه لإعادة نعى فلماذا -، محمما ميما 

ماوغالبا الند، ؛ي الأسماء بعض إصلاح بل الند؛ جميع إصلاح ندا يلبى ، ١١
الشيخبين احنء، ت المعلموعات في — مثلا - ورد فالذي واحدا، اسما يكون 

الشيخبثن ا١لuرينيا، مثل: والأنساب الأوصاف ويعفي 'حين•، أنه - الد نابه أ- 
عاليجاءت المعلوعات في الأسانيد من وكبر دللث،، ونحو الداتتي، أنها - دللثا ك- 

بتصحيح.التح لها يتعرض ولم انمواب، 
الملأءا.روضة ٠تهيئي، ماّميه كنت، وحينها ( ٢١

ننلقال الإساد ولولا الإسناد، أمة فآثتنا الأمانيد، bن إمحمال كلامي معنى وليس )٣( 
في- لكن أحرى؛ أمه ثنلها لم التي الشرعية بأسانيدنا نضم وتحن شاء، ما ماء 
مالانتفاع بقدر الأمانيد إلى بحاحة لمنا أنتا أرى حامحة-، والرناق، الاداب باب 
طائفةبها يطع ؤإنما بالفعل، محفوظه ١لأمانيان وأن حاصة النفيسة، الأحار تللث، متون 
المتمان.وافت واشد، أمم للمتن جنهم فحا اسه جئ أما •المحمهءن•، من تلله 

وش.الد بحمد - أما - الخامرة الجوزي ابن دار ءلعته وتد )٤( 



المعفيمقدمة 

*والجواب:
ولعله- كسرة مورة المرية المكنيات في عندنا شحح الكتاب أن _١ 

نفاسهمن بالوغم تلين؛ ووجوده - الإمحلاعي الخالم بلدان من غ؛رعا في كيلك 
الفضل.أهل يعرفها الخي والأدبية الخلية وقيمته 

كانتاؤإن _؛ الدرؤيش الشخ طعة سما لا - المحقمتين الطعتين أن - ٢ 
-أمالتا - عندنا نقرسا انعدامهما فوق - أنهما إلا ينكر؛ لا ك؛ير جهد فيهما ثدل ند 

-تقريا - صفحة كل في التعليقات باتت حى شديدأ، إثقالأ سلف؛الحواشي كما 
مطلوتا،أمرا الأحيان بعمى في هدا يكون وفد ه، نفالكتاب مئن من أكر 

ينيغيمما أكثر زانية التعليقات، تلكر كانت، - الأقل على نظري وجهة من - ولكن 
القارئإن حتى النفوس، تهدمؤ هو وضعه من الأصاس الخرض كان كتام، في 

الأمروهو الإمام؛ كلام ح التمايس عن ليبعد - الكثيرة الحواشي تللث، سبب ب- 
الفاصل.محئقه أو الكتاب على المعلق ذهن عن يغيس، أن ينبغي لا الذي 

كلاميوليس غيري، فيها يخالفني وفد نفلرى، وجهه هذه قلت،: وكما 
مني،وأوسخ وأكر اعلم هم من عمن أغمر ولا ألمر ولا أحد، على حجه 

كيلة.ء ومحوحثفؤ عتل.ي يجتتمع أن باش وأعوذ 
العلمشة إحواتي محن ئ في والإسهام المحاب، هدا حدمة في رغبي - ٣ 

ومواعظهم،وحطهم مؤلفاتهم في لهم زادا يكون حش ، - منهم الدعا، خاصة و- 
اه..ياوين الداعية كلام في ساحر أثر محن للأدب  ١٠ومعلوم 

العلبعاتؤعلى اثللع أن فبل الكتاب هذا حدمة في أنني؛يأت، - ٤ 
—.انما أسرت كما — ذللئ، يعد منها استفدت كنت، ؤإن المحققة، 

الحاجةعند الكتاب على تعليقاتي تكون أن - حاهدأ - حاولت، وقد 
الحتى الحواشي، من الإثقال دون ما؛ أمر على تعليق أو معش كيان فمط؛ 
ونفاسه.فواتل.ْ في والخوص معه، الخيش عن القارئ يغيب 

يمكنجدا، متواصع عمن - وأمانة صدق بكل - هادا عملي أن محيب ولا 
ليسفإنه رأيتم وكا المرات، آلاف، منه أقفز هو ما يفعل أن علم طالتؤ لأي 

أوءاعتناءا،ارحدمه، يكون أن حبه بل العهود، الخلمى بالمعنى ارتحقيما® 
•الميل سواء إلى الهائي وافت 



الفضلاءونزمة السلأء يوضة 

لمنوالتقدير الشكر بخالص أتقدم أن - مهدمتي جتام ني - أنى ولا 
حيث؛ما أتكرم أن يمكني لا فضل علي لهم 

ماواشم الأسباب من لي هثآ الذي وتعالى، تبارك العالمين رب رلأ* 
الحملأعظم سبحانه نله واللسان، القلن، - شكر0 عن فضلا - بيانه عن يعجز 

ما- ثحصى لا التي نعمه على سل3لانه وعثليم وجهه لجلال ينبغي كما والشكر 
من- أحبابي وسائن - يجعفي أن تعالى وأسأله -، يعلن وما منها ظهر 

ؤو.وكرمه وجوده منته من فهو لسواه، فضل وكئ الشاكرين، 
طيب،بكل وعينتي ربتني التي المكانحة؛ الصابرة الحبيبة أمي ثانيات 

تعالىافه فجزاها الأحره؛ الدار إلى رحالث، أن إلى العلم، طلب، على وأعانتتي 
وأنبرضوانه، عليها ينتم أن تعالى وأسأله ولدها، عن أما جزى ما خير عني 

•ته جثا سكتها 
عنيتعالى الله جزاها نعيب؛ أم المجتهدة الدينه الفاضلة زوجي ت ثالئا 

العلم؛طلب، في طريقي على ممن خير - زالت ولا - كانت ففد الجزاء؛ خير 
.وأحراها دنياها في رضوانه يتيلها أن تعالى فأساله 

الجوزيابن دار صاحت، - المميل فوان بن سعد الفاضل الشيخ رابئات 
مائلاوغيره؛ الكتاب هذا بملباعان وسرقتي ذراعيه، لير نح الذي -، المباركة 
ودارهوجهوده سعيه ني له يبارق وأن الثواب، اعغلم يثيبه أن قق المولى 

العامرة.النفيسة 

أوخطإ من كان وما المنان، الكريم افه فمن توفين( من كان وما هذا؛ 
المستعان.واه الثيsلان، ومن فمني نسيان، أو زلل 

ب،الحبي■علير اقن وصلمر العالمين، رب لله الحمد أن دعوانا ؤآحر 
•وسلم وصحبه آله وعلمحر محمد، 

وكبهكء> 
مميهأبو 

علمرمحر الواحد مد ين طفذ1 
-برحمته صه اه فا ع- 



ef/،؛؛حبان ابن للإمام موجزة ترجمة 

؛^^١،حتان ابن للأمام موجزة ترجمة 

بنمحمد العلامة! الحافظ المحمى المتقى القاصر الخالم الإمام هو 
■المجستاني النتي التميمي حاتم أبو حيان، بن أحمد بن حيان 

الذي— المشهورة العريية الشيالة حد — اتميمء إلى نسبة ٠الت٠يميا! ونسيته 
المولد.الغاني أنه إلا الأرومة، عربي نهو عدتان، إلى تسبه ^٠^ 

اليوموموقعها السجستانء، أعمال مجن ئعد كانت نديمة مدينة في ؤلد فقد 
الجيليةالبلاد مدن من اربنتء؛ لها• يقال الحديثة، ارأفغاستان® صمن 

■الهLلخند٠ الكيير للنهر المرى الضمة على تش^ سجنتانء، ١١سرق قي 
وأرب^.مناءارطدن مة المسنممن حورة في يحلن ند ارسستء وكاست، 

اركاتلء،بلمر حتى منها تقدم ثم ، ممرهء بن الئحمن ®عبد افتتحها إذ للهجرة؛ 
٠الماْ وأسر ، فمبخ^^^ 

يدكرولم للهجرة، ومثتين الثمانين عشر في حيان ابن الحاففل ولد وند 
عشرفي ^ ٣٥٤)منة نوش أنه علمح، اتفقوا لكنهم تحديدا، ولادته سنه أحد 

الثمانين.

العالمية!م،يرت4 ءو 

وكيم^أمِه، أول عن نممى لنا المتيسرة المصائر في لدينا لمس 
أحدأو أ؛اريه، أحد أو - والد0 ياعتتاء ذلك كان وهل العلم، طلب إلى توجهه 

رأمحىعلى الملم ٠ءللمv الذهبي• الإمحام نول أن بيد ، لا أم - أسرته أصحاب 

لااص٠محتحقيقه في الأدنوومل شعيب العلامة أوردها التي الترجمة ببعض هنا اكتفيت )١( 
٠حيان! ابن 



الفضلاءونزهة العقلاء يوضة 

الع|ئم_ينعلى ينيف آنذاك عمره وأن بنمه، طلب أته إلى يشير الثلأثمئةاا 
أطاق،ما الجد ساق عن ثئر ئد أنه إلا الطالب، ني قليلا تأحر فلثن عاما، 
البلادإليه رأدنت، البعيدة، المساقات إليه فرمت عالية همه ذللث، فى عديه 

مدنهمفي زمانه علماء أجله وقصد بلادهم، فى ونته شيوخ إلى فرحل الناتئة، 
بالياأربعين من أكثر إلى يرحل أن ذللث، نتطلب، العالية، الأسانيد ليدرك وثراهم 

الأطراف.مترامية واسعة رفعة في الإسلامي العالم بلدان من 
والمني،وسمج، وترو، وثراة، سجتان، من• كلأ رحلئه وثملت، 

وحرجان،وأرغيان، ابور، وئيوسا، وبخاري، ارطشمندا، والشاتى 

•وغترها• •لمصر•يبترون، ودمشق، مكرم، وعكر والكزج، وطهران، 
عنكبا قد *لعكا *المح؛حاا: كتابه عن قوله ناوكر أن محا ياكفينا ؤ٠ 

•الإمكتل.رية® إلى الشاش من شيخ ألمى من أكثر 
الأرضمن الواسعة الرقعة تلك في الشيؤخ من الفخم العدد وهذا 

.(٢)الءمم«ص.فلتكن *كدا الذهي: الإuم قوله نرأد أن إلا معه سنا لا 

العلمي:قجميق *
همةمن وطلبه رحلته طوال به نمير ما حبان بابن الإعجابؤ يثير مما إن 

قلمهئسترح فلم نفلير، له ليس الفوائد اقتناص على وحرص فتور، يعتريها لا 
أحيانا.الحد ذلك في جاوز حتى الشيوخ، من أذناه تسمعه محا كتابة عن 

فيحزيمة بن بكر أبي »ع *كنا قال: التيسابوري، حامد أبو روى مل• ف٠ 
يئوذيه،يسأله وكان البستي، حاتم أبو معنا وكان ابور، نيمن الهلريق بعض 
فكتب،_، نحوها كلمه أو - تزذتي!ا لا عنى نح بارئ، يا • حزيمة ابى له فقال 

سيءكئ أكتث، نعم، فنال: هانا؟ا تكتسب، له؛ فقيل مقالته، حاتم أبو 

(.O'l/rالاعتدال•)*ميزان )١( 
(.٩٤الملأءا)آا/أعلام امير )٢( 



طهصان ابن للأمام موجزة ترجمة 

موله،را،.

إلىفاتجه العصر، لون من واحد فن ليقنعها يكن لم الهمة هذه لمثل 
علىوالمعارف؛ الملوم من زمانه لي معروثا كان ما أكثر واصنيعام، تحصيل 

الإمامصار فقد الحديث، جلز أعلامه! من وغدا فيه رسخ ما أعغلم أن 
غينيذلك، وصفه كما - المحمق المتقس الثبت، الثقة الملامة المجود الحافظ 

-•٢، اعار من واحد 
عرله شاهدة حان ابن فمولفات علمه، مرآة الرجل مؤلفات لكنت ؤإذا 

شأنه.وعلر نيره سمو عن مترجمة باعه، وطول قدمه، رّرخ 
Iفيقول بدلك، يشهد - المحقق ١^^؛ وهو - الحموي ياقوت هذا و٠ 

.الخوماا في وأءنا كان الرحل أن علم منصم،، تأمل تصانينه تأمل *رمى 
ءيرُْلعنه عجز ما الحديث، علوم محن ُاحرج يقول• ل٠ 

الشانمةل٤،.فقها؛ كبار من صار حتى عليه، نمي، الفقه وفى 
في*ضطخ إلا آنذاك القضاء يالى لا إذ قاصتا؛ يكون أن تمأكنه وأهله 

القضاءفولى وقائعه، ومشكل ماتله بدهاش عارث نواحيه، من تؤأ الفقه، 
•وعيرهما * ■ ٠ والّمرقنداا اسا٠، منها بلدة؛ من أكر فى حلويلة مدة 

كانواالذين الحنفية فقهاء حفيظة أثار ما - بعضهم يقول كما - هدا ولر؛ 
وحصرماتمنازعامت، وبينهم بينه نجرت عليهم، وتما ^١٠٠ ٤١١١٠وظيفة يعدون 
فيالطعن س لهزلأء أغيظ يجد لم حنن الحد، مجاوزة عر حبان ابن حملتإ 
فىوكتابا -، أحزاء عثرة - منافيه* اعلل فى كتانا فألق، ■>ويقة\ أبى ، ٠٠۶٠١٠١
أحزاءعثرة — إليهء امتني ما اعلل في وكتابا —، أحزاء عثرة — ٠مثاليه٠ 

.ربت( ت اليالدان، ءمعجم )١( 
الملأءء)أا/'اآ(.وءمراعلأم (، ٢٩٠الحثاظء)r/ ءتدكرة )٢( 
)بت(٠ابلدانات ٠معجم)٣( 
(.١٣١)T/ الشانمةأ أطقات ر السكي له ترجم وفد )٤( 



الفضلاءوترمة انمقلأء ؤوضة 

حنيفةوأبو غيره، يذب أحدا يأحد فلا غيظه، يكظم أن به الأولى ولكن 
القاصينضاله وعرف الأفاق، علمه طئق الشأن، عفليم القدو جاليئ إمام 

وفاته؟!من زنين بعد مذهه انتحل رجل اقترفه لذس مته تنال فكيف والداني، 
الهفوة.هذه له وغفر حبان، ابن افه ا•ح ف

بنإسحاق بن محمد - الونت، محدث — شيخه عر الفقه في ثلمي وند 
الفقهية.اثل والمالأحكام استنباط في طريقته عنه واحد حزيمة، 

ومجازهاوحقيقتها أسرارها عرف حتى العربية، عالم في - ايثا - ومع 
وصنم من الشرعية الأحكام يستنيظ أن من م1كنه مما واستعارتها؛ وت٠؛ني^زها 

المتعارفاللغوية القاعدة بذكر لاستنباطه يمهد لكن ما وكثيرا والسنة، القرآن 
العرب.عند عاليها 

فكنه،به وتلون عقليته به تأورت< حتى الكلام، علم في - أيفا - ونضج 
لكيإلى اليء يم تقإلى يذهب فتتراه أسلوبه، وفصوله يماته يتثقواصهلبغ 
غيرإر -، تميرْ حد على - دالمتهاترين المتضادين الشيثين دتمريمح، دجرئي،، 

سئماولا - كتبه بعضن في واسنتناحانه ونفيراته تعليقاته في جلي هو مما هذا 
—٠ءالصححء 

فيهمابفر أنه ؤينلهز والفللث،، الهلب علم حصل هذا إر بالإضافة و٠ 
والجوم*.بالهلث، عالتا الكن ت فيه القول معها أمكن رنه 

حجرابن الحاففل جعلت، منها، تم1كن التي الكثيرة الفتول هذه ن إ٠ 
ؤ^٥^١ الغاية إر وامع وحففل مفرط، وذلك؛ فنون صاحب الكن ت يقول 

.بث:
اووينالأتمة يعفى من ينقضى يكاد لا العجن، ولكن معصوما، احل ليس 

بأحكامعليهم الحكم في سنا ولكنت، عتها، غنى في لكنوا يكلماُت، تفوهوا 
بحياتهم.تودي لكدتر ناسية 

مجدورفى العيرة أسعلت، ظإ حبان ابن تبوأها التي الرفيعه المنزلة إن 



حنانابن دا؛تعام ء>حرة ترحمة 

عله،نكينا الدنيا ليملزوا حطآ، أو سقطه أر هفوة يه يتربصون نهم حاسديه، 
عته.الخلق ثلوب ؤينزرا 

الكلامارفل.لكان في أسلوبه صاغها بع-ارة فيتموه حبان، ابن ؤيتورثل 
وثغرهالدنيا، عليه ليقيموا فرصه المتربصون فيها فيجد المعاني®، قة وفل

الناسعامة عثد وهم منه، تريحوا ؤيقاتلة، طعنة ليطعنوْ منها يلجون 
غج.اله ثرعه الن،ى للحد مقيمون متصفون، 

والعمل®!العلم ٠االنبو٠ت فقال: حثان، ابتر تورط لقد ف٠ 
واستحق؛الزناJنة، صاح؛ه على محم ظاهرْ، على أحرى إن قوا؛، وهدا 

بالزندقة،عمره أئمة بعص عاليه حكم ففد حدث، ما وهذا ا، القتلأ به 
إلىّارع الذي الخليفة، إلى الخعلير الأمر بهيا تحب ئم الناس، ذهعمْ 

رأتهلغز ئر، اطت أن ولولا بقتله، نأمر القاتل، هذا على اه حد إئامة 
.الق! يحاد 

وأتعبه، نفألغ لقد إ هذْ مقالته عن طه حبان ابى أغنى كان فما 
أنالزنل.نة تهمة لدم هائه، الموهمة عبارته وتأؤيل عنه الدفاع في عارفيه 

به.ئلصق 

هوأنه عع ا الكذابين في بعضهم ذكره والزندقة اتهامه؛البدعة فوق بل 
الثقاتثروظ وبثن والمجروحين، الضعفاء أحوال بكشف نام الذي 

الحاكمتلميذه نال كما - وتقومه لفضله حد لكنه والمعل.لين، 

وتوجيهعنه الدفاع في - حبان ابن بعد - الأئمة أنوال نواك وقد هذا 
ترحمته.مصادر فى مذكور هو بما تللث، كلمته 

وليسموهبئ أمر معلوم. هو كما - والنبوْ المرة، اب< اكتإمكان إلى يثير لأنه )١( 
تبتناكون للقرآن؛ي تكدنا - ءلا>رْ على أحن. إن - القول هدا يكون وباللح بيا، ك

المحن•حاتم ىُمب. 



اثخضلأءوثزهة اتسلأء و|وضة 

تالجليلة محايره ن م٠ 

فضن^١ له لكن فءزفؤ، حبان لأبن عظيمه مأثرة هنا ؤتجز 
مصنفاتهؤإقراء الغزيرة علومه ببذل قيامه إلى بالإخافة — فهو والتقدم، الثبق 

من- أود لعله بل - أوائل محن فهو -، العللأب من يحصى لا لعدد النفيسة 
ءمن0وجمعها تحصيلها فى أنفق والتي — لديه الأييرة الخاصة مكتيثه حول 
_؛وفقيرهم غنيهم - كافه العلم محللاب منها يفيد عامجة مكنة إلى حولها -، وماله 

الخارج.إلى كاب مجنها يخرج ألا شربمله 

"ماز؛اين الأمام شمخ يرز أ* 
بنعلي بن أحمد الموصلي، يعلى أبو الإسلام شيخ الحافثل الإمام - ١ 

الأثيات.الثقات أحد الموصل، محدث المش، 
السنويالعزيز عبد بن عامر بن صفيان بن الحز الثست، الحاففل الإمام — ٢ 

.تدء )رالمصاحب 

الحباببن الفضز حليفة أبو الأحبارى الأديي، المحدلم! العلامه الإمام - ٣ 
.المري الجمحى 

القرشي.الأندى محمد بن الثه عبد محمد أبو الفقيه المحاقفل الإمام — ٤ 
قتيبةبن الحسن بن محمد العباس، أبو الكبير المحدث الثقة الإمام — ٥ 

العنقلأتي.اللخمي 

التجيريمحمند بن عمن حفص، أبو الجوال; الثنت الحافظ الإمام - ٦ 
•السمرفدي 

ملمبن محمد بن افه عبد محمنو، أبو الثقة؛ الحابل المحدث الإمام - ٧ 
اهميامح،•المقدسي 

بنمحمد بكر أبو الإسلام شيح الفقيه الحجة الحاففل الأئمة; إمام - ٨ 
حزيمة■بن إسحاق 



وطهحيان ابن للأمام موجزة ترجمة 

السراج.مهران ين إبرامم بن إمحاق بن محمد الثمن الحانفل الإمام _ ٩ 
الأعوازي.أحمد بن الد عد عيان، الإمام - ١ ٠ 

كبر•دغترهمم 

؛رزتلامذه:آ *
ااالمستاورك،صاحب - الحاكم اه عبد أبو الإمام - ١ 
منيه.بن اض عبد أبو الإمام _ ٢ 

الإمامالطمءالإ؛نغمراص.٣. 
اسلمالرغال١برءليامحوى•٤- 

التوjاتي١عمر أبو الأديب - ٥ 
الزوزتي.الحن أبو المحدث الإمام ٦- 

كبر•حلئ دمرهم 

4Iؤكاتا' برر أ٠ 
ابنءاصحبح يذلك بعد اشتهر الاذ.ي الكتاب وعو ا. والتناسم ٠االأتواع _ ١ 

حبان*.

اون«بعالم إلى *الهداة ٢. 
الإيمان،.انعب ّآ_ 

_.هن.ا كتابنا وهو - الملأء،ا *روضة - ٤ 

.»الثقاتااه_ 

.التواريحا أصحاب أوهام *علل - ٦ 
مالك،.حديث *علل ٧. 

•الر حديث *علل - ٨ 
السنن*.من المدية أهل به امرئ *ما ِ ٩ 



أتفضلاءونزهة استلأء ؤوضة 

السنناا.من مكة أهل به انفرد رما _ ١ ٠ 
.الثلة® بين ®الفصل ِ ١ ١ 

رأنواعها®.العلوم ®وصف -  ١٢
والمتروكين*.والضعفاء المحاوثين من المجروحين ®معرفة -  ١٣

تعالى.اممن إلا يحصيه لا مما هذا وغير 

فاته:و* 

ساعاتهاوملأ الأسفار، في جلها نفى متواصل، مجاهد حياة وبعد 
والتصنيف،بالتأليفج أيامها وعمر والأستملأء، والإملاء والمماع بالءلد_، 
®سست،®،رأسه مسقط إلى يرمخ أن له الله ساء وأحداثر، لمحن فيها وتعرصى 
وذلكوطلابه، وأصحابه أهله بين وهو أحله ؤيوامه عمره، بقيه فيها ليمضي 

صلاةبعد فيدفن -،، ٠٣٥٤سة)سؤال من بقيى ليال لثماني الجمعة ليله 
داره.؛، jyابناها الي الصمة في الجمعة 

فيوأعلى جناته، فسح وأمكنه واسعة، رحمة حبان ابن إمامنا الله رحم 
آمن•درجاته؛ المهدمحن 



وطهمؤلمه إلى ادلتاب سند 

؛jjjft؛مؤلمه إل الكتاب سند 

اهعبد بن الهادر عبد محمد، أبو ت الحافظ الإمام الشيخ أحبرنا 
اثنتينسنة مهور ني - نزيده حم كل من وأجزل تأييده، اللة أدام - الرهاوى 

•رمتمئة 

تاصنالإسلام، معين الدين، عمدة الإمام القاصى الأمير حدثتا قال؛ 
بنسعيد بن محمد بن الحين بن تمر بن محمد اه، عبد أبو الئنة، 
سنةمهور في د*دوسجأ - لفظه من - الثومنجي محمد بن معيد بن محمد 

وحنمثة.وستين اثنتين 

بنحنبل جعفر أبو الدين عقيمؤ الزاهد! العالم الإمام الثخ أحرنا ت قال 
هءدفب.الثني الموفي البخاري الحسين ين علي 

منةالنوني، احمد بن محمد بن أحمل معحمد أبو الشيخ أحبرتا نال! 
وأربعمتة.وسبعين سع 

•الشروطي اض عبد بن محمد بن أحمد اش عبد أبو أحبرتا قال! 
تال!هء، البني حبان بن محمد حاتم أبو أحرنا قال• 





ف?إفةجبان ابن الإمام مقدمه 

٣٣■
هءزفألحبان ابن الإمام مقدمة 

علىالهائم الربوييأن، بعفلمة المتعزز الألومة، بوحدانية المد لدب الحمد 
1لأتهله،بتواتر عليهم المان وأحوالها، ؛تقلبها والعالم بآجالها، العالم نفوس 

معينبلا - أراد حين - الخلق أنشأ الذي ،، دعمائهل واخ بعليهم المتفصل 
بمدرتهفيهم نمفت، نفلير، ولا شبيه بلا - أراد كما - البشر وحلق مشير، دلا 

فيهموركب الإؤللاق، حى فالهمهم إرادته، بعرته فيهم ويثذت مشيثته، 
أحلاقهموشص_، وعلى يمشون، أقدارهم ءلبئاُت، على فهم الأحلاق، سعب 

فيمحزهلد;إم بما ■تين، وظ بهيموزر؛،، عليهم وندر قضى وفيما يدورون، 
[.٥٣تال>متو0: 

والثرى،الأرصين ومنشئ الئلأ، السماوات فا> اه إلا إله ألا وأشهد 
.ص نمحأ بمتن هما بمتئ >لأ لقضائه، راث ولا سمه، ئف لا 

بالنوربعثه المرتضى، ورسوله المجسى، عسده محمدا أن وأشهد 
منودروس الرمل، من فترة حين على المرضي، والأمر المضي، 

الأدان،كل عر وأظهرْ الإيمان، به وأكمل اسنيان، به ، ٧٣الشل، 

التتابع.اكوار: )١( 
المق.الضب: )٣( 
الأنتثع.اكرأ: )٥( 
دئر.شخ: )٧( 

الكبرة.الواّمة الوابغ: )٢( 
يخوضون.تهيمون: )٤( 
الاخمماء.اكتوس: )٦( 



الفضلا،ونزهة السلأء روضة 

الملكوتقي نح وما ثلمك، الماء في دار ما . ذ الأوثان، أعل به وقنع 
.اأجمعين آله وعر ملك، 

بمد؛أما 

ثزحيث تدله؛ للييب ولاح تغيرْ، للعاتل تين قد الزمان فإن 
،،الر٠لودة١٣بعد عوده ونجد النصارْلى، بعد نرهمت ولبد ، ٢١١٧١٣١بعد 

الحقلمن التمأكن يدعون أقوام ن؛هلا، نثبغ العذوبة، بعد مذائه وبشع 
نفزيوجبه ما وترك صدورهم، شهوات من العقد يوجب ما صد باستعمال، 

عندعليه يعمدون الذي العقل أساس جعلوا ٢، تلو؛همر بهجنات العقل 
اللباسحن الاJبات: ورود محل وفروعه والمداهنة، النماق ،: النعضلأت١٦
الذيالعاقل، فهو الأربع الأشياء هذه أحكم مى أف وزعموا والفصاحة، 

يجبالذي الأدوقل٧، فهو إحكامها عن تخلف ومن به، الاقتداء يجنا 
•، عءلالارورار 

الناسس ١، بأفعالهم، يغترون العالم من ،  ١١٤١٠^رأبت فلما 
علىمضئنه يشتمل حفيمر، كتان منيف إر ذللث، دعاني بأمثالهم، يقتدون 
فيالأحوال معرفة من أيامهم، في العقلاء إليه يحتاج مما لعليف، معش 

لأوليوكالنعين ،، ١١حضرتهملئد الحجا لذوى كالتذكرء ليكون أوقاتهم، 
يكون٢، أتراب١٠ل له والحافظ أقرانه، به العالم يفوق عينهم، عند النهى 

ممرتء.يعد ح؛رْ ند والمراد؛ الكثرة. الغزارأ؛ الثدي. الخمٍع؛ )١( 
والهاء.الجمال المارة؛ ّ وثح صنم، ذبل؛ )٢( 
والاشتداد.اكJاوة الؤء1وبهت صعقه؛ نحل؛ )٣( 

الخمن.الياءات اأهجا>ت،؛ )٠( وعلا• ظهر يغ• 
الأحض.الأتولث؛ )٧( اكعابواكداتلّ اسلأتث)ا"(
الأفاء.١^٥ اص؛ )٩( الأس: )٨< 

\و*ذ\ك■.)•؛(الهج؛ 
حضورهم.حضرتهم؛ السؤل. )؛ا(الججا؛ 
أطاله.)آل(ذا،هث 



فةِفؤحيإن ابن الإمام مقدمة 

حصإن المLjواتل١،، ني له الحافظ والموص الخلوات، في للعاقل المادق 
أوليائه،دون ، به؛ استبئ ؤإن ديوانه، من تفتقده لم إحوانه، من يحب، من يه 

فاق؛هعالىنفلراوه.

بهؤيمح المحمودة، الخصال من استعماله للحاتل يحن ما فيه أسن 
فيالإمعان وترك الاختصار، لزوم في القصد مع المذمومة، الخلال من إتيال 

وأنواعالأحبار فتول لأن مستمعه؛ أدف وئعيه حامله، على ليخم، الإكثار، 
غايتها،إلى النهايه يرجو فليس إ٠لاكها، في المجتهد استقصى إذا الأسعار، 

يالاحتمار.يئغ أن حقيقا كان الإكثار، فى الكمال من ١^^؛؛ يؤج لم ومن 
الأسرار،إصلاح أسألت( ؤإياه الرشاد، إلى والهادتم، للسداد، الموئى وافت 

رحيم.رووث كريم، جواد إنه الأوزار، على المعانة وترق 

الخالة.الأماكن واJراد: الصحاري. المالوات: )١( 
٠وبخل احممقلو امشدت ر٢( 





اللبيبالعاص وصمئ السل، لنوم على العث 

اللبيبالعاقل وممة العقل، لزوم على الحث 

حييتاقبويه: بن أحمد بن اض عيد حيثنا مطرت بن يوسف بن محمد حيثتا 

حازم:أبى عن معمر، عن تورأ بن محمد عن عياص، بى ئصيل حئئنا يوص بن أحمد 

مكارمنمت الهَ »إن ام  JUقال: ه سي ن ص عن 
تفانهارا،»>ى.ركوة ^3،، 
نيصحيحا -؛^١ النبي. عن أحفظ لت ]ه[ت جاتم ابء فال 

بنوررعنير ورداذ®، بن وُسلمة ماش®، أبي بن ®أبال لأن ،؛ العقل١ 
بنوامسره ممر®، ين وأعباد يبار®، بن وءالجمس نيد*، بى ورعلي عمران®، 

ممنليسوا _، رذؤيهم - صقرا بن وامصور الثمر®، بن وأداود ^٠، عبد 
العقل.ني الأحاديث من عندهم ما نآ-محؤج بأح؛ارهم، أحج 

نفسهو ت انها مفوكراهته الأخلاق من المكارم المرء محبه ؤإن 
مادولا ، الفاقة ؤتنفي العربة، ؤيونس ،، الحفل؛ يكون به فالعقن الحقل؛ 

عقله.تم محي أحد دين يم ولا منه، أفضذ 

ثيء.كل من الرديء الشاق: )١( 
وأالأوط•(، ٢٨٩٤)•الكسر، في والشراني (، iA)؛/الحاكم روا، صحيح: )٢( 

الأولياء،•حلية في نعيم وأبو )آ"/ّ'إ؟(، الإيمان، •شم، في والبيهقي (، ٢٩٤)• 
فيالأياني وكن.ا المغير،، •الجاح في اليومحلي وكدا الحاكم، وصححم (، ٢٥٥)ما/

(.١٨٨٩)الجاأعا اصحيح 
-متفضلا - ^ا في وانفلر المي عن حديث، العقل فمل في يمح لم أي: )•١( 

)\إلأ0ى.الدين، طوم أإحٍاء ملي تحض 
الفقر.شدة الفافات: )٥( والأخرة. الدنا في الخراتق نل الخفي: )٤( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

باجتنابوالعالم المواب، لوك بالمعرية على؛ يآع اسم ؛ و٠لالعقلاا
•ون1|،نم ثم»أرنا|، »أدنا|، نش درجته أول يي المرء كان فإذا الخنإ، 

اتسطاناا،له: نيل الوعاء حد أول في يحل إذا الرجل أن كما اعانلأ*، ثم 
فإذا»ءنمري*، قيل: ذلك على زاد فإذا »ماردا، قيل: الملغيان في عتا فإذا 

•ُءئريت؛' نيل؛ ثر شدة حسه إلى جمع 
نم، *الوقح٠٠نم ااالاس،ا، درجته: أول في له يقال الجاهل، وكيلك 

*الأحمق*.ثم »الأرك«، 
العمز.لعباده اهله موام، وأففّز 

بقؤل:الذى ١حسن ولقد 

عقثنللمرء الله منم وأنمل 
عقلةسوء  ١٠٣٠^مل إذا 

إنهبالمقل الناس م الض بميس 
عقلهجودء الناس م الفض بزيي 

سيارتبن احمد حيتنا مارست بن سلسان بن محمد اخبرنا 

أعهليما حين ما المبارك: لابن *قيل قال: الجلاب، حبيب حدمحا 
قيل:حسن، أدب، تال: يكن؟ لم فإن نيل: عقل، ريز؛ نال: الرحل؟ 

صمت،نال: يكن؟ لم فإن نيل• يستشيره، صالح أح تال: يكن؟ لم فإن 
عاجل*.موت قال: يكن؟ لم فإن قيل: يلويل، 

نسد.تبن محمي. حيتنا الرازي؛ د،اود بن محمد اخبرتا 

العيد؟أعطي U أفضل ما غقيل: امئل قال: المارك؛ ابن حدتنا 
لمفإن تال: حسن، فأدب نال: يكن؟ لم فإن قال: عقل، غريرْ نال• 

يقارنهشيء الخيرات من فليس 

لجاريهعلنه جرى المقل على 
مكاسهعليه محللورا كان ؤإن 

رالمنايع.الحاجات المآرب؛ 



اللبيبالعاهل وصفه السل، تنوم ملى الحث 

صنت،،فثلود تال! يكن؟ لم فإن ت تال يستشيره، شفيق نلح قال؛ يكن؟ 
عاجل*•نموت تال؛ يكن؟ لم فإن قال؛ 

ومموغلآ،تثؤغ، نوعان؛ الم3 ته[ت بماتم ابو تال 
كالأرض.منهما الطبؤع ف- 
■والماء لكلدر الممؤع و. 

عليهيرد أن دون محصود، عمل له يخلص أن المطبؤع للعقل سيل ولا 
البذريستخرج كما ،، من ؤممفه رقدته، من متتهه المسمؤع، العمث 

اتع"ُ•ي م الأرض رالأ؛«افينمد 
الأرض.من الشجرة عروق بموضع الإنسان باْلن •ن الطبيهي فالمن 
•فروعيا من الشجرة ثمرة كتدز خنامره من مؤع الموالعقل 

الواسملي:حييب بن إسحاق بن محمد أسدنى 

يغمدمميؤغ نومن نقل عالرأيت 
ؤغبعلمنلثا م لإذا ؤغ ممينفخ ولا 

ؤعشمنين عالوصوء الشص فخ نتلا ا كم
بناث عبئ عن بقيه، حئقا ْروان؛ بئر موسى حدتنا ي-»اارمة«؛ القطارا احبرنا .لتتح 

حسان:

محمد،أبا يا ت رباح أبي بن نمناء اتلتا تال؛ عامر، ابى حاوثني 
.افه® عن العقل قال؛ العبد؟ أعشر ما أنمحسز ما 

يتميزوبه آدم' يني اغلب في سبحانه افن حلقه الذي العند مو الميؤع؛ العقل )١( 
عنثهدب الذي العند مو ت المع والعتل المجنون• محن التوي اذ الإن

الذيومو -، الأثة محلف من النور أمل وكلام والمنة الكتاب هو الاjين - رالممع• 
الئلأل.واعل الهدى اعل ين به تهمق 

•التجأ ومو امكمزا جمع - المكامن )٢( 
واهشمكق.< يا والراد والراية، الماء اوح: )٣( 



اثمضلأءوتزمة اسلا* لاضة 

الم،دع1نىت ٥١عبد بن محمد بن أحمد آتشيني 

بناش لمد 
مكامنهعاليه مأمحظورا كان ؤإن عقيه صحه الناس الفض؛ي يزين 

وإنكئمتأءراإنو؛ذاطا،عقبه خمه انس ني الفض بمين 
Jli  عقلهأحيا بما يكون أن العائل: عر ف\ف\جت ]ه[: ياتم ابو

الأجسامفوت لأن الموت؛ من جدْ أحيا بما ، أكلت الحكمة من 
العلعامثمل عند تموت الأجساد أن فكما الحكم، العقل وقوت ال٠علاعم، 
ماتت.الحكمة من قوتها ثقلت إذا العقول كد.لالث، والشراب، 

ؤإن- عقلا المرء تزيد مما ائب بخالق والاعتياد الأمصار، ني والتقلب 
تقليهفي الماد عدم 

المقا٠تلي:محمد بن الرحمن عيد وأنسدني .تخن[ 
ضحاسل ما إذا المال غيم ل عتنا ترى النقل ذا إن 
دينؤإن العمل وئا إذ نئه يندم المرء ملي ا م

تال؛المينى، إسماعيل بن أحمد حدئتا المسئا؛ ين محمي. احيرتا 

إلاعيدا، عقلا اممه امتوقع *ما يقول: إسماعيل يى حاتم سسث 
ما(.يوما ا< امتتقذ0 

وتذرالمجتهدين، ومطيه القلوب، دواء الممن لظ؛بم[؛ جاتم ابي مال 
•النوائب ومع في وعدته الديا، ض الموس لتاج الأحرة، جرالإ 

٠ثدرا يرفعه الماد ولا عزا، اللهلا0 تزذه لم المد عدم ومن 
اشدأن فكما دنياه، لدة من يجد ما أحراه عن أغمثه لن عمد ولا 

,ص,ص.إ:؛سعس:ط؛
الغنى.وانعدام الفقر ١^٢؛ )٣( 



اللبيبالعاهل وصمة العقل، رروم على الحث 

العمل.عدم الفانة أشد كذلك الجهز، ، الزuنة١١
منعما،لرأيه يكون أن المرءت على فالواجب متعاديان، والهوى والعفن 

نيلأن هوام؛ من أقربهما ث، احتنأمران، عليه اشتبه فإذا ،؛ مسويا١ ولهواْ 
الضمائر.ملإ ويالحمل المراتر، إصلاح الهوى مجانته 

الجسمي؛اش عسي بن محمد تنا الأنمماري؛ محمد بن عْرو احيرنا 

العربمن لرجل سميان أبي بن معاؤيه اتال، (؛ Jliالدائتي، حدمحا 
معمروءة، به ثلنب عقل نال،: رأيته. شيء احن أحبرني دهن؛: عمر 

الأحرة((.وطاو_ا اه تقوى 

الأبرش؛سلمان بن العزيز عبد رانسيني ا لن.ل
اؤهنبرنم اديه أيوئئت، أمورم ئئت المرء عمل تم إذا 

عطاؤْكن؛ئا مال، ذا كان ولو نقصه نبئن عقل بكن لم فإن 
بنعمراي حدتنا الجحيري: كامل ابر حيتنا سفيان: بن الحسس احبزنا ■.ت^آا 

تال:الخزاعي، خالد 

عقله(,يم حى ث عي, دين تم اما يمول: الحسن سمش 
Jli  محاميه،لشه أيومهم منزله: العقول دوى أفضل ]هم[: جاتم ابو

،الأحلام سنخرج بالعام أن كما القلوب، ثعمر فبالعقل فترة؛ عنها وأقلهم 
صورةالمقل صور ولو ، الاختيار المقل ورأس المقل، المادة وعمود 

أنكما حال، كل على حينْ مرحو الخاتل فمرب لنوره، الشمس معه لأظلمتج 
حال(,كل على شره مخوف الجاهل ثرب 

انرض.1^: )١( 
معئللأ.والمراد؛ مو-ما. موئات )٢( 
والنافع.الخوان الأيأدي: )٣( 
القول.الأحلام: )٤( 
الأمور.من للنافع اختار0 حن الإنسان عقل صغآن أصل أي؛ )٥( 



الفضلا،ونزهة اسلاء روضة 

ولابالعمل، ئرري وكثرئه يفع، لا الغم لأن يغتم؛ أن للعانل يجب ولا 
العقل.يقص ودوامه ،، الننرأآ يرد لا الحزين لأن يحزن؛ أن 

فإذاشه، يقع أن مز الأمر ؤيدنع به، يتلى أن مل الداء يحجم والعاق}؛ 
وصر•رصي مه وع 

يجدوهو خوف عش يقيم ولا استطاع، ما ابدا أحدا يخيما لا والعاق}؛ 
الطارقمن يملك عما نفسه طايت الهوال، نفه على خاف ؤإذا ، تذغ؟ منه 

العقل.ثنب قتلب هو إذ العفاف؛ لزوم ح ، والتالي 
الأنصاري:المنتصر بن بلال يى المنتصئ أنشدني [ ٠^٣٦

امؤول؟ حين الأمر آل ؤإبث، وبالتقى بالعفاف تامر ث، يآو 
ئمضسللها يرى العشول إن فضله يملك، فحذ امتطعت فإن 

علمببن محمد حيتنا ي»الكرج«: الاصيهاني إسحاق بن الحسين أحبرنا 
ميالح:بن مفصل حيقا الحرائي: الحرار عشان بن عصو حئئتا الطاحيت 

إنيفقال! جبريل، أتاه الجنة، من آدم اممه أهبعل ألمأ ت عالي قال 
وماآدم؛ نقال اثنتين• ولع واحدة، ناحتز ثلاثة، ني أحينك أن أمرمئ، 

احترث،قد فإني آدم: فقال والعقل. والدين، الحياة، نال: الثلاث،؟ 
أمرناإثا نقالا! وذعاْ، انصرفا والدين؛ للحياء ح؛ري}؛ فقال قال؛ العقل. 

شأنكم*•وقال؛ حبري}؛ عرج ثم كان• حيث العقل ُع نكون أن 
نمانزأنمد فقد وحيه، ومح عقله، حنن من ]ه[ت هثاتم ابو تال 

وجههمحامن اذمب، فقد عمله، ونز وجيه حنن ومن وجهه، ناثح ه نف
.٢ نةسهر نقائص 

الممية.١^١؛: )١( 
الأموال.نفاض والمقصودت القديم. التالدت الجديد. )٢( 
سليالجميلة مكارته يإن الوجه، مخ المكارم جميز كان من أن ت الفقرة هذه معي )٣( 



اللبيبالعاقل وصفه العمل، لنوم على الحث 

لهيرجى قد لأن معدنا؛ كان إذا يغتم أن للعانل يجب ولا 
.اله.يقاء الممررا، ليثاعل يوتق ولا الض، 

ع٠اله.صالح من قدم وما عط العاقل وماد 
ابدالأن والرحاة ١^^٢،، وايلأة الفلث الفل: وئ 

أبثلن0ر؛،.عليه تواتر إذا والرخاء عقله، أهلكت علته تواترت إذا 
الجاعل.الصديق من للمرء خيت العاتل والعدو 

البسامي:محمد بن علؤ آسنني 
رالأحمق الرامق الجاهل من عييك أبض العقل ذو عدوك 

الأرقزلأ،للارشد ويسد الأمور جميل بآتي العقل وذو 
النرى؛1بي ابى حدثنا ب»عسقلان.؛ ئتيية بن الحسين بن محمي■ احبونا 

قال:دعلج، بن حليي عن ربيعة' بن وصمرة الجراح بى داود حيثنا 

ؤيعتمرون،لبمجون، القوم *إن بئولت درْ بى معاؤية سمدت 
قدرعلى إلا القيامة يوم ينعلون وما ؤيمومون، ؤيصلون، ؤيجاهدون، 

ءةولهم«.

يؤل:حسرم بى علي سمعت يؤل: اشاش عدى ين محمود بن محمد سمعت 
يغبن،لا ؛ Jj*العايقول؛ - الأكاف - حميد بس حمص محمسنا 

سغتليأاءله اد ففإن الأحلاق، نخ الصورة جميل كان ومن الئتحه• صورته على 
صورم.حال عر 

النهلك.الردي: والخالي. اJمور انف: ٢( 
والخالي.للك؛ر دفعه أبملر•؛ )٤( الحد. عن الزائد الغر*ل: ٣( 
الأسر.الأرفق: )٦( النجج،• اتجوامق: ٥( 
الخداع.محا: انراد ولكن الشارة. المن: ٧( 



اثفضلأ،ونزهة انسلا٠ ؤوضة 

فكماثش، معان على تشتمن جامعة، لفظة هذه جاتم ابو تال 
بغيرالسرور ولا ،، ١١حلأوةبغير الجماد ولا تونيق، بغير الاجتهاد ينفع لا 

عمل.بغير الحفظ ولا ويع، بغير المز بم لا كذلك أئن' 
المروآتكاللاك ،، لال٠ودة١ نٍع والقرابة للأمن، تغ السرور أن وكما 

للعمل.ئع كلها 
ؤإن- أحث العمر عن يختار نالعانز زمانهم، ندر على نوم كز وعفود 

ؤإن- النكدة الحياة من حير فإنه -، قل 

الخراب.الك كالأرض يه المممع غين الئوءيل٣، والمز 
محيإلا اشاريل؛أ ثكئن ولا بمال، أن إلا الكلام بمتدئ لا والعانز 

الثئت،.محي إلا الجواب، يسرغ ولا الميول، 
ومندنياْ، أفسد السالطالا استحقر من لأن أحدا؛ يستحمن لا والعاقل 

استحقرومن مروخ، أفنى الإحوال استحقر ومن ليثه، أهللث، الأتقياء استحقر 
صيانته.أذم، العامة 

ه،نفءي_، عاليه حفي من لأف ه؛ نفعيّثا عليه يخفى لا والمانز 
عيبه؛عليه يخفى أن للمرء العقوبة أسله من ؤإن غيره، محامن عليه حفيئا 

لممن الناس محا-ص بنائل وليس يعرنه، لم من محه عن بنقلمع ليس لأنه 
ّللمثتدئ! التجارب، انفع وما يعرئها، 

الأنمعارى:السصر بن بلال بن ااسصئ 

االتجارص، طول العقل كمال واة لأهله يئن العقل أن نر ألم 
مالتجارص،أيامه ني ؤيزداد اش الدهرذامن الماضي وتدوعفد 

اعلم.واهن والقس، الروح حلاوة ت يقصد )١( 
مودة.يينهما تخ أن بعل إلا أحد من أحد يتقرب لا أي' )٢( 
الجدال.اكاري: )٤( ١^٤• ١^: )٣( 



اللبيبالعاص وصته العقل، لقوم على الحف 

جرير:حسا سيبة: ابى بن ، _Ljحسا سنيان: بى الحسن احبرنا ا ثإ■.|

العقات ل تف ى العر اكاتت اش عجي بر•, الحكم عن 

الظن«.سوء والحزم: ، ٢١اكجارب 
تكونحتى الأشياء، يي يالممسب المرء يكو0 لا ]هه[؛ هاتم ابو فال 

يالنجاربا.حيره له 

صباه،في الاعتبار صحيح صقره، في الماحذ حنن يكول والماقل 
فيوالحزم الرأي ذا ثبابه، في الشمائل رصي إدراكه، عند الخمة حنن 

لأنعندها؛ J_، غابه ه لتفيجعز ثم ، برثوة غايته دون ه نفبمع كهولته، 
القص"'.إر فىمض؛ْار الناف جازن تن 

الفرصة،محي إلا الأعواد تلهغ لا كما بالامال؛ إلا الفذ بمفع ولا 
الأعوان.بحضور إلا الفرصه ئ؛ لا كما ،؛ بالأنتخال١٤إلا الرأي يممع ولا 

فيحممه يكون أن أحافث^ عليه، الخير خصال أغلن، عمله يكى لم ومن 
إليه.الأشياء أقرب 

يكونأن نل كونه يمكن بما الخعرفه العقل: ورأس 
إفسادفي اسؤع فإنها - نلاثه أشياء يجتب أن المافل■ على والواجب 

التمص،وكثره الضحالث،، في الاستغراق _: العونج سيى في النار س العقل 
اض،س.وّوة

يعدولا ^، Jbلما إلا يسعى ولا يْليق، لا ما يتكلم، لا العاقل لأن 

التجارب.بكثرة وتمانه العقل كمال المرء ينال ٠ أي )١( 
طاض.ت شرب فإت4 محدثا، أراد إذا المام أن والمران المسافة. ١^٠: )٢( 
الدنيا.أمور مر ت يقصد )٣( 
الضار.من التايا رمعرفث الانتقاء، الأتت■محالت )٤( 
الغرامة.ينمي: )٥( 
شوك.ذو نبات الأنومج: الجاف. التييس: )٦( 
.عليهاالحكم فساد عليه يترتب مما الأمور؛ من التأكد عدم الشت،: صوء )٧( 



الفضلا،ونومة السلأء ؤوضة 

الجزاءمن يطالب ولا ستفيد، ما بمدر إلا ينفق ولا عاليه، يقدر بما إلا 
نفعهعاليه أجدى بما إلا نال بما يفرح ولا ، الئتاءر من عنده ما بقدر إلا 

)٢(.

ولعدوْ، ومخشن0لمأ، رقيم ولمعرفته وماله، نمنه لصديقه يبدئ والعاقر 
يظفنْأن يحب بمن إلا يستعين ولا ونحتته، شره وللعائة ومره، عدله 

،،إلدر الاصعلرار يغالبه أن إلا مغنما؛ حديثه يرى من إلا يحدلم، ولا بحاجته، 
ولكنادعزما، ما لت الرحال فضائو لأن العالم؛ من بمس ما يدعي دلا 
مجنرزق ما مع الدنيا، حطام من فاته ما بمالي ولا إليهم، الناس نسها ما 

العقل.في الطل 

المأjاتلي:محمد بن الرحمن عبد اتسيني 

تنلله ولست، رجل كدى يكون ض ذا ث، ولم عقل ذا ان كض 
رجلله ولست، نمل كدي يكون سما ذا بم، ولم مال ذا كان ومن 

بأنت - المال عدم ؤإن - فضلا بالعاقل كفى تهع[ت جاتم ابو تال 
عقلا،والمكن حالنا، منه اليلادء فتجعل المحاسن، إلى أعماله مساوئ تضنف، 
ءز»!ا،والجرأء ئأدبما، والعقويه ،، صمتال والعي ذكاء، والجدة يلاغه، والهذر 

إلاظ ترى تكائ فلا تقدينا؛ والإمساف خوذا، والإ-ماث -ابما، والغبن 
غينالأعداء، من متحررا للإخوان، مواتيا للأتران، ناصحا للوزياء، موئرا 
يبخلولا بالأشراررا،، ولا للاحباب، مجخايع ولا للأصحاب، حاصد 

والإعادة.الممع اشاء:)١( 
*يمحليه ضارة غين نالعث تانت إذا إي أشياء من يحمله بما يفرح لا أي؛ )٢( 

الجحيم.نار م وجهه عر يكنه قد بما مرخ نن انماد من فإن وأحراء، لنام 
وجامه؟بماله يفانه والمراد: الحضور. المحضر: انملاء؟ الرند: )٣( 
معه.الجلوس إر معلن ان إلا اى: )٤( 
الكلام.عن انمءز الءء:)٥( 
الاختلاط.الخرش: )٦( 



اللبيبالعاهل وصفئ العقل، لنوم على اسث، 

لينجمح ولا للهوى، ينقائ ولا ،، ١١iالفاةئي نشزئ ولا الغنى ني 
يدحذولا وجد، إذا يكتم ولا يجد، لا ما يتش ولا الولاية، لي يمرح ولا 
يشكوولا قانحنا، يرى حتى بغجة يدلى ولا مزاء، ني يشارف ولا دعوى، في 

منلأن فيه؛ بما إلا أحدا يمدح ولا البرء، عنده يرجو من عند إلا الو-؟ع 
يفعلهلم بما الملح لبز ومن هجائه، في ياغ ففد فيه، ليس بما رجلا ندح 

للحرية.| امح|تهدففقد 

رابئاكان ؤإن يهاب، كالأسد مال، غير على يكرم يالعانز 
يتناقصالجاهل وكلام المحيح، جد كاعتدال يعتدد العاقل وكلام 

المريض.جد كاحتلأٍل 

اJأثممفارقة أن كما عظيمة، خظوة - نززا كان ؤإن العاقل. وكلام 
جليلة.مصسه - ئزرا كان إن ؤ- 

فيه.الدخول قيل عمل كز ني التثثت العقل: ومن 
العجب.،.العقل وآفه 

وعشيرةوء، الجار على الصبر على ه نفبو.ُلن أن العانل لى ع د
الأيام.ممر على نملته لا مما ذللئ، فإن السوء؛ وجليس السوء، 

بالدهاءعرف نن لأن ،؛ به؛ مي يأن يحب أن للعالل نجب ولا 
فيحمي ؤإن - البدن لأن استطاع؛ مجا عقله دفن العاقل عقل ومن حدررآ،، 
ؤإنعقله. تخفى لا العاقر وكدللئ، أوانه، في فلا> بد لا فإنه _، ايانا الأرض 

_.جهدْ ذللئ، أحمى 

الغير-عند فيما والهلع الجثع ت الثمر• ١( 
غضيه.ر الحد يجاوز لا والقصودت يتدع. تأصحت ٢( 
حالنا.راقتا: ٣( 
أسه.ما الأصغ ولعل ءبلءا المهلؤع: م ٤( 
ءاياقل،.سموه أن الناس من يطلب لا ت أي ٥( 
مسجيتهم*على معه يتعامجلوا ولم منه، الناس حاف حلر: ٦( 



الفضلاءوترهات العقلاء روضة 

ا٨ العقل.لزوم ص الأحلاق مكارم من المرء تمكن وأود 
البسامي؛محمد بن عني ١سدذي 

ثانيهاوالصمت أولها، غالعقل نصنمث أبواب المكارم إن 
ساليهاوالصدى حامنها، والجود رامها والحلم ثالثها، والعلم 

وائونتاطها،واجئشهارا،ثانها والثكئ ابنها، والصين،
حيتناد»الأبةءأأ: العابد حفص أبو الهحوى عمر بن اش عبد بن عمر أحبرنا 

طرد:بن موسى حيتنا الأنطاكي: حبيق بن اث عيد 

حنا جلفإذا قليلة، صولنا ت ثعيه لي ءنال حرب! ين نعيب قال 
معيجلز الرجل لأرى ؤإني الملل■ ذلك ذهب منا، عقلا أنخ هو من 
زأْمتهاا.مه عقلا أتل هو من 

وهوالمقل، الدنيا ني للمرء الخير جماو أود زه[؛ هاتم ابو تال 
منة بمجالافي نعمة يدس أن يجب فلا لباده؛ اممت رهب ما أفضل من 
نائم.بمدها هو 

فإنالصمت؛ ؤلويز ،، حس يكون إن ت المانل على والواجب 
شيممن الصمت وترق الت سوء أن كما الأنبياء، أحلاق من ذلك 

الأثشا\؛،ب

أجلأتاه ومن عمله، صعق أمك ثوي من لأف أمل؛ بملود لا والخانز 
أمل.ينقعه لم 

بغيربماؤغ ولا حجة، بغير تخاصم ولا عدة، غير من بمال لا والخانز 

والمثبتالسابق، اليت ؛ي اانمادقا مسق وند عاشيها،، روانمدق ت انمطبوعات في )١( 
الأبيات.لهذه الروايات بعض من 

نلإث.تدنس: )٢( 
•الهاوي«.العصرية،: ءالكشة أصل و؛ي واضرف، الملوك الئنت: )٣( 
الشيم:)٤( 



اا1بيبالعاقل وصفة العقل، لهموم على الحث 

.الدنياويعمر الأمور، وتمضي القلوب، وتنور النفوس، نحيا بالعقل لأن ؛ مْ 
«نهاسمغ لم ما ؤيفيث رأى، قد بما الدنيا من ين لم ما تميز والعاقر 

بماعموه من مي وما أصاب، نال ما إلى منها تما لم وما سمع، قد ما إلى 
تمامفى كان ؤإن - المال على محن ولا أوتى، ق بما منها ينل لم وما ثنى، 

العقنأن ولو ،، يرحآ١ ولا نجم والعمر ؤيرتحل، هئنأ الماد ]لأن -، الحال 
أكرممن لكان ثمرة كان لو المبن أن كما الشجر، احن من لكانت، شجرة 
الثمر.

والتباعدأشكاله، من ١^١^، هوت عقله نماء محن العانز يه يزداد والدي 
أصدائه.من 

ابيابنة ابن جعفر ابو حدتنا المعدل: المهاحر بن محمد اخبرنا ولأني .تخئ 
سعيد

ثيمول أبي ممعن قال! الغزي، مالك، أبي بن يحمد حدتغا 
المقول(.تلقح المقول فإن _؛ أعداء أو كانوا أصدناء الألثاء. حالموا  ١٠

معنيين؛أحد من تخلو لا الخقلأء مجاله لره[ت جتالم ابو تال 
لهابالانتباه إلى الخاقز بمحتاج ام الحالة ؛ذي _لما

معرفته.إلى الجاعل بمحتاج الن.ى الخلير بالتيء الإفادة و أ- 
.كلهاالأحوال على لأصداده وصرة لأشكاله، ، ^؛١١٢الماقل فقرب، 

ؤنجزدلاله، يحتملا من على إلا ،، ٦ أتدؤ أن به تش لمن يجن، ولا 
لقثالهؤإلأءلىننلمم؛،

التيت،.والأحن الصر، أحدهما لكان أبوان، للعقل كان ولو 

والخلميمتى، المال 'فإن الحاصرتين: بين مما بدلا المصرية٠ 'المكنية أصل في حاء )١( 

المشمة.أاائئم: )٢( 
ّالحشمة رفع ها: به والمقصود الدلال. التدلل: )٣( 



اثغضلأءونزهة السلام روضة 

-النعم بتمام - فسلك العمل، وجود حس فيه ركب ممن اطت جنيا 
لماالفعال إنه ؛ والأبد الأمد داري ش باريه، إل ثقربه الي الخصال ملك 

٠ؤد 

الدنيا.: واJرادبهاالأتي: ;١( 



هاف تقوى بلهموم السرائر إصلاح ذكر 

اضتقوى بلزوم السرائر إصلاح •كر 

تسبة بن عمر حيثتا يءئسثرءت رهير بن يحيى بن محمد ين احمد اخبرنا 
علاقة:ين زياد عن شعبة، حيتنا إسماعيل: بن مرمل حيتنا 

افثكره *ما .I اه رمود نال ت قال ]هدا، سريك بن أسامق عن 
حالوث«لا،.إذا شش فلا ثجا، محك 

للملأن يعلم أن الحازم العاقل على الواجب ت>ه[ت جاتم ابو هال 
فيوامتعمالها معرفتها من له بد لا ، ، والمزحوراتل المأمورات من ثنتا 

•، بهار الناس وأدباش العوام بمايّة أوقاتها، 
منئعبه حمين - وشاء0 ذلك قضى النت إن - الكتاب هذا قي ذاكر ياني 

علىمشتملا الكتاب ليكون -؛ والمزحورات المأمورات من - العقل ئعب 
عقيبفي نتكلم ثم .، اش رسول سئة على منها باب كز' بناء بابا' حمسين 

■_ اض ساء إن — لديك التوفيق *ن يه اف يهى ما يحمب منها سثؤ كل 

صلحمن لأل السريرة، ؤإصلاح الد، تقوى لزوم هو العمل؛ من-، فأول 
بئاسه.افن انسد حوانيه مد وس ،، برانيبمل افن أصلح جواب، 

ثعٍبالعلامة إساد، وصعق )"ا'ا(، رص_حيحها ني العمنث رواه صعيف؛ )١( 
(.٧٠٩)الكسر، االجاأع ؛ي السوءاي الحائل عن أبما تضعيمه ونقل ١لأرنؤوءل، 

\بت.اوز.مرات: )٢( 
وزذالتهم.الخلق ظ.ة ص بها العن. لخئز اي: )٣( 
الخلاب.وشم'\تي: الر؛ الجوام: )٤( 



الفضلاءونزمة اتسلأء ؤوضة 

يضل:اادي أحسن وك ؛[ .١٤٢
رتيبعلي ت قل دلكن خلوت، ئقو فلا يرنا ١^ حلوت ما إذا 
Ljنخفى ما أو ولا محاصة ينمل اللة بن نحولا  JLp ،،نغين

قريب؟اظر؛دن ووتصدا وأن ذاهب أٌرغ الحوم آذ نر م أل
ئبيرة؛بن سعيد حيتنا السعدي؛ سلسان بن محمود بى اث عبد أحبرنا .ؤثآ 

سليمان:بن جعفر حلتنا 

الأرباحتأتك تجارة، اممي طاعق اايخل نال؛ دينار، بن ماللث، عن 
منغيربفاعةلآ،1.

إصلاخهو : الدنياني للمرء الطاعات نمنر ]ه[: ياتم ابو مال 
الضماتر.إفساد وترق السرائر، 

نلسهبحراسة والقيام سريرته، بإصلاح الاهتمام ت العاقل على والواجب 
الاللدات وتنغص الأوقات تكدر لأن وسكونه؛ وحركته وإد؛ار0، إقباله عند 

فاد0.عند إلا يكون 

إلاامحتعماله إلى العاقل يؤد'ي ّبنإ السرائر لإصلاح يكن لم ولو 
قلةعليه الواجب لكان شرا أو كان خيرا - سريرته كيفيه علته اللب إظهار 

تعاميها.عن الإغضاءل٢، 

الأبرش•سلمان بن ^٠^ ١١عبئ أسنني 
الئريرةئي يخفي كان الذي د الب الملأنية ني الله بلبس 

سيرةكل من نم ماكان كل أدتبيحاسينذى حسناكان 
الذحير،بشث الرياء نإذ اس للض ثرايي أن اللي من ناستح 

عنحميد، بن عبيدة حدثتا يونس: بن نريج حدثنا أبويعلى: احبرنا 
تال:ايبه، عن رباح، أبي بن عطاء عن سصهمر، 

الإهمال.الإغضاء: )٢( التجارة• *ال يءة: )١( 



قياض تقوى بلقرم السرائر إصلاح ذتر 

لأجدإني إسرائيل، لبني الحز قلى اوالذي ]الأحار[؛ كعب قال 
وااذ؛Lئ،،وين رحنلث،، وصل ريلث،، اتق آدم، ابن يا ت مكتوبا التوراة في 

عنزكء.عتك ؤينزى بزك، ، iUؤثئز ممرك، في لك، يمد 
حقنناالثأديقىت على بن محمد حدتنا فارس؛ بن سليمان بن محمد حدثنا 

سلمانجعفر حيتنا ١^ 

حرب،حرف فيه يكن لم إذا الملب، *إن ت فال دينار، بن ماللئ، عن 
بأعمالتغلي الأبرار قلوب يإن ّاكن، فيه يكن لم إذا البيت يخرب كما 

همومكم،يرى وافت الفجور، بأعمال تغلي الفجار نلوب يإن اير؛ 
افنرحمكم - همومكم ما فانقلروا 

البغدادى:زنجي بن اذ عبد ين محمد أسيني 
ئسنما منه أحن يكن قالا حنئأمنا اليث، آعؤإذا 

يخررم مو-الشر ينجر ؛* .>نوسوم الخير ننير 
الأعمش:عن هعاويق، ابو حدئنا يونس: بن سريج حيثنا يعلى: ابو اخبرنا .تخئ 

الخير؛فيه ينوى بالكلام ليتكلم الرجل ®إن ت فال إبرا٠يم عن 
الخير.إلا هذا بكلامه أراد ما : يقولواحتى انماد، ظوب، في افن ملقي 

قلوبفي افن فيلقي الخير، فيه يتوي لا الخ؛رلا، بكلام ليتكلم الرجل يإن 
الشرا.إلا هذا بكلامه أراد ما : يقولواحش الاس 

حيتناستار: ابن حيتنا الفطوانى: حيتنا اا٠مدانى: محمد بن عمر حيتنا 
تال:ايرب• عن زي< ين حماد 

ينتظرونهاهنا ونوث ®إنكم يقول: ]البصري[ الحس سمعت 
.ا يعدكم لما عندكم مما عخذوا الخبر، ثلموف الموهمت، وعنلء آجالكم، 

ءالشر،>المطيوعاتت يمخس ؛ي )١( 



الفضلا،ونزمة اسلاء ر|وضة 

يعدهلما عنده مما يأحذ أن العقل على الواجب تظ؛بم[ت جاتم أبو تال 
اليناعاتحلل عن الممال وش السريرة، بإصلاح الصالح؛ والعمل التقوى من 

أنميهموجودا، إماله ني السبيل صحه كان نإذا ؛ ؤإبائه القلب إجابة عند 
القالببصفاء لأن عنهارم؛ كبحه موجودا، وجوده عدم كان ؤإن ،؛ بأعضا 

الأعضاء.تصفو 

الأذصارى:المنتصر بن بلال بن المتنصر واسيني .وئ 
ناقلونظر؛ كل من وحشة لفي ئلنه للي يهش لم امرأ يإن 
بئاجرنليس الأخرى دارْ إلى سماعا برئجل لم امرأ يإن 
خضجبتئي هسسم^ دمث^أب بدينه دنيا ابتاع امرأ ؤإة 

نمرأبو حيتنا سأبماد«؛ المعوفى ارجب1ر عيث. بن ااحسن بن احمد أحبرنا 
الأشهب:أبو حئثنا التمار؛ 

فآمرهنجارا، حبشيا عمدا لقمان ®كان نال؛ ، الئبعيل حالي عن 
نيمصعتين دأءليمس، ائتني ت له فمال شاه، فذبح شاة، بذخ أن سيدْ 

فريح،شاه، اذخ فقالت أياما، مكمث، ثم والمو_إ، باللسان فأتاه الشاة، 
والقين(،اللساو إليه فألقى الشاة، في مضغتين بأ-صث، امحي، له* فقال 
ممغتينبأءليم_( ءاتتنى -I الشاة ذبحث حين - للت، نلئا ت ميده له فقال 

ذبحن(حين - الأن للث( نلث( ثم إ والقلب( باللسان فأتيتني الشاة*، في 
والقاو_(!اللسان فألقستا الشاة*، في مضمنين بأحسن( ءاتتني الشاة 
خقا*.إذا مها أحبت( ولا ا، د>إذا مها أطن( لا إنه فقال: 

يوره؛وصي؟ جق الد عر القالب( إمال عد المادات( ممدات( من القلب( تطهيئ أي؛ )١( 
وعندونحوماا . .والعتر.والرياء، العجب(، الملم(؛ إُبال عتل. الأموافمر نمن 

ذلل؛(.ونحو ٠ .الإتقان.وثلت مواتتها، عنر تآ-؛صءا الفتور؛ 
إليها.بالمسارعة اغتنمه ١لءلاء^( نعل نر ينثاثل شنر إذا أي؛ )٢( 
كائ.يضئ لا حمر ال3لاءات(؛ مر الإكثار ٠^، نفسه يكرم لا الفتور عند أي• ، ٣١
.•الزنمرا العصرية•؛ رالمكتة ، ١٠٥١ونر اسوءات(، بممر نر كن*ا ، ٤١



افمتقوى السرائربلنوم ذكرإصلاح 

الكريزي:محمد بن متصؤر وأسلتي 

ونذاحألنأحباره حصلت إذا ول-ايه قلنه إلا المرء ا وم
غامثهبالماء تنمه أن فهيهات طاهئ1 ئك لم المرء رداء ما إذا 

نائالتأنت أئلثه ما كل وما ينالك ئخشى من كل وما 
بنالحميد عبد حيثتا —ااواسعلأ؛ ب السكين بن عيسى بن احمد أحبرنا 

يربدتبن محلي حيئتا مستامث بن محمد 

بنعمر على ءادحلت ت نال - المؤدن - حثان بن صالح حديتا 
الالثا'اطعم يجد حص عبد، افن يتقي لا ت مول ممعته العزيز، عبد 

ديك؛حلالأوقات، ورود في تلبه بمس العاتز ت ]ه[ جاتم أبو تال 
ولزومالمأمورات، أنواع في بالقيام ؤيأحدها المزجورات، جمح عن ه نف

دا'فمما ما يشاهد المء يكود ولا الحالات، فى ، ١^١٣ورود محي الأنمباْ 
الأفعال.في اض، صحث مه يوجد حش ]به[؛ قاتما 

البسامي:محمد بن علي انسيتي ■.،تى 
ال،بفعقوله يمذى رجة وجدثه التقي همن بحشت، ؤإذا 
ال،ومنمكارم ين بيداه قوأياهمه امرؤ له الائمى ؤإذا 

ويمالشغإ تاج تاحان: التقى في ترا-خ إذا الثم وض 
الأعمال،كصالح يكون ننا أرك، فا الرجال، تنانبت ؤاذا 

البراز:)ومي بن اش عيد حيئنا الرقة«ت يع القطان أحبرنا 

إلاالرافض،، ربعي أبب، بن إمحاث، على لحث تلما تال؛ أبته م، 

تيتمحس
والإساك.الكف الكح: )٢( الحرام. وترك الطأءة ش الذل ضد )١( 
النير.رالذض: العلب. الجب: )٤( والاللا اكرر النم؛: )٣( 



الفضلاءوترمة العقلاء 

عنافد، عبيد بن الوارث عبد حيينا الجنيدت بن اش عبد بن محمد اخبرنا 
الربيع:احبرنا الذ: عيد 

والفكر®.الوؤع العمل ؛ *١٣ت نال المحس عن 
أساتهؤيمضي الوؤع، محه أحواله يدبر ؛ jjالعادالابوهاتم3ظ؛بم[ت 

القلب.بصلاح إلا سيل إليه له وليس العقل، ئف أود ذللث، لأن التقوى؛ بلزوم 
عدامماسا ني نذلإط ما على - العقل رعايه لزم إذا العاتل ى دن٠ا؛ 

يمنحئلح ثم التقية، سكاكين ئمِح نليه كأ0 - وشاءه ذللث، نفى اهه إن 
ماإلا فيه يوحد فلا القربة، بماء أحني ثم العفلمة، برياح جمف نم الحشية، 

يتضعأن - الننت، بهيا كان إذا - المرء تالي ولا -، وعلا جذ' - المولى يرصي 
ّأيدا ذلك، يكون أن ومحال ،؛ الناسلعند 

عطاءحف على وجين يقول: _»واسط،ا بالمكؤر موسى بن أحمد سمعت 
حائكاوكان - مكتوبا ٢ اوئلسىر 

والخدمالذل هر بالدنيا وثمأك والكرم الخز هي الطري إنما ألا 
أوجهأحاك ؤإن التموى صخح إذا نقيمه نئي همجي على دليس 

بنطريف حيتنا علي؛ بن عصي حسا الئشيرى؛ زنجويه بن محمد أحبرنا 
الأنمعاري:الرحمن عيد بن اقاسم حيقا سسد؛ 

سه،أربعين ١^^؛ بلغ *إذا نال؛ حين بن علي بن محمد عن 
زادا®.فآعد الرحيإ؛، دنا ت السماء من مناد ناداه 

الأبرش:سليمان بن الضيز عيد .0تا 
تنتن،من أنمل بتقواء التمؤ كان الغاس ب انتإذا 

نكشن،ما أئضل الخحظ من به نكسب، الله يتق ومن 

٠ىلرْ يتقص )١( 
أث.محا والصواب الكبر: من وكبر المعلوعاتر ؛ي )٢( 



.كالله تقوى بازاوم السرائر إصلاح ذكر 

التخسز الله ثنى فإن لتجاة ي،سنا يتخذ ومن 
عتكراش:لأبن المينعاني اف عبد بن محمد بى احمد وأنشيني 

كاتبةض لا الإنسان شه وما لزئه بمد المرء نحث ومهما 
غالبةالممشت أمر م الحظ فدو وتجد؛ بجهد غلابا كان ومن 

-اث عبيد بن الملك عبد ين خالد ين احمد - بئر أبو وانشينى .ثغئ 
بعحوان«:

أحلامأصغاث لدائها كأن أمام صبئ إلا محو  ١٠نفس بما 
ئداميالمجس فإن سها لحل نبالي، الدنيا عن جوزي نفس يا 

اخبرناتممر: بن سويد اخبونا اري: الأنمعإيريس بن الحسدرإ اخبرنا 
تال:نعن، عن سقيارر< أخبرنا اش: عيد 

ئترهلها ؤإن ؤإنمالأ، شهوة القلوب لهذه ®إن ال1هل عبد قال 
.١١ؤإدبارهافترتها عند ودعوها ؤإمالها، شهوتها عند ءخدوها ؤإدبارا، 

يتركفلبه تعاهد يني ألا العاقل على الواجب لظإبم[ت جاتم ابو قال 
الجنود،صلح المللث، بصلاح لأن عليه؛ له الشارة تورث الذي السبب ورود 

هوام،عن أقرنهما تجنب الخصالتين، بإحدى اهم فإذا الجنود؛ تفند ائه وبق
الردى•من أبعدهما وترحي 

يقؤل؛اادي احس-ر< وُقد .]٤٦[ 
الأجملللاعص ناعجد أمران مئ، ^١^ في اجر تشؤإذا 
نامنلحجر بأمر مننت يإذا قامعي نوء بأمر هتنث، ؤإذا 

بنإبراميم حنينا يءاوبم4رةأ: الطاحؤ سعيد بن احمد بن بكر اخبرنا 
تال'اش، عبد بن صن عن كدام، بت مسعر عن معاوية، ابو ئتا المامي؛ عيرة 

أنثدة،.أرق فإنهم الأوابين؛ أحالوا ت هه الخطاب بن عمر هال 

ه.عود مابن مو )١( 



لفضلاءا ونرهات لعقلأء ا روضة 

صوان*بن محمد حيئنا جننآ؛ بن عصر بن محمد حيتنا ت يعلى ابر اخبرنا وهنهج 
عطاءحيتنا 

قاوتحالك؟ وكيف أنت؟ كيف معيد، أبا *يا I للحن رحذ هال 
يه؟*.يذع ما يدري ولا الموت، يتنقلن وأصح أمي تى حاد كيف 

محمدبن منْيور هتثقاواسينى 
ضلكان اكر.L م الض قريق إنما لمالك من قرنا تخئن 

تكنمحلا ثيء مشغولا كث محإن 
تعدءأن من المر يعد بد فلا 
منهمل مذ الإنمان بمحب محلن 

لأمفصيص الإنسان إنما 1لأ 

لشغلالله يه ةو°>نى الذي بغير 
اومحنفيه المرء يضادى ليوم 

بملكان الدي إلا ولا؛_ 
يرحلثم بجشهم للجلأ يقم 

حدئناالحتيد: بى إبراهيم حيثنا العسكري: سعيد بن علي أحبرنا 
اوحسينتبن محمد 

سليمانبن العزيز عبد علينا اندم ت قال نياد، بن إمماعين حذمحا 
للمنعمصفوا ٠ لنا فقال ، ئيه سلم ^ساه ، قدماته بعصي في الءيادانا١ 
همكم.عند المؤ)؛ تكفكم قلوبكم، 
لخدمتكيزض يكذ ألم حدث، محآ٠للثا مخلومحا حدمت، لو  ijliثم 

نعمه،؛ي ثمملب، نمك، إلى ء مي وأنت، عيك يتعم بمن محكيف حزمه؟ 
حلقتم،لهدا ليس اJهلالينإ يمه هدم هيهات، هيهات لغضبه؟ وتتعئص 

_اا. ٥١١رحمكم - الكيزرا، الكيل أمرتم، ٠^١ ولا 
البحر.ماء على نملر وكان 

حتىنيهارى، الدرن وجود من القلوب مقو لن ته[ت ياتم أبو تال 

التفلف.العقل بمقتضى اعملوا ت أي العقل؛ الكيس؛ )١( 
الومخواكدر.الأنن:)آ(



هكالله تقوى بلقوم السرائر إصلاح ذكر 

الهيإلا الهرم في الهء محي كذلك لكن فإذا واحدا؛ ث الذ في الهب تكدن 
الحلوةفي اقلب تغرى بلزوم وعز، ٢؛^ الجاري رصا إلى ، مثشُ يزول الذي 

فيالحكماء نطئة وأج-ر؛ داريء-م، في العقلاء زاد أفضن هي إذ والملإ؛ 
حاثهم•

ااواسطى:حبيب بن إسحاق بى محمد واسنتى .تلقح 
المطئوأىالحساب يوم ثحت آمره كل في \ذد بتقوى عاليك 

١^^٣،_ UiJlزاد وآفضل نث حير الئه تشوى إن ألا 
في. والحكايات بالعلل - بكامله ^، ٧١هذا ذكرث قد بماتم: ابو قال 

ذلكفأغنى تأملها، ما إذا للتانلر الثنيه أرجو يما الممتدسن®؛ ارمحجه كتاب، 
الوكيل.ونعم النت، وحسبتا الكتاب،، هذا في تكرارها عن 

امسه•.العصرية!: >اوكية اصل وش ونهايه، ءاتغ مب: يعود• يؤول: )١( 
العاب.الث: )٢( 
اJتقل.اكناص: )٣( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

^سءء1هء|ء

ط1بهعلى والمداومة العلم، لزوم على الحث لكز 

بنومحمد يحيى بن محمد حدئتا حزيمة: بن إسحاى بن محمد احبرتا ■.لخج 
الئجودتأبي ين عاصم عن معمر، أحبرنا عبد حدقا مالأت رافع، 

مات ل فقا المرائي، عسال ين صفوارن أتيت محال. حييس ين زر عن 
اض.رسول سمعت فإني ت قال ،■ العالم^ أسظ جئت نلت؛ بك؟ جاء 

الملائكثله وضعت إلا العلم، يطلن، بجته من بممج حايج من ُما يقول؛ 
مبمنع(رى.بما رصا أجهجها 

سريرته.إصلاح س نرغ إذا - الخاش على الواجب ]ه[: م ابو فال 
منشيء صفاء إلى للمرء وصول لا إذ عليه، والمداومة العلم يع؛للب، يثني أن 

حالةمحلوك في يمصر ألا الخ3ل وحكلم فيه، الخم بصفاء إلا الدنيا أسباب 
ذلك.يصنعه رصا أجنحتها الملائكة تنظ له توجب 

يوالأو لاْلين، المن الدنو سعيه في ، متأملأل يكون أن يجب ولا 
.الدنيا!لأهل اكولد بالعالم أنح فما به، الدنيا 

حيساالدمياaاي؛ أحمد بن د،اود حئتنا الخالدى: إبراهيم بن محمد حيتنا 
قال:عمان، بن الرحمن عبد 

اسخرج.وفتها اياء بكر - أمط )١( 
زج،وابن (، ١٥٨)والساتي (، ٣٠٣٠)والترمذي 0ا\س احمد رواء صحح: )٢( 

الأرنووط،محعيب والعلامة الترمذي، الإمام وصححه (. )٥٨جبان وابن (، ٢٢٦)
^،.٧٧١وانملأ.ة 

آبلأؤه: )٣( 



طفعلى والمداومة العلم، لقوم على ذكرالحث 

منزله،إلى يوش بالعالم أنح *ما مول،ت عياض بن الفضلأ سممت 
محيفقال: العانم؟ أين الأمير. محي فنال: العالم؟ أين نيقال: 

أنسالم سني للأمر؟  Ujسالم وئ للقاضي؟ وط مالم U القاضي، 
.مصحفه١٠ فى يقرا مسجده في يكون 

تالشعبي مولى سليم حيثنا الربيع؛ بن غناي حيئنا يعلى؛ ابو حسا 

ماهةبالعلم تعليوا لا العالم، محللأب ®يا قال: الشعبي عن 
٠ه وتؤدة ووئر يسكينة اؤللبوه وحلس، 

البغدادي:زنجي بن اذ عبد بن محمد وأنسيني .ؤقآ 
المتثمالقواد طاعات ترك وفي وازع للمرء والأملأم اللم وفي 

بالنعيمعاوث_ها صدق وأحلاذ منثيجنة للمني رند بمائر 
عامر،بن سعيد حيتنا حميد: بن عبئ حيتنا نمهر: بن إبراهيم أحبرنا 

:،UJالحياط، عسى أبى عن الأسود، بن حميد عن 

فيهاجتمعت، من ١^-!،؛ هذا يهللن، كان ®إنما الشعبي: قال 
اهازات نيل ناسكا، يلث، ولم عاقلا كان فإن والنسالثج، العقل، حملتان: 

ظيكن ولم امكا كان ؤإن يشه. فلم النثاك«، إلا يناله لا أ> 
يهلاوه،ا.فلم العقلأءاا، إلا ينالي لا أمر ®هذا فيل• 

واحدهفيه ليس من اليوم بمللبه يكون أن رهث *فلقد الثعبي: قال 
نالث،اا.ولا عقل؛ لا منهما: 

لماالعلم في ثمد بما آحريه حظ سع لا العاةإ؛ لظبم[ت هاتم ابو تال 
لأندون منه فيه القصد ليس العلم لأن الدنيا؛ هاوه جهلآم من يناله 

فمنشيئان، العلم ونفع والعلم نمنها، لا نفنها كلها الأشياء مجن المبتئى 

_.العبودية تحقيق وهي — أحرى غايه له ؤإنما لذاته، مهللوتا ليس العلم أك،• )١( 



الفضلأ،الJقلأ٠وئوهإت روضة 

يشع.ولا يأكز كالذي وكان ه، ينفينتع لم نفعه عن اعصي 
دآجر•اود له والطم 

بنيحيى حسا الناقد: ععؤو حيتنا المثيى؛ بن علي بن احمد حيتنا كما 
قال؛ااسان< 

ثمالاستماع، نم الإنصات، العالم ءأود يقول؛ سميان مسث 
التثرا.ثم يه، انمذ ثم الجفئل، 

الأبرش-دأسيني ■سمكها 
جاهزمحو كنن علم أحو وليس عالنا تولد المرء نليس تعلم 

المحافلعاليه الممث، ؤإن صغير ع؛-اوء عالم لا القوم كبير ؤإذ 
عنجرير، حدتنا إسماعيل بن إسحاق حدتنا ت أبويعلى أحبرنا 

قال:موسى بن سليمان عن سنان، ين برد 

تكوذولا تلها، تكون حتى >ثا تكون »لأ الدرداء: أبو قاو 
عاملا®.يه تكون حش عالما يالعلم 

العمله ونمي. إلا الحلم ءلال_، *ي يشتغز لا العاتل ته<[ت حاض ابو فال 
تركاوللعمل وتجمتا، نخرا ازداد وصمنا، ما لغير نيه معي من لأل يه؛ 

ؤيكونه، نففي سائم من أكثن فيه يه المتأنين ني قائم مكون وتضيعا، 
آدميآنتجار نيذ آلإقثإ تجم أمدائمكاة ؤلآثء-علرأ تعالى• اه نال كما مثله 

،.تاكحل[أ»تيئيى.ه ما متاء ألا عؤ ثيه محلاهم 
حيتناأحمد: بن داود حيتنا الخالدي: إبراهيم بن محمد أحبرنا 

قال؛عفان، بذ الرحمن عيد 

ممضجهنم »فى يقول: عياض بن المميل سمعت 

.ه.. أتئاي. ؤنين مارت *وله من الأنة المطمع؛ل-أت ر  ٢١)
القمح.يم اله وعي ارحا، جمع - ألحين  ٢٢١



طنبهعلى والمداومة الملم، لهموم على العث، ذءنر 

يعطوا،فلم علموا نوم نالت هؤلاء؟ ْن فقل'' طحنا، العلماء 

اؤرتمس بن النضر بن محمد حيثنا السعديت محمود بن اش عبد أخبرنا 
سليمان:بن جعفر حدتتا 

يه،ليعمز ؛ iJLxJlالوجز طالب رادا  ijuدينار، بن ماللث، عن 
^١ا.٠٠٠، uJLpزاده به، يعمن لغيرأن العلم طلب ؤإذا ،علمه، كننْل 

بنمحمد حيتنا رافع؛ بن محمد حيتنا ت سليمان بن عصر ين محمد أحبرنا 
قال:الفراء، جعفر أبي بن الحميد عبد عن الحطاب، بن مسلمة حيثني بشر؛ 

منالآ-خرة حونت، ذهب و<مته، الدنيا أحب انس الحسن! قال 
إلاافي من يزدد لم حرصا، الدنيا على ازداد ثم علما ازداد ومن ثلبه، 
بشاا.إلا اقو من يزدذ ولم بعدا، 

الحيثي؛إبراهيم بن أحمد حيثني سعيد: بن المنير بن محمد أحبرنا 
المدسي:الحسن بن محمد حيئني الحارث: بن إسماعيل حدثني 

وهوهاتف، صوت سمع إبراهيم أن !  ١٢١٢١بن محمد حاوتئا 

الننن١الر الجلم يالن، تا 
إرادتهصحت، عجيا صر ا م

عزاتنهصحت، عبدا صر ما 
قوىعابد نئس فعت، مجا 
لماليكمما الناس أيها يا 

زيغتم أناس غالا هأبا مب

الصارم،وامخر الموم وباين 
سئماأر يوما الله مي أج-اغ 

صمنارا،أيما الأرض من أين 
احضنهم لإلا نوم مزال 

مغارْ،قد الملوك بحئ طء قي 
طالماكفا الموث، يحصدت 

أحرى.مهادر من وم أبنه؛ ما - اطت ثاء إنا - والصواب، . ام0اا الطوءارتات يي )١( 
١٠٠٢١٠^ابو احاJثنا ؛ مطوعامحت، ١ل يعص ؛ي )٢( 
ارتحل.صقع: )٤( فارق. باين: )٣( 
شرب•كزع: لْ< 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

بىيحيى حثا الاحتياطي: الوحمن عبد بن حسا سلم: ابى احبرتا .لكنا 
السلمي:المان 

الدين،داء والJرهلم الدين، طين، ااالعالم ت قال الثوري سفيان عن 
غيره؟ا.يداوي نمى ه، نفإلى الداء الطيب اجتر فإذا 

الصنعانى:محمد بن آحمد أنسدنى 

العراهى:اه عبد بن محمد لأأادوتي 
وحشروارا،حصالوه نالما شباثا، بلدة كل العلم؛ي ي>؛لاجون عنوا 

وأدبرواصئعوء شيوحا وصاروا 
المسوحها بأحلامها 

المتخثن؟المني الحاويأث، وأين 

وامحونهاده إمشهم لوصح 
يحالثونهانهم الدنيا على ومالوا 

عقولكم؟أين المرء علماء نيا 
اشعبئ بن محمد حدئنا بااصاور«ت الهمدانى محمد بن جعفر أخبرتا 

ص:الطبكي، 
ببغداد،المبارك ابن عع كنث، نال! نيد بن محمد عمى سمتا 

تمول، فآنثأ الاله!ان، باب على له بمله راكبا عي بى إسماعيل قرأتما 
الملاطيزرمأمواو بمصطاذ انتا بف الدين جاعل ا مب

كمايا بدنالدبس سع لا 
اولداتها يلدنلاحتيتؤ 

بمدمابها مجنوئا وصرثر 
القينفي الملم حمار رق بال حميما الماس ثمغر 

يحيى:بن نكري، ححا البزذعي: ااحسن ين العزيز عيد ١"^^؛ .تقئ! 
صدغامت،عي ابن ؤلن أف لئا ،: Jliاشتري اش عبد بن أحمد  ١٥^!

ينابومالصلأل فعل ي
دبسالبتدهن، ة لبجي

^ص^ن^_نءأالادواء كنث، 

,جمعواحشروات اهتموا. عتوا- )١( 
اكاراشوصو.ابذي:)'م(

تغلمق.يمررن • تادوراتها احلأيها؛ )٢( 



طنبهعش والساومي اسم، لزوم على ذكرالحئ 

تأسفله ني وكتب كانا، المارك ابن إليه كتب بالمرة، والعنم الإبل 
ايسساكينآمواو اد هليم|انيا به لالدين جاعل ا ي

ولياتهايا لينلاحئالت 
ذاكان رمن الملم ناصح يا 

انردهني انك روابأبن 
اهعبد بن أحمد غير وزاد 

كداذا فما اكرمئ،، قلته: إن 
أسفله؛ني وكتب جوابه، كتب ثم بكى، الكتاب عليه ابن نرأ فلما 

٥^١،عزى لها بنقضي إلا نويسئ أبت ا يلدنأل 
لئرديغيما^٠١ تطني، ئديرمشلئها لحيني عيني 

الدينبسير تذمية بحل
لاطينالعاب ومن لث، 
يربى؟وابن-همرن ابن عن 

الطينني الملم حمار زو 

(٢)

الولمدبن العباس حسنا ب-»اابممرة«: الصيرئي علي بن محمد ١خبرذا [ ٦٨■.[
ئلأبة:أبى عن أيوب< عن وهيب، حسا ١لصسي؛ 

أنوقبضه يمضى، أن قبل بالعلم ®عليكم نال! أنه عود مابن عن 
إلىيدعونكم أنهم يزعمون أقواما ستجدون ؤإنكم أصحابه، يذهب 
أحدكمفإن بالعالم، وعليكم ظهورهم، وراء نبدوْ وند اممه، كتاُت، 

ؤإياكمبالعلم، وعليكم ءندْ؟ ما إلى - يمتقر أو - يفتقر متى يدرى لا 
بالعتيق«أم.وعليكم والدغ، 

أبوحيتنا علي* بن عمر حيتنا اا-فسيرىت ريجويه بن محمد حيتنا 
قال:اش، عبد بن عؤن عن حاك، بت ئرة حيتنا 

ؤالخشية العلم إنما الرواية، بكثرة العلم ®لمى عود؛ مابن هال 

الخلتت.وعي •ءروة« جمع - الثرى تواشي. توات؛يت )١( 
•ثهلكتي ثرديي؛ • -وادعا سلما: هلاكي. حض؛ )٢( 
الصالح.المث عب كان الوي الشس ص انميق: )٣( 



اتفضلأءونزهة اسلأء روضة 

ابىحئئنا مسكين: بى الحارث حكا 1اقاصي; إبراهيم بن إسحاى حيثني 
قال:القلمم، 

العلبإنما الرواية، بكثرة العلب اليس يقول: مالكا سمت 
الخشية®.

منعلمه بدص ما مجاسه العاتل؛ على الواجب ^؛ ١٥٠^هاتم ابو تال 
داستعمل ولو — عليه قذر بما اليمل لندم في القصد *ع الدنيا، هذْ أمياب 
فمنالعلم، زكاة أدى ند كأنه فيكوى ، - حديث مثني كل من أحاديث حمة 

حففله.عن يعجر أن يجب فلا العلم، من جمع بما الصل ص عجز 
تال:الكزغي< محمي. بن حسين حئثنا محطبة: ابى انبانا واس 

مول:الخزاعي تثير بن محمد سمعت 
آحمحا مذاك من وأحفظ نح أما مكل أعم لو أما 

النفعالمالب هو مل: لت 
ينمعمعه تعلم المجن 

تودغنالكب ني دهملمي 
أضعه بمممن ى ولا 

نرجخالمهفرى ذمزة يكن 
لاصض؟،  ٠٠^!

المؤدب:، ٥١عبد بن محمد واتشدني .ؤئ 
غالطذا ولكن حفظ ذي غير أبدا ر١٠ نم العالجامع 

بالثمظبصيئا الخط كثب إذا خط الى نح ر١٠ وت
،١٣عانمه،اصم قال: ي هعالهمن سث نإذا 

حط؟؟آي حعل أي وبخط أحكمت، جياد كراييى ني 

حنعقد ما غير أصنفي ولم 
ضءكل م ي نفدلكئ 

يمجلفي باتجهل وأحصر 
حمتند ما أحفظ أنا نلأ 

هكذايه عالني يالث، ومن 
واماحانقا تكن لم إذا 

الوئء.الثقط: )١( 



طلبهعلى والمداومة العلم، لقوم على الحث ذكر 

اواتحط حمينا لخننه حك إئن ات مه: لث، لقإذا ف

صيوبن حفص حيتنا د»الأهواز•؛ يعيوب بن محمد اخبزنا 

تال:السوس، عبد حيتنا ئم،ير: بن الحجاج حيتنا الئب1اي: 
لمت وننة حق في علما تعلم *من يقول منبه بى وب سممتا 

أداء.)عقاله اا1ت ، ندم

الأعلى:عبد بن محمد حيتنا قحهلبة: بن اف عبئ حيتنا 

-يالكوفة وأنا - أبي إلي >اكتب قاوت ميمان بن المعتمن حاوتئا 
•يقي* والعلم يفنى، الماد فإن الحلم؛ واكئت، الصحم،، اشتر 

موسى؛بن حباى حيتنا سفيان: بن الحسن حئثنا 

ثلاثينالحكماء من حكيم اكتب قال! المبارك بن اض عبد أياى 
لماض ؤإن نفائا، الأرض ملأث، نل إنلث، ت إليه افه فأوحى حكم، صحيفه 

نفافالث،ا.من شبكا يتمن 
الأمل، ومJاينة١ الأسفار، بكثرة عمزه المرء إفتاء لها،[ت جاتم ابو قال 
شيممن ليس ، - له الحفظ أو يه العمل دون - العلم طالب في والأولأن 

الألثاء.زي من ولا العقلاء، 
الهمة،مع الجيد الهلع الحففل؛ على به المرء يستعى ما أجود من ؤإل 

المعاصى.واحتناب، 

الأبرش•وأسنني 
طيعصخه المقول: لبعض أر لملم الئلومب، الفتى عون نعم 
نفعغير ني الفاء وصار م المال- تفل فاته الطبع فإذا 

بنيل:حئرم بى علن سمعت بمؤل: العنبري نمر بن إبراهيم سمعق 

.قارنت.)١( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

المعصية،.بترك الحفظ على ارا>>ّتلينوا مول؛ وكينا سمعت 

إلاالملم من يس ألا الماقل عش الواجن ]ه[: جاتم ابو قال 
نينوالخلم JالمLلم، الدكر من انماقل ■SfX آثر الملم من الازدياد لأن أقفله؛ 

سائرا،.حلم من أن كما ازداد، تعلم ومن الشدة، لي ومنجاة الرحاء، ني 
افيرمحوان غير ني الأدب، كثرة أن كما مهلكة، حير غير ني الملم وفضن 

منا.الدارير٠ في نقنا عله احدى هو بما إلا فنونه في سعى لا والخافذ موبقة، 
وماالإفادة، الملم بركة أود لأن يالإفادة؛ سخن لا الحظ منه رزق ؤإذا 

الماكنبالماء يمي لا وكما بعله، ينتفع لم إلا باللم تخل نْل أحدا رأيت، 
ولامعدنه، من يتخرج لم ما الأحمر بالذم، ولا ينع، لم  ١٠الأرض تحتإ 

مكنوثارا،دام ما بالملم لا.إيخ كذللث، بحرم، من يخرج لم ما النفيس 
لاثتشرولاثفادؤ

أبوحدئنا عسكر: بن سهل بن محمي. حيثتا الرباْلى: مضر بن احمي. انبانا 

قال:الفراء، ممالح 

بإحدىيتلى بالحديث، بخل أمن ث يقول المارك ابى ممعن 
باللطان،.ييتلى أو ينس، أو علمه، فيدم، يمومتؤ أن إما Jلأاث،ت 

عنجرير' حيثنا إسعاعيل: بن إسحاق حيثنا المومملى: يعلى أبو حنثنا 
تال:موسى، بن سليمان عن برد، 

ذللئ،اا.بين فيما حير ولا ومتعلم، عالم اءالناس ت الدرداء أبو قال 
الكريزىتوسيني تي .ل

فاسبدعلئا عالجانث، ؤإلى به بخل تولا الم عالأمد 
أندناس والالم بالععاملا دكي ملم ُن انطعت، ما استفد 

وضيث'ئنلمسننسهممز؛تبه 

.متونا)٢( بالحلم.تميز ت حلم )١( 



طنبهعلى والمداومة العالم! لنوم على الحث ذكو 

ئجتهدلا ض العاجر إنما هماحرا ب ناص ص لجس 
حساالسيوامت حفص بن عمر حثا حريْةت بن إسحاق بن محمد ححا 

حسان؛بن هشام عن واقي، ين حماد 

ربه،به معتد العلم من باتا انرجذ يتعلم *لأف ؛ JLiالحسن عن 
نيفوصعها له، آحرما إلى أولها من الدنيا كانت، لو أل من له حيت فهو 

الآحرة«.
العلماءوأحلاق المتدلمين أساب ذكرت فئ لظأبم[ت جاتم ابو فال 

أرادلمن عميه فيه يكون أن أرجو بما والمتعالم٠، *العالم كتاب في بعاللها 
فيشنءلنا إذ الكتاب؛ هدا في التكرار عن ذلك فأغنى معرفتها، على الوقوف 

نفىنمد إلى والإثارة التعلؤيل، سلوك كرامه الاختمار، الكتاب هذا 
التحصيل.



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

اللسانوحضفد الصمت لزوم على الحت ذكز 

ابىبن متصؤر حيشا دءبغداد،: البنخى شعيب ين محمد بن حامد احبرتا 
صالح:ابي عن حصين، ابي عن الأحوص، ابو حلتنا مزاحم: 

يزمنكان ارمن .ت اممه رسول مال هال: ا1هآ هريرة أبي عن 
أوخزا، فقل الأحر، واليوم باقي 

الكناسيينلأ، ي إذا العاقل عار الواجن ■ ٠١م أبو قال 
فيحسم مجهوده سلخ أن -؛ العلم ولزوم السريرة، إصلاخ - نذ ذكريهما 

العطب؛موارد للمرء المورد هو اللسان إذ له؛ يستقيم حتى اللسان؛ حففل 
نفه.أراح لسانه حفظ ومن والوقار، المحيث يكسب والصمت، 

مناموالممت، الكلام، عن الرحؤع من أحن الصمت، عن والرجؤغ 
يقظته.والمنلق العقل، 

سلمة،بن حماد ثنا حماد: ين الأعلى عبد حدتنا زنحويه: بن محمد حيتنا وسخئ 
ثابت:عن 

.فاعله((وناJلإ الصمت،، الذكم من ارإن ت تال لقمان أن أنس عن 
الكر.يزىتوأسدنى ._قى 

مقرونسعضه جلاء الإن شره من واستعد كلأملث، أئلل 

داودوأبو (، ٤٧)لم وم(، ٦١٣٨)الجخاري (، ٢٦٧)٢; أحمد رواء صحسح: )١( 
(.٣٩٧١) U-0وابن (، ٢٥٠والترمدي)• (، ٥١٠٤)

ةملها ;l> الكن الدانجن انمشن: )٢( 



اممسانوحفظ الصمت موم على الحس ذكر 

جونمكأيه يكو0 حشي من واحتفظ لماثك واحمظ 
موودذعليكما الكلام إن له: ويل باللسان اذك نؤ وكل 

تكونالقليل ني الجلانحه إن ث ذا نمشا ولناك نزوة 
الطباع،بن عسى بن محمد حثا ئوح؛ بن جعفر حيتنا قتيبة؛ ابن اخبرنا 

قال:

الكلام؛إلا يفضله ينضر شيء ُكا؛ يقول• أنس بن مالش ،ممن 
تصث*لآ،.ثقاله فإن 

عنمحمد، بن ميوان حيتنا الحواري؛ ابي بن احمد حيتنا القطان: احبزنا 
^١٠٥العرين، عبد بن سعبد 

منصترحلينI لأحد إلا الحياة في حين ءلأ الدرداء: أبو ئ)، 
•عالم* متكلم أو واع، 

علىالناص يغالئ، ألا العاقل على الواجب ]ه[ت جاتم ابو تال 
حظوةونته نى كان ؤإن - الكلام لأن نيه؛ عليهم بعترص ولا كلامهم، 

عئيالممت، حهل ومن عالية، مرتبه وقته فى الصمت فإن _، حليلة 
اللسان،لولا مهمله محاله أو ممثله صورة هو إنما اف لإنوا ،، ريالمنطق 

أجراأعظم شيء منها فليس الجوارح، سائر على اللسان درجه رفر جق وافت 
•جش إذا مه ذنتا أعظم ولا أطاع، إذا مه 

زنجيبن !ش عبئ ين محمد وأسنني 

أيسرفالصمث، النفع منه يلث، ولم نائل أنت ما اللوم يجتي كان لئن 
التفكرذاك نجل من موانعه لم لسانلث، من نولا ئد فلا 

الجهالأ.الم: )١( 
وداما■س مع لا ماحان ش كلأنا كان إذا مدا )٢( 
ابماء يالجهل سهم فاسدا، كلأنا تكلم إذا فإنه بالجهل، فائهم صنت، إذا أي: )٣( 



الفضلاءونزهة الملأ* روضة 

قال*بكار' بن محمد بن هارؤن حدئنا قديي<ت ابن احيرتا ككا 

الس0تهدا يشد هر مأبا سممت 

الإكئانتشت نوو كل نسغا الكلام كنرة أرى ند 
سليمانبن داود بن محمد حسنى القراز: سعيد بن محمد لخيرتا 

قال:واصحأ بن المسج، حيثتا 

يقول!المارك ابى سمث 
١تعاند  ١)إن ^^ ١ تشلهفي المرء إل—ى سريح ن ٧ 

عملهعلى رجال اليدل المواد بريد ان اليوهدا 

انبأناالستيني: علي بن محمد حيتنا فارس؛ بن سلسان بن محمد اخبرنا 
قال:الأشعث، ين إبراهيم 

كثرةالقلب! يان يفراسيئان يقول! عياض بن الفضيل سمصت، 
الأكل®.وكثرة الكلام، 

بقؤل؛اليمان بى يحيى سمعت النائيتال؛ محمد عمنوبن حدئنا أبويعلى؛ ه^تآلمااخبرنا 
ئمالملم، طب ثم الصمت،، المبادة أولت، الثوري• سميا)1، قال 

نشرم®.ثم حفثله، تم به، الممن 
عنالعتبى، حيتنا الغلأبى: حيتنا اللآنم،_اري: محمد عميوبن حيتنا 

تال:أييبم< عن جرير، ين وهب 

وعممهاللمقل، تحريف، من أمان ،أالممتأ< تيس! بن الأحنف، قال 
.لماجمه® ومه القول، قفول من وسلامه الخهلق، نيغ من 

أنإلى الصمت، بمزم أن الماقل عاز الواحن، ]ه[: هاتم ابو مال 
وأؤلودا سكت،! إذا يندم من وأ؛ر، ثهلق، إذا ندم من أكثر فما التكلم، يلزمه 

الاصّممامة.طريق ش الدحول ت هنا بالعبادة ينمد 



اثلسانوحفظ الصمت لنوم على الحث ذكر 

تطبق؛ونواي نطلق، بلسان ايش من ت بلاء وأعطنهم نماء الناس 
كلؤيضع يعريها، أن العاهل على يجب حمال، عشن نيه واللسال 

:موصعهاش مها حمالة 

البيان.بها تظهن أداة هو - ١ 
٠الضمير عن يخير وماهد . ٢ 

الجواب.يه يند وناطق س ٣ 

الخناب.به يفضن وحاكم - ٤ 
الحاجات.به تدرق وشاخ _ ٥ 
الأشياء.يه يعزف وواصف _ ٦ 
الضغينة.يه تذهب وحاصد . ٧ 

المودة.تجدب ونانع - ٨ 
القلوبّتذر وننذ - ٩ 
الأحزان.به ترد ومعر - ١ ٠ 

بقؤل؛الذي احسى ولأني .تئق[ 
فإنهكويت، الثعجباك، كان إن 

مئْكومتا — على ندمتا ولبن 
ولربمامحلأمة ال^^^ت إن 

حامرمن خاسئ ؤإذا 

الأحيازاو1الثا سن، كان قد 
مراراالكلام على ئدمت، نلقي 

وصراراعداوة كلام الرئع 
وثنارارآ،ارة حبذاك زادا 

حيثتاالتميمي• اتذ عبق بن كثير حييتا سمدت بن المنير بن محمد اخبرنا 
الكندي؛سعيد بن العلاء 

وكان- سهل بن إسماعيل اماسي كنث، قال؛ حثة أبو موئئي 

للحن،•يبمر دلا الختر ييي لا مغلق، نطتق: )١( 
الهلاك.الثار: )٢( 



الفضلاءوترمة السلأء روضة 

عشرةمن لك حير شعر ببت أحبرك ألا ت لي نقال _، الحكماء أحد 
أيماقال؛ ا درهم! آلاف عشرة من حير شعر بيت ثالثI درهم؟ آلاف 
فأنشأنفي، ت ثلت نال! درهم؟ آلاف عشرة أو نمثاك ت إليك أحب 
يقول:

النقاللبل بالشهار والتفت نطدّئ؛ليي إن الموت احؤض 
كنسي،نامحلما يكون أن العامل على الواحنر ]ه[: جاتم ابو تال 

والجوابالجواب، من له بد لا الكلام لأن كناؤلق؛ وساكنا كجاهل، وعالما 
غاية،له ليس ما إلى المرء وحزج نهاية، للقول يكن لم حواب،، له يعل لو 

بهطيق لا وانماث والكلف، اس إليه ص أن من ٣ لا والتكلم 
الئت.وخن الوقار إلا 

يقؤل:الذي احسن ولقد .لهثا 

رئامحثص 

_ا٠أادين ب
لبمهأد جده ي ن

رفيئئر،ن
حيتناعائشة؛ ابى حيتنا الغلأبى؛ حيثنا اءلآنم>-ارى: محمد بن عمنو احبرنا 

يبنار:بن مالك عن القطان( غالب عن مجاشع، بى لويل 

مىأحنف،، اريا الحaلابت بن عمر قال مالت نيس بن الأحنف، عن 
قلاحياؤْ  ١٢ومن حياوْ، ثئ نمثله كثر ومن نمثله، كثر كلاثه كثر 

.تالثها !، ١١٠ورعه تت ومن ورعه، 

الآبر'م،تواسيم ■ستققا 
نكشرمن وما صمت، ذو دل ما 
نصهمن ناطق تلذ كان إن 

صمومت،اي، نعا ومنذل إلا 
اليائوُت،زايه در الصمت، ئ

الداخل.من الفم أض من الازا،ن اللحم ممة اللها: )١( 



للسانا وحفظ لصمت ا لقوم على لحف ا ذكر 

قال;واصح، بن المس،، حد،دا قتيية; آبى أنبانا 

وجعل؛ابين، شيء لكل اللت *جعل بمار بن علي سممت 
٠مصراعين٠ والأمنا0 مصراعين، السفتثن ٠ أربمة للسان 

علىبن تممر حيتنا ب—ءالبمء-رةأ; الطاحى سعيد ين احمد ين بكر اتبانا 
حسستبن يزيد بن محمد انبانا اJحيضمي؛ 

الخطاب،بن صر مجالس يحضر كان شابا *أن الورد؛ بن وهتب عن 
له؛فقال عمر، له فمطي يتكلم، أن قبل من ينصرف ثم الاستماع، ؤيحسن 

أأ تتكلم أن تبل من تنصرف يم لأمتماع، ١ وتحسن نا، مجلتحصر إنل 
.فأسلم١١وأصمث، وأتتمى، فأتوهى أحضر إني الشاب؛ له فقال 

فيه،من أذنيه ينصم، أن العاقل على الواجب تظ؛بمآ■ جاتم ابو قال 
فالإذا لأته يقول؛ مما أكثر ليسمع واحد وفم أذنان له جعلت، إنما أنه ؤيعلم 

مارد على منه أقدر يمل لم ما رد على وهو يندم، لم يقن لم bن ^"٢، ربما 
ق\د.

.نلكهابها يخلب لم ؤإن هته، بها تكلم إذا والكلمه 
ترخلم ؤإن صرته، ربما رفعث هي إن بالكلمة، يتكلم ممن والعجب 

يعمه.سليث كلمة ورب يممت،؟ لا كيف تفرم، لم 

قال:الدقلي• علي بن إبراميم حيئتا العزيز: عبد بن تربش بن احمد احبرتا .نج 
رج5منرمحعةتأث-ني 

مكائهعلمت، شيء ما د؛نمئك 
مائهتهنياك لياس مما نيالث، عار 

نمانحمن جرى ند كلام قرئ، 
بمانمكلام من حير ونمنمت 

ندلللسان من سجن احش 
فاقفلامتفخ، مجا وثيق ممل 
معجلحئف نهم إليهم ذساة، 

غاعدل،قلت، ؤإن سلم صامتا فكن 

اياب•جام اليطرامن؛ 



اممضلأءوتزمات العقلاء ؤوضة 

عنبرد' عن جدير' حسا إسماعيل؛ بن إسحاى حيتنا يطى؛ ابو أحبرنا 
قال؛موسى' بن سابمار| 

بكوكفى مخاصما، تزال ألا ظالما بك 'ركني الدرداءت أبو فال 
فيحديثا إلا محييا، تزاد ألا كاذبا بك وكفى مماريا، تزال ألا آثما 
.وتعالى* تبارك الني ذات 

حيثناالكتاني؛ الحسن ين مصوف حيثتا القران؛ سعيد بن محمد احبرنا 
سعيد:أبى بن سعيد عن إيراعيم! بن عسى عن هشام' بى كئير 

السكوت*.في منها تعه أحزاء، عشر؛ لعافيه  ١٠ت فال عب كص 
يحيىحسا اليؤرتي؛ إبراهيم بن احمد حيئنا سنيان؛ بن الحسي احبرنا 

التئان؛
معه،عقاله من ومنهم بفنائه، عقاله من الناس *من ت قال ئعبة عن 

منهيخرج ما يبصر فالذي ت معه عقاله الذي فأما له. عقل لا من ومنهم 
أنيعد منه يخرج ما يبصر فاكي بفنائه؛ عقله الذي وأما يتكلم. أن فبز 

١له* عقل لا من ومنهم • يتكلم 
_،يح؛ى عند مجن رجعنا يعدما - مهدي بن الرحمن عبد به فحدنتا 

الآكلأم،واشحنن _، بفنائه عقاله الذي يعني؛ - صفتنا اهذه فقال؛ 
.غيرْ* من نمعه لعله شعثة، كلام من هذا يكون أن يبم، لا وتال• 

زتجي؛بن ، ٥١عيد بن محمد اليغدادى واسنني 
ر.خمثث_يالكلأمضنيلكساسأهيالزلل 

الللم ليئ ما'كين ل_ث با ب; م الغول ئئل لا 
يقؤل؛مريد ين الوليد ين العباس سهحت يقول؛ المسيب ين محمدأ سمعت 

بتمحل،؛أبي سمعت 

مجنعليه أقم ببلاء دينه في أحد بلي *مجا ت يمول الأوزاعي سست 
.لسانه* طلاقة 



للسانا وحفظ لصمت ا تقوم على لحث ا ذكر 

ئقيد١^ بن آحمد ابا سمعت يقول: السالي: محمود بن محمد سمعت 
تبقول عارما سمعت ت بقول العظيم عيد بن العباس سمعت بقول؛ 

وسترللعاقل، ر؛ص كون ال٠ ت يقول الحارث بن حالي سممت 
لالجاهول«.

ثزيىإلا ئحمد، حماله المت في يكن لم لو ت هي هاتم ابو هال 
ماالممت، نقارو ألا المء على الواجن لكان به: الجاهل وسن العاقل 

مماوليقذ منه، يمز ما فليئز الاثام، من السلامة أحب ومن سلا، إليه وجد 
تركوفد مائزرا،، أو و\ئذ إلا الكثير اوكلأم عر يجترئ لا لأنه منه؛ ثملا 

منبهم!! يق لا فيما امملأم أكثروا أقوام حديث، العالم أهل من جماعه 
ذلك.

بنعمشو حيثتا باأالدممرةا<؛ مكرم بن الحسيين ين محمد يه حيثنا ما 

خالد؛بن أْق حيتنا علي• 
فال:)رزاذانء؟ عن تكب لا للث، ما للحكم: »ةلت، فال: سعيد عن 

الكلام*.كثير كان 
رجعالقود أراد فإذا فلبه، وراء يكوف العاهل لسال ه،؛ جاتم أبو فال 

أتى ١٠لسانه، طرن، في فلته والجاهلأ فلا. ؤإلأ قال، له كان فإن الةاو_،، إر 
لسانه.يحمثل لم من ديته عقل وما به، تكلم لسانه على 

ّفكذلك، فسد ؤإذا الأعضاء، على ذللث، سن صااح إذا والياف 
عناه، عبيد بن موارث عبد حيئنا الجنيي,: ين اث عيد بن محمد اخبرنا 

سفيان؛انبأتا اه؛ عبد 

عملي*.في فأعرثها اعدية لأكدن، »لتي تال: رجل عن 
بنالفضل حيتنا _؛ إسحاق بن إبراهيم ين يعقوب — عواتة أبو انبآنا ل| 

الأحسالخئ.وص: اللغ. اكاتق: :١( 



الفضلاءونرمة العقلاء دوضا4 

الأؤراعي:تال : JlJمسلم بن عن ا1طاوقاني، إسحاق أبو حيتنا الجيارت عبد 

عرفإلا رجل مطي صلح ارما ت نال أنه كثير أبي بن يحيى عن 
.عمأهااسائر قي ذلك غرف إلا رجل معلق مد لا عمله؛ ساتر في ذلك 

يقودولا نال، أن إلا امملأم بمدئ لا والعاتي ه: جاتم ابو قأل 
الابتداءلأن أسمع؛ إذا تجازى ولا نرتم، إذا ثجيب ولا شل، لمن إلا 

مته.أحن المح عند الكون فإن حنا، كان ؤإن بالممت، 
الأنميارى:السمير بن بلال بن المنتْير واتشدني 

ممبمهيعس،لكل صدق صاحنا منت تالمسح عند الصمث، 
الكتك،في الحكيم تول نويز فقد استعلمث، ما الصسث، فانر 

ذمارا،من المكوات٠ حل لكان ورق من الكلام بعمى كان لو 
إبراهيمبى إسماعيل حيتنا القراز: الوهاب عبد بن محمد بن بكر أحبرنا ■.ؤقح 

الهجسي:مسلم بن المغيرة عن فصالة، بن المبارك حسا أبي■ حيتنا —؛ بشر بو أ- 
الأت،! تلولو فعل، عنزا رضت اما قال! جابر بن أصير عن 
موكلالبلاء إف أرصنها، أن إلى البلاء بي يصير أن حفلم، أرضنها® 

, ١١لقول يا 

واتسدني.تخئوا 
للعننرجؤراحأ الممت، ني إن بممت، استعلعثه ما البي استر 

كومت،الفي جوابه نول رب جوابا عييت إن الصمت واجعل 
حيتنامتصور: بن محمد بن اارحمن عبد حيتنا المتير؛ بن محمد وانبآنآ 

تال؛عقيةأ ين عثبس عن حيان، بن يزيد عن سفيان، حدتنا مهدي؛ بن اارحْن عبد 

أحقشيء ما غيره، إله لا الذي أواممي يقول• عود مان سمهث 
.ان® يمن نجن بثلول 

الذب.الراء بكر الورق. )١( 



اللسانوحفظ الصمت لقوم على الحث ذكر 

فيعلها الخلل ورود من أحواله تحفظ العاقر ه: هأتم ابو دأل 
لصلاحوالنده.، السرائر لصحة الممسي الخلل أعنلم من ؤإف الأوقات، 
إرللمرء سيل ولا -، الطق كثرة له أبجح و1ن الكلام. من الإكثار الضمائر: 

•التملق من له أبح ما بترك إلا الصمت رعايه 
عناش< عبد حيتنا ت موسى بى حبان حدثنا سفيازت بى الحسس انبانا كما ■.نعج 

دعلؤق؛بن سير عن سفيان، 

عشرينحثيم بن الربيع صجب من ٠رأحبرني اشمي• إبراهيم عن 
ثنابء٠كلمه منه سمع فلم عاما، 

بنالوارث عبد حيتنا •1 حييب بن محمد بن احمد الحنيدي. انبأنا 
طعمة:أبى عن سفيان، انبانا اف: عيد عن اه، عببد 

الحينبض محم بن الربيع *أتيت ت نال الحي من رجل عن 
وضأقال؛ تم صوته، بها ومد فتأره _، مقاله يتكلز اليوم ت نالوا و- 

'؛امإما ؤ، ء؛ثاؤق ب؛ن هذؤ أث مألش؛ثدء آئي عتنم وألآابج، آلثمؤدي، ،اطر 
]الزتُ[«.محه.عوه. 

بنسرو بن إبراهيم حدتنا الغلابي: حدثنا الأنصاري: محمد بن عْرو انبانا .]آآ0 
حبيب:

يأعرابيةأنا إذا والساددة، أءلوفث٠ أنا اربينا ت قال الأصمعي 
فهالت،:ممللبين؟ من الجثار، أمه يا فهلئ،ت لها، بعير على وحدها تمشي 

ندأنها نعلملم، تال! له. هادي محلا يضلل ومن له، ممن فلا اممه يهد مى 
نالت؛أصحاثلث،؟ أضللت قد كأنلئ، ؛ لهامحقالث، أصحابها، أصلت، 

يا[. ٧٩]ص: ,؛ه ه :١^١ نْقلأ ثثض 
آلسعبمدبمي ثلأ بمثزءء آس/ئ ١^٥ ؤسبمس قالت،ث أنت،؟ أين من هن.ه، 

أنهافعلمت ١[، ]١^: ءثُه .^١ وى آ'ها آتجد إن ١'^ 
ليثيإلا ع ين ^. ٠٢ءؤم١ I فقالت، تتكلمين؟ لا كيف، لها؛ فقلت، مفدسثة. 



الفضلاءوترص العقلاء رومي 

منهذه تكول أن ينبغي ت أصحابي بعض نمال .ه محي ُيب 
ؤألثوادؤأوتر آقتع إة ءل> دء ثك دس ؛١ مم، ؤأأذُ ! الخواؤج،

رفتإذ تماشيها، نحن فبينما ]الإ>سراء[، مسم؟!* عنه كاى ؤإغانح، مو 
]المحل[،:أسدون.ه ثم رافجم ؤو£للعؤ فقالت،; ر-خت-ثإ، ثباب، لنا 

ثأيبموسثا;أ راؤرثأءر£، ت فقالت، تقولين؟ ما ت ، _Jlلقولها، أقطي فلم ت قال 
أصومحت،بمن "،: ؛lJ[، ١٩]يوسف: عقإه ه دنبثمكث ،أل دلإأ» نآوت>ئ>أ،أدل 

[،١٢]مريم؛ ميوه ألخكثم، ئذ وتيحئ ت الت، نق؟ أدعو وبمن 
ؤ،ميمه جعلنق< إثا ^١[، م: ري]مثكوِيم ةسثف إدا 

أفا: فقالواكاللألئ، إخوة بثلاثة نحن فإذا فال: ، ٢٢١٢٦]ص: ا'هميم 
عناأديت، آوئ ه ؤل1ئتاو فق[لت،؛ ^١^،، منذ أصالألناها الكعبة، ورب، 
،:_lJlأحدهم، إلى فأومأت، [، ٢٤]ناطر: سكيِه أتمر ;قا إئ- ثلمك 

أثا:تاأنة ي فثثز ١^ ه ص ٠^^؛ صم >كاثء 
يزودونا،أن ام_تتهم إنها فقالت،: [، ١٩]الكهف؛ من_ثيم يرق ،ثانحم 
مجنللمتية؛ فقلت، ذللث،، فى لما حاجه لا فقالت،: وكعلث،، بخبز فجاروا 

افهكتاب، مجن إلا سنه أربعين مجند تكلمث، ما أمجنا؛ هذه : قالوامنكم؟ هذه 
أوصيني،افي، أمة يا فقلت،: منها، فدنوتؤ الكذب،، مخافة تعالى 

يعلمنه[، ٢١٠]الث-ورى؛ ألئنيت(ه ؤ، اأعودْ إي لمإ ئقي كء فقالت،: 
،.فانصرفحؤا١رثيعثة، أنها 

احففلكتاب، في الحكايات، ثاكزهده مجا قدذكرت، هه: ابوجاتم فال 
الكتاب.هدا في تكرارئ عن ذللث، فأمحى اللان«، 

والخيام؟.الشاب نالك أهل انادي اسم اي • اك، ]١، 
٠وداودء ونكرا، ُلبمءءى، ت بأسماء بمالي ان بهذا ضلت )٢( 
أتقىوهو - .5 الني كان دما ني(، نيغ فيها المرام بها تكلمت التي الطريقة هذه )٣( 

القرآن.يايات مزال كل ؛ي يردون >ه الكرام صحابته ولا - وأعبدم الناس 



اللسانوحفظ الصمت تقوم على الحث ذكر 

النطق،من له أبح ما ترك على ، ل ه نفيروض أن العاهل على ،الواجب 
أكثرإذا الكلام لأ0 منه؛ يخرج فيما حممه فيكوى المزحورات، في يقع لثلأ 
اللسانلاستكمال الُباو يوثق لم فإذا الهلماعات، بقد التلذد صاحته أورث منه 

يه.أولى السوء عن الإمساك وحول كان الاخرة، ني معه عليه يجدي فتما 
jv. ]الأنصاري؛بلال بن المتنصّر واتسدني ؛؛

لم:>ضنسازةما الأمر من أض إذا إلا ان الأتنهلك ولن 
حطاوةمز المرء ثوو مز إذا فإنه قولا قلت ما إذا نأنلز 

العْلواني•ريال ايى بن الذ عبق حيثنا الحليل• بن الحسن بن محمد أنبأنا 
قال؛ريال' ين المعلى حيتنا سلسان؛ ين جعفر حيتنا سيار؛ حيئنا 

ولمستا- سين عثر منذ طلبه في أنا ءامر مورق قال 
العما الصمّتا قال! المعتمر؟ أيا يا هو وما قيل؛ طلته بتارك 

•بميتي* 

حيتناالرازي• الأزمر ين علي حيتنا العيبرى؛ نصر بن إبراهيم أنبانا .لثئ 
تال؛دستم' بى إبراهيم 

عثرةخص عون بى الله عبد ءرصحستا يقول؛ حارجه مْمت 
شيتاءر.عليه كتبت الملائكة أظن فما منة، 

واممتاءالم.

يئدم،•يدرب ث ثردض )١، 



الفضلاءوترهات اتعقلاء روضات 

الهكدبومحانبة المدق لزوم على الخث لكز 

زنجويه:بن حميد حسا قال؛ الحنيدى، حبيب بن محمد بى أحمد أحبرنى 

قال؛شقيق، عن الأعمش، حيثنا المهمرع؛ بن محاصر حيينا 

اماليكماض رسول نال • هئد[ عود ملبن النه مد قال 
ؤإنالبمة، إلى يهدي الثئ ؤان البئ، إلى يهدي الصدق نإن يالصدق؛ 

الكدبفإن والكذب؛ ؤإياكم صدما. اف عند يكنن، حش ليصدق الرجل 
حشليكذب، الرحل ؤإن اكار، إلى يهدي الفجور ؤإن الفجور، إر يهدي 
افصد ممن، 

الجوارح،سائر على اللسان فصل وعلا جق افن إن ظىت جاتم ابو تال 
فلاحيده؛ jSJالجوارح ساتر بين من أنثلمه بأن فضيلته وأباف درجته، ورفع 
عليهيجس، ل الكذب،، ت بتوحيده للتعلق اطه حلقها آله يعود أن للعاقل يجس، 

اللسانلأن دانيه؛ في نفعه عليه يعود وما المدق بلزوم رعايته ءلمح، المداومه 
.مكذتاكذبا ؤإن قميئا، صدثا إن ت عود ما يقتضي 

بقول؛الذي أحسن ولقد .|تأأ0 
معتادصودمحت، لما الالسابي إن به الحيرثحظ تول لسائلث، صول 

٩٧كيف، وانثلن ثالخ،  'صله ضث، ها بتقاصي موثمل 

داودوأبو (، ٢٦٠٧لم)وم(، ٥٧٤٣السخاري)(، ٣٨٤أحمد)؛/رواه صحيح؛ )١( 
(.١٩٧١واكرموي)(، ٣٩٨٩)

محار.راد: )٢( 



الكذبومجاست الصدق لزوم على الحث ذكر 

حلتنااليغدادىت اوعباس بن ا1فضل حيتنا القراز؛ سعيد بن محمد ١خيرنا 

قال؛عمران، بن الهبثم حيتنا خارجة؛ بى الهسم 

مروانبن المالك عبد اركان ت يقول ض ا عبيد بن إسماعينأ سمصا 
يخرجواحتى طعاما أطعم ألا يأمرني وكان النمن، تنيؤ أجن1، أن يأمرني 

_،القرآن ثعلممهم كما - الصدق تني علم يقول• وكان البراز، إلى 
_اا.القتل •' يختي ~ وكذا كذا فيه كان ؤإن الكذب، وجنبهم 

الابدش•دأسيني .]ختج 
حالكل عالي ^جيك يحمح لم ؤإن ئردياث، الكدب 
المثشورثه تنثخن لم غئه ثجد ششت بما مانيؤ 

حدثنامهدي؛ بن الرحمن عيد حدثنا حيتمة: أبو حيتنا يعلى؛ أبو أحبرنا 

الحميري؛الرحمن عيد بن ئمبد عن قتادة، عن حيان، بن سليم 

لمإنه فقال؛ أول، عام فينا قام بكر أبا رارن تال؛ الخaلاب بن عمر أن 
فيوالبر المحدق إن ألا اليقين، يعد المعافاة من أقمل شيء الناس بين يقسم 

انرأ.في والفجور الكذن، ؤإن ألا الجة، 

عمار؛بى عكرمة حدثنا المليالممي؛ الوليد أبو حيتنا حلبفة؛ أبو أحبرنا ج^اهثلا 
فييوما عمر ابن مع رركنت قال! ااتهدلي، علي بن ثلنسله حاولي 

لهفقال الحراق، أهل من رحن يديه وبين عرفة، يوم الأراك أصول 
إذاالذي _ويحاك_ المنافق قال؛ النافق؟ ما عمر، ابن ا الرجز: 

يود®.لم ائتمن ؤإذا ، ينجز لم وعد ؤإذا كدب، حديث، 

بنجعفر بى محمد سمعت يتول: الأزهر بن محمد بن احمد سهعئ 

بقيل،؛الأزهر ابي 
مناللو إلى أحب مشعة من ارما يقول؛ عياض بى المقيل سممث 

يوشي؛جذت 



الفضلاءونزهة العقلاء يوضة 

كذوب*.لسان من الذ إلى أبغض مضغة من وما صدوق، لسان 
حلاوحوله، نهز به ليجنز يستعار شيء كز ه: ابوجاتم فال 

ومنيردي، والكازب ينجي، والصدق عود، عما إلا ينبئ لا فإنه اليمان، 
ولابه، مدق شيئا لنمه يترك لم الكذب، أكثر ومن ،، ةو*هلامرْ ائه يعلب 

منه.عليه هاJi، من إلا يكذب 

عثمانأبى بن جعفر حيثنا س]ئسا(أ: زئجويه بن محمد بى احمي. حيثنا ■.ؤثج 
حسان:بن صالح عن عياض، بى انس حييتا سادمان: بن سعيد حيتنا الطيالمى: 

مهانةمن الكاذب تكذب ءانما قال؛ القرظي، كمنا ين محمد عن 
٠٠ طسه 

الكر..يذك،•ر.اسدذي .ؤتء 
يصدقالا أن بالصدق أتى ما إذا جزاءه نإن نكدب ومن كذبث، 

صادقالكن ؤإن كيانا اسس لدى نزل لم بالكذب الكيان، غرف إذا 
حاذقاكان إذا نقه ذا وتالغاة تذبه يان نالكداب أنة ومن 

إنزالإلا الشين من سذك، يكن لم لو ]ه[: م ابء نال 
—لكنه — الخالق على الواجب لكان يصدق، لم صدق إن بحيث، صاحبه 

نسيا،صاحبه يكون أن الكذرؤ-، أنة من ؤإن الدائم. بالصدق التثبث، لزوم 
لحفلةكاء ض بالخزي ه نفعر لكلمادى لكن كذلاث،، لكن إذا فإنه 

.وٍلريه ِأ...)م(

يتؤل:الأزهو بن محمد ين آحمد سمعت 

علىأعاننا اه »لن يقول: الجهضض علي بى نمن سممتا 

٠ر>.؛دا ام؛را جعلو، ت أي )١( 
اثٍمم.ما الأصح ولعل االشت،اا؛ المطؤع: ؛ي )٢( 
من.غمضة طزتة: )٣( 



اممذبومجانبة الصدق لقوم على الحث ذكر 

النميان«لا/الكدابين 
البغدادي:ايد عبئ بن محمد وأتسيني هائ؛إإا 

ادرممن بكف ولو نثنث ثلاث أحطاه المرء ا مإذا 
القوادني السرائر وكتمان نه موالمدى صدره ملامه 

حيتناعورة: بن إبراهيم حيتنا م»البمرة«: الطاحي احمد بن بكر أنيأتا 
قال:مسر< عن عيينة، بن سفيان 

يكدبء.لا أنه لعلمت طاووسا، رأيت الو ت الزهري هال 
ؤإنسلم، صاحثه صتهله إن ،، عئورأ سع اللساي،  '•جاتم ابو فال 

فيمابالخوص يثتنذ لا نالعاقز الكذوب، منقح وشمه عفره، عنه حلى 
المفاتح،سدي وهو الكذب، الذنويسر رأس لأن يعلم؛ فيما فيئهم يعلم لا 

•المحاسن ؤيكتم 

منلأن به؛ أن - تعيبه شيئا مهع إذا - المرء على بجب ولا 
صدئه.وأفند برأيه، أزرى شيء كل عن تحدث 

ابيعن الثؤري، سديارر أنيأنا كثير: ابى حيتنا حليفة: ابر انبانا وتد 
الأحوص؛عن إسحاق، 

.سمع، ما بكل يحدمث، أن الكذب من المؤمن ااحنأس، تال الله عبد عن 
انبأناافه: عيد انيأنا موسى: بن حياي حيثنا سفيان: بن الحسن أتيأنا 

تال:الجند، أبي بن سالم عن متممؤر، عن سفيان، 

بيته،ووسعه لماثه، حزن لمن *طوتى مريم ابى عبي هال 
حطيتته«.على وبكى 

مخالئاالأخير كلامهم كان ذلك  Jbuتكلموا فإذا ثبل، من نالوْ ما نتنون أنهم يتمي )١( 
كذثهم.نثلهر للسابق، 

شرس.شرس منور؛ )٢( 



الفضلاءونزمة العملاء روضة 

إسحاىبى محمد .ؤقاواتسدني 
اخانثا أتمرنهالأ—رن 

اجاتالمدق ييمه حالس رأ وى ننعقد دى مال
راجامسناحية تمل ني رندة قيح ن صدى وال

سفيان:حثا وكيع؛ ححا حبس- بن يوح حثا الرئة،: بع القطان انبانا ".ؤثج 
•نال سفيان؟ أبا يا ذكرت امن ت نالواربعي، عن منصور، عن 

نومهرغم ءأشجع*، من رجلا كان ربعي؟ كان مى يثيرون ربعيا، ذكرت 
منرجل هاهنا غقال1 الحياج، إلى ساع يه مع نعل، يكذب، لم أنه 

فإنكاليوم؛ لك، يكذب ؤإنه نهل، يكذب لم أنه نومه زعم أشجع، 
الحجاجعفويه وكان - الست، قي وهما ،، قعصنار البيعة ابنيه على صربت 

أنت،له: فقال منحن، شيح فإذا فدعاه، قال: -، السيف نحربر للعاصي 
الست،،في ذان هاهما قال: ابناك؟ نعل ما قال؛ نعم، قال: ربعي؟ 

حيتااا.يه وأوصى وتمسا٥، فحمله، تال: 

محمدبن افر عبيد ححا الغلأبى: حشا الاممارى: محمد بن عمؤو ١^١^١  ٥٢٤■.!
التبمى؛

إلىفانتهى فععلس، بمنى، الخط-اب بن عمر اكان قال: أبيه عن 
ماففالت،: لننا، فقال: عندنا، ما فقالت،: ، ماء فامتماها عجوز، 

لعمر:نالت، ثم ئتحين؟ وما أتكذيين لها: فقالت، ، جارأوه تدرن عندنا. 
علىفخطها مفي، أبوها فإذا الجارية، عن عمر فسأل لن، فيه النقاء هذا 

بنالعزيز عبد فتزوجها عاصم، أم منها له فولد منه، فزوجها عمر، بن عاصم 
._ااعليه افه رحمه - مروان بن العزيز عبد بن عمر له فولدت مروان، 

ليشربر.ماء مها ءلال_، أي: )٢( نأيا• للخلتفة بالمة دلد-يي أمرت اي؛ )١( 
ا.مءت،.بمرته: )٣( 



الكذبومجانبة الضيق موم على ذكرالحف 

يهوىالكذب أن كما الدارين، في المرء يرخ الصدق )ه• هاتم ابو قال 
يهعرف إذا المرء أن إلا ثحمد حصلأ الصدق في يكن لم ولو الحالين، ني به 

يبلأن العاقل على الواجب لكان يسمعه من عند صدقا وصار — كذبه قبل 
الكذب.ومجانبة الصدق على له تقيم يحش لسانه، ش مجهوده 

صاحبأحطأ كلام كث لأن الطق؛ من حيت الأوقات يعص في والعي 
مته.حير قالعي مونحعه، 

الأنمماري:^١١ بن السصر اسيني 

حينحديثك، من حديث بكل وليكى ثحدك إذ بصدق ثحدث 
\ذئ>وأجفي وبعضن عليكه فبعصها كالئيامح، إلا القول مما 

الأبرش:سلدمان بن العزيز عيد 

إذعمداالحي ونط ال؛؛دب قدشائه شرف ذا كان كريم حيب َن كم 
١^٩٢،الخدث،وملحاب، صدى ئشزنه صنلركا كان وآخر 
آبداتحثه وضيعا مدا وصار صاحثو نوق شريما هذا فصار 

بنحبعب عن ايؤرى' سفيان أنيأنا كيرت ين محمد حيينا أبو انياتا 
قال:شبيب، أبي بن ميمؤى عن تابت، أبى 

مجن،وهو المراء يلغ حتى الإيمان حقيقه عبد يجل الا عمر• قال 
._،، لغلب ثاء لو أنه يرى وهو - المزاح في الكذب ويلغ 

حيتنامسلم: بن سعيد بن يوسف حيثني القزازت سعيد بى محمد أنبأنا 
هلال:بن حميد عن عبيد' بن بوص عن يكاد' بى علي 

ئنهلزولا شيء، في منه تا لما أدر ت نال، عمرو بن الله مد عن 
,دراهرئكاا ثخزن كما لسانك واحزذ يعتيكط، لا فيما 

الوعاء.وهو _ت ا تحت  ١٠جمع - افحوت )١( 
الفاسد.والكلام الخرف القد: الخاض. الصطوك: )٢( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

 JViQ. ١!^^سعبد بن المنذر بن محمد وأتسدني
التاالحالث نئ! وكيف زأ ك ليس الحلوب لكلمحن القوو 

أوحثاكان تبيحا رد الجوف ني ل لجى القول وكداك صرعه في 
نمهدعن الإغضاء ترق العاقل عاز الواجن ه: جاتم ابو فال 

نيمهلكه غينْ تعدى ريما والئمظ نمطه، كثر كلامه كثر من لأف اللسان؛ 
بممولا جر-تحرا،، تذبلا لا اللسان لأن ضها؛ الطص ني ل جمله لا ورطة 

طويلة،مئة بعد إلا يننع لم القلب إلى وصل إذا الفولل، دئم به، سمع ما 
ولاللسانه، إلا ئعن؛ لا من الناس ومن شديدة، حيلة بعد إلا يستخرج ولم 

به.يهان ممن يكون ألا العاقل على فالواجب به، إلا يهان 

حيتناعبيد؛ بن محمد حيتنا الهمداني: الآنماطى محمد بن اش عبد انيانا 
؛JLSشيبة، بن شسب حيثتا الحراعيت سلمه أبو حيتنا العقlLليت الحسين بن اش عبئ 

فيهيكدمحن، أن من أوسع ®الكلام ت يقول سرين ابى ،مالت 
رت(ص.

ثم

الاكام.الاممعال: )١( 
امحرح.١^!^: الكلم-يخون )٢( 
السف.اسلن اهريف: )٣( 



تشفةا وترك الحياء لروم على الحث ذكر 

الهحةوترك الحياء لزوم على الحث •كز 

منمدورأعن سب، عن القسي، حسا الحمحى: المياب بى نبأنا ا٥ 

ببس'ءن 

اكاسأدرك مما *إى قال! . النص أن ت ]ه[ عود مابن عن 
دشث،الى.ما فاصغ ئثح، لم إذا الأولى؛ اكئ؛ كلام من 

العقلاصئ لأنه الحياء؛ لزوم العائل على الواجب ه: جاتم ابو مال 
أنكما العقل، على يدل والحياء الشر، وبدر الجهل آصز وترى الخير، وتدر 
منهتنممهم لم حياؤ0، منه الناس ثنمشإ لم ومن الجهل، على دال عدمه 
هحته

(٣)

ببمؤل،'الذي أحسن ولقد 

والنهىالعلم إلى بمنموب وليس 
بهاالتي، الألو تقوى نواحف•؛؛ 
فإنهالحياء صدق ونائية؛ 

ljL^ است،الجهل جلمإإذا ؛
يمييهبمللنا جود ورابعه؛ 

آربغحلائى نيه ئزى لا نئى 
أجمعوالفضل الخير جيم تنال 

نعلبعالمروءة ذو محليه طيلغ 
سئتجور من ا حبايإليه 

نينعليس الذي الحق نابه إذا 

افحوالالؤم.الدئت:)١( 
ماجهوابن (، ٤٧٩٧داود)وأبو (، ٥٧٦٩)والحادي (، ١٢١)أ/ أحمد روا، صحح: )٢( 

•(٤١٨١.)

حياءذا يكون أن بد لا بل حمهم؛ منه ينالوا أن الناس يتطع لم ونحا كان إذا أي: )•١( 
وأدب.



الغضلأءوترص السلأء روضة 

البغدادي:افد عيد بن محمد وانسدني .وه،زا 
ماؤهئل إذا وجه ني حين ولا حياؤء فز الوجه ماء نل إذا 

حياؤ،الكريم وجه هملى بدل نإنما محبي ناحفتله حياءك 
إسحاق،آبي عن المدي، سفيان حسا كثير: ابن حثا خليفة: ابو انبانا .وآج 

الأحوص:أبى عن 

النمن«.اوؤس ني شيء »ألآم قال: اش عد عن 
منالمكروه مجانبة على يثتمز امم ت هه جاتم ابو تال 
الخصال.

حياآن:*والحياء 

بمٍاشرة، الأهم١م١١محي - وعلا جل' - الد من العبد استحياء أحذمما: 
عليه.حفلر ما 

القولمن يكرهون فيما الدخول ئد المخلوقين من استحياء واكاتي؛ 
معا.والفعل 

فلزومفضل، والأخر فرص، أحدهما أن إلا محمودان، جمتئا والحياآن 
كرهما مفارقة ئد الحياء ولزوم فرص، عنه افه نهى ما مجايؤ عند الحياء 
فمل•الناس 

 JU،Q. قال:التئمي، حلف بن محمد عن و،،عيد< بن المننر بن محمد وأتسيني
تحزاعة من رجز أنقذني 

تشاءما فاصنع تعصي تولم ليالي الهمائجه ئخس لم إذا 
اءالحيذم، 'إذا الدنيا ولا خيئ العيش ني ما دالف ذاد 

الاJحاهل٢،مؤ، ما النول ؤنبقى يخير اّتحيا  ١٠المرء يميس 

اله؛اوالإئال.الأصام:)١( 
\لآفات.س النات غون تحس الش النشرة اللخاء: )٢( 



اتصخةوترك الحياء لنوم على الحث ذكر 

بناللبث حيتنا سعيدت بن منيبة حيتنا ت القاضي إبراهيم ين إسحاق حيتنا 
عقيل؛عن سعد، 

يخطبوهو — يوما قال هقد الصديق بكر أيا أن الزهري* عن 
بايعثمنذ لحاجة حرجغ ما قوافي اممه، من استحسوا الماس، ارأيها 

.اطه؛؛ من حياء رأسي مثغ وأنا إلا الغائظ، ١^! . اممه ود رم 
منوالتذاء الجة، في والمرمى الإيمان، من الحياء ه: بماتم ابو فال 

-،منه فيخلصه برحمته عليه افن ينفصل أن إلا - النار في والجافي الجفاء، 
لزمإذا الوتغ أن كما موجودة، منه الخير أسباب كام، الحياء المرء لزم فإذا 

هوالحياء لأن موجودا؛ منه المن وتواتر معدوما، منه الخير وجود كان البداء 
إياها،ارتكابه يضعم، الحياء فبقوة كلها، المزجورات وبين المرء بين الحانز 

.إياهامياثرته تقوى الحياء وبضعف 

بقمحل•الذي أحسن ولقد .ؤقء 
الحياةإلا ركوبما ين وببيني حال، ما ثجيحؤ ورب، 

دواةملأ اة الحيذم، إذا ولكن لها الدواة هو فكان 

بنالأعلى عبد حدئنا سبهت ين عمر حدسا سعيد؛ بن المنذر ين محمد وانيأتا ".لخ^را 
^:٠١بن كثير عن محمد، عن هشام، حيتنا الأعلى: عبد 

يستحيلا الماس مى يستحي لا ررمن قال: ثان بن نيد عن 
مناط4«.

منالحياء لزوم ه نفيعود أن الخانل على الواجب ه■' جاتم ابو فال 
ومجانثهاالمحمودة، الخصال ركونر التقى تعويد بركته أعفلم من ؤإل الماس، 
بلزومالمار من الفور افه: من الحياء بركة أعفلم من أن كما الذمومة، الخلال 

فيمتا واللوم الكرم على مهلؤغ آدم ابن لأن عنه؛ اطه نهى ما مجانة عند الحياء 
ثويحياؤه موي ؤإذا المخلومن، وبين بينه والعشرة افه، وبين بينه المعاملة 

كرمه.وصعقا لزمه قوي حياؤه صعق ؤإذا لزنه، وصعق، كرمه 



اممضادءونزمة العقلاء روضة 

المسامي:محمد بن علي كفيني لقد وا 
يشاءكما الأمور ني تقثب وناحا لجيا الفتى روق إذا 

فاءب ه بالج—ت نعلشيء ولا لدواء لبك ولم 
الساءإلا ه لوجهحياء لا الذي معانية ني لك فا 

ويقنعرصه، صان حياؤ0 اشتد إذا المرء إن تهه[ت جاتم ابو فال 
هانسرور ذهب ومن سروره، لهب حناؤه ذهب ومن محاث، ونثر مالته، 

عقله،ثمل حزن ومن حزن، أوذي وثن أوذي، مقتا ومن ومقتا، الناس على 
ولاله، حياء لا J_؛ دواء ولا له. لا عليه ثوله أكم كان عمله ش أصيب، ومن 
شاء،ما صنع حياوْ تث ومن له، إخاء لا لمن وفاء ولا له، وفاء لا لن حناء 
أحب.ما وقال 

الأبرش:سيمان بن العزيز عيد واذذدذي 
فاصخثشث، فما مخالو؛ا وتتخي حافا ص٧ عرصاولم متن لم إذا 
أومغفالصرم الحق متلث، محيجهل حمه ئعظم المرء تام كست، إذا 

ب>الممن(؛الثعلبي مسعود بن اش  SiCحيثتى القران: سعيد بن محمد انبانا '.اخق0 
قال:ستة، بن سفيان عن الجثدي، السكن بن زيد بن لحمد حيقا 

أنهو\ءدب الحياء، ييد الرحل رأبمت، >الذا خندة: بن يحيى ءاو 
انمه مدحودقي 

والهم.القطع الذنم: )ا(
معلوم.م كما مضهلردة ناعية ليت هده )٢( 



اثكترومجاسب التواضع لنوم على المث ذكر 

الضؤومحانبة التواضع لزوم على الحث •كز 

بنإسماعيل حسا التبونكي: إسماعيل بن موسى حيتنا حليفة: أبو انبانا ووو£0ا_| 
ابيه:عن الرحمن، عبئ بن العلاء عن جعفر، 

صدقهمصت *ما اه.I رسول قال ت تال ])غهئه[ هريرة أبي عن 
إلافي أحد تواصغ ولا همزا، إلا سو همجيا اشُ زاد ولا مال، من 
اضv١/ريه 

التكئر،ومجانأ التواصع لزوم العاقل عر الواحن ه: بماتم ابو تال 
ازدادتواصعه، كثر كلما المرء أن إلا تحمد؛ حصله التواضع في يكى لم ولو 

بغير0.يتزيا ألا عليه الواجب، لكان ت رفعه bللاثا 

تتواصعان التواضع و٠ 
•محمود ت حدهما أ. 

منصم._والآحر:
بهم.والإزراء اممه، ماد على التهناول ترف الحمويت والتواضع 
،. ١٠دنيافي رغبه الدنيا لذي المرء تواضع هو ادذ>وم؛ والتواضع 

يفارىولا كلها، الأحوال عر المذموم الخواضع مفارقة لمزم فاكاتل 
كلها.الجهاءت، على المحمود التواضع 

حزبمةوابن (، ١٦٧٦)والدارمي (، ٦٠٦٩)واكرمذي (، ٢٥٨٨)لم مرواه صحح: )١( 
(.٣٢٤٨)اصحيحءا نى جثان وابن (، ٢٤٣٨)

٠لذل،  ١٠يمي: الحقيقة همي  ١Juوه)٢( 



اتفضلأءوتزمة العقلاء روضة 

ابنعن اللمئ< حيثئا سعدت بن قتيية حيتنا سفيان1 بن الحسس أنيأنا ولتي 
عدي:ين اف عيبي عن اف< عيد بن بكير عن عجلان' 

اممترفع ض، تواصع إذا الرحل *إن قال؛ ظلم الخطاب بن عمر أن 
وفىصغير، ه نففي نهو ا، اه ئعشك - ررانتعش ت وفال ،، ل■حكمته 
إلىافن زنقه ثلززْلى، وعدا انمي، تكيّ ؤإذا كبير، ص أمن 

وفيكبير، ه نففي فهو ا، افه أخآك - ءأحأ ونال،ت ،، الأرضل
صغير*الناس أعض 

،،حنلزارلة ندرا، المرء يرم التواضع رجهأبمت جاتم ابو تال 
سلا.ؤتزيده 

صرمحن:ض - دم جل - ض التواصع و* 
معجتاغير الطاعات، من بأني ما عند لربه العبد تواضع أحدهمات 

المولىيكون أن إلا الولاية، أساب بها يوجب حالة عندة له راء ولا بفعاله، 

■_ لكللجام - الداية راس يرصع؛ي *ا -• والكاف الحاء شع - الحكمة )١( 
وضمه.كرْ رثمه )٣( وين*. يعص الأ؛ااء دح - الخلور )٢( 

حكمهداسه م إلا آد،ي من رما تال،: M اق رسول، ■ص ها، ماس ابن عن ك ، ٤١
حكمته'.مغ للمس؛ مل تكثر ؤإذا حكمته، ارنع ؛،؛ ٧٠٧مل توامح يإذا ؛،، UL• JL؛

وحشه(، ٢٧٧)!/االثعب،أ ئي والبيهقي (، ٢١٨٨)•الكسر' في اليراني دواء 
•مجمعفي الهبمم، الإمام لكذا (، ٤٣٩٦)والترمب• •الترغيب ني المنددي الحانفل 

الإماميرافقهم (، ٧٩٨٤)المغير' •الجامع في والسيوطي (، ١٥٧/٨)الزوائاو' 
االماحٍاحة'»ي الألباني العلامة ايثا ومحه (، ٤٦٦)م/ر٠ JJالما•فيض في المناوئ 

(٥٣٨.)

١^مل من لأش،( أ)قيل ؛ الحا.بث، ةقمح_سثرح الناوي الإمام قال، _؛ 
تماتهفرقنها الحكمة'، عالي رفلأف يقال؛ وعتوله، ئدرْ أي؛ حكمته(؛ )ارفع تعالى؛ 

صفةمن فإن إذلاله، من تحايه حكمته(، ضع لله: مل تكثر )فإذا الإءذار، من 
نارالأحر؛ وفي الأو4، ماد بين الأله الدنيا في التكبر فثمرة وأمه، تنكيس الذليل 

)ه/القدير' ءمخى الأحبار'.اه. بعفس في حاء كما النار امحل عماره وهي الإيثار، 
.هذه الإيثار' انار عن صحيحا حديئا أملم ولا للت،؛ (■ ٤٦٧

القيمة.الخلر؛ )٥( 



الكبرومجانيب التواضع لنوم على الحث ذكر 

لنفسالدام السبب محو التواصع وهذا عليه، يتممذ الذي هو وعر "جنأ 
العلماعات.عن العجب 

ماذكره عند إياها وامتحقاره منه، المرء ازدراء هو الأحر؛ والتواضع 
فيدونه نصه ؤيرى إلا العالم من أحدا يرى لا حتى المائم، من نارت 

الخايات.؛ي ونوته الطاعات 

حيتناب|ابغداد«ت الميومي الجبار عبد بن الحسن بى أحمد أنبانا كما جإوإإهلٍ 
الوارث:عبئ بن الصمد عبد حسا معين؛ بى يحيى 

أيات أبي لي تال نال؛ النوني، اض ب ن بكر بن الد همي عن 
لهم®.نمر أن لرجوت ،، ر الموسم أحضر لم لو بمي، 
حيتناعمارت بن هشام حيتنا المرازت معاذ بن بحر بن الرحمن عبد نبأنا أ ؤ

جريج:ابن عن محمد، بن رهير حيقا سميع: ابن 

نال؛[، ٩٠]الأساء: قا ؤوءت٤امأ قوله؛ في مجاهد عن 
•ارمتواصعن؛، 

الخصالمن ب بما التك؛ر، مجاب بمزم العانل، ه؛ بماتم ابو فال 
تالمذمومة 

علىلها ؤيرى ه، بنمبعجب حتى أحد على بتكبر لا أنه إحداها؛ 
٠الفضل غيرها 

ءاليء-م،يتكبر لم الناس تحقر يلم من لأن بالعالم؛ ازدراوه والثانية؛ 
.بالإيمان افن أكرمه لمن يالمتحتر وكفى 

منوالعظمة الكبرياء إذ صماته؛ ني - وعلا جل - افه منازعه والثالثة؛ 
ينفصلأن إلا المار، في ألقاه إحداهما نازعه ئمن _؛ وعلا جن - اطي صفات 

يعفوه,عليه 

المح.موسم أي؛ )١( 



الفضلاءونزهة العقلاء ؤوضة 

يقوو:الذي أحسن وك .ؤهج 
فنمهى سعرصن ثنمصة للدين نمسدة الئيه 

ملأفىاسواش\دورلآ و الدو فإن i؛>_ لا 
يقؤل:السنحى داود أبا سمعت يثؤل: السائى محمود بن محمد سمعت '.ؤهآ[ 

الأصمعئسمعت 

تقرأإذا ررالشريض ت يقول \بو°ىكئ خالد بن يحيى سعت 
تكبر®.تقرأ إذا والدنيء ،، توا 

يكبنالتواصع أحد؛ التواصع من يمتتغ لا هع؛ جاتم ابو تال 
التواصعوتمره ،، الصدرؤثذهب الحقد، ؤيرفع الألفة، ؤيوريث، السلامة، 

كماشرفه، في يزيد الشريف تواضع ؤإف الراحة، القناؤة تمره أن كما المحبة، 
،،ْدوةرنهلفة من حلى من يتواصع لا وكتف صعته، قي يزيد الوضح تكبر أن 

.،؟!بيتهما وهو قدره، جيفه يعود وآحرْ 

يقول:إسرائيل أبى بن إسحاق سمعت يقؤل: يعلى أبا سمعت .لتئ 

القرية((،هده خيار ١اأحرحوا ت قيل ررلو يقول• عيينة ابى سمصئ، 
.تعرف،(( لا من لأخرحوا 

امحيذىتدأسيني .تآت0 
اآر؛غ منلث، هم قوم تحثها فكم تواضعا إلا الأرصى فوق ئنش ولا 
أأمج مغلث، هم قوم من مات فكم ومنعة يحير همر ني كنت فإن 

وامأ_ح:بى المسئ_أ أسدذا قالث _، ئتيبة ابن أو - عروبة أبو أنسدنا 
أميامحلبن يوسما عن 

اسع.الشزه: )٢( والكأر. انمبم_، التيه؛ )١( 
يمضهم.من الناس نفور المد: )٤( اءاومّ وافت العلم. طل-، ^1؛ )٣( 
الغاتط.الثلأرة؛ )٦( حقيرة. ءوق؛ )٥( 



الكيرومجانبة التواضع لزوم على لحف ا ذكر 

ميمالاالعلو يملشؤيس وكفى رفعة التواصع بملشؤسس وكفى 
بىحفحى حدثنا المروزىت هشام بن محمد حدئنا ابى أنبأتا ".ؤتنإ 

عشزعلي بى الحمس ®حج يال! أبيه عن محمد، بن جعفر عن 
٠إلى ماد آ ودجث4ر ، ماشتا حجج 

قدرة،عن ورهد رفعة، عن توامحع من الناس أففّث هدت بماتم ابو قال 
يتكثتفلا التكير، استحكام محي إلا التواصع المرء بمرق ولا قوة، عن وأنصف 

وماعمله، حثاد أحد ه بمفالمرء وعجب ه، يتقيإعجايه إلا أحد الناس على 
فوفه.لمن بالدلة اه ابتلاه إلا دونه، مى على تكبر أحدا رأيت، 

الحلأدى:علؤ ا'بي بى محمد وأنسدنى .وآنا 
الحمام؛رأس النبوس فإن ص النا عض داينبرس التيه وثع 

الصدايئئئر وناد صديئا مث، عائم تعادي آن ثئت، كلما 
بمت،اكتولا التكبر، يمثل الئغفة امتجلبت، ما ت }.يع جاتم أبو فال 

بالصفاء.منهم محس فلا الإحوان، على استطال وس التواضع، بمثل المحية 
ترىتكاد ولا الثناء، حسن في يفع أن الكبر لصاحب بجب ولا 

إلأوصثا.، -ائها١٢

إلىارمبقني ت وقال له، تواصع منه، سا أكبر هو من رأى إذا فالعاقل 
ءاسيمتهت ونال له، تواصع ، ]منهء سمنا أصغر هو من رأى ؤإذا الأسلامءا، 

علىالمرء تكبر نحن فكيف، أحا، عده مثله هو من رأى ؤإذا بالدنولبإ"، 
.أخه؟!

فحلت،به، انتفع ربما ، المنبوذرالعود لأن أحد؛ استحقار يجب ولا 
ادثه.Jهالرجز 

القوية.التانة وهي -ت جمع - اللحب )١( 
^١٠.٠من . متكئناتائهات )٢( 
•هلررح.تلمي ت ميول الخشب، عود التويت )٣( 



االفضلا ونزهة العقلاء ؤوضة 

تال؛مريد' بن الوليد بى العباس حدينا إسحاق: بن السعتب بن محمد ١حيرذا و^اهتإا 

الحماموجز* "لحل يقول• ثابور بن ثعيب بى محمد مْعت 
ماغسزقإ أسود، يا ل،: فقال _، أسود وكان ب، حبب أبي بى نيد و- 

فالمغ فلما جسيم، ودلك رأسه، فغل إزاره، عليه مند فقام، رأمي. 
نن:كثن أن أحست، قال: مثللث،لا،، النودان في  ٥١كثر الرجلأ: له 

>خالمالث،،ا.

الميينى:اش عيد بى ^ jjJIعبد حدتنا الئشيري؛ زنجويه بن محمد أنبأنا '.ؤثى 
مجاهد:عن الأعمش، عن معارة، ابر حيتنا 

الباغئافن لدق حل، على جبل بمي ألو عباس ابن عن 
متهما،.

عنقيس، ين ئوح حدثنا علي■ بى نمير سثنا سفيان: بن الحسي أنبأنا وأوختآ 
احعه:

نعالي.ناولني لغلامه؛ تال ثم فهل. سيئا سئمت، ،ما تال: قتادة عن 
رحالالث،ا.ش ، iiixjقال: 

قال:حشرم، بى علي ١ذبانا عميوت بن محمد بى اش عبد أنيآنا قتر نه 
فقالينسى، ^، ١٠®كان يقول: موس بن المضل سماث 

فال:أنساه. لا حتى حفيم، باسم وسمه غلانا، لي اشتر : لمهرمانه 
وسميتهالغلام، هذه للث، استريت، فقال،: عليه، وادخاله غلانا، له فاشترى 

الغلام،إلى ننفلر تال: مرقد، قال: سميته؟ ما قال: حفيف. باسم 
وا؛ا«ااباحلزيا وقال: 

Mmrnm

الخادالههرمان: )٢( السود. الثودان: )١( 



المأتممقازفة غير من الناس إلى التحبس استحباب ذكر 

MMMMtMrMtMlMtWMfMM

الناسإل التحبب استحباب •كز 

المأ1ثمأا،مقانفة غو 4ن 

حيثناْعين: بن يحيى حدئنا الجبار عبد بن الحسن بن أحمد أنبأنا ؤ^وثتلأ 
الأولي:عميو بن القه عبد عن عقية، ين موسى عن عيوة، بن هشام عن سلبمان، بى عبدة 

كلالمار على *يحئ؛ قال: .  ٠٢١عن ]ه[، عود مابن عن 
،•تريب لين همن 

بلزوم_ Uiإلى يث أن العاقل ئى الواجب ه: جاتم أبو قال 
ئاويبكما الخطايا، يذيب الحس الحلي لأن الخلق؛ سوء وترك الحلق، حن 

العسل.الخل؛ يمد كما العمل، لتسد المخ الخلي ؤإف الجليد، الشص 
شسدسيئ، وحلى كلها، صالحه كثيرة أحلاق الرجل في تكوف وند 

.كلهاالصالحه الأخلاق المئ الخلق 

 vQ[]_• اابغد.ادي:وأتشسى
الماستبن"'ض لاتضتجا بمخلق٣ الماس خالق 

قذركل عن عرصلث، عضهم صى ثم بجشر منلث، والمهم 

والذنب.الإثم ت المأتم المواقُة. ت المقارفة )١( 
فيوا (، ٦٤٩)ااإالص،حيحه في حبال وابن (، ٤١٥)أ/أحمد روا0 حسنت )٢( 

وحشه(، ٥٣٥)U/ الاكب« فى واوهس (، ٨٤٦٧)يعر وأبو (، ٢٣١ا/ )٠ ءالكرا 
وكدا(، ٣١٣٥)الجا«عا ءصحيح في الألباني والعلامة الأرنووط-، شعب العلامة 

الداراتي.حسين الشيخ 
مزعج.بموت ينح نهر: )٣( 



الفضلاءونزهة اسلأء يوضة 

حيتنايونس: بن نريج حيتنا بغداد(؛ بع اليلحي شعيب بن حامد انباتا ■.ؤتج 
قال:طاووس، عن مسرة، عن إبراهيم، عن ،،،نيان، 

ولمثكمر، اشتر ؤإن مظع، الرحم ®إن ت يقول هماس ايى محممت 
.القلوبء مارمحت، مثن أر 

بنالعزيز عبئ حيثنا اادوفلى؛ المغيرة بن محمد حيتنا الحلادي؛ انبأنا ".وقنا 
قال؛الأشعث، بن إبراهيم حدثنا منيب؛ 

حسنخالئل حالطث، ®إذا ت يقول عماض بى المقيل سمعت 
يخالظولا راحة. في منه وصاحته حير، إلى إلا يدعو لا فإنه الحلق، 

ولآلعناء. في منه وصاحثه شر، إلى إلا يدعو لا فإنه الحلق، سيى 
الخلق.ّئ قارئ بممي أن ص إلي أحث، الخلق حس ماجن شم 

،وأحثوْ الناس على وحم، بعقله، عاش الحلق حن كان إذا الفاسق إن 
.و؛مضْ« الاس على مل الخلق مئ كان إذا العابد ؤإن 

المعدل؛الخهاحر بن محمد راس،دتى .ولاج 
اليعمري؛إبراهيم بن محمل. قنأقذتي 

حفاءوبالقبيح بالجميل ما به ومر الجميل الئلق على حافظ 
لقاءنحين إذا ضك بالشر فالقه صدمالث، عن صاق إن 

المقومي؛حكيم بن بحيى حيثنا الآممبهاذي؛ إسحاق بن الحسيى انبانا .ؤقج 
قال؛العزيز، عبئ بى الخليل حيتنا 

ال؛مل*أا،.من البستان »ي ®الصوم يقول؛ سلمه ن حماد سممت 
سوءأن كما المحبة، اكتساب دن.ر الخلق حني هي•' جاتم ابو فال 

بتان)أي: الستان ذحل نن ان •يرياد ١(: رص؟• العمرية• •المكية يعة ني جاء )١( 
عنينه)أي: يعتن.ر أن تغي ولا اكيي، لمدْ س الأكل إلى نمنه نست، الغير،' 
صائم•.وص * is-Jijأب حريا وكان بالمحرم، الأكل( 



الهائممقازفة غير من الناس إلى التحبب استحباب ذكر 

حلقهماء ومن عرصه، صان حلمه حسي رمن البئضة، اسجلأب تدر 
فيتمئت إذا رالضغاتى الضغائن، يورث الخالق سوء لأن عرصه؛ هتك 

أهوتالدين صاحسا غير من فلهرت إذا والعداوه العداوة، أورثت القلوب 
وعفو.منه يتفصل المولى يتداركه أن إلا النار، إلى صاحتها 

بنعمير أبو حيثنا الرارىت حاتم أبو حسنا المتير؛ بن محمد أنبأنا 
تسلمة أبي بن رجاء عن ضمرة< حيئنا النحاست 

بشي،ة؟أ*•الثلق الثمإ من يممع لاوهل ت قال لزهري اص 
الأبرش*سلبمان بن الدرير عبد واتشدني ".ؤثج 

إبتدعو م وجرنهل زا نلا ز أهر يخلل
بدبيعلى المالحان ر و الأمجرت لمن طوبى 

ملموعه وامالأرخى مالمنى حلى يضق لم ا م
بىمهدي حيثنا أسماء: بن محمد بن اف عبد حيثنا يعلى: أبو أنبأنا 

عبيدتبن بيض عن ميمين' 

العقل،مث الناس إلى التردد ١٠نال! مهران، بن ميمون عن 
يصماعنلثا يلقي معيشتائا في واقتصادك العلم، نصم، المسألة وحن 

ماوأظهر وجها، يكوف ما أط الناص إلى التحثنه ه: هتاتم ابو مال 
يكونما وأحسي نهتا، يكون ما وأرفث أمرا، يكون ما وأنصدرآ، شرا، يكون 

أدى،يكون ما وأدم بدا، يكون ما وأوسع ثنمارم، يكون ما وألني حلما، 
احتمالا.يكون ما وأءفلثإ 

تحنيه؛س تفرح ولا يحبه، من تحرف لا انمت،، بهوا المرء كان فإذا 

وأصح.أسئ اتحدت )٢( . أممطت، ت أموت )١( 
٠الجاف ت الكئمؤ )٣( 



الفضلاءوترهة العقلاء روضة 

استحقث هم حيث من وعاشرهم الناس، لرصا تبنا رصاْ جعل من لأن 
الكمادالسؤددلا،.

السامي:محمد بن علؤ وأتسينى .اققج 
رأيتا ومرأيت ما احن أمي كل ني منشري أعاجبمر 

ومانؤيت ما وأترك كانت حيث المقابح وأجتنب 
حير- إياه محبتهم مع - الناس إلى المرء حاجه ه■' هاتم ابو فال 

صله• محبتهم صد إلى الداعي والبب -• إياْ بغضهم مع - عنهم غنام من 
سئمهحلمه، صاق من لأن الخالق؛ وسوء الأخلاق، ني التضايق 

يالهلأكودعرا منه، الخلاصن ثمثوا نحينثذ إحوانه، وامتثقله وجيرانه، أهله 
عليه.

الرهاوىالحسيين ابا سمعت الهياتي سنان بن سعيد بى عمر سمعت 
يقلل،؛

يقول:هارون بن يزيد سممث 
نشيللكل نغمن لا رئ، نيا بلدة كل ني الناس بقال نمدت 

الحافخل:إيريس بن محمد حيتنا البلحى: الحسن ين محمد يى احمد أنيانا 

قال:إسماءيلأ بن الد عيد ين محمد حلتنا 

سإل النظر ؛ ٢٣٢١أتخص ت تقول الحارث بن ير/ سمعث 
تكرْ«.

شيتين:سبه يكون الناس س الأسثقاد ه*•' هاتم ابو قال 
تعدىمن لأن المانم؛ من عنه افن نهى ما المرء مقارنه أحدهما: 

الشرف.الموئد: )١( 
توسوسند وما الأمارة، ه نفتهواه وما القبائح، ترك أنه ؤيقمد اختلقت. قريت: )٢( 

١^!.واطت الممحلتة. الأكاذيب من والشيطان عي إله 
وبلائها.مرصها سبب أي: )٣( 



اثماثممقازفة غير من الناس إلى النحس استحياب ذكر 

لهيوضع ثم الملائكة، أبغضته اطة أينقه رنن افن، أينقه افب حرمات 
وأيغضه.اسقاله إلا احد يرا0 يكاد فلا الأرض، في البغفى 

فإذامنه، الناس يكرم ما الخصال محن المرء استعمال هو الأحر؛ والم_، 
مهم.الأستمماد اسحق كذلك،، لكن 

الكدينيتوأسيني .ؤقء 
يسدواحتى الثقال نألني 1وب _ المنلف، اهمة حمكست، دسم 

ؤيذمنها الخرؤج لهالث،؛  J،Lالع حنة ني رأنث، آمي ولو 
ئزودرا،ا نيهأراك حالي ت حن من أهول الجحيم ليحول 

الضيف؛بن إسحاق حيتنا ب>جنديسابوار•: البراز حفص بن عمر انيأنا 

مسهر:أبو حلتنا 

أييأبا يعني؛ - أبيلئ، حاتم مس *كان غال؛ يحيى ين هشام  ١٠٥^!
حركخثاقزم الرجذ جلس إذا فكان نال: ،، سلم«١٢ي نمهر-: 

قامء.ترأ إذا ولكن حايمي، نقس اترأ وتال؛ حائمه، 
بنموسى حيتنا إدرسر،ت بن محمي. حيتنا الحسن؛ بن محمد بن احمد أنبأنا ".وةآ| 

قال:رباح< بن موسى حيتنا إسماعيل: 

الرحلأبغضتا ءإذا يقول؛ - هماصم أبي أيا - نغاند.ا سممت 
٠يليه^ الذ.ي شقي أ؛عضت,، 

تؤل:اليغد.ادى السري بن محمد سمعت 

همنحنبل بى احمل ارمألت، يقول؛ المروروذى بكر أبا سممت 
نغثةإليهم النغلن فقال: الحافي، عنهم محالت، فقال: الثقلاء، 

الدع*.أهل قال: الثقلاء؟ نن لأحمد: تلئ، العين. 

•نارحدص انلكي، أي؛ )٢( وتريح• تجيء تردد؛ )١( 
الجلوس.أطال أي: )٣( 



ارمضلأءونزهة ا1عقلأء ؤوضة 

-عليه اممي رحمه - حنبل بس أحمد قال الذي هذا ه: جاتم أبو قال 
السنةفي ثلما المامى يعفى من أحدهم عرف إدا الخاصزت امتثمال هو 

علىإلا ؤيوالون يعايرن يكادون فلا ،،  ١١٥١١فأما بيعيه؛ على أبغضه 
الفعال.من والمكروأ الخصال، من المحبوب 

ميميه:من أبعض تول حبث الكندي المقثع ترى ألأ 
ننحخلأ مى أوتدي اد اس، اننكت،آلأي

ومالكراث م من ا ؤي
نكريني صورت مد ل

يهجىآن تملح فلا 
ثقشأن تصالح الى؛ ب

أِْْ)'ا(طذن مت 
ردح'ي 
ُ

الح؟تصا ملأدري فلا 
ميحتأن نمطح ولا 
ئدبحأو ألا _الئصو أل 

الورد؛أبي بن محمد قال يقول؛ الدهيؤر البلخئ محمد بن احمد سمعت 

بينتعترى حئى الثقيل إلى ارالنفلر مانوئه: بن يحيى قال 
الجليين®.

تؤل؛شييب بن سلمه سمعت يقول؛ يزيد بن عمر بى أحمد حدئنا 

المؤاد،على حفيف بمثتئل ارائتونى يمول: أسامة أبا سممت 
والثهلأءا.ؤإياي والتقلاء، ؤإياي 

حدثناطالب؛ آبي بن عباس حدثنا الحسن؛ ين محمد يى أحمد أنيأنا 
أيوب؛عن زيد' ين حماد حدئنا المنير؛ بى إبراهيم 

نظرتيقول: البائية أهل من رجلا ®سمعت نال: سيرين ابن عن 
ءلتي«.فض مرة، ثقيل إلى 

اسن.والمرد: الكر. الألم: )١( 
ومعادة.راحه أعثلم : )٣(

ازص.عامة العام: )٢( 



الماثممقازفة غير من الناس إلى التحمس استحياي، ذكر 

بلأل•بن المنتصر واتسدني .ؤققا 
الموادعلى يخص لا ولكن حريص نا مودتعلى وأنت 

عادنوم ا ايبقمن كأنك ا ينعلبدر رحا من وأنقل 
وكيع:حسا عسمى: بن يوسف حيتنا عنبرت بن نصر بى إبراهيم حيتنا 

سهل:أبو حلتنا 

لهحالينا استثقل إذا هريرة أبو *كان  ijijنكير بن إبراهيم عن 
عانة(.ني مه وأرخنا وله، لنا اغفر اللهم نال• 

نوريهالتي الخمال مجاتبه العانل على الواجب • هه جاتم ابو قال 
إياه.محتهم إلى توليه الش الخصال وملازمه إياه، الناس استثقال 

لهمالبيد ممتهم: به ؤيتجلب الناس، إلى به يتوئز ما أعفلم دمن 
منمتهم يكون ما عنهم واحتماله الدنيا، هذه حهنام من المرء يماللثا مما 

بنفه،والأحرى يحبه، إحداهما ءلادفتا0ت صجبه المرء أن نلو الأذى؛ 
فاحتاج؛ ١١٠٠^أصابته ثم ئحبه، التي إلى وأساء يبغضه، التي إلى فأحس 
كانتالتي الءلاتمه مرنه عن وأبعدهما حذلأنه إلى أسرعهما لكان إليهما، 

لأنثبنضه؛ التي الهلانفة حدلأنه عن وأبعدهما مرته إلى وأسرعهما ثحثه، 
جاعؤإذا المأمول، ئبع أئل يإذا أئل، لدي يإذا لوي، نبع إذا الكل؛ا 
الميؤع.عن ور أيل ؤإذا أبمى، صنف يإذا نحنق، 

بذلمقام يقوم ذلك فإن للناس، وجهه هل فليبالماد، عدم نمن 
.أحدهو إذ المعروف، 

تال؛المازني، الخالق عبئ بن هايؤن حدتنا المعدل؛ المهاجر بن محمد انبانا ".ؤيئ 
الوحه،بث ارهو نقال: الخالق*، *حن عن المبارك ابس ضغل 

المعروف®.وبذئ 

اواس.اسناض:)ا(



الفضلاءوترهات العقلاء راوضة 

حدثناحريث بن اوحسدن - عمار أبو حيثنا سفيان: بن الحسس أتيانا 

الأسدى:القاسعم بن محمد 

يمحاسةأو - الدار قمامة لنا غلام احؤج عال؛ عمرو بن طلحة عن 
ارمخبيث، يا _، الباب على جبير بن ومعيل - عريال - الدار 

إزارك،.

بساربى إبواميم حسنا بعالدم،_رةأ: البنؤري إبراهيم بن محعد انبأنا 
تجيح؛ابي ابن عن عسة< بى سفياى حيتنا الرمادي: 

نيوكشر قصانحه أخاه المس_اللم لقي ررإذا ت نال، مجاهد عن 
رحJإفمال النحلة. من العاJقل٣، نحات كما تحاثت ; وحهه 

ؤءومجاهد! فقال اليسير. العمل من هذا إن الحجاج، أبا يا لمجاهد! 
همماأمحنج، ي، ما آست أو يم ٨^ رأقت، . ثإلثفيي؛ن كتمهء أدك أدتأ 

هث.ئ 4 ^ أق أشَ صفن ص :يى أك ثآ 
أفيسيتهالا؟ا،ؤلالأمال[،

ممرتصأءك.)١( 
تساكلت.ئحاست،ت )٢( 
اشئة.العئق: )٣( 



الناسمع المداهنة وترك ايئداراة، لنوم اسماب ذكر 

المداراة،لزوم اسحبأب ذكز 

الناسلا،مع المداهنة وترك 

بنسعيد بن وعمر ٠ عسقلان ب* 1لوحمى ئتيبة بن الحسن بن محمد أتبايا 
سفيان،حيثنا بى يوسف حئثنا ت واضح ايى حيثنا قالأت _،ا1مددج« بااْلائي سيان 

المنكير:ين محمد عن 

اسنالاJارا٠ ارئاش.ت ود رمنال ال؛ ن]ظنه[ جابر عن 
(٢) .صدتة« 

يفرمن المداراة»ع يلزم أن العاقل على الواجب بماتم.١'• أبو قال 
صدقهالمدارى من المداراة إذ _، المداهنة مقارفة غير من - العشرة في إليه 
عليه.حطيثه تكول المداهن من والمداهنه له؛ 

،\رو\ضةلإفي ونته المرء يجعد أن هو والمداهنة؛ المداراة بين والفصل 
منالدين في ثلم ض من المداراة، بلزوم مشم يه هو الذي الوقت، لإصلاح 

وجؤأ تعالى؛ تال الخالق، لآما» اساءا الخق عن والتازد الملأيته الداهئه؛ )١( 
_،حاصه - ؛أقفآ القرطي، ني'تسير المداهنة معاني وراجع تالقلم[• هه و-بمحا 

العلامةرجح كما للمراب، أقم_دها ذكريه وما معان، عث-رة ئرابه لها اورد إذ 
السان■.ني'أصواء شه الشميهلي 

(،٤٦٣والعلبرانيفي'الأوسط*)(، ٤٧١الممنف،ني'المحيح*)رواهمعيق؛ )٢( 
روابن ؛Y(، n/A'الخلية*)في نعيم وأبو الإيمان*)أ/م؛م(، 'شمي، في واليهقي 

الألبانيوالعلامة الأونزوط، ثعيب، العلامة وصعقه الناس*)٣(؛ رمداراة في الدنيا 
(.oYoo)الجا،ع* *صحيح في 

الختة.الأخلاق على التي تر؛ية انيافة: )٣( 



الفضلاءوترهات السلام ؤوضات 

فيمنه الله كرم ما بعفن شاته محخالق المرء د1حالق ما فمتى الجهات، من جهة 
لأنالمداهنة؛ يجتنب العاتل لأن _؛ المداراة لا . الداهنة هو نهذا تخلقه، 
أحواله،صلاح إلى تدعو لأنها المداراة؛ ؤيلازم ٢، يل؛ إلى تصير عابها 

•ملوم الناس تدار لم ومن 

الس_امى:محمد بى عني أسيني كما 

ئوةماس نالتدار لم نى هم نلألاتاس نالمى دار 
أحجوةاس نالأكرم نن هم لحبيب ناس الونكرم 

حئئنامنيع؛ بى احمد حيتنا ااري1ني: صن أبي بن أحمد بى محمد أنبأنا .ؤقئ 
الملي•متنر عن عميو' ين الحسن عن المبارك، ابى 

منبالمعروف ثعاشز لم من بحكيم ررليس ت نال الحنمة ابن عن 
•-* المخرج أو - بالفرج منه الله يأتيه حتى بدا، معاشرته س يجد لا 

JUi  الرحلمداراة الناس يداري أن المانل على الواجنر ه: يأتم ابو
علىكدر هوأى، حيث، س الناس عشرة إلى ذما ومن الجاري، اّء ني المابح 

اعدتهميمإلا يستجالثا لا الناس وداد لأن مردته؛ له صم، ولم عيثه، ه نق
ولاسمع فلا معمية، حاله كانت فإذا مأثما، يكون أن إلا ءاليا<، هم ما على 
ترفءلٍلئ، يشق فكما متباينة، وطاتع مختلفة أهواء فيهم رؤب ند والبمر • ٠لاءة 

ودادهمصفو إلى فليس مثف،، مجانبه غيرك على بثي فكدللث، عليه، جيلثا ما 
الأونات•في مخالفتهم عن والإغضاء هم، حيث، س إلا؛معاشرتهم سبيت 

الأبرش؛أسيني .اخئ0 
^دجمىأمعاليىاّددوصل؟وتاوت،-وهرتارأنهاوتضاحكت،-: 

ستفعلفاللمآ؛عل..هالخ،: ئقالت،: تريده فقالت: أفعل.. فلم فقالت،: 

الهمان.القاف-; بفم - الئل )١( 
طاتعهم.يراع ولم هو، لطعه وفا معاشريهم أراد س أي؛ )٢( 



اثناسمع اتمداهتة وترك اثئذاراة، تروم استحباب ذكر 

حبيبسمعت قال؛ حرم حثا المقدام؛ بى احمد حيتنا قحطبة: 1برأ أنبأنا 
فؤل:الشهد ابى 

بأيالناس اصحت، آدم' ابن *يا يقول• ]المري[ الحسن سممت 
عاليهأء٠يصحيوك شئت، حلق 

١^،^^وأنفض صآتأ[ 
جسك بما ئي ئجئى 

رسقسومظاثا
همايم ني ال ئا كم

لهلغت إن القول ني ؤتفلظ 
ثلا ه لالموات أن ك

لاثئملهباليب الاس ألحذ 
يدرف،لا ما التمس الاس، حميع رصا التمس من •' >ه ياتم ابو فال 

إلىالوقت دفعه ؤإل ثدا، معاشرته من يجن لا من رصا العانز يقصد ولكن 
يستحسنهاكان أشياء واستقباح يستقبحها، كان العادات من أشياء استحسان 

يسلم!نلم دارى من أكثر وما المداراة، من ذللث، فإن _؛ مأثما يكن لم ا م- 
>يداري؟! لا لمن الملامة توحد فكيف 

البغدادىثالد عبد بن محمد انسدني 
دةوالولا الأرض لى مهه لوالد لا أصخ ذي الذا ا ي

حالية؟عدء بفس نأي فأدم جيهمثا قمن ات، مند 
الواحدةمنلث، يغنص همور كلهم أمالها أرصا حيث، إن 

ميمؤن:بن حسامهدى اسماء: محمدبن ين اش عبد حيتنا ابويعلى؛ انبانا 

أبيبن عطاء عند حالنا ^؛، ١٠قال! الأعور سعد بن معاد حتاى■ا 
،،ل حديثه في القوم مجن رحن فو'ض بحيث، رجز فحديثف رباح، 

وأناالرجل من الحدث لأسمع إني ،؟  ١١٤١٠^هذْ ما ت ونال نعض_ا، 
شيئا*.منه أحسي لا كأني ، LUfiبه، ١^٢ 

٠ماما الحديث هذا سيع ند أته إلى أشار ت أي ( ١ ) 
الخلق.الطع: )٢( 



الفضلاءونزهة العقلاء يوضة 

بنحماد حيينا الصيداوي: محمد بن أحمد حدئنا المهاجر: ين محمد أنيأنأ 
قال:الخدائتي، عن إسحاق، 

قيل!انقطعت. ما شعرة، الناس وبين بيني أن ُلو قال 
.مددتها((حلوا ؤإن حليتها، مدوها إن لأنهم ت هال، وكيف،؟ 

يأثونعما الإغفاء لزوم على الناص يعاشر لم من • هع جتاتم ابو قال 
عيشهتكدير إلى كان ت المحبوب، من يأتون لما التوني وترك المكروه، من 

منهأقرب، والبغضاء العداوة إلى الوقت، يدفنه أن ؤإلى صفائه، إلى منه أنربؤ 
اشحناء.وترق الوداد متهم ينال أن إلى 

بحازم.ليس ت الصدق صديق يل.ارى كما السوء يق صل. يدار لم ومن 

يقولا؛الذي أحسن ويقد .نتج 
قدارورا،محيصا عنه ثحد لم ؤإل حياله واصرم السوء صديى تجثب 

ئمارْلم ما الود صمو منه ئنل واحذرمراةْ الصدق حيين، وأحسته 
حيتنامسهر: أبو حيئنا الحؤراني: إبراهيم حيتنا سفيان: بن الحس أنبأنا ".نغنج 

قال:أدهم، بن إبراهيم عن هاشر، بن سهل 

غضبت،ؤإذا فرصتي، غضمث، »إذا الدرداءت لأم الاJرداء أبو قال 
.١١انفترق ما أسيغ ما هكد.ا، نكن لم فإذا رصيثك، 

يثقلا من صحبة إلى الوقت، دفعه إذا العاقث ه: جاتم ابو قال 
قندذهزلة، أحدهما من فرأى بآحوته، يثق زلا[ من صل،اةة أو بمداتته، 

بليخادنل٢،، من يجد لا فريدا يعاقر، من يجد لا وحيدا بمي لزلته، 
عثراته؛على السيئ الملءيق يناقش ولا زلاته، الصادق الأخ على يغشى 

فرط؛،.فى تلزمه مما أكثز الوداد أمحل تصحيح في تلزمه اJنانثه لأن 

بماب.يخادن؛ )٢( - مفرا محيصا؛ انني. ت اصرم ( )١ 
يئتغافل•يعرص يغضي؛ )٣، 

علىنعان؛،، ان ذلك من أولى إذ غيها، و؛غ مقرة على السوء صديق ثعابب لا أمح،؛ ، ٤١



الناسمع المداهنة وترك المداراة، لقوم استحباب ذكر 

التياراة:أنو؛ع من و* 
حدثتاشيويه: بن احمد بن اض عيد حيثتا سفازت بن الحسن يه حيثني ما 

صمرة:حيثتا واقعت بن المس 

نقال، فوطئهاحارJه، لرجل *كانت ئال؛ نؤدب ابن عن 
هو،فاغتسل فاغتسلوا، الليالأ، هذه ني تغتذ كانم، ، ١١^;-؛؛إن لأهله: 

أهله.واغتل 
•ليلة* لإ ني تغتذ مريم وكانت شوذب: ان قش 

الكريزي:محمد بن منصؤئ وأتسدني .ؤج 
جاهلالقبح من يأتي بما لديه كأني صديقي عن عيم، أغئضئ، 

أحاولفئتا الكر؛ احتمال نمى حلبمي ان غين جهل بي وما 
مفاصلنهوض م لي دما بميت فقطث مضل بربتي مجا متى 

تحاملنيه كان أعيا هو فإن مرني صح فإن أدابمه دلكس 
عنالدهلي، الحسن بن محمد حيتنا الخلادى: علؤ أبى ين محمد انبانا 

قال؛المائب، آبى 

،و\ن>2ونلإ اللئام، حلق فإنها بالخديعة؛ تعامل *لا علي• قال 
،وردأ حال، كذ على وصاعده -، ميحة أم كانت حسنه - الصيحة أحاك 

٠زال® حيث معه 

أصلا.لك محته »ي صدئ دم ع =

أحلص.امحض: )٢( 
اممل.زل: )٣( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

والميسمالمشر واْلهار السلام إفشاء استحماب ذكز 

حيثناالآعرج؛ سهل بن القض_ل حس! ااطبرى: صالح بن محمد انب1ذا 
وعب؛بن زيد عن الأعمش، عن ؤرقاء، حسا اا٥داثjى: جعفر بى محمد 

اصم ٠٣١٧١١٠®إن .ت اش رمود محال محال؛ ت)جهإبم[ عود مابن عن 
الرجلنإن مسكم؛ فأفتوْ الأرض، في افئ وصعه ١^١،، أسماء من 

درحؤمحصل عليهم ك كان عليه: محردوا عليهم، فثم بالقوم م إذا \د1اأ 
منهمحير هو مى عليه رد عليه، برددا لم فإن باللام، ليامم بتدكيرْ 

وآطب«رى.
ضالملام إفشاء دم أن العاقل عر الواحن ه: جاتم ابء تال 
يدمنمما واللام زؤام محق له كان عثرة على نئم من لأف العامل"آ،؛ 

اونمص أي عن نلم الذي - سحاته - انه ت الأول معازت عده له المارق الاسم ومحيا )١( 
والثاوث،توالأحرة. الدنيا شرور من عباده سلم الذي أنه ت والثاني بو• به ثغل آفغ 
نلمالذي دالرا^عت الملأمء. ءذو أي: التعتم؛ حنة ثي مادْ على نسلم الذي انه 

محمودللشيخ الحستيء، اهله أسماء شؤح قي الأسس ُالّءج انفلرت ظلمه• من الخلي 
الجاوي)ا/هاا(.

الإماموقال (، ١٧٧١)والزار ءالكبير، في اليراز رواه صحيح: )٢( 
يأسانيد،والعبراني _، يإسادين البزار. ءرواْ (ت )a/٢٦الالمجأمعأا ني الهيثمي 
فيالألباني العلامة وصححه والهلبراتيء، البرار عند الصحح رجال رجاله وأحدهما 

(.١٨٩٤)'اك«حيحةا 

-•بمرقهم لا دنن بمرئهم نن - ءائ الخلق ءر أي• ، ٣١
(.YYU)\'/انمال« «ىز وانظر: ١^. س رقاب عشن امحق كأنه أي؛ )٤( 



تبسموا البشر ظهار ئ

ؤيقعلع،، البغضاءل من الخلد في وما الشحتاءرا،، من و1لمكتن إفشازه 
الإحوان.الهجران، 

حسنتين!يئن بالسلام اليادئ و٠ 
اتدك؛رْ- درجة بفضل عليهم الملم على إياْ جق اللب تفميذ إحدامما؛ 

باللامإياهم 
•- الرد عن عقلتهم عند - عليهم الملائكة رد وبض ]الثانية[؛ 

بنشعيب حيثنا الغلابي؛ حيثنا ارىت الأدمأّمحمد بن عمشو اتيأنا ولقد 
قال؛جردر< حدتتا راني؛ 

جزاءه،يريد لا مالأ أعئلى من الماس؛ أجود ءإن الاست ربيد هال 
وصلض الناس؛ أفضن ؤإن ئدرة، بعد عفا من ؛ عفواالماس أحس ؤإن 
باللام،.بخز من الماس؛ أبخل ؤإن سلمه، من 

عنإسحاق، أبي عن __^؛؛، أنيانا كثير؛ ين محمد حيتنا أبوحلبفة؛ أخيرتا 
قال؛السمن، زمر ين صلة 

الإيمان؛جمع جمعهن من *يلاث هال؛ ياسر بن عمار 
للمالمء.الملام وبذئ نفك، س والإنصاف الإتتارص، س الإنفاذ 

يلممأن - الملم أخاه لمي إذا - الملم على الواجب ظه؛ هاتم إبو ت1ل 
وزقنحات كما خطاياهما عنهما L،^؛، نحا ذلك نعل س فإف إليه، نا متيعليه 

•لجيه بئر أعهناهم من الماس من المحثه استحى وند يز، إذا الشتاء ني الشجر 
الملامعبئ بن إبوا٠دم حيتنا المعدل؛ المهاجر بن محمد أحبرني .تليجولتي 

حماد؛بن إسماعيل حيتنا سعيد بن إبراهيم حيثتا العنبري؛ 

العداوة.الشحاء: . ٠٣١المم؛,: )١( 
اuل٠قلئ الإهار: )٣( الشم،. واللام الخاء شع - الخلد )٢( 
تانطت.نمات؛ )٤( 



الفضلا،ونزهة العملاء روضة 

يقومإنه ت نال أبئك! ما ت له أنيل نال؛ الخص بن سعير عن 
برخص*•علي 

الأبرس؛راسلني .وآج 
عابتاكان من اليغضاي بميم ولن ثرة عرحن أحوايشر؛،صوب 

حارناللمرء الجود مثل أر ولم عرصه هتك م المرء بخل ديسرغ 
لأن؛ ٢٣١٠الحكماوسجثة ،، الرااماء١٢إدام البشاشه ل)غه؛بم[؛ جاتم ابو قال 

الباغي،من تحصين وفيه المباغضة، مجال ؤيحرق المعاندة، نار تهلفئ البشر 
لهمالباذل بدون عندهم يكن لم وجها، للماس ص ومن الساعي، من وئنجاة 

 Uطلث،.ن

حئتناالعبادي: محمد بن إبراهيم حيثنا القزاز: سعيد بن محمد اخبونا ■.ؤآج 
مسير؛بن علي عن نوبل' 

نىمكتوب أنه ارأحسرمئ، ت قال أبيه عن عروه، بن هشام عن 
أحبنكى ت محلته كلمتلث، ولتمحى سْلا، وحهلث، ليكى بمي، يا ت الحكمة 

العطاء*,نمنهم أن من الناس إلى 
اليزيدى:خالد بن بكر بن أحمد أنشئتا الحلادي: وانسيني .ؤآج 
الطارتعييد ين لسعيد 

اس.؛ساولأبماسلةاك ص نزف، ص الق 
لذيليمنه محلننا نغدها لمار خغى مغهم ئجن 

تسلم ين حكام حيلنا حميدت بن محمد حيئتا الطيرىت مالح بن محمد أحبرنا 

الفرا؛مى أنعجبني ت قال الربيدي الرحمن همد بن سعيد ءن 
نئن- بنوص ؤيلقاك ببشر تلقاْ من قاما بشحاك، محللق نهل كئ 
)أ/ههآ(.الكمال• *تهذيب من والممؤيب الخص•، ين *معبد انملؤع: م )١( 
كاسم.اسان من بالخز .>كل ماالأيام: )٢( 
اليعة.اثب: )٣( 



تتبسموا اتيشر ؤإظهار اثسلأم إفشاء استحباب ذكر 

هدا®.صرب ١^،< فى اممه أكنز فلا _، بعالمه عليك 
ميدانفي المرق نزق إذا العاهل ض يجث لا ه: جاتم ابو تال 

بعملهعليه يعبس أن - ثضدْ سالوك في ئصر من رأى إذا - الطاعات من طاعة 
إلىيرجع أن افب علم سابق في فلعله له؛ والبشاشة البثن يملهن بل وجهه، 

ماعلى له والشكر للب الحمد من عليه يجب ما مع فصده، إلى ، الأوبةلصحة 
مثله.ءينْ وحرم ٢، لخدمتهأ وممه 

النمرى؛موسى بن محمد أخبرني اJخلأدى: علي أبي بن محمد أخبرنا .ؤقج 
أنشدهمإسحاق بتر حماد أن 

فجميلوعدة وأما نئشن، لماوة أما الماء، صفو مثل فتى 
بخيلالفعال مذموم اعتل إذا وحيه ويشرى ث-مثئا بسثك 

ذكاو_للميرمه وأما فنم،، ائه يأما الفحشاء، عن مجي 
محمدين متصور وآنشدني .لغلج 

تهلوول؛،الوجه طليق وأث إلا فاعلة أنم، جميلا لن 
مغلولالشن دون ك-أناث، وكن به راحتيلث، فابنط الخيز أوط ما 

حإسماعيل بن موسى - الدارمي حيثتا المهاجر بن محمد أنبأنا 
سالم؛بن إسماعيل عن عوانة، أبو حلتنا 

يحدثأن الرحل حلق حن ررمن، قال: ثان أبي بن حبيب، عن 
٠دتي،ثماا وهو صاحته 

التوفتق•وبالثب 

•الرجعة الأربة؛ )١( 
لدىجدا كثر وقد منة، ولا كتاب به يأيت، لم وصم، وهذا تعالير، اأ؛؛ي عه  ١١٠ت الخدمة )٢( 

وندحادمه، إلى المخدوم بحاجة يوحي لأنه استعماله؛ مع والصحيح المتمرغة، 
اعلم.واطئ العالمين. مر غؤر سحانه اللت أن علم 

تجل•لا ُا إلى الطلر ص الإءرا>، منا: والمراد المتنب. الكلل: )٣( 
والشر.بالعادة المتلألئ البهلول؛ )٤( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

منهله كره وما لال4رء، المزاح ْس أبيح ما -كر 

بىهمام حيتنا خالد: بن هيبة حيتنا المثئى؛ ين علي بن أحمد أنبأنا ■.ؤيج 
قتادة:حدينا يحيى: 

_،له؛ يقال - حائم له كان . الشي أن ]خه[ أنس عن 
اماريرُلتكسر لا أنجشه، ءيا .ت اليي فقال الصوت، حس وكان 

امء.النصنمه ُريعنى قتادة؛ قال 

إليهالماس قلوب يتسل أن العام على الواجب ه: جاتم ابو قال 
التمس.وترك بالمزاح، 

مذموم:وثن!خ محمود، فنزلخ صريين؛ عر المرإح د* 
يكو0ولا غق، اطث كره ما يشويه لا الذي نهو المحمود؛ المز!ح نآما 

رحم•قطعة ولا بإثم 
ؤيمطحالبهاء، ويالم، انمداوة، يثير فالن.ي المذمومI المز!ح وأما 

له.الشريف ؤتحقد عليه، الدنيء ؤيجرئ الصداقة، 

موسىأبو حيئنا الرقي: محمد ين إبراهيم حيتنا المنير: بن محمد أخبرنا 
قال:سليم، بى بكر حيينا الأنميارى: 

وسرأالمودة، يمد فإنه والمناخ؛ ارإياكم يقول! ربيعه سممت، 

جمانوابن (، ٢٣٢٣)وملم (، ٥٨٠٩)والخاري (، ٢٥٢/٣)أحمد رواه صحح: )١( 
(.٥٨٠)١ اأصحيحهاا قى 



منهله قره وما للمرء، المزاح مى أبيح ما ذتر 

اكدرلا،«,

تالتميمي الحضر بن الفيبص حيثنا القرار؛ سعيد بن محمد أتبآنا 

محقيالشرس يمانح لا ت بمال ®كان حسق بن اطه عبد حدتنا 
.نجترئ الوصع ئمانح ولا ، عليلث، 

الأنمماري:، ٥١عبئ بن محمد وأس،دني .ؤ؛ج 
الأصغانبمه سرى النزخ إن بالأذى ثمانح لا جليسك أكرم 
االأقرانل٢، أجله من فجدت ترينه حيل جد نزيح من كم 

مئظنةللبهاء، ننيأ اطه طاعة غير ني المزاح ه•' هاتم ابو هال 
الخل.ؤيتتت الصنن، يورث للصدانة، 

بينافتراق من وكم الحق، عن زاخ لأنه انزاحا* المزاخ نمي 
المزاح.ذلك أود كان متآلمين بين وهجران أحوين 

عنعامر، ين الأسمود حيتنا الير،مي؛ الح،،،ين ين احمد بن محمي، أنبأنا 
إسرائيل؛ابى 

نإنولانمازخه؛ نمارصدبمك، لا يقال: اكان قال: الحكم عن 
صاحيه،عن منهما واحد كل فأعرض فمازحه، صديق، له كان مجاهدا 

مات،.حى السلام عر زاده فما 
المراء،لتهييج مسنا يكول ما المزاح من ؤإن • ٠٠٤١جاتم ابو قال 
يخلوولا كلها، الأحوال في مذموم المراء لأن اجتنابه؛ الخانل على والواجب 
فكيفمنه، أعلم محو رجل؛ إما المراء: فير رجلين، أحد بمرئه أن من، الممارى 

هومن، يمارى فكيف، مه،  ٣١ذلك يكو0 أو الخالم؟ قمح، لوثه هو من، يجادل 
منه؟.\ءلإ 

والضغنة.الحمد ل و،وجااب يصيقه، تغل؛ )١( 
مطعت.ت ئجدت قطع■ جدت )٢( 



الفضلا،ونزهة العملاء روضة 

بقؤل؛الم،بف بن إسح1وا سمعت ت يقول البر١ر عمر بن حفصى سمعت ولقد 

بملل؛من بن جعفر سمعت 

كدام؛لاينه يقول كدام بى معر سْعث 
عليكل مقال فامتع نصيحتي كدام يا ئحلئك إئي 
لعديقأرصانما لا حالمان ندعهما والعراء العزاح! أئا 

لرييزرولا جارا لعبماور أحنيهما نلم تلوثهما إمي 
همردقأي اس ناللي وعروقه ثومه في ثرري؛الفض واتجهن 

أحثالمانشة أن كما ١^٩، أحو المراة ه: جاتم ابو فال 
بايت،الومن الساب،، يكون ومنه ثثْ، كثير نفعه نليل والمراء ، العداوة 

وقدإلا أحدا احد مارى وما ،؛ الدم؛ هراته يكون القتال ومن القتال، يكون 
تاليهما.١^١٤ عثر 

بمول:الدي أحسن وك .قكج 
•سالتافيه الناص يراك أن ومس وئئ، النزلح حلو من ياياك 

التقاسارأ،يدي المرء مراخ ول0 وجهه يخلى المرء مراء ؤإذ 
هاءارضالإحاءوةاا؛اسالتي إلى ٠^١٤ أو -)خ دعا، 

حيثنيالتميمي: اش عيي. بن كثير حسني المنير: ين محمد احبرتي ■.ؤيج 
الهللحى:محمد بى إسماعيل 

له:لابن قال أنه الكانى الأحفش أبو حنمحا 
تنفعلا إنها فاهه الويع ^١ ١٠٠— حسث، ما — ثك لا أبي 

احتّرتهما.بالونها؛ )٢( واعطيتك. وعسلث، تحلئك: ١( 
الكراهة.اكان: ٣( 
رالأدبا؛١لمآ حدود عن الغارجه المجادله يتمي ٤( 
والإمالة.الإراة الهرائ: ْ( 
الكراهة.التئاتيا: الياء. تذم، تخلق: ٦( 
الكارء.والقالي: المكروْ. م■■ الكراعية. القر: ٧( 



تثه تمره وما صرء، القراح مى ابيح ما ذكر 

ئمطعلقرابة لالضغسه إن لقرابة صغسه ئعؤالن لا 
الأمنغ ٣١مو ؛_لم اسلإن نذله مظك الجلي من لا 

بنالدليل بن العباس حيتنا الهيوي؛ الخالدي إبراميم بى محمد أخبرنا .اخ٢ج 
الأؤزاعي:عن أبي، سمعت قال: نرتد 

تعجنا Ljjمما، لجوحال ال-رجن رأيت *إذا سعدت بن بلاد 
•ا حارته تمت فقد برأيه، 

ليدسالوجه، سود نهو إثم، فيه كان إذا المزاح ه؛ جاتم ابء فال 
سليمعصية غير من كان ؤإذا الفغسة، ؤنحيي البغضاء، ؤيورث القالنا، 

العاقلعر فالواحن، الحشمة، ييذهن، الفرس، ؤبميي الحلة، ؤيوثع الهم، 
أحد،أدى به ينوى ولا الحلاوة، إر بفعله يشتب ما المزاح من يستحمل أن 

•أحد اءة يمأحد مرور ولا 

بنأحمد حلتنا : بءهراهء كان عابث• - هاحك بن محمد بن اث عيد أحبرنا 

ايبه'عن يحيى' يى سهل حيتنا -؛ •مرو« قرك، من قرية - اانرباذاني حكيم بن  ٠٤٠١عبد 
الأعمش:عن 

•يحبائ،اا من إلا يمازحلث، ءلأ قال: إبراهيم عن 

بنالصك حدثنا الجنيد: بى إبراهيم حيتنا القران: سعيد بن محمد أحبرنا .ؤيثا 
شابؤر:بن داود هن سمعته أْلننى قال: عيينة ابن حل.ثني مسعود: 

غلاموأنا أمي. لي »نالت، فال: بن!لننكدر محمد عن 
•عليائ،ا أويجترئوا عليهم، فتهول الغلمان، ثمانح لا 

عنمحاشع، بى تريد حيتنا عاتشة: ابن حيتنا القلابي: حئثنا عمتو: حيتنا 
قال'يينار' بن ماك عن القطان، غالب 

والجدال.اللخط كير الل٠ءوجت 



الفضلاءونزهة اثعقلأء روضة 

مرحرمن فيثه، قلت ضحق كثر ®من ■ هع الخطاب بن عمر قال 
.به* عرف شيء من أكثر ومن ؛ه، استحما 

_،L^UaJIإسحاق أبو حدتنا الدرداء: أبو حيتنا سفيان: بى الحسي انيأنا 
إسماعيل؛بن مبشر عن 

فأتيته،، حبيرأ بن سعيد قى ®امتت قال قبال أبى بن راشد عن 
"■شيرين ازدت فكز راشد، يا فمال! محلى، بريق 

واجترأعليه هان ،، ■جنسهل غير من رجلا مازح من ه؛ هاتم ابو فال 
غينبه اللأ، يأن يجب لا شيء كلآ لأن _؛ حقا المزاح كان وإ0 - عليه 

أهله.عند إلا تفلهن ولا منثكه، 
عندتركه أكره كما العوام، بحضرة المزاح استحما3( أكر0 أني على 

،.الأشكال١٤حضور 

حيتناالجبلأنيت الحارث ين ربيعه حدثنا مكرم: ين كامل ١حبرنا ولتد ■.ؤغج 
تال:الخبايرى، الجبار عبئ. بن اش عيد 

يحدثناأدهم بن إبراهيم ®كان _ت الأعرج - الثحمن عبد أبو قال 
٠جاسوس٠١ هالأا قال؛ غيرنا رأى ؤإذا ؤيضاحكا، 

mmmm

محللبشراتا.امحتقى؛ )١( 
اعلم.واه الزاح، سل على قالها شكربالقارب؛ ممة الفلا٠رألها )٢( 
والمزلأ.الكانة قي ض يكن لم إذا أي: )٣( 
انمزلة.قى لك المقاريض الأصحاب الأيكال؛ )٤( 



عامااثناس من الاعتزاو ذكؤاستحباب 

عاماالناس من الاعتزال استkصاب •كر 

بىالرحمن عبد حيثنا المسسءت بءبيت سئم بن محمد بن اش عيد أنبأنا 
الأببمي•بوئ بن عطاء عن الزهري' عن الأيذاعي' حيتنا الولد؛ حلتنا إبراهيم؛ 

أياش، رمود يا ت نيل ت نال ]هع[ الغيري صعيد أبي عن 
فائتماذا؟ ثم ت قبل اف*، مسل ني ااالجهاد نال: أقفل؟ الأعمال 

ذئْالمن اكاس ؤيئغ افم، يتقي اضابل١،، من شنب في ارحل 
الناسعن الاعتزال لزوم العاقل على الواجب ه: ياتم إبو قال 

يحمدحفلة ف، يكن لم لو الناس س الاعتزال إذ مخالطتهم؛ توقي مع عاما، 
الملامةوجود تكدر ألا بالمرء حقيقا لكان المأتم، مقارفة من الملامة إلا 

،.اJنانثة١٣إلى الزدي السب بلزوم 
اض؛عبد أنبأنا موسى؛ بن حبان حيثنا سفيان: بن الحسس أحيرني ولقد 

تعاصم بن حعمى عن الرحمن، عبد بن حسب عن شعبة، احيرنا 

النزلة،.من بمحثلكم احدوا تال: ه الخطاب بن عمر عن 
قال:البلحي، يحيى بى حامد حيينا الهلائيا: سنان بن سعيد بن عمر أنبأنا .ؤئج 

الخالة.الأماكن والماد: ين ال>ض \طب.بكم )١( 
والترمذي(، ١٨٨٨)لم وم(، ٢٧٨٦)والبخاري (، ١٦)م/ احملي رواه صحيح؛ )٢( 

(.٣٠٩٧٨)فاجه وابن (، ٣١٠٥)والماتي (، ١٦٦٠)
الجدالإلى المؤئي يب الفي بالدحول نفسه سلامة يضحي لا العائل ت أي )٣( 

■الخلق مجحالطئ عو السب وهدا والمشاحنات،، 



الفضلا،ونزمة العقلاء روضة 

تله فقاث المنام، في الثوري أرأيت ت يقول عنة بى >اسغيال سْعث 
معرفة ١٢١الماس، معرفة  ١٢١الماس، معرفه  ١٢١ت فقال أوصني. 
الناس*.

ت1ل:المدراروني' حسا ب—»اارمة«؛ القئان انبانا ■.ؤثج 
أخإلى يكتن، المالئ ابى أرأت ت يقول حنبل بى أحمد مْعث 

الموديةمن وحدث ما - عسدا الني لغير تكون ألا اسنعلمتخ إن ت له 
فافعل*أا،._، ^١ 

رعايةفي بالقيام - لأمثاله نمنه لمعبد لا العاقر ه: جاتم ابو فال 
فيهالأحول ترك إلى وحد ما - منهم الأذى ورود على والتمر حقوقهم، 

تم؛كنبهم• والخخالهلة بالعالم الاحتلاؤد زف ه نفعن حنم إذا لأنه سبيلا؛ 
الطاعات.في الأوقات ١ر تكاروعدم القلب، فاء صس 

١منا والخاص العام مع الممدعين س حماعه العزله استعمل وص 

سليمانبن أحمد بن داوي. حيتنا الحالدي؛ إبراهيم بن محمد أحبرنا كما 
قال:عمان، بى الرحض ج حثا الشياطى: 

داودفأغلق الهلمائي، داود ئضيل أعاد ت يقول البارك ابى مْمثر 
محكي*•الين داحل وداود يكي، البت حارج فضلأ يجلس اياب، 

بنالحس حيتنا المننر: بن علي حيتنا المنحى: محش. بن ااحسيرر انبانا ■.ؤغج 
؛؛jlJمالك، 

يكر،يا الط١ئيت داود لي أقال I يقول الحابل محمد بن يكز سممتا 
الئيع*.س تتوحس كما الاس من امتوجس 

بنإبراهيم حيثنا ب>الأيلة«: البغدادي القرج بن أحمد ين محمد أنبأنا ■.ؤثج 
ريال؛بن حماو 

الكلمة.سْ يشرح حثان ابن للإ.ام القادم الكلام )١( 



عاماالناس من الاعتزال استحباب ذكر 

ديناربن مالك جب إر أروي قال• الخْلاب بن العزيز همد حتاتنا 
هذاترى ألا يحيى، أبا يا له؛ فقيل ، رابفى أسود صخم عظيم كلب 

.السوءاا حليس من حير هدا ت فال ا حسك؟ إلى الكلن، 

منو>ووآ\ؤء العلاتي داود إليه ذهب الذي هذا ه،• هاتم ابو تال 
محيبذلك أرادوا - العام من ذلك يلزمهم كما - الخاص من الامحزال لزوم من 

المعاشرة؛على الخلْلة صد ؤإيثار الوحدة، على التمر على الأنفس يياصة 
فيماالوتؤع عليه حائف فإنا له، أبح ما بترك نفسه يآحد لم مجا متى المرء فإن 

عليه.حثلر 

لكفة:العالم عن الاعتزال يوجب، الذي السب، آثا و* 
الحنة،يدفنون الثر؛ ونشر الخير دفن وجود من به عرفتهم ما فهو 
ؤإنعيرو0، جاهلا لكن ؤإن بيعوه، عالما المرء لكن فإن الميتة، ؤيفلهرون 

ؤإناامهذار«، : قالوانعلق ؤإن حهمو0، دونهم لكن ؤإن حسدوه، قولهم لكن 
ام؛دراا: قالوا، تيآ١ ؤإن ^١، ٤٠٠: قالواقدر ؤإن اءٍيراا، قالوا: عكت، 

ئعئهم،هذا بقوم اغتئ من المراتب،: عن المحهلوثل العوانب،، في فالنائم 
صفتهم.هذه ناس وغئْ 

بكربن محمد بى احمد اخبرني المعدل: المهاجر بن محمد انبانا ولقد .دقج 
قال:رسبد، بن داود عن الأبناوي، 

بىحفص - الأؤاث لى ارتال نال: شماس، بن إبراهيب حتتم^ 
ينحمالناس صحست، إبراهيم يا ؛امروا: البارك ابن صاحبؤ - حميد 
إذاأمنته ولا قعلعته، إذا وصلي ولا عورة، لي متر أحدا أجد فلم منه، 

كبيرا.حمق بهؤلاء فالاشتغال غضب،، 

ف.على ضيق ،در؛ )٢( جالس• رابض• ، ١١
.كيناعالا ذل )ما(تح: 



الفضلاءونزهة السلأء ؤوضة 

السادقىتحجر بن لعلى المعدل الخهاحر بن محمد وأنسدنى '.ليئج 
صرتوحفض ان ليوحمظ يت بدحؤو ان زمذا ائك زم

^٠٠٠٢،١مبل ادر جئأنلهم إلا الناس مهود مرحت لقد 
موتلإلا امرئ حلق دما شيء الأيام على يبقى مما 

علىقرأت وفبما قال؛ يحيى ابن حدئتا القاضي؛ إسحاق بن يعقوب أحيرنا .ؤئج 
ب1عهثآته حهء•' أنس ين مالك عن نافع، 

فزقاليوم نهم ب شوك لا ززئا المان *كان نال: ذث أبي عن 
فيه((,وزق لا 

حدئناالدئاق؛ حكيم بن جنيي حيثنا الحلادي؛ علي أبي بن محمد أنيأنا ■.ؤئج 
قال؛ثميخ، أبي ين سليمان 

كان

ملاحاكانوا الذين ومات اس الش من والجمال الخن يهب 
راحارىأوكك من الموت ني إة صنف كل من الأممجون ليمي 

متاية،أحلاق على مجبولون البمر أن _u؛ العام؛ خه؛بمث بماتم ابو تال 
منرام فمتى مياعدته، وترق مساعدته، الباع يحب واحد ٣؛ مختالنة، وشيم 
تلبهعليه أصمر ما حلاف منه له لبين ؤإذا ، محلاه عليه ه نفوئلن ما صد أحيه 
البغضومن البغض، يكول الأسثقال ومن الأستتقاد، يكون الملأل ومن مله، 
حمق.للعاتل نعته هذا بمن غالاشتغاد العداوة، ثهج 

يقول؛حيث اليباجي أحسن ولقد ع،كتل 
الخردلهبمثل ص حل ند مشغلة نكل اص نالارفض 

تلآنت ن ثوتل اواس ال لا 

وأملت.اختانمك نرحترت )١( 
رالقاحة.المخاين أهل ت الأسمجون )٢( 



عامااكاس من الاعتزاو استحياب ذهؤ 

العبدي:يعقوب ابي بى محمد اسنني قال: علؤ أبي ابن وأسنتي .ؤئج 
أحزابدلت مشاي، به يدك زصيئت محي صاحب هدا قالت: إذا 

وتغثزاخانني إلا الناس من صاحنا أصاحب لا م وذلك 
أبوحدثتا الحواري؛ أبي بن أحمد حد؛دا سثم؛ بن محمد بن اش عبئ أحبرنا ".ؤقج 

قال:العزيز، عبد بن سعيد عن مسهو، 

أ>طما<.فالعزله حيت، الناس مخالعلة ني كان *إن مكحود: قش 
أحمدحيثنا يحيى: بن شعيب حيتنا العسكري: سعيد بن علي أنبانا 

الأعلى:عبد بى يحيى حيتنا اكسائى: 

حديثعن افي بحديب يأنس لم ءامن ت يقول كان دينار بى مالث أن 
عمنء1.وصح نلثه، وعجي علنه، قذ فقد المخلوثين، 

قال:نوح' بن محمد حدثنا الحواري: ١^ بن ١حهد حدثنا ااتط1ن: أنيأن١ 

يعدالحرام المجد ٠لدحالئ، ت يقول البخاري إبراهيلم مسث 
هذا؟من فقال: إليه، فجلت، نجئثا، جالس، ئصيز فإذا المغرب، 

فجالت،وحدك، رأيتالث، ثالث،: يلئا؟ حاء ما نال: إبرامم• فقلتا: 
ثمثال: لا، نلت،: ترائي؟ أو تتزين، أو تغتاب، أن تحب، ثال: إليلث،، 
ءنى«.



الفضلا،وئزمة العقلاء روضات 

الخاصمحع للمرء ال4ؤاحاة اسدماب ذكر 

حساسيرت بى حيتنا سلاوموصلأت السى بن علي بى احمد انبانا ".ؤعج 
ثثابت حقثنا سليمازت بن جعفر 

وأبيلماذ ّبين اض. رسول *آحى ت نال [ ]؛١٠أنس عن 
جثاْة«را،.بن الشما وبين مالك بن عوف بين وآخى الدرداء، 

الإخوان،مواياة عن تغفل ألا العاهل عر الواجب، ه:  fuhأبو فال 
بأخيهسلونه موصع عن ثعرى من لأل ،؛ والحدثازلللتواب، إياهم ؤإعدادْ 

النماءومن أقرب، المملح إر عقله كان والهموم، الهموم عند 

الممهدعيد بن الفضل حيينا المنير: بى محمد ١تب١نا ولتي 

تال:عميو• ابو نهبل حيتنا الرملي: حالي بن يزيد حيتنا 

ورسن(، ١٩٦٨)البخاري• رمحيح ئي نابتة ه اليرداء رابي مكان بين المواخا، )١( 
صوفيبن ايمواخات أما (. ٣٢٠)جثان• ابن ورصحيح (، ٢٤١٣)الترمذي• 
نيالبخاري ورواء (، iA/iN)^^٠^• ١٠في اكر صابن رواء نقد ه، دانمما 

عنحوب بن شهر طريق من - ( ١٣٤ )ه/ شيبة ايي وابن )ر/بمم(، انمغثرا رالتاييح 
أبورأخرج (: ٧٦٨رالإصابة•)ني حجر ابن الحافظ ونال مرسلا. - الياني 'ات 

آخىنال: ثابت صن - طيعان بن جعفر طريق من رالمتحاييزا- كتاب في لأل، بن بم 
تإن للأخر؛ ا منهكل نقال جثامة، ين وانمعب، مالك، بن عوف بين الد. رصود 

الحديث،.٠• .صوف. نل اكعن، فماُتج المنام(. ني نابيي )اي؛ لي نثرا؛ نلي 
الدعر.حوادُث، الحدثان؛ )٢( 
بهذلك، أدى الدمر، نوال—١ حلول، عند بالإحوان الاصتعانة ني فرط من أن المتمرد؛ )٣( 

اعالم.واة ونقمانه، عمله فاد إلى 



الخاصمع سرء ذكراستحباب 

فيالملام ثلاث: إلا العيش من يتق *لم وامع؛ بن محمد قش 
لأحدليت معاش من وكفاث نهوها، وئكمى فضلها، يرزق الجمامة، 

العشرْ،محسن وأح ،، لثبحة فيه عليلثا طي ولا منة، فيه عليلثا لناس اس 
فئمكم.زقث،^١ 

اثصد بن محمد حيتنا —*حرجانء: بالمؤمن عبد بن اارحمن عبد انبأنا .ؤهج 
الرراق:عبئ انبأنا الخممار: 

واكذالإحوان، محادثه ١^١^،؛ من ®تلاث ت فال المقمع ابن عن 
الجنب*.وحلث، ،، القديدل 

قال:ااسدباني، ئريم بن محمد حدتنا علي؛ ابي بن محمد انبأنا .ؤهج 
تالمسي عمران بن محمد أنفذنا 

بالمنهتمالكم، ئسمز كما إحرانه بإلا رة مالا وم
الأج-نملئالسامي في حيز ولا ممطوعه الكص ني حيز ولا 

منإحاء ، الأذواءر في يعد ألا العاقل على الواجب • هه جاتم أبو قال 
أحيمن حيز إحاء أحي ورب الراء، *ي تشاركه ولم الفراء، في يواسه لم 

ولأدْه،.

•يوله من أمون الرحل تممي ،: ١٧٧^حفافل أم ومن 
•مغ تميم ولا j^، إلى يميق لا الذي محو الصححت والود 

اا>الواوحاب.التمة: )١( 
وأرقدك.سيدك ت ثومك الحق. عن اس.بث ول•' )٢، 
اكس.م المجئف المطح اللحم القيد: )٣( 
الثلوع.الأجدم: )٤( 
المحن.والمراد: اداءا. عنردما الأعراض، الأيواء: )٥( 
؟وأمالث، لأيلث، أح؛لث، من لك أكل الذ ثي أخ دب أي- )٦( 
الأحؤ؛.يحمئل ما اعئلم وعن أي: )٧( 



الفضلاءوترية العقلاء ؤوضة 

خوف.اليعصاع أن كما أمن، والمودْ 

ددافقالرأي، على وأعانه الهوى، على حالفه من إلا -زاحي لا دالعاتلأ 
لكن ١٠اكاء حين أن كما ،، ثناiش١١لم نن الإ-محوان محن لأن علاث؛ سئْ 
الأحيار.ألوام عر 

المرءآحى ما فمتى تود، لا الثهة غين أن كما تولف، لا والستوحلمأآ، 
التوددلأن م ى سليه بنن عليه الامتفلهار بمصي، يالوناء، بماله لم من 

^٤،.ممد لأ:مث ممن 

رجلين:أحذ الأحوة م الإنسان يموت لا و* 
بمكره.فاغتاله حقوله، في قصر أروبلْ، ما إ- 
معامرنه.بسوء فيؤذيه بماله، لم جاهل اما حم- 

الإحوازراّ،.عن الامغساء لي إلا لمت، الأحوة وصيانه 
يقول؛حيث يعيش بن عبيد بن العباس أحسن ولقد .ؤهج 

كممنأخسلمسآنوكا
إحاءممأردت لذ1 الئرام صاف 

أبونبلمسم كملخو؛مم، 
مكروهةعلى سلهم كث لو 

معنماأبمصروك لو وأنارت 
لهمأحا كث امتغتيث ما الناس 

نجئوكاقد أبوك أبو، وبخ 
أحركاالجفاظ أحا بآن واعلم 
اولدوكم اؤهآبا موكأن

حذلوكالما بها الحتوئ، يخشى 
نضثوكاما ثب نفك بنياط 

نضعوكاإليهم انتشرمث، ؤإذا 

وكسرة.ص.غيرة كل على الار.تٍقئ المحاب المناهيت؛ 
الثقيل.الستوحم؛ 

غيره.عن فايحث لك، ووفاته محثته في بمدق من تجذ لم ض أي* 
وخوغا.ذلا يد تحثك لا نن نحتك أي: 

الحكيم.العام الأيينط؛ 
لأموالهم.التطلع عدم أي: 



الخاصمع سرء ا1مؤاخاة ذكراستحباب 

حيئناالسمهمي; إ،،أ_ماعدل بى أحمد حلتنا ب—>االرتة«؛ القلمان ١حبرذا 
الؤراق:عبد 

حبالحجرة وني ظمان، وأنا قتادة على ءدحث ت قال منمر عن 
صديق*.لتا أنت قال؛ هذا؟ مائكم من أشرب فمك؛ ،، ماءأ 

لمدفغرهالقرآن! ت الرزاق عبد قال أحمدت قال 
يستأذن*.لا يقول؛ [؛ ٦١

حيتناالمثوى: المغيرة بى علان حدئنا القراز؛ سعيد بن محمد انبأنا ■.ؤهج 
عيينة:ابير حقثتا الناقدت عصر 

لقاءالحج على حرصا اتزيدني قال! أنه الثختيانى أيوب عن 
.المرمم* بغير ألقاهم لا لي، إحوان 

منالغرص أن بعلم أن العاقل هملى الواجب ه• جاتم أبو تال 
علىتجتمع والحمين العال لأن والمثاربة؛ والؤاكلة الاجتماع ليس المواجاة 
يزدادونولا التقارفل٢،، على الرجال يداخلون والئثاق والمثارية، الواكلة 

مشىلنونها: المرء على يجث، التي الؤاخاة أساب من ولكن مودة، ؛ذللث، 
الخلاف.وترك التوامحع، ولزوم الإعجاب، ونله الصوت، وحمفن المضي، 

المرصعلأف ،؛ ءث؛رمهمرالمزونات إخوانه على يكيز أن للمرء يجب ولا 
فتلته.ائت نحجرت رثما كثرنصه، إذا 

مصيبته،به ليجبر إليه يحتاج شيئا أخاه يمغ أن - قدر لن - يبي ولا 
كنبه•أو 

يوجدلا الفئاءر؛،، كالمحئة الكيم لأن با؛ .>اخي لا والماند 

واّح.إناء الحاء-: الغب-يمم )١( 
حثهمدس يزداد ولا الأس، على والدوان الإثم عاز أمثالهم •يخاللون أي: )٢( 

(.١٤٤ا)العمرية رالمكمة طعة من اJعضا. لعضهم 
منه.ؤبمجرمم بمايقهم يرمهم: الحاجات. المؤرjات: )"١( 
المثة.، JUJL؛أو: سع، لا الي المماء: )٤( 



اممضلأ،ونزمة اسلاء روضة 

اءرغة ص 1'لأ يواض رلأ الكلم"ء نبلا رلأ رالثم، الئئغ 1'لأ سُا 
رهبه.

أ،او.ابعدها يلتنيا لم ولو ،، لمؤ على الكريم ^ود والكريم 
عسكر؛بن نهل بن محمي. ئنا -■ الفةا.انى محمي, بن صر - البحيرى حيفنا 

حمرة:ابى منر المحتار، ين الئضل تنا عئير؛ بن كثير بن سسد ثنا 

ئكرمقنان الحأنمل من *إن ت قال زها[ عباس ابن عن 
الجلساءا.

حيتنايوJست بن إبراهيم بن إسحاق حيتنا المنير: ين محمد اخبرنا ولقد 
سفيان:عن المبارك، ابن عن محمود، يى إسماعيل 

لمعرف ابن له* فقيل بمصيبة، أصيب ْلأنه عيبي* بن يونس عن 
.يآسا،األا يفره لم أحينا، بمودة ؤيئنا إذا إنا ت فمال يآتلئ،؟ 

ؤيراعيالإحوان، مع الجفاء ترق يتفثد العاقل ه: جاتم ابو مال 
منلأن السميرة؛ الجمرة تضيم، يأن يجب ولا -، منه بدت إل - محوها 

يباجبل كبير، انمغيت فإذا صغيتا، إليه يجمع أن يوث،لث، المغير امتمغر 
فيحين لا كما الوفاء، مع إلا الصدق ني حين لا لأنه مخوها؛ في مجهوده 

بغيرالإحوان المرء التماس ، الحنق١٣أحنق من ؤإن الويع، مع إلا الفقه 
له،وناء لا مى ثمتح مودة س أصح شيء ولا الأجر؛الرياء، وُللب وفاء، 

يشكرها.لا من عند معلغ وصنيعه 

البكري:محمد بى محمد أتشيتي تال: الخلادي وأسنني هوةج 
الحلان؛؛نزارة الخالط ^٥٧٤٢ و,ثة ذنماف

اواوةميليالة مالام أب يلث، عالالذنوُث، يحمي 

واحو.لقاء من نمه ت أي )٢( لأحد. يتقرب لا • اي )١( 
الأشياء.ين نمث الذي _: UI)٤( اشق. احمق أي: )٣( 



انخاميمع تا؛مرء ١^٠^١^٥ استحباب ذكر 

لنفسه؛ب»هسور(( البصري إبراهيم بن محمد وأنشدني 

نخنرةحض المنفر ني لك أيدا ديسق صسئت_ك ق_تلا 
همميني منه كنت صديق كم 

فلزبوحه يلفاني كان 
ثهمحيمحن دئشت4 إذا ن
بعا[لآءُاثالأتملض،

ذانجمع نن بنزت فإذا 

من3لئهاما زمنه مع_ئوي 
يثث؛اللالي كوكلام 

نكمئ؛لي؛ ذاك أيد م ل
بمؤنةقد ى النث تضئ 

صذ-محئا لك نابملغة 
موسىبى إبراهيم حدثنا عمار: بى هشام حدتنا باأالئئة«: الطاى أنبأنا 

الآنم،-ارى؛سعيد بن يحيى عن المكي، 

للناسهع الخطاب بن عمن ®وصع ت قال المسثب بن محعيد عن 
تقال —، حكم كلها — كلمة ءشنْ د٠ال 

فيه.اه ثهلح أن بمثل فيك الق يعمي من كافأت ما - ١ 
ثغلثك.ما منه يأتيك حتى أحنه، على أحيك أمر وصع - ٢ 
فيلها تجد وأنت ثرا، مسالم من حرجت بكلمة ثهلس ولا - ٣ 

محملا.الخير 

الفلز.به أماء نن يلؤمن فلا للتهمة، ءض ومن - ٤ 

١يدإاٌ في الخيره كانن ،يرم كتم وٌن ~ ٥ 
فيلننه فإنهم أكافهم، في فعس المحدق، بإحوان وعليلث، - ٦ 
البلاء.في وعدة الرخاء، 
_.الصدق قتلك ؤإن - بالصدق وعليك - ٧ 

بميك.لا بما ولا ٨, 

•يكن لم همما مغلا كان فيما فإف يكن، لم عما تسأل ولا - ٩ 
.نجاحهالك يجب لا من إلى حاجتك ثهللص ولا - ١ ٠ 



اثفضلأءوتزمة اثعقلأء يوضة 

فجوره.كنلب الماجن صحتن ولا - ١ ١ 
عدوك.-واعتزل ١٢

الأمن.إلا صدمك واخدز -  ١٣

١^١،•حشي ض إلا أمن ولا -  ١٤
المور.عند وتخثع —  ١٥
الطاعن.محي وذث -  ١٦

المعصية.محي وامحصم — ^١١

ؤإث1ت يقول افن فإن افن؛ يخشون الذين أمرك في وامحتشن -  ١٨
;|*.yaعمؤره ميإل أثن إى أثلكؤ بمائه  otأممت بمش 

Jli  والدينالرأي في فضل ذا إلا تزاحي لا الماقل؛ ه: م ابو
تشأبلد صب لأ0 الصالحين؛ مع نشأ عقل، ذا الحسنة، والأخلاق والعالم 

الجهال.هع نشأ ليستا صحية من خير العقلاء •ع 
الئلألة.وآفتها الأ٠٠ترسال١٢،، الوة؛ ورأس 

منالأحوال وآص إحائهم، ثمره حرم إخوانه، من الود تعهد أصاع ومن 
مسه.

أنكما أخ، بلا يبقى أن يونلثا الود، تعائد مخافة الاخواى ترك ومن 
.عطشا يموت أن يوجلؤ ،، رشا على إشفائا الماء ننع ترك من 

للمرءالخبرة أصح ومن يؤامخثهم، أن نبل إخوانه أمون تخبت يوالعاقر 
الغضا.هيجان يعد حالته وحول 

انثالكلمات تتم حتى نمائها لكنتي نلها، لنا تتمه تكون أن بملح الجملة هان، )١( 
•أعلم تعالى واش * عشره مبع الكلمات تكون النمل هذا نالون ؤإلأ عثرة، 

وتكالم،.تصنع بموون الإحوان •ع التعامل الاسرمال؛ )٢( 
الدلو.يه ثربمل الذي الحل الراء بكر - ي■* )٣( 



الخاملمع 1المرء اأ4اؤاحاة اسحباي، ذكر 

بناش عبد حسنا حيثيا الأتحياري؛ محمد بن عمؤو اتبانا ".ؤؤج 
تال:المكم، بن عوان< عن محمد، بن مقام حليتا الهدادي: اثحاك 

تبلفأغضنه رحلا، تؤا"حى أن أردت إذا بني، ®يا لأبنه! اقماJ( قال 
فدعه*.ؤإلأ غضبه، عند أنصفك فإل ذلك، 

عنداود، حيتنا الرفاعي: هشام أبو حسا الطبري: ممالح بن محمد أنبأنا ".ؤؤج 
أببه•عن اليمان، بن يحيى 

منإليه دس ثم أغضبه، نم شئت،، من ®اصح1إ قال! سفيان عن 
عك*.باله 

Jli  وليسآياثه، ئودك لم غضبه، عند ينصفك لم من هي: ابوهاتم
عرصهلكنه أحب، متى سنها والجاؤيي شاء، إذا المرء  l^^ajكالمرأة الصديق 

عنهغاب ومن والأنمهلاع، التهاحر من به أولى والائئاد فالتئبث، ومروءئه؛ 
مع— الشعر لأن للشدائد؛ عده منهم وليكير عليه، له يجب عما يخب فلا أحوه، 

ال٠غثلم١القين يقهن الذي الغاJظ الممذ منه عمل جمع إذا - دئه 
يودردلم من رقيما يكون أن بملح ولا 

البكري؛محمد بن محمد أسدني قال؛ الحلادى وأنسدنى 

المدرس:عبد بن لصالح 
بنائلليس المرء ود كان إذا 

حاسلك، واس »إني القؤل، أو 
تحدنااز ص إلا بك ولم 

دائناكان من المرء إحاة ولكي 

وحالكا(آتت، أمرحثااأو®كيف على 
ذلكارمغين لغا ثيدى وأساله 

كذلكال"آلا ليس يرأ ناف 
سالكاكان حيثما منه الرث لدى 

إحوان٠.م بمش نم تن وذأ ٍدفا طحجأنّين )٢( 
الضاحك.الكافر: )٤( اشجب• الداض: )٣( 



ارمضلأءونزهة العقلاء روضة 

الييدى؛سفيان حثا المعد؛ بن علي حسا أبويعلى؛ أحبرنا ■ص^تتا 
تفقال أصحابه، على عود مبن الله عبد *حرج تال• شعبة عن 

•حزني® جلاء أنتم 
بنإسحاق حثنا العلاء؛ بن هلال حيينا القران؛ سعيد بن محمد أحبرني ■.وثج 

^L،_aبن الحكم عن مسؤر، أبي بن سبيه عن الضبف، 

مجالسهثلاث! إلا الدنيا لدان من يبق ءرلم ت صفوان ين حالي قال 
الإحوانء.ولمي ،، الولدازأ وثم النسوان، 

خاليحيتنا حازم بن مسعدة حثا المننرت بن محمد حنثنا 
سفيان:حيتنا تزار؛ بن حالي حسا سعد: بن 

فآكوفإحواني، من الأح كث؛؛١^، *إل تال؛ عقة بن موس عن 
أياتا،.عاقلا تلمه 

كتابفي الحآكابات هذه تثاكز ما ذكرت فد ه: جاتم ابو قال 
الخاب.هذا في تكرارها عن ذس فأغى العنزة*، امراعاة 

صحبهيعدل شيء السرور من ليس أته يعلم أن العائل؛ عر فالواجب 
ولاصافاه، تى مقاميه جهده يتوقى ثم فقدهم، عم يعدد غم ولا الإحوان، 

تعيبولا صانك، غظنته إذا مى الإخوان وخير ٢، ١ يشينه فيما إليه ترمذ ي
بمنحبل - الطسعة في شريكه فإنه الزله، على أخاه 

كماالمودة، نقم من للمديق الحد لأن الإخوان؛ محامده ؤيتكن، 
مقيم.ةل_، من مستقيم ود ينلهز لا لأنه البذل؛ أعفلز بالمودة الجود أل 

صديقهعلى مل من لأن أخيه؛ على التثقيل ؛ ٧١إخائه في المرء وليحذر 
عدوه.على محما 

الإخوان.ولقي بالقضاء، الرصا الهم؛ تسلية عر المعونة أعفلم من ؤإل 

يسه.تشينه؛ )٢( • وصميم تم؛لهم أك،•  ٢١١



الخاصمع للمرء المواحاق استحباب ذكر 

حيتناالعينؤ: إبراهيم بن يونس حيثني ااعسيت عثمان بن محمد انبأنا 
العلني:اف عيد بى إبراهيم 

الإحوانء.لقاء قال! ،؟ ماء *ما له! نيل أنه محميان عن 
عنواضح، بى السدئن حدئنا اJحوارى; أبى بن أحمد حيتنا حيتنا .ؤثج 

قال:المبارك، ابن 

عائلاا شهت إخواني، من الأح لقيت ررلرثما سفيان! قال 
.Jالقائها، 

الأبرش•سلمان بن الضيز عبد .ؤتجوأنسيني 
الدممن كغرا لكانرهم حيت إنهم الأخوان من شكشرن ام

الشس-،أحي من خيرا لك وجدير نابتك، لو للت، بخ مى كم 
امحيزي•وأسيني 

إحاثابالاحسان عشت، ما يجزيالث، كرم لدي ود حرثه ما خير من 
كاناما الثر منه نالك أنال ؤإذا يربه ني بشاشته ثلمي 
[.TVV ] ص:الحوارى، آبي ين أحْت حدثنا القطان: أنبآنا

؛العراق،إحواني من أخ إلى أنظر رركنت، يقول! سليمان أبا سمعم 
فهرا®•رويته على 

عييدبن مسملم حيتنا سعيد: ين سويد حئثنا ين،سفيان: الحمس حدثنا 
قال:-، فراس بو أ- 

مروءة؛وللحفسر مروءة، السفر ءالمروءتان! *المروءْ ربيعه! قال 
وكثرةأصحابك،، على الخلاف، ومله الزاد، ذ؛ذثا السفر! مروءة فأما 

,حياتايق الذي الثك،ئ م •ا أي: )١( 
ب.بتك ١٠٠١أي: )٢( 



الفضلاءوترهة العقلاء روضة 

إلىنالإدمال ت الحضر مروءة وأما اه. ماجمل غير ني المزاح 
•ا القرآن وتلاوة اه، قي الإحوان وكثرإ الماجد، 



ساساضاداة كراهية ذكؤ 

للناسالمعاداة كراهية ذكر 

بنمحمد حيثتا ب1أددروت«ت الملام عبد بن اف عبد بن محمد إنباتا •.ؤخج 
تمصعب بن محمد 

أمعن اش، عبيد بن إسماعيل عن واقي، ين عصو عن المبارك، ابن حدتني 

تهانيشيء أوق ءإن ثال: المي. عن ],هع[، الدرداء بي أص 
اررجإل)ا(رر)أ(ِوثلاحاو الخ٠ير، و،ن ء الأرثان مائة مد - ري عظه 

لميولم من أل يعلم أن العانل هملى الواجب ت ه هناتم ابو تال 
للعدومنه حيرا أثد المكاتم للعدو فيكول يعاده؛ لم يحنيه لم ومن يحنيه، 

منه؛ينتمم، لا ثم يعفو، لا ممن وكان مغترا، عنده وجد ومن المبارز، 
الدامه.أصاسه 

والمخاصة. i*jU\ايلاحاو: )١( 

وروى-، ( ٨٣١٤)العمال• اكنز ني كما - •الكسر• ئي اليراني رواه حدات ضعيف )٢( 
شنمم دأبو ر"أ/٣٨،، •الكير• في اتجراني رئاء ه، جمل بن معاذ حدث عن 

•الكسر•ني الطراتي رواه ها، ت أم ص أيضا وروى )ا</م>م(، الأوبء• •حلة 
•الكرى•)•ا/في واليهتي (، Tnv/U•اسق•)ثي شب أبي ابن (، ٢٠٠>مآ/
ص\<( U/a>•اسق• ني ثب أيي ابن أيما ورواء (، ٣٤٢)٨ وءالثعب• (، ١٩٤

بنبمُيمح، •ب )ح/اه(ت •المجمع• ني الهيثعي الإمام ونال رؤيم. بن مروة 
الحافظوصعقه رواية•، في معين ابن ووثقه الجمهور، صني ضعيف وعو المتوكل•، 

•_ثي ^١>، ١١١العلامة حذا وضحه (، ٧١)م •الإحياء• على اسق ني العرا؛ي 
وأاكبةأ.(، ٢١٣٧)الجاح• 



الفضلاءوترمة العئدء روضة 

العددمن العدو هلاك ني أبلغ كان الأردبُ■١،، من كان إذا والرأي 

•سلوكها في الخوض من للعاقل أحوظ - كلها الأحوال على - العداوة وتزف 
عناش عبد احبرنا موسى؛ بن حبان حيثنا سفيان: بن الحسن انبائا 

-■الاعير هو - هايين 

•رجل* ألف بمودة رحل عداوة سترتن *لا قال: إسماعيل عن 
قال؛الغلابي، حيينا قال: محمد بن عمؤو وأنسيني .ؤقج 

تسابق بن مهدي أث-ني 
ولهوياستغجدهم إذا عماد إنهم انطئت ما الإحوان من تكثر 

يرلكن—ذا واح عدوا ؤإن لصاح،—، خل آلم، وليس 
وأنبمثله، الشث يكافئ أن العائل على يجب لا ؛ جاتم ابو فال 

إصلاحبثل العدو على يستعان لا إذ ملاحا؛ عدوه على والشم اللعى يتخد 
سلا.إليه الحلءو يجد لا حتى العورالتا، وتحصين العيوب،، 

ؤيمممدالعدو، معامت، إحصاء يترف ولا ،، يخا3هأ مى يرحم لا والعاقل 
منغإن بجيلؤ؛ عدوا وسنضعان، ولا _، عن كويت، المع _ عثراته 

ذليلا،العدو يكون أن إلا اللهم يسلم، لم اغتر ومن اغثئ، الأعداء امتضعم، 
نرحم،أن أهل الدليل العدئ لأن بالإغضاءل؛،، عله عثلفح كذللت، كان فإذا 
منحجر للعاقل والمعاداء يؤمن، أن أهز الحائم، ، تجيزل المأن كما 

للجاهل.الممافاة 

الحكيم.العاقل الأيس،: )١( 
ذللت،فعل لو العاتن لأن بالرحمة؛ به الإصرار يريد ،^^، ١١ءد-وْ •ع يتعامل لا ث أي )٢( 

ياحذأن للعاتل د فلا ير، يكل الضرر يه ولأونع المتربص، العدو ذلكم لامتضعفه 
أعالم.و١هلة عليه. شوكته تقوى وان مه، حذره 

التجاوزوالإءراما•الإ'غضاء:)٤( افواص. الظو،:)٣( 
الحماة.طالب النتجيرت )٥( 



ممناساضاداة كراهية ذكر 

البكري:محمد بن لحمد أسيني الخلادي: وأسينى ■صلتئ 
أسقمدبذ له يكون أن س ل خيئ عانلأ تعادي دلنن 
مصدقالصديق على الصديؤر إن أحث تصادى أن بشك فارغب 

البغدادي:زنجي بن اث عبد بن محمد وأسيني 
نيجاأن الهمع بحاجته بمش أن انمر ذي أحلى 
دلخارآ،غؤ؛ ص ئ ملأ فنن الخطوموصنها مو لرجلك أبصر 

يقاربثم بمنها، أن نل حطواته مواضع تبصر العانذ هعت جاتم ابو تال 
عليه.فٍجرئ المقاربة كن؛ يقارنه ولا حاجته، لباد المقاربة، بعفس عدوه 

مهله ليس من يعادي ولا سلا، المحثة إلى وحد ما يعادي لا والعام؛ 
وحيلهمنه، الهرب، إلا حيله له ليس فإنه يْلاق؛ لا الذي المحنى الخدو ولا ثد، 

شحدْلا أنه الخدو يري وأن ب، الجرة يجود الخلو على المدرة إلى بيل ال
وبيتهم.بينه »يدحا؛ أسءاءْ، بمادق ثم عدوا، 

منؤإن الفرصة، محي إلا بنوء ^■^٠ ألا الخدو: أمر في الأمور وأحزم 
علىالمرء به تحين يمما ؤإن ببعض؛ بعضهم اشتغال بالأءا.اءت العلمر أيسر 
سوه.ؤبمحب يعاشره من مجاتيه عدوه 

تال:حرب بن رهير بى احمد حيتني القران• سعيي■ بن محمد اخبرني 
بقيل؛معين بى يحيى سمعت 

تأمزا.ممن احدن ولكن تحد'ر، ممن ئخمج ألا ١^٠١^ ابن قال 
،_:L_J1محمد بى علؤ و١سدني "صيقج 

الدء.املىممدي نناييني من على أرى وآن معاش آبم، أن ئمنيت 
ناصئبالكغاية دلع الئه إلى مالنا وأمي مخذولا فيصبح 

ليصعد فمن قل.مءه، موضع يمن أن للعاقل يد لا والمتمرد: الجبل. قثة القلة: )١( 
يشعر.أن دون يجأ؛ سزلق ربما اثدامه، موانع إل يننلر ولم جل، 

'ينادسي؛•واصلها؛ ساليي• ينائيم؛ )٢، 



الفضلاءونزهة السلأء يوضة 

بمؤل:حشرم بى علي سمعت ت بقول محمود بن محمد سمعت 

طاديم صياد اركان ينول: الشساتن موسى بن القفز ث سم 
عبتبفي ئدحز الرياح فجعلت نال•' ييح• بوم ني العصافير 

ناموّهرا،.فى وألقاه جناحه كنر عصفورا صاد فكلما فتذرفان، العبار 
فقالعينيه؟ دمؤع إلى ترى ألا ا علينا أرقه ما لهاحبه: عصفور فقال 

يديه«.عمل إلى انقلن وم عيشه، دمؤع إلى نفلن لا الأخر: له 
كان،عيواإن حال، كز على عدوه يأس لا العانز هد• هاتم أبو قال 

موانثه.يأس لم فريتا كان ؤإن مغادرو4لآ،، يأس لم 
فصدهفي هالك إن لأنه عدوه؛ س الانتقام في ه ينفرخاءلت لا والعاقر 

ينله*.®القضاة نل; فلفر ؤإن ه*، نف*أصاع فيل؛ 
دفعهفإن ارتكابها، بالعاقل يليى لا عغليمة، فاحشه الحثة بعد والمحاداه 

موصعا.للصلح ئرلث ركوبها إلى الوث 
١^:الأسود لأبي الأدب أدل بعص Da. __b؛[ 

نازغ؟لصأنت، ،ض ممري لا فإنالث، نقادي خثا أحست، إذا رأب، 
راجع؟أنح، مض لأري لا فإنلث، مجاني، غيز أيغضسث، إذا وأبغص 

وسامغعجلتف مجا راء نإنك، الأذى عن واصمح للحلم نعدئا وكن 
الكريزي:محمد بن منماّور وانسيني 

موصعاوالقلح للعود غد في فيع حله امرة عادمث، ت، أنإذا 
مفرعالف، ئجد لم وحيدا ظللت، رثه رل من ادن«رت، نإن نإنك، 

كبرنيوهب؛ ابى حيئنا همام: أبو حيتنا الثقغي: إسحاق بن محمد أتبأتا .وقج 
بذيل•؛بذ ؛دذئ 

الصائد.صندوق الا»رس؛ )١( 
ليضرك.ويآت؛لث، ال؛عياد، عكانه يغادر نار أنه المقصود يكون أو النير، المغايرأ؛ )٢( 
المحة.تارك نازع: )٣( 



للناسالمعاداة كراهية ذكر 

يوماالربير وابى الحكم بن مروال •اجتمع قاوت شهاس ابن عن 
فسألا، — الحجاب وبينهما وبينها — حجرتها في فجلسا نهبما، عاتثة عند 

Iمرواذ قال ثم وحديثا، شعرا ها عايشه 
رائغاث ترنع لم لمن وليس _J؛ نخفص الرحنى يشإ دنن 

-ندايعبالأدبمى لا - دباش ب الأساذا الك رمضن1لي 
مروان؛ومال، 

وحاشعقاس ئلبان غوي يلا والقش بالبر القلب صمير وداو 
الزمحرتابن وتال 

،١٣الأقارب لأرحام غئل عجي.كلب مدان: يستوي ولا 
مروان؛وتال 

راكعونو دبه بناجيا بمجغ دي همن *ب بجام ومد 
الزمحرتابن وتال 

المجامعالمحطوك* احتمعت،عند إذا مهديهم يعزقون أهل وللممحير 
؛مرواj*وتال 

الأصابعبالئجرر إليهم مشين بشكلهم نعرنون آمل وللشر 
عايشه؛فقالت، بشيء؛ مرواف يجب نلم الزبير، ابس نكت قال؛ 

رجلينتجاوبا سمعث، ما وافي صاحبك،؟ تجن، لم للث، ما اض، عبد يا 
ابنهال، ا مجاولتكما من إلئ فيه!_؟-؛، نجاولتما ما نحو تجاولارآ، 

،•الكلام. من لا الجرح، وير ا •الكلم من مجنح. •مكلم•: من المراد لمل )١( 
اعلم.واه ؤيوذيهم. الاس بمهمخ س به والمعمول 

٧^.أو الكلام إدارة الجادلأ: )٢( 



الفضلاءونزهة المملأء روضة 

فيلمرواف إف عائشة: فقالت فكففت. عوز حفث إني الزبير؛ 
,لك،اليس ما الشعر 

بنالزبير حيثني الرازي^ الفضل بن عصام حيتنا المنيرت بن محمد أنيانا 
قال:حرب، بن محمد عن يكار، 

فإنهاالرحال، ومعاداة ®إياك محمد: لأبنه حن بن اش عجل قال 
جاهللآ،«.مباذاة أو حليم، مكن _«^i، لا 

انمواوةلأن الحالات على بمادي لا العاقر ه: هاتم ابو فال 
جاهلأو نكتْ، يرمى لا حليم إما رحلين: لأحد تكون أن من تخلو لا 
ضلا 

يرىوما عدوه إلى إحاثه يعزه أن - عادى إذا - العاهل على يجب ولا 
النارإمحكاء من ذلك بمانعه ليس إسخانه، أطل ؤإن الماء فإن إليه؛ سكونه من 
ؤنىإذا عاتقه على ءدوْ حمله عليه يعثلم أن يج—، ولا عليها، صما إذا 

ألاوالمكابرة. الفغلاءلة من العدو في أنكىل'أ، والمكن اللين لأن عانته؛ بحن 
ؤلينهبرده ْع والماء ظهرا ما إلا الشجر من ئحرق لا - حرها مع - النار ترى 

الفرصة.عد عليه الأعوان أحد العشرة في عدوه المرء ومجاتبه يستأصلها؛ 
عنالعتبى، حيتنا الغلابي: حدثنا اءلآنمأ.اري: محمد بن عمنو انبأنا كما .ؤقج 

قال:أبيه، 

٠عيوبه٠ عليه حفظ عدوه، جالس ءمن ت قيس بن الأحنف قال 
[وصالأيرش:TA٦.ل

برياتكون إذا يوب عبعدو اك رمإن امى ثخلا 
نمثاث، ولناله الذي ني ئجما يكون آن العين، إنما 

نخةعن نقلا يليق•، لا ما إلى الخريج أو الكلام، ني للجور ؛دفعتي اما أي؛ )١( 
,ص)مها( العصرية، ^٠ ٤٠١١٠

وءنوJئ.نكايئ أعغلم أنكى؛ )٣( الفحش• الئاذازأت )٢( 



لاتاساثاداة كراصت ذعؤ 

خرقاالكذوس الماف ض ق باث كث كاذبا كان فإذا 
نكؤياثعمحاله منا مرء اد بجنب العدو تالزى ولقد 

والقبائح؛العيوب يه العدو إلزاق يغيره لا العاقر ■ هه جاتم ابو تال 
ءاوئْكان ما الص؛ يالخد ولا ثبات، لكثرته ولا ولع، له يكون لا ذلك، لأن 

يبرأ.حش واسام النوم طعم القيم يجن لا كما بانيارا،، 
بالشروالغان ، مأمتالئ، سيل من فيك يعمل ما العيون مكيدة وأشد 

مغلوب.

وحدمه،وعياله ولده المرء تعاند الأعداء: على الأعوان أعظم من ؤإن 
والزلأتالمهايب من إياعم ونومه 

عنالوليد، حثا الصباح: بن محمد حيثنا سفيان: بن الحسس انيأنا ■.ؤهج 
قال:كتير، ابي بن يحيى عن الاؤذاعي، 

عدوك،مغيظ أن أرديت، إذا بني، أيا لابنه؛ داود بن سليماف قال 
العصا،.انك عن ترنخ نلأ 

•موجودا عل"وه دام ما الإنسايا يمح لا أي٠ )١، 
والأمان.الملامة نلننثإ حيث، من والألم الضرر بك، يوؤع أن أي•  ٢٢)

مكارمءض أولاد، العاقل ط أن الأعداء عر الأنصار ض نمئ ما أعظم م أي: )٣( 
عدوأن علموا تمروا، إذا قإنهم الميثة، الأخلاق عن ؤبمرثهم واكجاعان، الأخلاق 

•اعلم واللت عليه• لأيهم يوثا وكانوا غأ؛انضوْ، رديته، ذوأخلاق أيهم 



ارفضلأءونزهة العقلاء روضة 

ضصةعلى الحث •كز 

عشرةعن والرحر 

حدتناالعنبري؛ معاذ بن اش عبيد حيتنا السائي؛ سفيان بن الحسي حدثنا ".ؤعج 
أنس:عن قتادة، عن شعبة، عن أبى، 

الجليس*مثل اش رسول نال ت قال ]ه[، موسى أبي عن 
حليسومثل ينص، من آصابك منه ظك لم إن العطار، مثل الصاني 

شررْ*أأمحايلث، ناره، ئصبلث، لم إن ،، المئزر س السوء 
صحجئؤيمارى الأحجار، صحبه يلزم العامل • هع جاتم ابو فال 
الأسرارومود، انقطاعها؛ يطيء اتصالها، سرح الأحبار مودة لأن الأسرار؛ 

اتصالها.بطيء انقطاعها، مريع 

لمالأشرار، حاذن ومن يالأخيار، الطي سوء تورثر الأسرار وصحبه 
حملتهم.ني الدخول من هنلإ 

فكمامرينا؛ يكوف لئلا الئي_،، أهل يجتنب، أن ت العاثل على فالواجب، 
الشر.تورث الأسرار صحبه كذلك الخير، تورثر الأخيار صحبة أن 

الخواد.المن: )١( 
عند:الذي اللغفل وانفلر (، ٧٧٠)والحميدي (، ٥٧٩)حيان ابن رواه صحيح: )٢، 

،المنياوانثلر: (، ٢٦٢٨لم)وم(، ٢١٠١)الخاوي 
صاحب.خاذن: )٣( 



الأشرارعشرة هن والرجر الأخيار' صمة على الخف ذكر 

اليغدادي؛زنجي اش عبد بى محمد وأسيني .ؤهج 
ثصحبكث من دون تبلتم تليل فإنهم الثقات بإخوان عاليك 

ثغصبالناس سئله ئجالس ما مش نإنها وصنها أكونها ونسك، 
يسل؛إسرائيل ابي بن إسحاق سمعت يؤل: يعلى آبا سمعت 

فإنماصالحا، رحلا أحث، ُمن يقول' عيينة بى سفيال ءسْعث 
وتعارا.نارك افن يحب 

السكري:المعقر بن اث عبد حسا الخلادي: علي أبي بن محمد .ؤبمج 
بقول؛وجيه بن الحارث سمعت القاني، منته بن محمد بن وهب حيئنا 

الأبرار،مع الحجارة أل ءانك يقول؛ دينار بذ ماللئا سمعث 
الفجار*.مع اشءسلا، تأكد أن من ح؛ت 

أسبابنفسه يعود ولا برصه، يدنى لا العاقر هعت جاتم ابو مال 
نفسهرئيانحو عرصه صيانة عن ولا الأشرار، صمة للزوم الشر 

الظاهرصد أشياء منهم يتبين الخبرة عند الناس أن على الأخيار، بضمي 
منها.

البسامي:محمد ين عني أسيني .ؤثج 
الالمعئ نان كإلا ولأن اظذلىكلأ؛سمج وشا 
وكان،سوةاءاشكلحالاظزشكلأ؛ض وربما

ذكانخالزاسمساسالص ذا ي، م لوربما 
الرجالر.سلو الناس يمحاحب إذا راء ت، آنم_أوا كل ن

بنئوح أنيأنا علي؛ بن نصر حسا الهااحي: سعيد بن أحمد بن بكر حيتنا 
حوشب؛حيئتا ت سس 

مداهآلأُنج، >، يمنون آفيك آؤتي( ؤدء؛تتاد قوله: في المحسن عن 

يئهل•يتجامل يغميت )٢( الفارعة. الحلوى من نؤع المص: 



الفضلأ،ونزمة السلأء دوضة 

يظااموا،لم ظلموا إذا سقل١،، صثت علماء، *حلمام ئال(ت [، ٦٣]الفرقان: 
•،* ١^١^ كأنهم الخوف براهم ند يئوا، لم عليهم بض يإن 

حيتنايونس: بن سريج حيتنا شعيب بن محمد ين حامد أنبأتا 
:التاري نعيم ابو - نصر ابى بن اغ جش 

جالسوأنا جبير بى معيد أرآنمح، تال؛ العلاء، بن عمرو أبي عن 
ا.بالشيوخ الشباب؟ •ع تجلنالث، ما ت فمال، الشباب، مع 

اسامة،ايو حيتنا شيبة: ابي ين ابويكر حيتنا سفيان: بن الحسن أنبأنا 
تال:أيب<< عن حطان، بن عمراذ ابن عن النخجل، أبي عن سغبان، عن 

خيروالوحدة الوحدة، من حير صالح ارلماحبا ت الدرداء أبو قال 
منحير والماكثا الماكتا، مجن خير الخير ونملي الموء، صاحبا من 

الشر،ا.نملي 
صاحت،صعب لأن الأشرار؛ يصاحب) لا الخانز ■' جاتم ابو هال 

،عهده.تقي ولا وده، يستقيم ولا الضغائن، نمنا النار، من ثهلعه الموء 

أربعا:خصالا المرء سعادة من إن ؤ* 
موافقأ.زوجته تكون أن - ١ 
•أبرارا دولدْ ~ ٢ 
صالحن.ؤإخوانه - ٣ 

بلده,في رزئه يكون وأن - ٤ 
منخيرا الكلثج مجاله تكوى خيرا، منه المرء يستفيد لا جليس وكل 

مداخليدخ!؛ من أل كما لم، يلا الموء حنا محا يمحنا ونن عشرته، 
بمهم.الموء 

ءفراكثتا.بتؤ: المسر. ءظ؛عو صبرت )١( 
السهام.اكJاحت الجدّ نحغي جعلهم براعم• [ ٢١



الأشرارعشرة عن واثرجر الأخيار، ص|حدة على الحش ذكر 

الكريزىتمحمد بن متص-ؤر أسيني بما إلا الأشرار معحبة أشبة وما ُ.رآآج 
الشئ•ع يوتا الخٍن صرت عتيدا يزه كان إذ الخين منه كان نلو 
الأجر•ع بالكماف لعنري رضيت سده شئ ولا حيرا لا كان ولو 

صيرمن حيال إذا مر عي^ وليس عنده حير ولا شر 

الصباح:بن محمد بن الحسس حيتنا القاضي: إبراهيم بن إسحاق أحبرنا ؤؤؤؤج 
يونس:عن عليه، ابى حيتنا 

لرجلت ثقداعليك الناس أشد إن الرجل، ®أيها نال• الحسن عن 
كذلكأث بينا نصيحه، عنده ووجدت رأتا، عنده وجدت إليه ثزعش إذا 
تجده<.فلم حلما، منه فاكمن، فقدثه، إذ 

حيثناالجيدي؛ الرحمن عيد بن خطاب حيثتا القرارت سعيد بن محمد انيانا 
قال:سليمان، بن الد عيد 

علىله وجم، فند يلأيث،، فيه كان ®من محمد! بن جعفر قال 

ؤإذايكذبهم، لم حدثهم ؤإذا يفللمهم، لم حالثلهم إذا ت أربع الناس 
يخبمهم•لم دعدهمم 

وأنمروءته، فيهم تكمل وأن طله، بغلهروا أن ت الناس وعلى 
•محتم*" علتهم بميم وأف أحوله، عليهم يجبا 

الواسملى:حسب ين إسحاق ين محمد وأنشينى ".ؤآج 

ظريمابكون نذ الصحابة حيئ لقيثهم أبن الناس خيار اصحن، 
وئيومأنصه ا نجهفرآبت نثرتها دراهم مثل والماس 

بنالهيثم ثنا الصوري! يريد ين يحيى ين احمد ثنا قديبةت ابن أحبرنا 

زاذان:بن عمارة قال تال: جميا،> 

إياكلي! فقال الحج. إني للحسن! ،رقلت، قال! مكحول عن 
وبينه®٠بينلث، الذي نفرق عليلث،، تكرم من يصحب، أن 



اثفضلأءونزهة العقلاء روضة 

بنإسماعيل حسا العظيم: عبد بى عباس حيتنا ذحاد<: l_ واحبرنا 
نعقل:بن المعمد عيد حيثتا الكريم: عيد 

منالقسل الصالح بالعبد ليحفظ افن ءإن ت يقول رما سمع انه 
الاس«لا،.

منصحبة من ياض يستعيد أن العاهل على الواجب ت خهئع هاتم ابو فال 
•اللكر ترك على حرصه عمل ؤإن لم،^٥، نسي ؤإن يث، لم الثن يكر إذا 

يصحبلا الختر أن وكما شمأم، هو كان أشرارا، اصدتاوه كان ومن 
الأ>اىلثْ إذا المء تإف ١^؛؛ إلا مث لا كذلك اتررة، إلا 

المروءات.اهز فلمحب 

البصري؛داود بى لمعد حسا قال؛ حئثنا العيبي عثمان بن محمد لأن 
قال:عائشة ابى حدئنا 

،،الدنيارأهل من الدين أهز وا راحالنيين بى الواحد عبد قال 
المروءات؛أهل فجالوا فاعلين، ثي لا يتم فإن غيرهم، تجالسوا ولا 

مجالهم*.في لا فإنهم 
اكوفيق.وبالثي 

تم

البمائاي.اكل:)١( 
الهالك.الودي: )٢( 
دين.عنده كان نن والوجهاء الأغنياء من جالسوا أي-  ٢٣١
ايح.الكلام الدك: )؛(



حييناتمتآ بين الوداد في التلون كراصت ذكر 

اكياصحنبين الوداد ق التلون كراهية ذكر 

إبراهيمحئتنا سعسدلأن|ت متيبة بن الحسن بن محمد اتبانا ".ؤتج 
ابيه:عن حازم، أبي ابى حدئتا شعيب: بن بكار حدتنا 

منصحبة ني حيز *لا الد رسول نال نالت ته<[ سهل عن 
•له؛الا، ترى محا عثل الحق من لك يرى لا 

لممامرئ ود افن زرنه إذا - العانل على الواجب ه•' جاتم ائو قال 
إنصلته على نفسه يوطى ثم به، يتمئاش أن -ت عليه محافظ الوداد صحيح 

وعلىحزمه، إن له النيل وعلى عنه، صد إن عليه الإنال وعلى 
المرءعيب أعظم من ؤإف أركانه، من ركى كأنه حتى داءذْ، إن منه الدئو 

لوداد.از 

الاضاري:بلال بن المنتصر واسيني 

بغندملا الغيب بقهر حوون ان>ه البوده صديق من وكم 
آمهمغبت، إذا منه وثسنشي أوده يكيما كرما يماحكني 

اكهابأ•مند والتفاعي؛ي ٠ •المجروحين في المصنف روا، ت معيق )١( 
فيللسكري وءزاْ ه، أنس عن ( ٦٦-  ٦٥)و/المعال• اممز ش وبنحو، (، ٩٠٧)

ثيالمراس الحافظ وصئفه •الكامل• في ومو عدي، وابن رالأّثال•، 
فيكما - بالوضع المعاني ءل؛ه حكم وند ١(، ٤ ١ )Y/ •الإحياء• احاديث تخريج 

وصممه(، ٢٢٨١)الخغا• •كثف في المجلوني رضنخه -، ( ١٤٧)المجعوكة• •الفوائد 
\(.U'T/yاووصوءأت•)•يكر، في النقي 

لملمه.صن.،هت )٢( 



الفضلاءونزهة العملا* يوضة 

قالقال؛ سيبة، ابي ابى حيثني المعدل: المهاجر بن محمد اخبرنا 
الأصمعي:

طلبعن سر نن الناس أعجز من *إف الأعراب؛ من رجلا قال 
يحسنؤإنما مودتهم، فأصاع متهم ذلك ظفر من مه: وأعجر الإخوان، 
لضه،.الاختيار أحس من لغيره الاختيار 

ذايكر0 ولا الوداد، تعاهد في يقمن لا العاقر هي: جاتم ابو نال 
وقولعلانيته، يوافق.؛^٠ بل نمن، وذا لوثض 

حالهمافي ليزيد الخلل، بينهما يتمو 'تآخص في خر دلا 
١^:سل،مان بن او>ير عبت انشنني كL .لتج 

منجىغين ند حنلن رنن صده الود سخ لا من ١^^٢، لحا 
أمجيلكل خدان الوصل هملى بدائم نس لوئين ذو هو ونن 
ففشيزلغيته وآثا لخيو لقاؤه أما تالنين، ذو هو ومن 
يرمنكل آساب بمها نقلمع نفلره العين ك نمءلم، إن هو ومن 

الأعرابي:لابن الساوى محمد بن عميو و١سدني 

كاتارأ،إذا رد أو الثشاءة من صاحثها مس قي الذي سدي العين 
كتمائاالصير قي لما يتطخ لا بها يصد همس له البغيص إن 

سيائاالهالك، صمير من ثرى حتى ماكته والأفواه سنيؤر فالعين 
البسامي:محمد بن علؤ و١سثي 

؛ار؛—سضولا ام ئغلا نوارص ه نمزود تزال تلا وحار 
شقيمتلا آيت، انده معنه مالود ائي نالدار ئرين، 

افُ:لحا )٢( الفاد. الدعل: )١( 
شاء.بما اتهمي محي، غاب ؤإذا بقابك، انتفع لم ناش إذا اى: )٣( 
الكراهة.اكاءة: )٤( 
المضار.القوارض؛ )٥( 



لمتاجمينا بين الوداد في التلون ءترامية ذكر 

ثسمقالب صالوعه وئحت ا نالتقيإذا لأم المبادر نب
الأبتاوي،بكر بن محمد بى احمد حيقا الخلادي: علي ابي بن محمد أنيانا 

اليرني*عمران بن الملك عيد بن هشام عن 

\صي: ٠٠٣١قاو 
إخاءممأردت إذا الئحاj انل 
والتقىاليابة بذي شرت غإذا 

نله- محالة ولا - بزل ومتى 
مدصعم الض مض الخنا يإذا 

دئم-مدلا،أمورمم دتوئنى 
فاش1دلأامن غرين ليدين اب 

فارددررأيك ضل أخيك فعلى 
فاقثاJل٤،قاموا اشى مذ وراث 

عنالوليد، حيئنا الم،باح؛ بن محمد حيتنا قحهلبة: بن اف عبد اخبرنا 

تال:كثير، ابي بن يحيى عن الأوناءي< 

فإنالأول، بالصب ^، JLp'بتي، اريا ت لاينه داود يس سبمان قال 
بميله،.لا الاجن 

سد؛بن بكر بن احمد حيثنا القران؛ سعيد بن محمد أنبأنا ".!جج 

لهوكان يالكونة، اعرايي اكان ت نال حين ين محمد حاوثغي 
لالشداممعديم من الأعرايق فاتخذه ونصيحة، مجودة له تفلهر وكان صديق، 

للاعرايئ،تفلهر كان مما يعيدا فوجده فأتاه، أمر، الأعرابي حرب إذا 
تيقول فأنشأ 

على*مرحيا،آواركيم،آنتوحالكا،بزايي لبس المرء ود كان إذا 
كذلكاإلا لبى ٣ أف فنحيتا ان ك\شم'\ إلا نك ولم 

مالكاصديقالث، مجن الثريا وعند يشه ونمنك ول، معائالث، ي

■سعتد من؛ ترير المل• ائاية؛  ٢٢١وتأئل• تفرس توئنن؛ اختر• أيل؛  ٢١١
ت.لصلح الليل يرايك عله عد أي: )٣( 
الرءات.كثف الش: هض والمح. الفحش الخا: رأ( 



الفضلاءونزهة العقلاء ؤوضة 

شمالكاهاتالئها حيرا لتسل مئْ يمينك نئن إذا وأتت 
^ijr  بقؤل:اش عيد بن العزيز عيد سمعت فؤل: المنير بى محمد سمعت

حازم:بن محمد قال 
فش'إخوان الأخوان من يإن 

ط؟»والأهل الخال ؤإحوان»مم 
الهيا«اصنه امتغنيغ إذا جواد 

ظهر؛حلم الذي حاولت آنت فإن 

و*مرحثااالا،الإله* >احثاك ؤإحوان 
ضرلأنيو'\ بنوى لا وذلك 
ناطلتأوالقرض المرض إلى يقول: 

أهرناالنمل ئي منه الئريا وحدث 
المتقلب،ولا.>احي التالنن، يمادذ لا الماقل ه: جاتم ابو تال 

دلابغلهر، ما فوق إلا يقمر ولا بقمر، ما مثل إلا الوداد من يقلبن ولا 
مها؛والدخول إحداثها تبل ككونه _إًلأ بها القيام عند - المواتب في يكون 

كذلك.يكن لم U الإخاء س بمد لا لأنه 

السىتحلف بن محمد أسدني قال: المنذر، بن محمد واتشدنى .!عج 
خزاعة:من وض* 

ودني؛يمانهمن أحي ولص 
؛!JbJL*كنت إذا مالي ماله ومن 

الرحاءعند ئحنين فلا 
وامرحثا*أنتأ وماهوإلا»كيم، 

الدائبض لدني ص أخي ولكن 
بغادلأمدهر عمى إن له ومالي 

الممائبعند الأخوان ثئكر ثقد 
الشمالبكرذغ ددبع د؛-المجض 

ابومعاوبة:حيئتا الميباح: بن محمد حيقا فحهلية: ابى اخيرتا '.لأ^إى 

أمبالحكمة! ني ءمكتوب قال! أبيه، عن عروة، بن هشام عن 
أبيك*.وحل؛زإ خليلك 

الابمائ.الكثم.: )١( 
بالتراب.المليء الترب: اللح. نواة فلير ش اكي النتطه الشر: )٢( 
ممسن.ب نزلت بغارب: سئ عضئ )٣( 



نمتاخنينI بين الوداد في التلون ضاصت ذكر 

الودادصحة معرفة على الأمارات أعفلم من إن ه؛ جاتم ابو فال 
منالقالب تضمن ما إلا ثدي تكاد لا فإنها لحظت، إذا المن ملاحفله ت وشه 
بقالبه١^ يعتبت فالعاقن؛ الصد، من الضمين يجنه ما لخفي تكاد ولا الود، 
تخثله.شيء صحته معرفة عن يرده لا ملكا بينهما له ؤيجح أحنه، وعض 

الدهلي:ااح،أن بى محمد حيتنا المعدل: المهاجر بن محمد أحبرنا ولقد .لقج 
الدباسملأ;إبراهيم بن محمد عن المدائني، محمد بن علي حدتنا 

شكلةين إبراهيم وعن -، المهدي مولى - الحجاج بن اش همد عن 
ماتميز أن لك فإنما تكري، ما أو ئحب ما أظهر من أن ®اعلم ت نال 

ضميره،أمر  ١٠تعرفنآ أن لك وليي لمانه، أظهر بالذي تلبه أضمر 
لسانه.لك يدي ما نحو على فعامله 

أقول:ذللث، وفي 
ننؤ0نقيب إذا الميء ليس 

نإنهأحث، ما يتلهن كان من 
ؤإنمابالقالوب، أعالم والله 
إنماالث،، ذلحلامح، يقال ولقد 

الننإسأا،المسي■؛ بمنزلي عني 
المحسنالأمين بمنرله عندي 

يالألننضهي لل، بدا  ١٠لل، 
بالأعئنمنهم لكا بدا ما لك، 

علىشهادة أبين الأعثن أن وزعم ذللته، ني خالفني خالي أن غير 
•الألسن من القلوب في ما 

نيايما صدك من لي بدا ففد بعد، ®أما I رماله ذلالث، في وكتب 
ثغضك«.من لي تضمن ما لحهللث،لآ، يزد ولم ودك، من 

ذللث،:أمقل في وكتب 
ؤئخسهاآحيائا المداو، يبدي مكتغما آحبستؤ إذا أحث، وما 

إساءته.حمش ت ّوؤء تغيب ، ١١
انمن.اسظ: )٢( 



الفضلأ،وتزمة السلأء ؤوضة 

قويهاوالعين بكتنها غالقلب كاط أساء تف في تظل 
أحماليهامن أر ٠-أنها كان من محييها عيتي في تعرف والنفس 
أدييهاءأشياءلولأسأماكث ض ض سؤ قددك باك 

ميالحبن محمد حيتنا الموفي: محمد بن أحمد حيتنا الخلادى؛ احبرتا ".ؤيج 
قال:البغدادي، 

المحبفي ثعرث الحب ادلائذ يقوون الحجبي إبراهيم سست 
.L• لساثه ينطق لم إف ؤ- 

mmrnn



واحتلامهماكاس ائتلاف ذكؤ 

واحتلافهمالناس ائتلاف ذكر 

jv. ]بنالأعلى عبد حتتنا الئختيانى: مجاشع بن موسى ين عمراي اخبرنا ؛؟
تأبيه عن !^( ٠۵أبي بن سهيل عن سلمة، بى حماد حلتنا اانر،سى؛ حماد 

جنود^^ ١٠الله.ت رسول نال نال؛ ]خهبع[ هريرة أبي عن 
اختاJفا١١،.وماتتاكرمنها اثتلف، منها فماتعارف مجندة، 

عنالثوري، سغياى أخيرنا كثير: بن محمد حدثنا خليفة: ابو حدثنا 
قال:الطئيل، أبى عن ثابت، أبى بن حبيب 

ومااتتالف، منها تعارف فما مجندة، حنود ُالأرواح عالي* قال 
ا-حتالضا.منها تناكر 

-السابق القضاء يعد - وانترانهم الاس ائتلاف سبب هلء• هازم ابو تال 
بينالألفه وجدت الثوحان تعازن فإذا الثوحين، وتناكن الروحين، تعارف محو 

.جسميهمابين المرته وجدت الثوحان تناكر ؤإذا منيهما، 

حدثنامهران: بن اف، عبد بن محمد حيثنا المهاجر: بن محمد أنبأنا ولتي ■.ؤيج 
يحيى:أبى عن عياش، بن بكر أبو حيتنا اثئار: يعقوب بن يوسف 

لثحبنى.هذا إن ت فقال رجلا عباس ابن ارأى ت نال مجاهد عن 
تعارففما مجندة، جنود والأرواح لأحه، إني قال• علملث،؟ وما ت نالوا 
ا.اختلف منها تتاكر وما ائتلف، منها 

جثانوابن (، ٤٨٣٤)داود وأبو (، ٢٦٣٨)ومسلم (، ٢٩٥)T/احمد رواء صحيح؛ )١( 
ه^^ ١٠ص ( ٣٣٣٦)اليخاري ورواء (، ٦١٦٨)8صمم،« ،ي  ائثه



اثفضلأءوترية اتعقلأء روضة 

الخلادي:علؤ أبى بن محمد وأسلتي .تكج 
تالأبناوى بكر ين محمد بن أحمد 

ثعترفي1لآ،دواء الأرض في لله مجندة فر>اث\ئ الون الشإن 
ئخنلدنهو مغها تغاكر وما 'وذتلئ> نهو مشها تعارف نما 

بنالحكم حيتنا الوليد: بن يشر حيتنا ؛■البحيرة(: مكئم ابن أنبأنا ".ؤيج 
الملك:عبق 

وإثإق<لجم عن ولا ت تعالى اش نول ني قتادة عن 
فقلوبهماه طاعة أين فأما والطاعة، الرحمة »لقال: [، ١١٩]هود: 

قلوبهماللي معصية وأهل -، يبارهم تنوممت ؤإن - مجتمعة واهواوهم 
٠ا ديارهم اجتمعت ؤإن — مختلفة 

الكريزي:محمد ين منصور وأتسدئي .ؤتج 
منيمانوالسنان القالب ولا آلم، والمالن، العينان سصر نما 

قيمانذي هذا فنعرف لذي ذي سرض روحان هما ولكن 
منالمرء فيه ما معرفة على الدلائل أعظم من إن ه: جاتم ابو تال 

خليله،وين على المرء لأن ويودْ؛ بمحاؤثه بمن الاعتبار هو لسكونه• مله 
الدحافولا - شيء على أدث شيئا رأيت رعا م• أشكالها على الماء دءل؛ر 
الصاحب.على الصاحب مثل - النار على 

.لئق[وأشنيالآبرش:
اةشا مو ها مإذا المرء بالمرة اس يق
داةر١،آءالخحة ذا .A احث إذا ئ نالوذو 

اةيوآشابص قمشيء اللى عشيء لول
اةقلين يحيل دلروح الى لعروح لول

الجرب•المن-• بمح - الم ا ١١



ذكؤائتلأفاثناسواحتلأض

أبيعن سفيان، أنبأتا العبدى: كثير بن محمد حدثنا ت خليقة أبو حدثنا 

إسحاق؛

.الناس اراعسر قال! هبيرة عن 

بنمحمد حيثنا حيارىت v١موسى بن محمد حدثنا المهاجر؛ ين محمد آنيأنا 

بقؤل؛أبي سمعت قال؛ الضبعي سليمان بن جعفر بن الحسين حيثنا المئوي: صالح 

معالحمام الهلير، كأجناس أشكال راالناس ت يقول مالكا سممت 
؛الصنو مع والصنو البهل، هع والبعل الغراب، مع والعراب الحمام، 

شكلها،.مع إنسان وكل 
ا؛لآنصاريثبن الخنتم،ر وآسدني .ؤيج 

ونداحلهأحيانه مرمم وض زينه قومه ني الفض نربن 
تشاكلهما إلى يهوي امرئ وكل مش الماس من شكل امرئ لكل 

اليغدادى؛زنحى ين ١!^ عبد بن محمد وأنسدنى .ؤيج 
رلأ؛دغام؛موئا نأت فلم ودا ثطرحا امدلت وبئ حك كث إن 

ُامغ;جميارالأمافىمظذكلدب؛فىالآدكاوس 
ؤيفارقه، نففي المريب مماشاة يجتنب العاقل هه: جاتم ابو قال 

بامرأ عاشر ومن بهم، عرفا قوما صحنا من لأن دينه؛ في المتهم صحة 
صحبةمن بدا المرء يجد لم فإذا ثكله، أو مثله إلا يصاحب، لا والرجئ إليه، 

منهرأى ؤإن به، عرفا إذا يشنه ولم صمه، إذا زانه من صحبه ثْمى الناس، 
سألؤإن ابتداء، عنه سكت، ؤإن سترها، سيئة منه رأى ؤإن عدها، حسنه 
أعطاء.

ومابواؤلتها، بخلاف ظواهتها تكوف الماس أحوال فأكثن اليوم، فأما 
٠بما إلا عشريهم أشبه 

صغير.عصفور الصعوت 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

حدتناالفضل: بى السهد عبد حدئنى البغلأني: يعقوب بن محمد احبرني .ؤيج 
التباس:سهيل بى الحسن 

*قال»ح، ،ع إسرائيل بني في عصفور اتكلم  ijliعبيدة أبي عن 
الترابفى دفنك قال: العبادة. من قال: لماذا؟ انمازك العصفور: 

ؤاسي.هذا قال: اثر؟ هذا نما قال: التواضع. من قال: لماذا؟ 
ليأفتأذف قال: بيل. اللعابر أعددته هذا قال: العلعام؟ هذا ما قال: 
العصفورفجعل بعنقه، فأحد مرة، العصفور فنثر ت قال تعم• ت قال فيه؟ 

.١١أبدابعدك قارئ ثغرتي لا واممي ونال• • ثع ثع نغ يقول• 
للاقيشر:طير آبير بن محمد ر١تسدنير .ؤثج 

غالم،عن يخئئ شاهدا أو نحوه أو الملم تبغي كنت، إن 
يانماحبالخاحب واعسر ا الهمأمبالأرصل اهمبر ن

الواسطي;حسب بن إسحاق بن محمد وآتشدني 
وخالسلنغشى عدو سهم الثموا إذا الرحال أرد١٤ ثنارل 

وئقيلصاحبته إذا حقيم، ضنهم والناس الاس أمرر كذاك 
الأنصاري:بلال بن المنتصر واسضر 

١^^١^٢،القرين مقارنه واحذر نعاله رصيث، مى نرينك اجعل 
محاسلكل منه ينهجن لقرينه شائن ئربمن من كم 

فإذابه، يعجب المرء رآه إذا من، الناس من إل هع: صاتم ابو فال 
بهيزداد لا نم يراه، حين ثبغئه من ومنهم عجبا، به ازداد علما به ازداد 
وانترايهمانديما، الثو->ين باتفاق يكون فاتفائهما نفثا، له ازداد إلا علما 

-حاديثج يغص غير من - حياة فراق اقترنا نم ائتلفا ؤإذا باقترانهما، يكون 

أملم.واه الامحتاق. صوت لعك )١( 
اولإثسر؛ننبماب.الشائن: )٢( 



واختلافهمالناس ائتلاف ذتؤ 

الوجع.والأسث الففلع، الموت فهنالك ممات، فراق أو 
تأسنا،وأشد كابه، وأدوم حسره وأقلهن عمه، أؤلود موس، يكون ولا 

منأمر ؤلعما ذائق ذاق وما المتاحتين، بين الفراق موس، من نالهما وأكثر 
القرسن•وانصرام الخلن، فراق 

سمعتيتؤل: سهل بث معمر سمعت قال: الخطير يعقوب، بن محمد حسا 

بقيل،؛مت بى جعفر 

تيقول كدام يى مم سمعت 
هارينمحليهم تكر ين لبتمرضا أن القرناء يلبث لن 

حيتناالبربري: حماد بى احمد أبو حيتنا المعدل: المهاجر بن محمد أنيأنا •.ؤثج 
بكار؛بن الرببد 

إذاالعتاهية أبو كان قال; _ غنية أبو موسى. بن محمد حديي 
وقال:فودعتي الخروج، مرة فأراد إلي، يجلس المدينة قدم 

االأنام جميع عن مات، من آثعل ا فمؤإلأ ئجتمغ نعس إن 
السمري؛موسى بن محمد أنشئنا قال: علي' أبي بن محمد حيثنا .ؤتج 
الشيباني:الأعلى عبد بن أحمد أممذنا 

منمعالفراق عند إلفه إلى يميثه يند ممن عجنا نيا 
شمابالأحئة المطايا وأيدي جدة جد قد السن رأيت، ولما 

تدمغوالعين بالةاو_، نصانحته رأيته لما التوديع عن صنفث، 
للبحتدى؛فياْرا ابذ وأسسي .قتج 

أوبمرائف،املث،شاء قلت\وكض\نطإلأبخ جث 
ألابكيلم ردت، م-بوم يري ن في ني عدللاث

ماتاوث،را،عنُت، تفح صو ا ئوانمث، يحئإني 

انمن.ءلرف< ماتلئ،: الومع. مسل ءرب،: سيل. سغح: )١( 



الفضلاءونزهة اثعقلأء روض4 

ائكنواعتصنك عند غ المود يخثى ا موعفت 
ئرائكمن أمرب وحرجت ا عمت نذاك ركت تف

الكريزى:محمد بن متصؤر وأسيني .ؤكج 
تدمع؟١^٥ دوي من لبين وعيني تمرغ النين ظ يوم كل أفي 
الدهنبه يأتي باليي ولا تفيقه مئهيامها هع النفس فلا 

أمأاومتبن بددار ين محمد وأنسدنى .ؤغج 
انيJbعليك يقصى نما فليس واصطبن البين من ئجؤع لا فلب آيا 

الطوابعحوس من لذعتي بمرك مؤمنا كث إن الرحمن عر نيكل 
بواقغفنمس نق1نْ لم وما واقع اث يذر مد الدي وكل 

ه:لتفالاندلسؤ حبيس بن يحيى ين الرحمن عيد وأنشدني ".نقخج 
يغطسلا لسايه الجواب وعن به قالفي بما مدامنه ئفمت 
موئزرىيئ أمأو مريص دنص النه تثقامي مما فكسأنه 
يعرىار نالود آمل لمراق أحشائه في الآد-جان وكأنما 

يشم_ئقأمابه أحبان بمن نالؤة من له وهل الئالو كيف 
فراقمحي الجنج إظهار إلى جب اله: جاتم أبو نال 

مضمرعلى الشيء ورود ثم المضاء، يوح_، بما الرصا ترف هو ت تين المتوا 
عاليالمعاقرة ابتداء فى تمسه وقلن فمن نديما، عليه انهلوى ما بضد الحثا 
عملته،على منه المكروه ورود وتأمل صحبته، من عليها الجميل ضد ورود 

مايمقدار إلا والاحتراق، الأست، يذكو ولا الفراق، محي الجزغ تفلهن لا 
إظهاره-العلم يوجب 

ومدحالعليور للما إلى حرجوا إلهم حتى المراق، بجماعة أؤيع ولقد 

المرض.لازمه الذي الدنف: )٢( والولع. الشوق اكهيام: )١( 
رحل.ياي: الميانء الثلإ: )٣( 



واختلافهماداس ائتلاف ذكر 

الخراب.. نوح لس وتأولوا ،، 
بنمحمد بن عصو حدئتا بااواسْل«؛ الاطان سنان بن احمد بن جعفر ١نبآنا ".وآج 

الثليل:أبى عن الئريرى، حدشا الأعلى: عبد بن الأعلى عيد حدثنا الضبعى: عسى 

\سحتحيث والحمامة الغراب نؤح ابعث هال؛ مراوح أبي عن 
قاما- الأرض I يعني - الجد له ان يالتم®الجودياا، على فينة ال

فجاءتالحمامه، وأما منها؛ ؛أكل عليها، شم■؛، جيفه، فرأى الغراب، 
وأمابالبركة، لاJءمامة فدعا فال؛ أحمر، بطين شجرة عمن على عاصه 

ثدييا١١^٢،.فولا له وقال قلعنه، الغراب 

ينمحمد بى أحمد حيثنا اليغدادي: الحسن ين حعقر ين محمد أتبانا 
:JL2ا1دعوى< الممس 

فلماغربان، أرع له فاشترى ُلسىُ، أمرث، منصورت بن نليم قال 
فتلتهنحض يالئوط تضربهن وجعلث، وكممتهن، و؛كث، صرخت، رأئهن 

تقول!وأنشأن جميعا. 

الغربحدر من القالن، فعيار لبغى ببين الغراب نائي لقد 
ترام،وائود عد بأى نوتلمنى دار ئمايى غدا ث ونال 
فىمعتالث، الدهر أكل ئممث،-ئحلث،-سغراب I فهلت، 
الأحباتلا،عن النجئ، بتفريق - حيرا لمست، لا - أولعث، لقد 

التنر.ويتسكيتهأ المزابل. _ت المم شح . الذنن )١( 
صحيحنقل إلى ؤيحتاج _، كيته العلن على الغالب كان ؤإن - غيه يتوتث مما هذا ، ٢١

 _c المعصوم.٠عن
الخارواب!ك,الشاب: )٣( 

منونحوا الفراق سبب وأنه -، الغراب ذم في الغائمة الأحبار وكذا - الخبر هذا ، ٤١
يأتناولم غيره، معل المسكص المخلوق هذا يذم ولا شرعا، مرفوض كله هدا ذلك، 

ولمعنه، المنهي التشاؤم باب في داحرأ أنه عن فضلا المعلهرة، الشريعة في هدا 
أعلم.واطت المجب. هذا بمثل تعالى مخلوقاته بتعذيب ورسوله اظه يآمرتا 



اثمضلأءونزهة العقلاء روضة 

تاوتالطرقي، طي بن إبراهيم وأنسدنى .ؤئج 
إسحاق:بن علؤ 

بقربصغ ؤيحك البين غراب 
بمومكل ب1لممثق ادى نئ

لريبعن ييشك الله أداني 
عجنيالبجن بوم آمئت كما 

بالمعادؤنحك صحت قد كما 
نمادى؟لا لك؛المواصل نما 

فيالحزانه وألميت 
محمدبن الكبير عيد حيتتا ب»همذانأا: يعقوب بن محمد ين إبراهيم انبانا ■.ؤئج 

الأنسي:

فإذادار، باب على بالبصرة ارمررت نال: أصحابنا، بعض حنتن١ 
يديهاوبين الدار، صاحبه فإذا الدار، من فدنوُئ، ،، تجليلغراب، ؛مومج، 
فمليالغرابج؟ هذا فى ايئن تتقون أما _J؛،: بجنده. تأمر وهي جوار، 

فيه:فيل الذي الغراب، هذا رن 
آلخ،والخ؟نيل يني، ١^٠>، آلأاعراب،يقد>تبالذي 

البريءتأحد نراك ما واه فقالت،: الغراب،: ذاك هذا ليس فقلت،: 
.الغراب،،٠بذللئج تثلفر حس بالقيم 

علىوالأشعار الحكايابؤ هذه ثاكل ما ذكرت قد ه: جاتم ابو فال 
امماي،؛هذا في كرارها عن ذلك، فأغنى والفرامح،*، ارالوداع كتاب، في التقصي 

الممول.الثيء إر والإيماء المحصول،، الثيء إر الإشارة فيه شرثلنا إن 

mmmm

الصقور.الثناء؛ متلمه. نرث؛ )١( 
الألم.الخزانة: )٢( 
اهرع ر لا:جل؛ وهذا )٣( 



ؤاكرامهمالإخوان زيارة على ذكرالخف 

وإهكرامهمالإحوان زيارة علمحا الحث ذكز 

بنحماد حدقنا اليسكري: معالح بن يزيد حدقتا سفي1نت بن الحسن أنيأتا '.ؤقج 
رافع:أبى عن ثابت، عن سلمه، 

لهأحا زار رحلا ٠^ اش رسول عن ]ه[، هريرة أبي عن 
لذت فقال تريد؟ أين ت فقال ،، ملكارمدرجته على القث فأرصد تريه، ني 
لا؛ت تال ،؟ ئربهارنممة من عليك له هل ت فقال القرية، هده ني لي أحا 
-وتعالى تيارك - اشَ آن إليك اض رسول إني فال: اش، في ك أني إلا 

أحثءرص.^١ أظ، 

وتفقدللاخوان، الزيارة نعاس العاقل على الواجب هدت هناتم ابو فال 
معنينIمصادفة على يشتمل - الزيارة نصدم في ء الزائن لأن أحوالهم؛ 

ذلك.يفعله الأجل في الدحر استكمال ت أحدهما 
تقلم اه، في له أخا زار إذا الرجل ررإن القدئء: بعض فال وقد .ل1آثإ 

منشجرة ص ولم م؛شل؛،، مللث، يحتته لا متأئقة بتحية حثاه إلا مللئ، الماء في 
اض،في أحا زار فلأن بن فلاق إن ألا : صامتهانادت إلا الجنة شجر 

ذهابه.طريق هيرجته: وأتني. أعد أرصه.: 
•سها إله وتنهض بإصلاحها، تقوم تريها: 

(.٥٧٦)حثان وابن (، ٢٥٦٧)وسالم (، ٢٩٢)؟/أحمد رواء صمح: 
آحر.بها ثحٍيه لا حديدة، بتحية نلك كل تحييه أي: 

.هداعر شرما دليلا (:؛ ۶١لا 



اثمضلأ.|وئرهة اثعقلأء روضة 

.معايغنمتين الانقلاب ْع المزور، بالأخ بالؤانسة التلدد • والأحر 
النلابي:حيتنا الأنمعارى: محمد بن عْرو انباتا ولتي .ؤئج 
]إلى[يأوي العلام عتبه اكان ت نال العد.اتي رجاء بن اممه عبد حدتنا 

يومكان نإذا بها، راحل الإلى يخرج ثم والصحاري، المقابر 
عليهم،،.ملم إحوانه، ورأى الجمعة، فنهد البصرة، لحل الجمعة 

حيتناعفان؛ حنينأ شيبة؛ ابي ين بكر أبو حيتنا سفيان؛ بن الحس حيتنا ■.ؤئج 
تال:مسيختنا، بسى حقئتى سليمازت بن جعفر 

لأرحالمرة عر آنف أحوني الإنما ت نيس عبئ بن عامر قال 
بهاولأل إحوام،، بها ولأل الهواجر، وي مودنيها، تجاوب ت خصال 
•وطك،" 

حيتناالحطايي؛ يشر ين محمي. حيثنا المعدل؛ المهاجر ين محمد انبآنا هإوآث 
تال؛اكبمىأ سهل بن محمد 

المقدسست، من الجراح بن وكيع ارجاءني ت تقول الفريابي سممت 
ولكنىعليك، طريقى يكن لم محمد، أبا يا ذقالت بنمرة، محرم وهو 

الماركابن وجاءني ليله، عندي مأقام عندك. ومحب أزورك أن أحسث، 
أبايا فقلتؤ: ثلايا، عندي فأنام المقدس، بيت، من بنمرة أحرم وند 
أيام((.ثلاثه الضيافه لا؛ ^١^ أيام، عثرة عندي أنم الرحمن، عبد 

همربض•عليه الزّبارْ مح، الناس ه•' هاتم أبو قال 
الخلل،وجود عن وتمى أخيه، وبين بينه الحال صحح ص فمنهم - ١ 
الزيارة،من الإكثار له أحببت، النعت(، بهذا كان فإذا فيه، البغض وورود 

يورثلا ننته هذا من بين الزيارة من الإكثار لأن الاجتماع؛ في والإفرانل 
١^١٧^.في يزين. صنته هن.ه من بين الاجتماع »ي والإنراثل الملالة، 

احرن.ت تنف ( ١ ) 



و|ضامهمالإخوان زيارة ض ذتزاسف 

دلايواحيه، من وبين بينه الرد نتحكم لم من الاحرت والضرب - ٢ 
لكنفإذا تبال١،، ٠Jيتذلأن فيما سهما الحشمة ارتفاع إلى الحاد \ى 

إلىِ>ئى سهما ئها الإمماز لأن الزيارة؛ من الإقلال له أحبت المن بهذا 
.ملذوذ ممتؤع وكل مملول، مبذول وكل الملالة، 

الزيارة؛س الإكثار بنمي صرخ ممره أ-؛مار التي. عن روى وند 
تزئئغثا، أنن قول: حث .١٤٤٤ 

ؤإحراحهاذكرها عن فتشك؛نا النقل، جهة من حبت منها يصح لا أنه ا؛لآ 
أشعارهم.في ذكروها حتى الناس بعض ذما ؤإليها الكتاب، »ى 

البغد.ادىتزنحى بن اش عبد بن محمد أسيني ما ذلك من 

 Jماسث افسخ، نرث، إذا بزا وكان > السؤ تال وتا
وخئارممفأ ررئه نن إلى تزدذ من ئ وأئ4ل 

عليتأبي بن محمد وآسيني [ .١٤٥٢
ص4الا،أمن، حين و\ذئ ثحئ-ا لي نك رأيإني 

ذنبااسحدنت، ولا حدئث، نلألة للا عدش، قن
امثىالأّدنساءُوت: لالأل

حسناا1شديانيت احمد بن خالد حيثنا المعدل: المهاجر بن محمد آنبانا 
قال:اليواسى، الرحمن عيد بن حميد حيئتا عييسة: ين سعيد 

المهنة.شاُب أحاْ أحدهما رأى إذا بعضهما عن يخجلان زالا لا ت أي )١( 
ريي،المنير،(، ١٧٠٤)لي،الأوسط، واتجراني (، ٢٥٣٠)اسوي روا، حن: )٦( 

نيوالخطابي (، ٦٢٩)والقضامي (، ٨٣٦٣)ض،الشعب، والبيهقي (، ٥٦٤١)
ه-ذر رابي، عمري وابن مريرة أبي حدث من درئ يند تهذيبي(، )٨٩- •العزلة• 

هعميد ين الذ همد رواية ، ٣٢١Mالزوائد•)•مجمع في الهثمي الإمام حئن وقد 
لعير•،.•صحيح (: ٢٥٨٣)والترهيب، الترغبي، في،صحيح الألباني العلامة وتال 

.ث،ئاصثا: )٤( الممة. الث: ارة. يزنزر: )٣( 



iJajj  الفضلاءونزمة العملاء

يالألتهاء؛إلا تزداد لا مودة أكل ت يقول صالح بن الحس عث مس 
•الحولها.

كثرةضث،، لم الإخوان، وبين بينه الحال صحح تن ه: هاتم ابو قال 
أضئإذا والوذة سهما، الحال لاسحكام الاجتماع، تثئ ضثْ ولا الالتقاء، 

ولمالحال، صحة نفس ني يمسمأ لم من وأما مدخولة، تكون الالتقاء نله بها 
وستثمرألئلا به، أولى الزيارة في الإكثار من فالتوهي الوداد؛ أمجاب بمستحكم 

يينذ•
المعبدارى؛محمد بن أحمد أسيني الخلادي: وأتسيني .ؤهج 

مماالهجر إر دامت، إذا تكون إنها الزيارة بمإقلأل صلياك 
دائناينام المaأز رأيمت، نإني 

.رتهث[وأسيصي:
اوولبمساس__

ةثييق ديحمالإن 

أمستماهو إذا بالأيدي ؤينال 

شجدةامكالثوب كون تب 
عسراك نزال يألا 

تمام:لأبي أرس بن محمد بن أحمد أرس ابن وأسنني .ؤقج 
تتجشناف-ررن، لديجاحغيه نجلي ايثي ض المرء نمام لطول 

مهمإيلمت، الخالق إر مأب نيدث* الشس رأبت فإني 
الوليد:ين حسبن حيتنا رئحويه: ين حميد حيتنا سفيان: ين الحسن أنيأنا 

قال:مليكة، أبى ابن عن المؤمل، بن اث عبد حيتنا 

رتابيتخش الذي جبي، علي الناص *أكرم هماسث ابى قال 
الناسحنىبملمزلأ®•

حيتنابن محمد بن اف، عبيد حيثنا —ءبييوتء: ب مكحؤل أنبانا ■.ؤهج 
بشيرتبن سعيد عن سلمةأ ابي بن عمنو 

الاو^سة.الأبية اوئز.د: )١( 



دإضاجهمالإخوان زيارة على ذكزانمث 

،اأامأبمء،هل نحممحإ ءامؤأ أثي، ؤوأ-ثوئ ت تعالى قوله في قتادة عن 
قال؛[، ٢٦ت ]التردي حنجبه نن  ٢٠٠^^،^في ايثمعون قال؛ 

،.1حوانهم«لإخوان في اتثمعرن 

المفترونفال كما - لهم تعالى اطن يتجيب اي؛ )١( 
ساركربهم المؤمترن بماله سؤال كل في عامة والآية الاسجابة، من نؤغ مذا )٢( 

وتعالى•



ايس،لاءونزهة اتعقلأم روضة 

معاوالجاهل امدحمق ممة •ْكر 

ع1مم،آبو حيتتا السنجى؛ داود ابو انبأذ1 نوفل: بن نصر بن محمد ١نيانا ■.ؤهج 
عنرة؛بن قبيل عن 

الجليسامثل .ت اه رسول قال ت قال ]}ه[ مالك بن أنس عن 
الجليسومثل عهلرْ، من يصبك ييثا، بملك لم إن العطار، مثل الصالح 

دحاتهءأمن أصابك ثوبك، يحرق لم إن ، ، المئزر مثل الثوء 
المرةأهل أفاصل من هذا عزرة» بن »سل ه: جاتم ابو مال 
هذامالك بن أنس لأن الخبر؛ هذا إسناد يحففل لم ولكنه وقرائهم، 

يحفظه.ولم ئسل به نقصر الني.، عن مجوسي أبي من الخبر 
النوكى،معاشرة ومجانبه الأحمق، صحية ترق العاتل؛ على والواجب 

العاقللأن اللثيب،؛ الفطن وعشره الأييب، العاقل صحبة لزوم عليه يجب كما 
تندكلم إن والأحمق يه، الاعتبار من أصابك، عقاله، من الحمل تصبلث، لم ؤإن 

بعثرته.تيست حمئه 

داودأبي بن إبراهيم حدسا الميحي؛ محمد بن الحسين أنبأنا وني، ُ.اةهج 
تأبيه عن حراس، بن سهاب حدتنا عئادت بن رهير حدتنا الدرلمأ-يت 

ءاهجرقال: - الصحابة أدرك قد وكان - عمرو بن ير نعن 
هجرانه،.من خر للأحمق نليس الأحمق، 

(.٢٨٧)يرقم تقدم وقد صحح: )٢( الحدادالقن: 



ساوالجامل الأحمق صفي ذكر 

حدثتاااربعيت يعقوب أبي بن محمد حدئتا المعدلت المهاجر بن محمد انيانا ".نؤهج 
الأصمعي؛عن الحساب، إسحاق بن احمد 

هه،طالب أبي بن علي يعجب فص كان تالت بلال بن ملمه عن 
له!فقال متهما، رجلا يماشى وص يوما فرآْ 

انيلياك ؤقالجهل أخا تمس، فلا 
اهآخن يحا ئيل ح أردى ل اهجن مكم ف

اةايمو عا مإذا رء ال—م برة مالاس يق
اهجوأشيس ايقمالشيء ن ملشيء دل
اهقلين يحيل دلقي—ا الالي عيي، لول

الآبر'م،•سليْان بن العزيز عبد وأس-دني .نتج 
الريبوأنل الثوكص دجايب دامسبجؤم التمييز لدي احثر 

ين،الأخد الأنوك وصحبه الفتى يئن العائل ننحجه 
ممنممدها للعاقل يجب الش - الحمق علامات من •' >ه جاتم ائو تال 

الضحك،في والإنراثل التثمت،، وترق الجواب، مرعه أمره علمته حبي 
بالأشرار.والأخلاط الأخيار، في والوسن الألممات، وكثرة 

عنهحلمث( ؤإن اغتث، عليه ، SJlJ؟ؤإن اب، عنه أعرصث( إذا والأحمق 
ؤإن(إليلئ(، أحن إليه أسأث(  o]jعنكء، حلم عليه جهلت ؤإن عليلئج، جبل 

أنصفته.إدا ؤيظالملثا منه، انتصمتا ظلمثه ؤإذا إليك، اء أّإليه أحنتا 
بماإلا الحمقى عثرة اشته وما 

الواس.هلىتإو،|حاق بن محمد كشينى 

فرصاكان وحمه ايلامث، نعليه حقولي يرى صديق لي 
عنص-ابرمت، طولها من ئم إليه طولا الجبال قف-ث، لو 

أرصاالأرض في أنيد أن واشتهى كبير غير صنعث، ا •—لرأى 
ابولي قال ^ ١٥الحنيد بن إبراهيم حدثتا القرارت سعيد ين محمد حد.ثنا ".لختج 



اثمضلأءوئزهة العقلاء روضة 

:الحميد عبد بن الرحمن عبد رجاء أبو - خالي حييني قال؛ المرح' بن ْااهر 

فإنهالسوء، صاحن، تمساحنا الأ فال؛ أيوب أبي بن سعيد عن 
.مي ولا ، ودْ يستملم لا المار، من تطعه 

الأنصارى:بن السمأر وآسيني .ؤتج 
سهوني الصوت وقعة ني واهمظ من الأحمق بسمخ لن 
نشيهمن الجاهل سلع  ١٠جاهل من الأعداء تجلخ لن 

لنسهني النجم كنعد ثرجى له حجله ا مداء والغمؤ 
المائرأنفد أن كما الحمق، أظالب؛_U^، ه: هاتم أبو تال 

لأخلاقاللزوم عليه الواجب كان الأحمق، بعثرة المرء امتحن فإذا العقل' 
منله وما ما على ا؛ه الحمد صن الإكثار *ع لأحلافه، والمياينه ه' نف

فيميدانه صحته في الأحمق حرى فإن له' التوفيى غيره حرم بنا الأنتباْ 
أوقاته.في حسني الكون، لزوم العاهل على فالواجب عثرته، 

بننصر حيتنا يءسا•: أنبانا - يوسف بن عمر بى محها« - حمرة ايا لأن 
قال:داود، ابى حيتنا الئيضعؤر: علإأ 

جواب،.للأحمق لكون،  I١٠ يقول الأعمش سست 

الكوُئاالوكه معن بمده لا مى الحمقى مجن ؤإن هه؛ هاتم ابو قال 
يطعه.ولا عنه الإغماء المكامن لحول عن يدفنه ولا عنه، 

فيالتجائل بمص تكلم، نحته، هن.ا من بمشرة امتحن إذا فالعافز 
الحالأُتجبعض في استعماله أن كما ٢، إذعازر الحلم بعص لأن ؛ الأحامحن 

العقل.نمثا 

واللت. لك،. للخضؤع ،، AiJbلأحمى ١ عن حلمك، أن يغمد ولعله الحفوع• الإذعان'؛ )٢( 
أش(•



متاوالجاهل الأحمق صفة ذكر 

ااواسْري;إسحاق بن محمد أسيني ولقد .ؤثج 
اد؛ملمضالآمحمجإر إض اب إر ذجا كنت كن 
ص ٢٣١٠.ذدب مس دش 

معهمج*إني تميم شاء دنن مقوم نإتي شاءتقؤبمم ننن 
أحرجحجن يه أرصص دلكنغي د٠اكتتأرضاصحذىدلأأحا 

مجرآ،أيايم والدو صدقوا ققد سماجئ، أنه ت الناس بعض قال فإن 
محمدبن علؤ وأسلتي .ؤقج 

ثرصيهإلاحين بمط وليس سخطئ إلاحين رصي لن 
نمببمؤإلاب؛ن ولابسرك ئكدمئ إلاحجن ودك دلاب

المعمرى:سغيان ابو حيينا يونس: بن سريج حييتا يعلى؛ أبو حيتنا ".ؤتج 
ذلكولولا أحمق، إلا يخلق لم آدم ُُاين ت نال الثوري سفيان عن 

لمسفنهئا<ء.
حيتنا١لرازىت الفضل بن عمام حيتنا القرار: سعيد ين محمد حيتنا 

تال:حرب، بن محمد عن يكار، ين ١^^ 

لككان ؤإن - الجاهل احير بمي، ُُيا • لابمه حن ين اش عبد قال 
أنالجاهن؛ نيوشاك عدوا؛ لك كان إذا العانز يحدر كما - ناصحا 
العاقل®.مكن إليك فيبق اغترارك، بعض في بمشورم يورثلك 

والعجز،والخمه، العجالأ، ،ت ل الأحمق شيم رمن •' >ه هاتم ابو فال 
رالتحاسد،رالتعرص، والمهاتهل؛ا، والوهى، والمقت،، والجهر، والفجور، 

والحيلأء،والفخن، والفحثنر، والعي، والهر، والغفله، والخيانئ، والظاللم، 
.والغماء والعدوال، 

الماحآ.اياجة: )٢( ثني. مج; ث.. ملجم; )١( 
الذل.موانم، الوقوف، المهانة; )٤( الأحلاق. الشيم; )٣( 



اثفضلأ،ونزهة اتعقلا٠ ووضا4 

فيقلثه يكو0 فإنه لساثه؛ الأحمق؛ ني الحمق أمارات أعظم من ؤإن 
لسال.ُه ثثلق قله على حظر *ا لسانه، طرف 

ني^ Sjj! وائل نحياو عنه تعجر بكلام ساعة يي يتكلم والأحمق 
محهمجز لا بكلام الأحرى الاعة 

صفته،هذه مى مخالطة وترف نعته، هذا تى مجانبه عليه يجميا والعا؛ذا؛ 
بأشجعهم ليسوا ،؛ ١^ ترى ألا عاشرهم؛ من على يجرؤون فإنهم 

•يرونهاإ ما لكثرة الأسد عل يجترزون ولكنهم الناس، 
الأرمني:ايرب بن يوسف بن محمد وأسسي .ؤتج 

آحمذصديئ له يكون أن من له حجئ عاقلا نعالي ولنى 
مصذىالصديق على الصاويؤ إن أحمقا تصادى آن الث، بتمقارعنه 

أبي:أسدني الكريزي: محمد بن منمؤر وأسنني خج 

هءدفل:القدوس عد بن لصالح 
نمحنهأن الأحمق احدر 
اس،جانمن رمعثه ا كلم

احشفزجاج ني كمدع أد 
أنصمثهإن سسوء ألكحمار 

مجالسفي ثة حالؤإذا 
برعييكي هئث نهن

أرزاقهمنمر اس شللعجنا 

الرب.نمؤحاء أحاو وائل؛ صحيان )١( 
المد.س امرئ جذ النط: )٣( 
الغمق.الخرق: )٠( 

الخلذرا،الأحمدكالثوب إنما 
فانخزىومنا *^؛ ٢١حئكته 

بمصق؟زجاج صدغ نرى هل 
ئهنجاع و\ى اس نالرمح 

دالأحريىرمحنه المجالس د أن
العمذأ*"،ني وتمادى زاد 
همرذاند ومدا ان عطنذاك 

اليقول.بائع الياتلت )٢( 
^،.٧١القديم الخلق: )٤( 
•وحركته غمزئه ثبمهئه: )٦( 



مئاوالجاهل الأ،عمق ذكرصفة 

بنالحميد عبد - هانئ أبو حيتنا القاضي: إسحاق بن يعقوب انبانأ .رآ؟ج 
ابيه:عن الميعمء عبد حيئتا اش عيد 

منو1أوه إف الحلق، كالثوب رءالأحمق ،! ؛LJمنبه بن ومت، عن 
ولايرقع، لا المكور، المحار ومثل آحر، جاف من انخرق حافا، 

ولأيائْلثأ«.;_^، 

،ثتملث، اعتزلته ؤإن ، عناك صحبته إن ت الأحمى مثل نهدا 
ايهملث،،إليلئ، أسئ ؤإن ئركل٤،، أعهليته ؤإن ^^،، من أعطاك ؤإن 
دونلث،كان ؤإن حمرك، ذودائ، كان ؤإن ، حايك، إليه أمررثا ؤإن 

عمزه.

الآبر'هما■سليمان بن ااعريز عبد وأنشدذى 

المصرالمح الرجل محولة في بمهيمه الرجاو من بمان اعلم 
بشغرلم بدينه يصاب يإذا ماله ني ممسؤ بكل نطنا 

اليغدادى:اش عيد بن محمد وأنشيني 

أعلممنلث، أنه جهلا ييعن، جاملا نشهم آن اء عغؤإن 
آلهممغك إنه ونالوا؛ إلمه تعجثا الئء؛ا أبصار وئثحص 
الروح،فيه رئت، من أعقل أنه ، يتوه-ملالأحمى ه: جاتم ابو فال 

ليمجهود الناص، ني مغض والأحمى غيرْأ العالم على ينم المحمى وأن 
أنكما الصالحين، وعند اض عند الأمر محمود ولا العمل، مرضي غير الدنيا، 

فياطب عند العمل مرصي الدنيارا"،، غي منوي الناس، إلى محثب العائل 
الدنيا.في المحالحين وعند الأحرة، 

طر؛اْ.تلمز تشم،: )٢( أصالح4. رئآص: )١( 
سك.أنكر ممرك: )٤( انمالث،. محاك: )٣( 
.مسدامجعول ننول: )٦( تخل. يتوئم: )٥( 



ارقضلأءونزهة العملاء روضة 

الجندي؛الرحمن عبد بن خْلاب حيتنا سعيد؛ بن المنذر بن محمد انبانا 
قال؛سليمان، بن اث عيد حيتنا 

المقبل^للأحمق مني أرجى المدير للعاقل *أنا يقول؛ الص كان 
الأنم،اريتبلال ين المنتم،ر واتسيني 

رسادمن تصاحب آن إلا الرشد وما غاؤنا ئصاحب أن إلا الغي وما 
بللدلا ميل بمن يكوئا لم bن نغليرْ إلا الإنسان بمحب للن 

اايساميثمحمد بن عنغ .وقجوأسنني 
تعبني سوى من ينه جالللأدب ارك تيس احلغل

١١^حال عند جهلا نغصب  الغضن،حال عند ؤيرصى عمدا  ١٥
العجن،حد حار قد عيج، قي ا جاءنكلما نه مننحس 

الأدمتؤموء كتاب ني أنلم آدسئه تسوء من ه ٠—ك—آت
حيتناالربعى؛ يعقوب ايي بن محمد حيتنا المعدل؛ المهاجر بن محمد انبانا ".ؤقج 

؛؛JL5العتبى، حسا ااد۵دريت موسى بن اش عيد 

منهأسر العقلاء •ع العيس بخشونة ®العاقل مول! أعراسا سممتا 
المهاءا.مع المش ين 

والوقار،والسث،، الجلي، العاقل: تيم من ؤإف ه: ياتم ابو فال 
والقوة،والعدد، والورع، والعلم، والحكمه، والنيل، والوفاء، كينه، وال

والعفو،والتواصع، الئمتؤ، وزحني[ والتمييز، والكياسة، والحزم، 
والإحساف.والتعقف،، ، والإغضاء 

علىيزايأا،لى ولا به، يديا< فنتئد العاقل، لمحبة المرء ونق فإذا 
كلها.الأحوال 

.>ا.منهيتقيد لا ض بجيلة يس، ألا العاقل على والواحن 

ثزايك:)٢( السامحة. )١( 



مئاوالحامل الأحمق صفة ذكر 

بنسعيد بن علي حيتنا اوسدويت عدي بن محمود ين محمد أنيأنا ولقد ".ؤثج 
بقؤل؛حنبل بذ احمد سمعت قاوت جرير، 

صومعته،محي يرام، ٠رمررث٠ محال! أنه دينار بن ماللث، عن أخيرث 
امتطتإذا ت مول فيما لي نقال وكلمته، فكلمني علي، فأشرف قائمه، 

وكنؤإياك فافعل• ■حديي•، من حائتلا الدنيا ربين بينلث، فيما تجعل أن 
_اا.يعيدا أو كان فريتا - تجالنه فلا حيرا، منه تتقيد لا جليس 



الفضلاءونزهة السلأء روضة 

الهلنوسوء اثءسس عن الرحر ؟كز 

بنري-اد — الحطاب أبو حلتنا بعئسدر،ت الرتام ١حمد بن محمد حدسا ِ.وثج 
ابيه:عن حيان' بن سليم حيتنا أبوداولت حيتنا -ث يحيى 

والظى؛٠^^٢ اش رسول قال قال؛ زه[ هريرة أبي عن 
تاغصوا،ولا ،، ثحئوار ولا ثجئوا، ولا الحديث، آكذن، القلي فإن 

.، إحوائا،ار - افر عياذ - وكونوا 

الرئي؛الححاج بن محمد بن جعفر حدتنا العقبى؛ عثمان بن محمد حدثنا 
عننادع< بن يونس عن المبارك، بن الد عبد حلتنا ااحرجرائيت حاتم ين محمد حلتنا 

تال؛ذياد' بن كثير 

الحسن- أخ؛الث، عمل عن أل تالأ ت يقول الحسن سممث 
.التجسس* من فإنه -، واليئ 

التجئىبزك الملامة لزوم العاقل عر الواحن ه: ياتم ابو فال 
اشتغلمن فإل -؛ ه نفعيوب بإصلاح الاشتغال «ع - الناس عيوب على 

عثبعر اثللع فكلما نلته، ينعتا ولم بدئه، أراح غيره عيوب عن بعيوبه 

اتميروانظرت . — العالم عرالمعتمدعندأهل — العص  ١٧١٥٠٠والتحس التجسس )١( 
الرّالأ(.)بما/مهمآ-ط: الةرطي« 

داودوأبر (، ٢٥٦٣)وسالم (، ٥١٤٣)والمنادي (، ٢٨٧٨)أحمد ردا، صمح: )٢( 
(.٥٦٨٧)جثان وابن (، ٢١٠٥)والترمذي (، ٤٩١٧)

اثت،.ما الأصح ولعل اعن*، الخلؤع• ر ، ٣١



القلنوسوء ارت|ء|ئس هن ذكرالرجر 

عنالناس بعيوب اشتغل من وإ0 أحيه، من مثله يرى ما عليه هان لنمه، 
منؤإن ه، نفعيوب ترق عليه وتعير بدنه، ومب نليه، عبي ه نفعيوب 
ومننيه، بما عابهم من منه وأعجز فيهم، بما الناص عاب من الناس أعجز 
.عاوو0 الناس عاب 

يتؤوتالذي احمن ولتي [ .١١٨٢
وأكثرواعابوا الغاس عبث، آنت، إذا 

لأمالألارل بمص م  JUرئي 
عيوبهمفاترك الماس ذكرت، ئ إذا 

فيهمليس بالذي نوتا بمن ؤإن 
مثئهفيالث، بالذي توتا يث، ؤإن 

نفسهعين، من الماس يميب وكيف 
لهمئحذ ما للناس تكس مش 

Jp ،^ ثنيكان ما مغالثؤ وأبدوا
مأء_ئئتكلام نجه منطي له 
ثذكئ.سك ما دون إلا من، فلا 

أكجئوالماس اث مد هاوللأ، 
أعود؟مو من التوي بميب فكيف 
وأنكن؟العيوب، عد إذا أشد 

أكنننيلث، الذي ولكن عيوبا 
وأبصئأعدى عيغيالئؤ من ؛عسك،  فإنهمعنهم ؛الكم، النهم ن

القاضي؛ميتة بن مايؤير حيئتا القران؛ سعيد بن محمد حيتنا ".ؤهج 
رجلعلى امرأة دعن،  ١٠ت قال الأيادي، مسلمه بن معيد حدلغا 

ورجلادلأمة أبا نأحضرُتؤ البينة، فسألها القاصي، إلى فقدمته لها، حمارا 
بشاهدفأتينا شهادته، قبلنا فقد هدا شاهدك أما القاصى: لها فقال آحر، 
يقول:وأنشأ القاصى، إلى فصار فأنمرته، دلامه أبا فآتت، آخر، 

مباحثففيهم عني بحثوا ؤإن عنهم تغئت غطوني الناس إن 
ال؛ادث،؟أنالك، كيم، يوما ليعلم بئادمم حمرت، بئري حئروا ؤإن 

قدفال: نلأنمتة. تالت،: حمارك؟ ثمن كم للمرأة: القاصي فقال 
مارار.س للثخ احتملتها 

اكادث،:ءفراشوروالآيار.)١( 



الفضلاءونزهة الهقلأء روضة 

ليهمو الذي العيب عن ؤيننى فر0 عيب يرى إنمان كز أرى 
لأخيه؟الذي العيب له ؤيبدو عيونه عليه تخس نن حير وما 

بنالحسس حييتا المصري؛ عيية بن الليث حقثنا المنير؛ بن محمد حيثنا 
ضمرة:حثا واقع؛ 

وبالكأستدان، نديي كما ت مكتوب الكتس، *ني قال؛ الثساتي عن 
يزاد®,أن من له بد لا البادئ لأن وزيادة؛ سرب به سقي الذي 

منالفلن خن أن كما الفاق، ثب من التجنن ه: م ابو مال 
أنكما وأحزانه، بعمومه ؤينفرد بإحوانه، القلي يحسمن والعاتز الإيمان، ثبا 

وأشجانه.جناياته ني بمكن ولا بإحوانه، القلي يسيء الجاعل 

ي؛نولثااذى أحسن ولعل ■0وهقج 
نربحا دمنحم لؤل من ظلما نسيء الغربح -يا م

جحمذيب مه ولدنإلا بضح، زوجه وق
يبحه يإلوجه كل من مت همنه الله حمذ مس 

يحته جوالواا_ثوح ماد غشئ امحسثا والجم 
يحذبا هلا ضهكل نمها مجن الأرنحن تذبح كما 

ا؛نأءيحاايملح ا رمفسماح سمن المرء يهل—لنا لن 
صرمحن؛على الثلن سوء ه■' بماتم أبو تال 

الشيبحكم عنه منهي أحدصات 
مستحنا.\لأخو: والضرب 

ماعلى - كافه المين يالمالفلن سوء استعمال فهو ثهي، الذي فأما - ١ 
لهذكننا تقدم 

أوعداوة وبينه بينه لمن فهو الغلن، سوء من تب بالذي وأما - ٢ 
الفلسسوء يلزمه فحينئذ ، ماكنْ ه نفعلى يخانثا دنيا، أو دين في شحناء 



نفلنا وسوء تتجشس ا عن لرجر ا ذكر 

فثه1أكه.بمكره  ٢١^؛^على بمادقه لثلأ ومكره، بمكانيه 

الأبرشُاسنني دك ومي 
ئدامهمحواب في وبمن أمور في بمن الفلز وحن 
*ئر١^٢،ماجنه ممن دب وجؤ؛ ني نج تالظن وموء 

الواسْلي•إسحاق بن محمد واسيني .ؤقج 
بالناسالظى موة الدعر يترك آن ونجربؤ لب لأحي ينبغي ما 

يااياسلمالحرص صر ييدبع بما تباعد، في قرينا يكون حتى 
انبآنامريم• أبي ابى حيثتا هاتى؛ بن إبراهيم حيثتا المنير: ين محمد حيثنا 

سعبد:بن يسر عن اسلم، بن زبد عن هلال، أبي بن سس عن يزيد، بن خالد عن الليق، 

منالتوراة؛ في *مكتوب فال: العاص بن عمرو بن اه عبد عن 
فيها*.وغ لصاحبه سوء حفرء حفر ومن سحر، ثحر 

الأحلاقفي العوام ماينه العاقل على الواجب ه■' هاتم ابو تال 
مكنونعن تحث من لأن الناس؛ عيوب على التجسس ترك بلزوم والأفعال، 

مكنونمن بحثا ما على محكنوثه ثلم وربما ه، نفمكنون عن بحمثا غيره، 
.نيه؟إهو الذي يالشيء مسام ثلن، بمسلم يستحنتن وكيف غيره، 

ارى:الأنمأ-بلال بن النتم،ر وآسيتى 

اؤيكانمن بترا الناس فيهتك نثروا ما اكاس ناوي س لاثكبى 
فيكابما عيثا أحذا تعن، ولا يكروا 'إذا فيهم محا محاسن واذكن 

البغدادي:زنحى بن اش عيد بن محمد وانسدنى .ؤخج 
لبجبفأنت، اتي ما وأمرت نقى حيث، س الأ> رمميتؤ U إذا 

اس._:الخن بكم اكئ.-_ )ا(
الحزم.الخزامة: اشائ. المماب: )٢( 
الياص.\و\س: )٣( 



ا1مضلأءوتزمة العقلاء يوضة 

نمين،مدم مما كمه دني غير* الذنب عن كالنام تك ولا 
نعيباللمس أفعاو ؤممعل غير؛ فعل بن السوء فعاو تعيب 

حدئتاالسمري؛ موسى بن محمد حدثنا المعدل؛ المهاجر بن محمد حدتنا 
تال؛أبيه' عن إبراهيم' بن إسحاق بن حماد 

قاوتالمخنوس موسى بن الزبير عن ٢' عزبذأ وكي 
بنطلمحة زوجة وهي - الأموي نهليع بن الد عبد ابنه عالت 

أصحابك.من ألأم ثق أحدا رأبغ *ما • لزوجها - عوف بن اش مد 
-وافي - أهرا ت قالت لومهم؟ من رأيت وما فيهم، ذاك تقولي لا ^*١ ت تال 

حاتبوك.أعرت ؤإذا لزمرك، أسنت إذا قالت: هو؟ وما ت تال بينا. 
منهدا ومجا ت نالت الأخلاق. بمكارم وصمتهم أن على زدت ما ت تال 

نيؤيفارقوننا عك-،، منا القوة حال في يأتوننا ت قال إ الأخلاق؟ مكارم 
عليهم،٠.منا الضعف حال 

ينيعقوب تنا الأعرج؛ سهل بن الفضل ينا الهمداني؛ محمي• بن عهر احبرنا .ؤثج 
بنئراره حليمي شهاب؛ ابن عن كيسان، ين مالح عن أبي، ثنا سعد؛ بن إبراهيم 
اخبره؛مخرمة بى السؤر ان عوف؛ بن الرحمن عبد بن هممعب 

بنعمر مع ليلة حرس أنه أحبرْت عوف بن الرحمن نمد أن 
فانؤللقوابيت، في سراج لهم ٌنّب إذ يمون هم فبينما )طلل، الخهلاب 

هذامن النهي ورد نقد المعلؤع، في ما وعلى رعزير•، ولعلها المْلبوع، في كذا ، ١١
حدْ•ع ذهب انه >فه* سرة بن الرحمن ب بن حبمه قس المثرثن، الق في الأصم 

نآنالعزيز. تال؛ اوتاك<؟' اصم 'ما الد رمحول له فقال الد رصرل، إلى 
الأصماء؛حيز رإن تال: نم الئح٠نا. عيل. صنه دلكن ميرا؛ سمء 'لا الم 
)؛/au؛(،احمد رواه صحيح؛ وهوحديث والحارث•. الرحمن وعبد اءد عجي 

(،٢٨٦ان)آ"/ص<اوابن (، ١٦٢)أ/المحابة• امعجم قاغ،ي وابن (، ١٩٩٣)والزار 
ورافقهالحاكم، وصححه _، مختمرا - ( )(/٦^١٢والحاكم (، ٥٨٢٨)جئان وابن 

(.١٤٧٨٩)الأرنؤو٠ل،ي«السثو• شعب العلاهة وصئحه الذمي، 



لظنا وسوء لتمئس ا من لزجر ا ذكر 

أصواتفيه لهم نوم على مجاف الين باب إذا دلوا إذا حتى يؤمونه؛ 
منبيت أتدري -• الرحمن عبد بيد وأحد - عمر نقال ولعظ، مرتفعه 

،نرب في الأن وهم حلف، بن أمية بن ربيعه ست، هذا ت فمال هدا؟ 
عنهإيهينا ما أتينا فد أنا أرى الئح٠نت عبد فقال ترى؟ فماذا فال! 
نا،تجئوند [، ١٢]الصجرات،; ؤ،* وعلا! جل اطه فال 

ا.وتركه عمر فامرق 

تم

الخمر.يشربون اي؛ ]١( 



الفضلاءوترمة العقلاء روضة 

للعاقلالخرص مجانبة على انمث، ذكز 

معانبن يشر حد،دا وبإه حزيمة بن إأوحاق بن محمد حد؛دا ؤ^وآج 
قتادة؛عن عوانة، أبو حدتنا 

منهلمحب آدم، ابى *يهرم .ت المي قال تال؛ [ ٠٠]أنس عن 
واوصأاوالا،.الحرصق، ت اثنان 

فيوالرب المحرض الشر في وعر جذ افن ركب ه■' هناتم ابو فال 
زادوموصع الأتقياء، ومكنه الأبرار، دار مي إذ ؛،، J^jلئلا الفانية، اللنيا 

فتهاالحرص( عن( التام( تحرى ولو ،' ر للمالحين الميرة واستجلاب، المزمنين، 
فضلااه، فرائص أداء على به يتعين ما المزمن يجد فلم وحرين،، تثللت( 

نفلا.الأحر؛ في الممع ءليا< تجدة(  ١٠اكتساب عن 
مذموم.الحرص في والإفرائل 

اايساميتمحمد بن عني أسيني كما .ؤهقج 
كرمتهأو يئه أحيا يناش مضاء الرضا إلا عندي ليس 

ليالحافظ محه تال( ال؛مدي،( معاذ بن •ثن ب الإساد و*الا اللففل: بهذا ءاو4 أتق( لم )١( 
ابى'يهرم مما؛ •قاربة- ألفاظ على وست، ؤإتما اهطووق(ا، •٧(: ترحمة)٤ •التقرم،• 

سالممرواء الممر،. على والحرمق المال، على انمرمى ت اثنتان معا< ونشئ، أدم، 
طولسين: حت، ض ثاث القح »_( رضها: (. ٣٢٢٩)واكرمذي ١(، •  ٤٧)

(،٢٣٣٨)والترمذي ١(( •  ٤٦)لم وم(، ٣٩٤)A أحمد روا، المال،. رحج، الحيا.، 
الدنيا،خن، كين: لي شاتا اممسر ثالن، يزال ألأ (: ٦٤٢)٠ للخاري آخر لقتل ولي 

اعلم.وازاة هتا. الممض لرواية تشهد وقد أخرتم(. *قارية ألفاظ ومناك الأمل،، وطول 
الزاد.اليرة: )٢( 



تلعاقلالعرْس مجاسة على الحث ذكر 

ماهمواث لي ثها أسان الأموئ إلؤ !ز 
دمعشتا ممقدرا أمئ! نع أد آن جهدي حزصئ أثي ولو 

جهلشنلد ما كل هملم عند، ن نس إلذاك أرد أن اري ق
المسي:ئصير بن محمد واسدذى 

بقىيس لا يبدنلا مشغو الحرص كغير ا ي
الزنط ئريص حن مأدنى الحرض ا نرأيا م

ف—ىثوئنجا ئأن الله نماء في ولكن لا 
حمامث للرى تلا كي ولعئ الرف عت

ابان:بن الوليد بن محمد حدثنا القيسي; سعيد بن محمد بن احمد انبانا 
حماد؛بى ئعيم حيثنا 

منأكثر الناس أيدي في عما النفس مخاء  ١٠ت نال المبارك ابن عن 
الإعطاء،.مروءة ص أكثر المنامة ومروءْ البدل، سخاء 

JWr. ] ه:لاشاسي دهر منذ أتثيونا قال: أبويطى أتشنا
لدلي،قض يث يحع واقله الير ن

ريدةث ا مقض وانمحكث4 بث، طص قد 
بزيد،ا مميس لحرصه حرص الواحو 

ربيتتا مكس بلم إذ وى كيا مارذ ن
ايرب؛عن عليه، ابن حسا اليؤرتي: يعقوب حيثتا عيوة: بى اث عيد انبانا .ؤثج 

يكون،.ما فأرذ تريد، ما يكن لم ،إذا غاو: سيرين ابن عن 
Jli  وأقفرأسرا، ليحرص يكن لم من الأغنياء أض ه: ياتم ابو

عنالموجود لإمحاعة ب الحرص لأن ^١؛ ٠٠١عليه الحرص كان من المقراء 
الحرصفي يكن لم ولو مقتلة، الجبن أن كما ، م«ممة والحرص مواصعه، 

حرمان.نخزمة؛ 



الفضلاءونزهة العقلاء ؤوضة 

لكانحثع، ما على القيائ في بالحساب المناشة طرد إلا ئذم حصله 
س■'ئ الإزاط رق الخام ض الداجن 

تنشد:ما كئيرا أاص-حابنا بعمى كان وقد وقؤئج 
اد؛سدؤإتعاب الدل نفيهما الخد عنك ولع الحرصز ثجاس 

١^؛^^وأنسي 
عجائثهثمصى ما لدهر عجت شي أنالتشكر طوو وآوقني 

^١؛١٠٥٠لكلن اكذوى ولوكلم لعثل حليدا تدعى عاجز نكم 
مذامنآعجرئه ما التقى ولولا لعفايه عاجرا ثي بوعف 
كاثالماو أدرك باحتياو ولا الغض أدرى المرء بحرص فلمس 

ذاولا ثجاوزة ذا فلا وتد الإلو قيفز ولص 
يعابما وأهول الرزق' في نائب غير الحرص ■ هء هاتم ابو قال 
نيفيتعب ،، محصوله^ من عنده بما الاستمتاع يمخ أن بحرصه؛ الحريص 

ويته؟.ينه الموت يحول أم أيلحمه، يدرى؛ لا ما ؤللب 
لأتحمهالماء، حالق على وائكل فيه' الإفراؤل ترق الحريص لزم ولو 

لهو- ب مص لو بما والعلثر فيه، يسعى لا ما بإدراك - دعر - المولى 
وجوده.عله لتعدر - عليه حريص 

السامي:محمد بن علغ و١سدني .ثج 
وهوله ثمفى قد وآحز الها ينلا حاجه اغ برب ألا 

جالسوهو له نمى الذي وتأتي لغيره ونمى هذا يحاولها 
الأبرستسابمان بن العزيز عبئ واسدني .ؤثج 

دهراأكلات اعة ملدة بأحاها منمتؤ أكالة من وكم 

•* jji■' تماريه صعقت. كلت،: الظلم. الفثم: التوي. الجيد؛ )١( 
ياض.أبمى: ،. »UJياغ: )٣( الدتا- ُتاع من حمد ما سرك: )٢( 



ساصالخرص مجانبة على ذكوايمث 

اييري كان لو هلاكه وئيه لشيء عي يطالب من وكم 
جلباب\ذإخلأ أن كما الفقر، علامة الحرص خهلء: هاتم ابو مال 
أحووالمح الجهل، لقاح الحميه أن كما الحرص، لماح والبخر المكنة، 
اض.توأم الأمةل١، أن كما الحرص، 

الغلأديتأسدنى قال؛ محمد، بن عْرو 
النقدرررزيالث، نلثاستن، الة لمننذاله يس آتتلا 

لك،في1مابسئتوثسالذي كل أخد بمس، ب واصال
التشميريه أردى ولا حرص رنيه مي امرء زاد ا مدالف 

اليغدادي؛زنجي بن اش عيد بن محمد وأسدذى 

صننارمثه إن ما تردمئ ولا ابمرة الدنيا م العيس من وارض 
مكتثياغات ما على يغلل من لا بعجشته الراضي مو العني إن 

الطويل؛نهيئ بن يحيى بن الد عبد حدتنا القران؛ سعيد بن محمد انبانا 

بنواراحتصمت  iI،j؛أبي، حدثني الغض• الرحمن عبد أبو حتىا 
علمائهم،ص عالم إلى تحاكموا نم عام، حمنمئة المدر في إسرائيل 

فقال:العوام. عنلته لتفهنه وبتن وصر المدر، عن أ-تحننا ت له فقالوا 
حاعل*أم.وحفل عاقل، حرمال 

إذ- الحرص أطاع إن - الراحة في حمل لا ه■' ه-اتم ابو تال 
الحرصفي بالنفرط يكون ألا العاقل عر فالواجب، اللألأ، اتق الحرص 

اه،فراتص إقامة تصدم يكوف بل الدانين، في بيذ4و>و\ فيكوف الدنيا؛ على 
أذىنهاية، منها لقصدْ يكن لم من لأن إليها؛ يرجع نهايه لبغيته ؤيكول 

امحرب.نحثر: )٢( والترفع. الكم الأنة: )١( 
تال؛القدر عن نئل إذ وليثه -، شائعه كانت ؤإن - تتخلف لا ثامحتأ ناعية هده ليت )٣( 

أعلم.تعالى واه وأسد، اصح هذا إذ خلمه*، قي اه سث ءهو 



اسنملأ،ونزمة العملاء ؤوضة 

تحمد.الذي الحرص من فهو التعت، بهيا لكن فنن بلته؛ وأتعب ننسه، 

الآذصارى:بن المنتصر واتسينى .ثج 
١^^القرن نعم والصبر الفض على للزمان عون الحرص  ٠٠،١^

بهرانأند؛ الخضؤغ ،ثالث، رأى إن دمرك نإن ئخضعس لا 
بالاذمأنالمسن لاقى بالمبر لصرنه قصاو'ت، وقد رأك ؤإذا 

تال:الكربزي، محمد بن منصؤر واسض 
Iالعتاهية لأبى أحمد بن ئعسس، أنافدأني 

الدينبمنلش نضث ذاك نإن طمع على لمخلوق تخمص لا 
قالت—، أيذ-ا — الكديزي واسيني ".ؤنج 

تالعتاهية لأبى أحمد بن شعسسا ١،،^^ 
ثقلقي الدنيا على الحريص إة ذدشابرأ'-يوررالحرصلميش-جا 

ارس إلى نفي طمحث، فتلتها منزله حاولث، إذا أراني لي ما 
م؛ىولا الدنيا على غير اشتد ما وثجربتي علمي بنقفي كان لو 

كتابفي بعللها الحكايات هده يثاكز ما ذكرت ند ت هئع هائم ابو فال 
معرفتها،على ، الوقوفأراد لمن عنية فيه يكون أن أرجو بما ،؛*•، Ljارالثنة 
المحاب.هذا في تكرارها عن ذلك، فأغنى 

ظ

انما-القال،-: الؤنن-بكر ر؛(
انيْ.الأم.؛ الكلم،-ض )٢( 



واتيغضاءالتحاقي عن ايرجر ذكر 

والمغضاءالتحاسد عن الرحر ذكر 

علؤبن عمؤو حدينا دءالسيرة((; البراز مكرم بن الحسين بن محمد أنبأنا 
جريج:ابن عن عاممم! أبو حيثتا الثلأس؛ 

اشرسول ثال مولI تهبم[ هريرة أبا سمع أته عطاء حاوث؛ني 
إحوائا؛ال— اف عياذ — وكونوا تدابروا، ولا ئحاسدوا، ولا نياعضوا، الأ 

الأحوالعلى الحد مجانبه العانل على الواجم-، جاتم}ه•' ابو هال 
افنحكم ما صد ؤإراده ، بالقضاء الرصا ترف هر الحد خصال أهول فإن كلها؛ 

الملم.عن النعم زوال إرادة على الضمير انهلواء ثم لمائه، وعلا جل، 
رؤيةعند إلا بدنه يسترح ولا قلته، يسكر، ولا روحه، تهدأ لا والحامي 

الأحشاء.فى لالحئ.اد ما القضاء تساعد أن وهيهاص، أخيه، عن الغمة زوال 

الواسطى;حبيب بن إسحاق بن محمد وأتسدنى 

الحدمثلها ثي حس الئلأ إن به حصعنت ند مما حنوذك اعذر 
محيخلواالفضل أهل ازس من قيلي ألونهئإ لا نإني بحندوض إذ 

يجذبما غيئا أكنزنا ومات بهم وما بي ما ولهم لي نيام 
أردولا منهم صدنا أرتمي لا صددرمم غي يجدوني الذي أنا 

إسحاق:ايى عن الثؤرى، سفيان أنبأنا كئير: ابن حيتنا خلية: أبو أنبأنا 

فبلهالعرش، عند رجلا موس *رأى ت تال ميمون، بن عمرو عن 

هب أم ص يطا؛ 'لرض من ( ٣٧٨)ير»م تقدم وتد ت صحح 



الفضلاءونزهة العقلاء ؤوضة 

يحندلا لكن يعمله؟ لكن بعمل أح؟رك ألا ، عنه فسأل بمكانه، 
يعقوكيف هال! والديه. يص ولا فضله، من افه آتاهم ما على الناس 

رالنمسمةاا.يمشي ولا ، ينيا حتى لهما يسثست، ت قال والديه؟ 

ارى؛الأذص-ادئ أذسدذي .وآج 
تخفيهاواإلآ'حسايى اؤيالث، مسدي حارمه الدئز عليك الحسود عيتر 

توليهايوليك ما قدر على وكي تكشمها واحذر حراستها فاحذر 

الضرير؛يحيى أبو حشا ب)ااألآبثةاأ: الكتاني زياد بن الرحمن عبد أنبأنا 
علقمة:بن كعب عن لهيعة' ابن حدئنا داود؛ بن موسى حدثنا 

إلانعمه، افه من عنده أحد من ءما ت )جهبع الخطاب، ين عمر قال 
وماغامزا، له لوحدت القدح س أقوم المرء لكن ولو حامدا، له وحدئ، 
حواط_،االلها يكن لم لكمه صرت 

البساهي؛محمد ين علئ راسلني .لغيج 
وخصومه لأنداد قوم النمنته ينالوا لم إذ الفض حسدوا 

لدميمإنه وسس^^ دا حلوجهها تلن ناء الحكصرائر 
مشتوموعنص-ه الرجال شتم تجثلن، لم محثذا اللسن، وترى 

حيتناحرب: بن زهير بن أحمد حيتنا القران؛ سعيد ين محمد أحبرنا ■ؤإاهإع_ 
قال؛عبيد' بن يونس عن بذيل' بن محمد اخبرني المفمل؛ بن غئاذ 

إنلأنه الدنيا؛ من شيء على أحدا حديث، ®ما سيريزت ابن قال 
إلىيصير وهو الدنيا من شيء على أحسده ا فكيفالجنة، أهل من لكن 

تعالى.افن محال ؛ اي )١( 
الذيهو كأنه الأود فيكون وأمه، آدا0 الشّخص^ هدا فسس_ا ما، شحشا تب أي' رلإآ 

.والديه سب 

.أعلم وافه ٠ صامجثا لها تجد لم مجا الكلمه تضر لا ت أي )٣( 



واليغضاءالتحاقي عن الرجر ذكر 

وهرالدنيا من شيء على أحدْ يكيف النار، أهل من كان ؤإن الجنة؟ 
الار؟«.إلى بمط 

الكرام،أساله من وتركه اللئام، أحلاق من الخد • >ه جاتم ابو قال 
نمأ.لا الخد ونار مهلفئ، حريق ولكز 

فيالشث أمحمر ومن الشر، أصل والحقد الحقد، يتولد الخد ومن 
الندم.وثمرئه الغيفل، تماؤ، مذاقه، مرا نيائا له انبثؤ قلبه، 

نبه*؛وحلولها غيره، عن النعم زوال، إرادة على يج *اسم هو• والخد 
غيروهو - بحاله الفلمن أو لمثله، التوفيق وتمنى أحيه، فى الخير رأى من ياثا 
عنه.وثهى دم الالى بالخل هدا فليي -؛ أحو0 فيه ما لزوال مرد 

اطةأتحفه فكلما عليه، اممي نعمه عهلمت، لمن إلا الخد يوحد يكاد ولا 
واشم.بالمكروه له اسسدون ازداد النعم، بترداد 

كثيرا:بمشي - عليه ، ٥١١رحمه - على بى داولأ كان وقد .ؤثج 
عيدالهم ئئئص لا المعايج ذا يا ع-دد ذوو وحئادي نشأت إني 

حدالي جث نيهم حلقي سل حن من كان ما عر بمددثي إن 
احبوناابق؛ بن ى مهن. حسا الغلأبى؛ حيثنا محمد: ععنوبن حيتنا ".اخلج 

قال:المهئى، عباد بن عباد 
إلىالناس أسميع ءاما ىو\و؛<.' بن فياف ل المنصور حعفر أبو ئال 

المؤمنين!أمير يا فقال؛ المدينة! يدمتالئ، 
خئاذارا،_ U1لكام ترى ولن ئخئدة  UL2L-الخوانين إن 

العمى:المسبن بن محمد اسيني الكريزي: وأسيني 
الكبباباطيل با نزنوهظهرت لما الخسة ضدوا 

اضزخناي نول هيذط  ١٧آبدى ث ئالخا - ؤإذا 
والك؛راء,الادة الراين: )١( 



الفضلاءونزمة العقلاء روضة 

الدارمؤسعيد بن احمد سمعت يتؤل: الأزهر بن محمد بن احمد سمعت 

كما- النكتاب في نطإ اكنا ت يقول الطالقاني إسحاق أبا سمعت 
ثاوي،وحد تو'وذى-< وبخإ، ابوري، يجهل؛ -ت جاد* *أبو نتعلم 

ويثلخي«.
حدئنىأيوب؛ بن موسى بن عمراذ حدتنا العقبى؛ عشان بن محمد أنبأنا 

هشادتعن المسين، بن محني عن أبى، 

دنيالأولا دين على أحدا حدت اما تاوت سيرين ابن عن 
ت؛الثعد من ، أحررر أماف الحسود من يوحد لا • ظ؛بم جاتم أبو فال 

وسوءوحشة إلا ذلك يزذْ لم دونه، به حممت ما على مشرقا دام ما لأنه 
فيه.للحان ونماء يالاده، ؛لن 

علىمنه أحرص - عليه قدر بما - الحسن. إماتة على يكون فالعانل؛ 
علىيحنيك ليس الحاسد فإن التعاد؛ من أنفع دواء لإماتته يجد ولا تربيته، 

صدمن فيه ئرثمبا لما يحندك ولكن منك، فلهرت حيانة على ولا فتك، عيبا 
بالقضاء.الرصا 

اسبي؛.]آق[كماقال 
حامدأنلأ، مز يرنا  ٣١أرى نلأ إليالخ،؟ ذنبي ما أفكن 

الأبرش؛سايمان بن العزيز ■مد وانسدني ^^٢^ 
ابساءءنكلأحدولهضد ما إلا لفمحامد ليس 
قتدإذ فائهص الثوء جليس من لقض لحيرا الوحيء وأرى 

أرس:بن لحبيب الميبتي ئصير بن محمد وأنسدني 
ويحلسان لها أتاح ئييتؤ لة فضينشن الله أراد ؤإذا 

ا.انا.اشد ١^: )٢( ات؛ا. مو (، ٤١٦)الأثر راجع )١( 



واليغضاءالت|ئساو عن لرجر ا ذكر 

النردعرف طيب ؛'،ود كان ما جاورت فجما الناو اشتعاو لولا 
المحودعلى الثنمى للمحامد ئرل لم للعوائب التخوف لولا 

عبادة:بن يوح حيتنا طالب؛ ابي بن يحيى حيتنا المتير: بن محمد انبأنا .ؤيج 
حماد:حيقا 

المؤمن؟يحند هل سمد، أبا يا ت للحسن لآ؛الئا حميد عن 
ولكنا يوسف حندوا حيث - لك أنا لا - يعقوب بني اك أنما ت غال 
بهونعمن لساثاك تند لم ما يضرك، لا فإنه صدرك، في المحي عم 

ي1حا<.

أباغلأخه، المحي من صرب بباله حتلر إذا العاقل خههت هاتم ابو قال 
بباله.خطر ما إبداء وئرك كتانه، في المجهود 

لأنالثكل؛ في ثقارب من أو الأفران، بين الحسد يوحد ما وأكثن 
التجة،إلا يحندئ لا ، الخيبه١٣أن كما الكثة، إلا يحندئ لا 

أوعاليها، تيغفه تى فيها وحد إلا الدنيا، هذه محراب من مرتبه المرء يبلغ ولن 
فيها.يحنيه 

نائيةعند حكنا يجعله أن لالعاقل يجب لا معاند، حمم والحامي 
ؤإن^٤،، ٠١إلا تمصي لم محي ؤإن عليه، إلا يحكم لم حكم إف فإنه تحدث، 

عنه،إلا يقعد لم ثني ؤإن غيره، أعمر أعش ؤإن حئله، إلا نحرم لم حرم 
٠ا عنده الي النعم إلا ذنب عنده للمحود وليي إليه، إلا قنهخن لم يهفن ؤإن 

أعمامه.وبتي وجيرانه وأقرانه أشكاله من وصمتا ما المرء فليحذر 
الغلابي:حيتنا محمد؛ بن عمؤو ١نبانا ولقد ■.ؤيج 

إنيت سبة بن لثبيب رحرأ ارغال ؛ jLiباكار، بن العباس حاوثغا 

الكتاب.الكب: )٢( اكثم. ب: )١( 
الحراس.الخنجه: )٣( 
اعلم.واه وحو». نن إلا يضئ لم الإصرار، ضد إذ اي؛ )٤( 



١٨٨
الفضلاءونزهة العقلاء روضLت 

ولابجار لت لأنك قال: علناك؟ وما تال: صدتت، قال: 
عم®•ابن 

عره نفيؤهلن أن الحازم العاتل عر الواحن ه: هاتم أبو تال 
الجيرانمن الحد يوحد ما وأكثر فيه• الحاسد من الحد ألم مقاساة تحمل 

إذالأتارب؛ مجن ثم _، الصيانة أسباب ولزوم الديانة عن تحروا إذا - والإخوان 
نم_، أمثالها عن به وحاز افن، عممه من إلا - عقارب الحقيقة ني الأنارب 

أولي 'طراموا ولا الحجى، دوى مللت، يسلكوا لم الذين الصناعة أهل في 
بالأعمال.صده ولزوم الأهوال، ني الدين مجاسة ر اشل 

البغدادي:زنجي بن اذ عبد بن محمد وانسيني .تتئج 
والحدلإلآ■خوان البس من إلا مردءئه عنه نصرث امرؤ آنت 

الحسدمن تخلو لا الفضياله إن و%ثوتي؟ «ناك حيرا تراني ١إن 
،،الكمدأيورث لأنه الحد؛ للمرء الشعار ئئس : ٠٠٤)جاتم ابو هال 

له.شفاء لا داء وهو الحرن، ؤيورث 

ويلينثمن، عثنْ به رأى ؤإن ،، يهدرنمه بأحيه رأى إذا والحامل 
.أحداّاللم حاسدا رأيث وما ميزرم، وحو عر كمين تله في  ١٠

نكداحده فكان آدم، حني ا إبليس ترى ألا النكد؛ إر ياعيه والحد 
كزثرصيأْ، المرء على ؤيهز مكينال؛أ، كان يعدما لعينا فصار ه، نفعلى 

العمةزوال إلا يرضيه لا فإنه الحسود؛ إلا يرضى، حتى الدنيا في ساحط 
•أجلها ص حند التي 

الغلابي:زكريا بن محمد حيئنا العئبي: عثمان بن محمد حيثني ولقي. 
قال:عاتشة، ابى حسا 

اعم.بجت: )٢( والألم. الهم الكندت )١( 
وجهه.ظاهرعلى لكنه قليه، مستور؛ي حسده أي؛ رم 
إرصاء,ترصي: )٥( سامين. مكانة ذا مكيثا: )٤( 



واتيغضاءالتحاقي عن الرجر ذكر 

،،حديدر رجز أربعه• ، الناس ررألزم ت الحكماء بعض قال 
لدىمحتقر وحكيم _، أديب غير وهو — للادباء وحليهل حول، ورجل 

لأهله!والنصيحة الحق دين ش الدحول س الناس وأبعد 
فيهمحفلئ ملته، أهل ورأس أهله عن الملأله ورث جاهز - ١ 

مفلاكلألةر٣،.
منرجئ ما ؤيرى ْحوبه، دائمة بهجتها يرى للدنيا، ومعهللم - ٢ 

الإيمان.على قلبه يعقد ليس بعيدا، شرها س صرف وما هريتا، حيرها 

وسنهه،لحرصه عنهم فانصرف ،، الثر الن>ث_حالهل ورجت - ٣ 
,وحدسة® ماكر على ودامجهم 

التومحا•وباالب

mmmm

.بهاولصوئا لها لنونا أكثرهم أي: ١( 
القالب.ناسي حاوي: ٢( 

أحالُنهمساسملت.ماى:
الئثاد.٤( 
حاللهم.داعجهم: ٥( 



اتفضلاءونزهة ١تعقلاء ؤوضة 

الفحلةوكراهبه الغضب، محانبة على الحث -كز 

الريادي؛زياد بن معمد حييتا م>حندسابور«؛ البراز حقمى بن عمر انبانا ".ؤهئا 
ممالح:آبي عن سلجان، عن عياض، بن الئضيل حثا 

فقال:المص.، إلى رحئ حاء غال: - جابر أو - هريرة أبي عن 
لعلىعالي؛ ثكثر ولا الجنه، به أد-خر؛ - اه رسول يا - شيئا علمني 

ألأةالت . أعقر؛ 
وأحضنتخردأى، لم نن عقلا: الماس أحن ه: جاتم ابو نال 

يغمحب.لم من حوابا الناس 
منلأن ،؛ ١^^١٣يئس ني المار ص العاقل قي أنكى الغضب ومرعه 

،.وأرداءرشانه ما وعمل منه، له سولت، ما نقال زايله عض، 

التنائي؛زكرياء بن إسحاق حيئنا العقبي: عثمان بن محمد أنيأنأ ولقد .لئئج 
حسان:بن الميمي عبد حدتنا 

حضآدم، ابى الإنجيل؛ في ءمكتوب تال؛ وهيب حيض 
فلاءلأم1>ا ؤإذا أمحق. فيمن أمأحئالثا فلا أغضي،، حين أذكنك تغض،، 

.ل؛سالئ،اانصر)L؛، من حير للت، ثمرتي فإن تنتصر، 

(.٢٠٢٠)والترمذي (، ٦١١٦)والحادي (، ٣٦٢/٢)س دوام صحح: )١( 
الغضب.النرد: )٢( 
الشوك.ممر شجر العومج: الجان،. المس: )٢١( 
أعلكم؟أردا،: شحم. شاتم: )o( نارقه. : ٠٧١ز)٤( 



اممجلةوكراهيم الغضب، مجانبة على ذكرانمئ، 

امحبjى■واسض .نتج 
الأدبعر إلا صح عقلا أن ولم س إلا ٢ نملا أن يلم 
الغفبمن أعدى المرء لمقل عدوا امحرثهم حين الأعداء ر آز ولم 

مجاثأن كما الحمقى، ش؛م من الغض مرعه  '•ياتم ابو فال 
العقلاء.ى زس 

علىمنه أندر - يغض، أن ^ ٠٠- تركه على فالرء الندم، تدر والغصن، 
الغضبا.يعل أندم ما إصلاح 

الجوهري:الليث بن حاتم حشا اادسيت إسحاق بن محمد اتيأتا ولقد 

أغمسهفإذا يغض،، لا عون ابن *كان ،؛ Jliمحمد بى ئار حتتنا 
١*ا فيك، الله بارك  ٧١٥اف إن

الواسعلي:حبيب بن إسحاق بن محمد وأتسدني .ؤتئ 
الغضس،من عاب وأحمد آحر مآكلهم من شيئا الناس بأكل، لم 
أدبدمن لبن من رأنيى أبهم، بملحمة ان إنتلحف ولا 

موسيى؛بن ا*وسد، حسنا سليمازت بن الرييع حدثتا مكرم؛ بن كامل آنباتا 
ميمره;حسنا 

علىغضب إذا عتبة بن اف عبد بن عو0 ءلكن  ijiiسعيد أبي عن 
فإذا! ٠٧٥١أعصى وأنا تعميتي أنت، أ بمولأك١ أثاهكج ما ت فال( غلامه 

١٠اطهلوجه حر أنتج ت فال، غضيه اشتد 
١٠بضد شيء عليه ورد إذا - العاقل على الواجن، ه: هأتم أبو فال 

يسنكننم عنه، افه حالم ، وتواJن١ رثه، عصيانه كثرة يذكر أن - نمنه تهواه 
معأحوالهم، فى بالعملاع يليى لا ما إلى بالخروج بعقله يزرى ولا غضبه، 

الغضبؤ.ونفي بالاحتمال العقى في الثوابؤ ونور تأ*ل 

تابع.تواتر: )٢( منه. عوف ينمي )١( 



الفضلأءونزهة السلام روضة 

الأن۵ارى:واسيني .ؤكج 
بإيمانيبإصراري العدد غيظ محاولتي من أور الغيظ وممي 

يومادصابلذامامحي>انيلا،نغثئن ثردبتي الأمر ني حير لا 
قال:العنبري، زياد بن علي بن عمر حسا المتذرت بن محمد انباتا ■.ؤغج 

تيقول الخواص ميموف بى نلم سممت 
وماالجواب ص عييت أش نغلى المشيو همن مكت 

ماعيني جوف ر ئدى حميعا كانوا لو الناس شرار 
حريتيجاوبه لمن حزيت مفيهأ أبدا مجاوبا نلت 

المكوثإحاثه من فخمئ ثجيه ملأ ميه الئفق إذا 
الآبرش•سليمان بن ^؛^ ٣١١عبد .تتئج 

الغائييعدل شيء يس فلعئي وانهم أمرك ني أى ن
التائيبالإرشاد لك أرجو إئي ننل م ئه يفأ0 ت

عنالزبيري' جعفر ين اث عبد حيتنا الخلادي: علي أبي بن محمد أحبرني .قتج 
بنمحمد بن إبراميم بن يونس أسيني قال: طلحة، بن محمد بن إبراهيم بن سعيد 
طلحة:

Iاف، عسي بن طلحة بن عيس بن لمحمد 

وخ-ممأأ،مرتعه لم الغلفإن بظنم أحد على ئعجل فلا 
لومْ،المحس فإن أحد على غيظا مليت وإن تمعس ولا 
\ذكو؛إبنقرة الدمب فإن ذب عند لك أحا تشيع ولا 

القديلمل٦،الخلس يزم ند كما رفق بعوجا؛ داو ولكي 

عجزت.ء؛؛ئ: )٢( يبع• ت تحي )١( 
•شزوعان.عاب أي: )٤( • طذ؛ها انمن م يدخل ط ١^؛ ، ٣١

لوم.لوم: ممن. ممن: )٥( 
_.JLJ1القلق؛ اءوجاجهو'محه• صجا'ت ، ٦١



المجلةوكراهية الغضب، مجانية على انحس ذكر 

سلمالعض ئي الصبر فإن واصبر الدهر لرب ئجنغ ولا 
الهمومئنج-من ناث ما ولا شيئا عناك بنئن جنغ نما 

إجماغإلا ئدم حمله الغضب ض كن لم لو ه: جاتم ابو قال 
الاحتادعله الواجب لكان له، رأي لا الغضبان أن ض قاطبه الحكماء 

محبب*يكل لمقارنته 

عيرتن الفقهاء ومن عتاق؛ ولا طلاق ني أحد تعذره لا والغضبال 
وانماقل٢،.الخلاق في الكراف 

صفي وحلم غضب فمن متا، والحلم الغمب على مجبولون والحالق 
القولمن المكروه إلى غمنه يخرجه لم ما يمذموم، ليس ذللث، فإن الغضب؛ 
أحمد.كلها الأحوال في مفارقته أن على والفعل، 

عنسابق، بن مهدي حدتنا الغلابي: حيتنا محمد: بن عمرُو انبأنا ولقد .لهمج 

لأنيحلم؛ لم انرجز يغش-، لم ®إدا ت مروان بن المللث، عبد ~ئل 
.٠٠الغضب، عند إلا ، يعرفلا الءليلم 

التوفيق.وياطب 

الزمان.حوادث اكغرت ؤيب )١( 
ام:أق'%ثت ض •الخب ه■ المم ابن الإمام تال )٢( 

نزاع.بلا يقع.للاقه لا و*دّا تال. بما صاحثه ينعر فلا العقل، يزيل ما أحلعات 
فهذاوتميم، يتول ما تصور من صاحتي بمج لا بحيث مباد؛،،، ني يكون ما والثاني: 

يه،رمحن محنه يغوي ولكن بالكله، عمله يزيلا فلا به، ؤيشتد يتحكم أن اكالث،: 
الحالةس في الوقوع وعدم نقلو، محلا فهذا زال، إذا ت ما صلى بميم بحيث، 

المتةأمل س القيه أصول •معالم عن: نقلا (، ١٩٥)ه/المعاد، أزاد متجه،. قوي 
الجوزي(.ابن دار ط: -  ٣٤٨)الجيزاني من بن محمد للشخ والجماعة،، 



ءتفضلا ا وئزهة العقلاء روضة 

الناسإل الضع عن النحر -كر 

بنيوسف حئثنا ي1المص_يممة«ت المستنير بن احمد ين محمد انبانا ".ؤغج 
حازمتابي عن سفيان، عن عصر، بن حالي حلتنا مسلمت بن سعيو 

يافقال: الني.، إلى رحو جاء قال: ]ه[ سعد بن مهل عن 
فقال:الناس؛ وأحبتي اض، أحبتي عمالته أنا إذا عملا عثمتي افه، رسول 
التاس،ريحيك الناس أيدي م فيما وازني افث، يحبك الدنيا م ارازند 

كافهالماس إلى اسع ترف المافل محلى الواجث ه: هاتم ابو قأل 
ففرالناس في وجودْ في بثك لا فيما الطمع إذ ،؛ الأياس بكمال 
.،؟ لعدمه أو وجوده في ثالث أنت بما فكيف حاصر، 

ي،نول:الذي احسن ولتي ^^٤^! 
أوطائاالهجر ودار مئك عشت ما مثلا لي اليأس مسل لأحعلى 
رصواثاالله وعند قربى الناس في به أنال أجعثه والصسن 

)hاالكبير« ني واسراني )أ/حأم(، والحاكم (، ٤١٠٢)ماجه ابن دوام صحح: )١( 
^١،٠^١٧والعلامة الحاكم أم رس (، ٣٤٤)U/راب في والمهقي (، ١٩٣

(-،٤^١١)T/ والحكم، العلوم جامع مع - النويئآ ُالأدبمن في الدوتما الإمام وحئنه 
رواتهأحد على الذمي الإمام وحكم ماجه،، ابن ازواند غي الوه>يري صعقه بينما 

(.١٧٤)Y/ الألوم، اجاع تحقيق في الأرنؤوط شعيب العلامة وصعقه ٠وصاع٠، انه 
اليأس.الأاس: )٢( 
_،تحصيله يمكنك لا إذ - الفقر من نؤع الخلق عند الحاصر الموجود ني اليع أي؛ )٣( 

لا؟.أم للث، تحميله يمكنهم مل تعلم لا فيما يالْلمع باللث، فما 



الناسإلى الطمع عن الرجر ذتر 

ورحداثاننثى جامعئ والدار وامعه والأرصى ئانعأ ،الاس 
قال:الئائى، اث عبد بن محمد بن عمؤو وأسينى 

عثمان؛ُن أحمد بن الحسين \ئحذتي 
اسنللمزدمب حجر بمأس دااهنئي وديع غي أدبناس ال

الأحساسلمواصع الشريف بمع اللي الفع مواضع رأبت إني 
البغدادىث< ٥١عبد بن محمد وأنشيني .ؤئج 
الهل٠علمن للعفاف أدنى واليأس بعده لبانه لا بأنا نآجنت 

الئلوباليأس وتنال أطبعت إن مشه تعلمع رالاس 
بنيحيى حيثنا الصمد؛ عيد بن يزيد حدئنا العقيي: عثمان بن محمد أنيأتا 

العزيز؛عبد بن سعيد حيئنا ص-الح؛ 

فإنهاليأس، أنلهر بني، رربا لأبنه؛ فال أنه عمارة بن معد عن 
حاصرا؛.يقن فإنه والهلمع، ؤإياك غنى؛ 

غنىلا إذ الناس، إلى الهلمع ترف الغنى أثرث ه؛ جاتم أبو قال 
فلبهشعار كان لمن فطوبى الشرف، غاية به يجمع الهلمع وتارق ؤلمع، لدى 

الطمع.تصن0 بمم ولم الويع، 
كمافقر، العلمغ لأن له؛ ليس ما يهوى فلا حرا، يكون أن أحب ومن 

واسمي.عش ئغ من أن كما وحضع، ذق ثلمع ونن بمي، اليأس أن 
أشنيولقد .ؤقج 

تراحاأردث، إن عجز والشك رؤية بغير عزم في حيز لا 
دباحارتعري نطنمة ونزب راحه يعقب فات مما واليأس 

الأرذال.الأخاس: )١( 
سعدة.)٣( 

الحاجأن.اليانة: )٢( 

بالهلاك.ءل< تعود اى: )٤( 



الفضلاءونزهة العقلاء ر|وصة 

الدسامي:محمد بن علؤ راسلني .ثئج 
أطر١^١،الدهر روو ص ثغئرتن لطالجه د>ا آملا لي نكث 

ارامأم الدهن أئام أبالي نما ناتصرهت النفس عته باليأس صرفت 
حيثنات شيبة ابى بن اث عبد حيثنا ت المعدل المهاجر بن محمد انيآنا 

ميدان؛بن ائب عبد 

إلىالديلي الأموي أبو بعن، ١٠ت نال الطائي هانئ ين محمد حتتتا 
_،يه القلي حس وكان - عاليه وامتث نمرصه فلم منه، يفترض له حار 
الأسود!أبو فقال 

وحالسدلىهاجر بحد يميس فإنما بأنا النفس ئثبرن لا 
بعمدفال لا -؟، نربنكل لقربه جاد مال م ثعلننن دلا 

جدودأمالمباد بأرزاق ترؤخ فإنما الأمور الله إلى يفوض 
فؤل:حنبل بن احمد سمعت قال: الميؤزي حسا بعالرقة،؛ القطان انبأنا 

نيوئيد ثيالث،، في حنل الالرحاء ت يقول الثماك ابى سسث 
منالميد  iliJCj ،،UJiمن الرجاء فأخرج رجلك، 

أحدهما!ءلننان، له المرء  V-J،iمجن ، عد٠١ الهلمع ■' >ه هاتم أبو قال 
سفلث،لا نالمه العقدء دامت، فما لسانه، على الهلبع والاحرت رجليه، في الفتي 

رحليه،عن القيد انقلن، قلبه، من العلمع أحرج فإذا لسانه، ينهلى ولا رجلاه، 
أحث،.ما وتال شاء، ما إلى فص لسانه، عن الهلح وزال 

بدواممكونها من الأشياء رؤيه هو الئلب،؛ عن الملمع زوال ودواء 
الماس.وترك الحلوة، 

الحالان،.والأطوار: تطاتم. السر: صروف، )١( 
القدرة.الأنام الجدري: )٣( اس،؛ القوي الجلد: )آ(
الطاعون.القثت )٤( 



الناسإلى الطمع عن الربر ذكر 

الأبرش*سلسان بن ااعزير عبد أسيني كما 
وس؛كالوانءنبحفارا، الست يشنر كن 

أمنارم جالزد ئأو حث! واحد البلت 
ارنغعمرت ا م-رهد ال أرض بأس يالماغرس 

jJLJj  نتك_افنعاف.ف_او دون .انك
نذلة،فإنه الأصدماء؛ س الطمع يجتب هي: يجناتم إبو فال 

نهلكة.وتركه منجاة، فإنه الأعداء؛ عن اليأس ؤيلزم 
والدل،التعب ثن>ر هو الألْع أن كما والعز، الراحة JاJر هو رالإياس 

أتاهوقد وتعزز، استراح آبمى من وكم ثغتته، ينز ولم ولد تعنا طامع من فكم 
يأنل-لم دما أمل ما 

الأبرش:وأنسدنى 

طنعض أمي من ري بمزى 
ولوليرتاب ذل النط_امغ إن 

الواسطى:إسحاق بن محمد واسننى 

أتكرماأذ أنس لم ؤلمع هملى أيرمث، الس إذا أتي تشي ألم 
أنقدناأن صل ولكن يمويت، بعدما الأمر على بلوام ولمت، 

حقثناالكومي• يوسف بن القمّل حيثنا القرارت سعيد بن محمد انبانا 
عمار:بن معاويه عن ااكذاذي، جبلة بن الد عبئ 

•عز® الماس أيدي قي عما راالأس ت قال جعفر أبي عن 
الهلاتي؛حاتم تود سمعث، أما تال! ثم 

٣١واشغ إذاضشالض المأسكامحّ مامفث،إذا

الكا-يلىمنالكارمبجاّاءم 
الراسالت مكان أحوئ أمي 

الداية.اللازُه واJراد: ^،. ٧١الكساء الحلي: )١( 
بممع■بمرث؛ )٢( 



الفضلاءونزمة السلأء يوضة 

وكراهيتهاالمسألة، مححانية على الحث آكر 

حدتناب»البص،-رةاا؛ - المرسى عصر بن النصر بى خالد - يزيد أبو حدثنا 
عؤوة؛بن هشام حدئنا ت سلمة بن حماد حلينا بن الواحد عبد 

ُلآفت نال . اه رسول أن - [ ٥٠]العوام بن الزبير - أبيه عن 
يألأن من له حيئ سثها، حطم، من بحرمة فيأتي حيلا، أحالكم يأحن 

متئو0اأا،.أو أعطوه الئاس، 
الأحوالعلى المألأن مجانيه العاقل عر الواجن ٠: هاتم ابو قال 

المرءيورث الزال على العزم في الإنكار لأن التعرض؛ ترك ولزوم كلها، 
فيالإنكار على العزم وترق مرسنه، عن ردوْلآ، ينحعله ه، نففي مهانه 

مرنته.عن درجه ؤيرفئه ه، نففي عزا المرء يورث المزال 

حديناالتميمي؛ الحضر بن الفيص حدتنا المنذر: بن محمد انبأنا ولقد 
قال:حبيق> بن اث عيد 

يمجالرجل، إر لمحا لتعرص الحاجة *إن ت ظريف بن موس قال 
تلحماؤإلمحا جرى مرجع ناحيته، من الحاجة هئبع تلي من جرى 

احمد:بن ااحسير، أسينا تال: الكريزي واسيني ^^٥^! 
الج،-متبن لطي 

؛١٨٣٦)عاجه وابن (، ١٤٧١)والبخاري (، ١٦٤/١)احمد رواه صحيح• )١( 
المزلة.والمراد: نحلوة. رتوةت )٢( 



وكراهيتهاالمسالة، مجا_!؛ على ذكرالح^غ 

ومنيوتجور ام أيلدهر ولتتحئل حملتها ما النفس هي 
التففثلالرجاو أحلاق وآنضل حمياله الجميل المحير وء-اةبه 

التجمليزول أن همارا ولكن نعمه الحر عن زالت إن عاو ولا 
حيثيايياث* بن الواحد عبد حيثنا الماحي؛ يحيى بن زكرياء أحبرنا 

الشعبي:عن هتي، أبى بن داود حسا اش: عبد بن حالي 

هوفإنما ماله، ليثري محال ررمن قال• ظبي الغْناب بن عمر أن 
شاءومن ا'سقإأ، شاء فنن يلمثه، النار من رصف 

بنمحمد بن الحسس حدثنا الدلال: فارس بن سليمان بن محمد أنبأنا 

بنمهلرف سمعت تال: قتادة عن شعبة، حدتنا _: عباد بن يحيى - عباد أبو حدثنا الصباح: 

يحدث:اش عيد 

موته،محي بميه أوصى أنه أبيه عن عاصم، بن قيس بن حكيم عن 
•الوجل® ب آجر فإنها الناس؛ وماله إياكم إ بمي رريا فقال• 

ولافيرثوْ، شيئا الا>، تسأل لا العاقل ه: جاتم أبو قال 
الأمن، iJJajولا والتكرم، التعمق، ويلزم محرموه، المسألة في ، يلجم،ل 

أهلها،غير إلى طلبها ْن حيت الحاجة ئوُث، لأن مقيلا؛ يتركه ولا ،، مدبرال 
فوقالمسؤود ورغ مرتجين، نمنه حظ حاجه المستحق غير سأل من ؤإف 

محيره.

سمعتقال: المممرى، ميرك بى أحمد حيثنا المنير: بن محمد أحبرنى 

يقؤل؛يحيى بن حامد 

عنرفعه فقد حاجه، ثدلأ سأل ®من يقول؛ عيينة بن سفيان سممت 
ئوو0ه.

الثنناة.الحجارة ت الئصم، )١( 

.انقضائهايعد الأمور ر يظر لا أتم،• )٣( 
الإلحاح.الالحاف: )٢( 



الفضلاءونزهة العقلاء ؤوضة 

البغدادي:زنجي ابن أنشدني 
جرهزرا،حلفه من شرذ دونه من ثعترصز الحلق م شجي الموال ذو 
هموصأنتجته إذا وجهي ماء من تخلت ؤإل جادت إن كمك  ٤١٠*ا 

المويب:، ٥١عبد بن محمد و١سدنى .ؤهج 
دأسؤاوالغنى نال وإن عوصا بسؤاله وجهه باذل اعتاض ما 

نوالكل وحف ال_ؤال رجغ ووئته الغوال مع وال ايوإذا 
الجمضالمغكئم الافأبدله ادلأ أ،وجهك ببذل ابثالسغ ؤإذا 

سعيدأبى ابنة ابن - جعفر أبو حيتنا المعيل: المهاجر بن محمد أتبأنا ■.دآج 
يتؤل:أبي سممت قال: الثطاردي علقمة أبي بن حاجب حيتنا اليمشقي اليعليي 

إذاأحي، ابن *يا ت أحيه لابن الئحير بن اش عبد بى مطرث قال 
عنوجهك أصوف فإني رقعة، في إلي بها فاكتب إلي، حاجه لك كانت، 

الجهال.وبدل الوال دن 
ذلك:في وأتسنني 

النوالذي من الحاجات وطالب وال البدل النئمب، أيها يا 
\ذرأج\}،موال الموت ؤإنما الئلى موت الموت ثحنجى لا 

السؤال،لأل ذاك من أمحغلم ذا كن ولوت ما كلأهم
الماس،ص أله رالمالخلق، سوء المصاب هي■' جاتم أبو قال 

تفنه،عليه عرت ونن ؛السؤال؟ المياشرْ فكيف i نصم،بالوال والهم 
الماص،أيدي في عما نث حتى الرجز بمن ولا به، في الدنيا صغرت 

صدغيرهم ومن تلال، الإحراز من والمواد منهم، يكرف عما ييتجاور 
النوال.

يهيضش الريق ت الجزص الئصة. ت الشزق ٠ لإف راش ت معترض الشوك. ت الشجي )١( 
الحلق.



وكراهيتهاالمسالة، على الحث ذكر 

الأبرش•وأتسدني .وآج 
انيهبلح إذا الحريعس إن حريمه تكون أن بغشك اننل 
الحرماىوحظه الوْ *ثثقإحوائه من الشساو يكنر من 

jTT. ]المسامي:محمد بن طؤ واتسدني ؛

حرثاحرني على حممرو أبو فراد مطاءْ أرجي عمرو آبا أنمن 
قرىتقد تولم أذن بلا مات أدنه ]عب |لقنن كباغي مت 

الجيدى:الرحمن عبد ين حطاب حدئنا ت العقبى عثمان ين محمد حدثنا ■.ؤلج 

السؤاليقول! صيفي بن أكثم ررلكن قال! سلمان بن اش عيد حاوثتا 
-Ob  'ا؛ جلا ؤإن - النوال من أثمن - ئل-•

عليهيكرم لمن وجهه يبدد أن للعامل يجب لا هد؛ بماتم ابو تال 
عليهيكرم ولا رده، عليه يهون بمن فكيف ، حثلن0 عنده قدره، 
وأشدالموال، دون الناس إلى الحاجه منه وأشد الموت، اللقاء وأشد قدوم؟ 

منيغل لم مقرونا، الحاجة بنجاح كان إذا المواد لأن بالوال؛ التكلف منه 
دثموجودان؛ يلان فيه كان مص لم الحاجة ؤإذا الموال، ذل فيه يكون أن 

الإل.وذل الموال، 

محمدبن منصور وأنسيني 

ودولمولا ت والولا لا بفقر مشلث، الص-ديى يجئ لا 
تجودع-لملث، الذي ألمت، مآو بخيلا مت، السإذا ذل ذاك 

الجنينبن علي حثا _«بماد«: بالجبار عبد بن الحسن بن احمد انبأنا 
تيحيق، سريك بى النمؤر سمعت ؛: JLbالآصس< عن سعيه، انيأنا 

إذافتنه، أحيه إلى الحاجه الرجل طلب فى ارإن قال: اممه عبد عن 

والمدر.امة الخطر: )١( 



١]مضلاءوئزهة ا]عقلاء روضات 

.معه«لا، الدى غيز ذم معه ؤإن أعطاه، الذي غين حمد أعهلاْ 
الذمرجوئ إلا ثذم خصله الزال ش يكن لم لو ه: جاتم ابو فال 

لوأف العاقل عر الواجث للكف ئ؛دائه، بالسؤال الاهتمام عند النفس في 
أبداللسؤال ترض ألا النوى; ؤيمص الرمل، ، ونتم،لأن ؛لى الأمر اصهلئْ 

أنهيعلم من أل نذلك، إلى الونت، دفعه من فأما _، مسيلا إليه وحد ا م- 
فييحنج لم كما ذللث،، فعله في ، يحنجللم سلهنان، ذا أو حاجته، يقضي 
باقيتعرز ومن الله، أغناه بالله استغنى ومن مسألة، غير من أعهلي إذا القبول 

اممه.أذله بالعبيد اعتز من أن كما بمقرْ، لم 
يزيد:بن حالي الرازي؛ الهيثم ابو حدثنا القراز؛ سعيد بن محمد أنبأنا ولقد ■.نثتج 

قال؛معمر، عن يوسف، بن هشام حدثنا موسى؛ بن إبراهيم حدئنا 

رأيتنيررلقد ماللث، بن كمب، وند من رجلا - معاؤية أبو قال 
فيبالمعزل بعلني على النهار آخز وأصرب النهار، أود 

اصنلْ،.

منالدراهم طالإنا q أحل، قال: مزونه؟ لمت لقد ^،: قالل٦،: 
.عليتاءاأسهلا الحجارة من فوجدناها الحجارة، ومن الرحال أيدي 

بالرغمذمه متعه ؤإذا تعالى، اممه وهو الحقيمي المععلي وني شكره أعطاه إذا أي• )١( 
واشالحقيقة، ني تعالى ه ذاما فيكون أينا، تعالى اه هو الحقيقي الماغ أن من 

م•
يبتي'نستق* )٢( 

ؤيلأم•يأثم يمج؛  ٢٣)
الثر-أمتهم،م،أمحح؛  ٢٤)

مكاذاثدن: الحجارة. لنكير - كالفأس - آله الجنول: بطني. لإشباع طي: عر )٥( 
(,٢٥٣)طيعة من المعادن. استخراج 

نعمر٠القادلت)٦( 



القناعةلؤوم على الحث ذكر 

القناعةلزوم على الحث -كز 

بكرابي بن محمد حسا الشيبأس: سفيان بن الحسن حسا 
محامد:عن الأعمثن، عن الطفاوي( عبد بن محمد حييتا 

ءكننقال: بتش.! اض. رسول أحد تال: ]ه[ عمن ابن عن 
سيلءاعابر أو غريب كأنك الدنيا ؛ي 

لمالأعمس أن متوهما الدهر من برهة مكثت قد }غهئئع٠ جاتم ابو قال 
الندينيبن علي رأيت حتى فدله؛ نليم، أبي بن ليث من الخر هدا يسمع 
فعلمتمجاهد. حييني قال؛ الأعمش، عن الطفاوي عن الخبر بهيا حدث 
صحته.في اهتراء ولا فيه، ثالث، لا صحح الخبن أن حيتئد 

كأنهالدنيا في يكوف أن - الممر هدا ش - عمر ابن النص. أمر فقد 
وعابنالغرم، إذ الدنيا؛ من باليسير باكاعة أمره فكأنه سيل؛ عابت أو غريب 

منأقرب، إليهما القناعه بل الثروة، من الإكثار اشة في تقصدان لا بل ال
الدنيا.من الإكثار 

داود؛بن سيد بن جعئر حيثنى النفبي: عثمان بن محمد احبرنى ولقد هؤتج 
قال؛سنان، بن عتبه حسا حجاج: حيثتى ابى: حئتتى 

فاته،مآ على يأ<زلآ، لم تن بمي، »يا لاينه: صيفي بن أكم قال 

زجهوابن (، ٢٣٣٣)والترمذي (، ٦٤١٦)والممحاري (، ٢٤)Y/احمد رواه صحح: )١( 
(.٦٩٨)يبمان وابن (، ٤١١٤)

المن.يحفله لم لما الالتفات عدم والمقصود: •ال؛أسا. من )٢( 



الفملأءونزهة اثسلأء ؤوضات 

.عينه® قرت فيه هو بما قغ ومن ، بدنه وئع 
الد،ئاس:محمد بن طي وأسدنى .ؤلج 

أنلأو أنرى النعمة ذى من به ما النجس نمام من 
دهمورىني كثير من حير لك ه بروث مأنت يل لون

اليغدادى:زنجي ابن وأسدني .لخج 
غدر بئموصوو يومك فعر ئائبة عند صجرا • للنفس أنول 

يديتحت الحلق هدا أرزاق وأن مانعة غير نسي أن نرني ما 
بنعسى عن التؤرى، سفياى أتبأنا كتيو؛ بن محمد حدئتا خلبفة: أبو أنبأذ1 

أبيه:عن الرحمن، عيد بن القاسم عن الرحمن، عبد 

والحلق،الحنق، منها؛ نغ ند ررأربع ت قال عود مابن عن 
•،٠٠ أحيلمن بأكسيا أحد وليس والأجل• والرزق، 

:حطناوأعظمها لعباده الني مواهب أكثر من ه: جامم ابو تال 
ولو،؛ بالعا^ والثقة بالقضاء، الرضا من للبدن أرؤح شيء وليس القناعن، 

السوءمواضع في الدخول وعدم الراحة إلا تحمد حماله القناعت في يكن لم 
منحالة على اكاعه يفارق ألا العاقل على الواجب لكان ،، الفضل١ لءلاو_، 

الأحوال.

بىمحمد مسعود: ابو حيئنا البراز: عميد بن حفص بن عمر أنبأنا ولقد ".ؤقج 
الميني؛إبراهيم ين اض عبد حيثتا عقيل: ين عبيد بن اش عيد 

ُاورعأ'ُيدل؛ ُاويعء ت المطوعات يعص وفي أعلم- وافت مهموما، سيظل أنه يقصدت )١( 
الماد.الدغل: )٢( 
المجتهدكب في سا الاجتهائ يكون أن ولا العباد، عن الكب نفي المراد ليس )٣( 

شدةأن —، أعلم واه - المتصرد ولكن مثله، يجتهد لم من يكتسبه لا مجما المزيد 
له.والمكتوب المقدر على ثريدْ لن المر؛ سس 

الخاحت.عن ازاك الفضل: )٥( الآضر. اكا-م:)٤( 



ذكؤاومثضصاممناس

مادراالقناعه ءالأ أبيه عن المنكدر، بن محمد بن بكر أبو 
تفد«.لا 

يؤل؛اه عبد بن العزيز عبد سمعت يؤل؛ المننر بن محمد سمعت لعلئإ 

الأكاف!حميد بن محمد قال 
رخيائبس بالكشاف تشنع 
أذمبنجر القفار ض نمي 
نمليما المريع الشوب وني 

نيسال—مرء بتزين دك-و 
الببزى■وأسدذي .ققج 

صائريانمطل طول U ب 
إذاكاتتالأرزاذفيافرسواشى

ترىما الله تهئج فاصبر صمت ؤإن 

الكفافمن الفضول نبع دلا 
وكافغنى الفرات متاء وني 

افوانكشعري كل من به 
افعفالبتزين الوأنينه 

مضمئللمرء فيه شغل كل ولا 
الدعهراحه فاغتنم سواء عاليك 

ننهعوانبه في ضيق رلإ ألا 
الواسْلى:إسحاق بن محمد وأتسدذي .ؤقج 

بالسينالحرص أمل تزين لمد أبدا دائنا حا٠دا لله الحمد 
والآبنالعز لثوب القئوغ إن تقلق في لراض إلا نين لا 

نذرعلى ترصع لم ام الأمأن يعلم العائل ه: جاتم ابو مال 
بالمالالمرء فتمكن غنى، الماد يزده لم القناعة عدم من وأف الأحظاءل١،، 

التبعة.ذي الكثير من أهأ - الهم تلة مع - القاليل 
بالقصاص؛العدو من ينتصن كما بالمنؤع، الحرص من ينتقم والعاتل 

الجا،لرى.رزى الجالب المن عو الخاتل رزذ الخانع الث لأن 
قال•اكيمى، حنق بن محمد اتشينا القرار، سعيد بن محمد وأنشيني 
خزاعة;من رحل 

.- املم النير-راظت م السب ومدا )٢( ارط'.جمع الآح؛لاءت )١( 



الفضلاءونزهة العقلاء روصة 

كابالجي وذي نحتاو نأحرم مما حظين والمقر الض رأيت 
دائبغير رابح مريح ومدا رابح غير دائب ملح فهدا 

JUU. ]، الأبرش•سلدْ-ان بن العزيز عبد وأسيني
.اوسالقمضقنر"رإدكانئامءأم;دغسشه اذا 
ودأبأغئى الني بغمل نأنت بيتهم تغنيك الناص محل كان أذا 

ايان'بن الوليد بن محمد حيتنا ت القسي سعيد بن محمد بى أحمد أحبرنا ".ؤعج 
قال:حماد، بن ئعيم حيتنا 

مروءةمن اا أذض-القناعة ®مروءة ت يقول المبارك ابن سممت 
الإعطاء®.

يداه،عنث، قلمته عنن نتن يالقف، تاكون الفاعث ه: جاتم ابو فال 
ومن٠ مطمئنا امئا وعاش تتخهل، لم نغ ومن غناه، ينفعه لم قليه افممر ومن 

يصطرعانكأنهما والحرمان والجد لرغته، نهايه الموائد له؛ي يكن لم يقع لم 
محزالماد•

بقولا■الذي أحسن واقد .ققج 
ثوانباته نا مولا بكني تلاله من الفتى حاز ما كل فما 

يمعيرصخدان بيض فإنه آهزا طاليث، إذا مأخجز 
ال،نس،-ى;محمد بن اف عبي؛. حيتنا الغلأبى: حيتنا محمي,; بن عميو حيتنا ■.لخج 

والفاقةالحاجة عند الصبر مروءة ت يقال ،اكان ت تال المدائني عن 
الإعءلاء*.مروءة من أكثر والغض، بالتعقف، 

الغلأبي:أنشينا محمد: بن عميو وأنسيني .ؤقج 
عائشة;أين 

المحثل.الوز: )١( 



اممناصموم طى الحف ذكر 

الفقنبها تضئ حض نئها ؤإن تيمها حش الص نمي القس غص 
ينئ،سبنها إلا بدائمة لمتها إن لها فاصبر ا شدة وما 

البغدادي:زنحى بن اه عبد بن محمد وأسيني 

حائمأتت بالذي أمر ومرور ثخف لم حيث جاءمن كرْ فيارب 
عارفأث ما جز ئئكن سو ؤإن ظاهر لحرا0 يل لم ما الناس ترى 

حيتتيالأبني: مهدي بن إبراهيم حيتنا العقبى: عثمان بن محمد أنبأنا .ؤقج 
تال:عمر. أبى ين يحيى بن محمد 

_،وصرباؤْ ا الريح بن االفضل عنده ويكر - عينة بن صفيال سمعت 
تيقول سفيان فأنشأ 
منحرفالرزذ عنه الرأي مهلب تقف نى مري ثوي من كم 
يغترفالبحر حاليج من كأنه مختلط العمل صعيف ضعيف ومن 

ماعلى الناس حد ثم المنؤع، إلى نمنه نازعتي من ■' هه ا؛؛اتم ابو قال 
كمثلفمثله وفشل؛ لعجز بل خاوة، لولا لقناعة ذلك فليس أيديهم، في 

القوةذو به ينثر العالم، رأى إذا ؤيحزن جمله، بخمة بمرح الذي السوء حمار 
قلتهأتمت، اللسم والشره وبدنه، نلته أراح الكريم فالفانع الثقيل، والحمل 
.أحاداأصبر واللثام نقونا، أصبن والكرام وحمه، 

الغلأبى:أنشينى قال: محمد بن عمرو وآسيني .ؤقج 
نائن،الحؤ ساحة في سن، ولا القش حيلة من الأرزاق ا مص 

شارئ،أنتؤ ما غير منها للت، فا بيشهم تقسم الأرزاذ ولكنها 
الباهلى:العلاء بن هلال أنشينى قال: سعيد، بن محمد وأسينى .ؤقج 

فإنال5ضمالفسلأمسلا،غلظه أولاك انم> U إذا ثل 
التجملمثل الأنوام يثن وما ماله كثرة القوم لئجم يريى 

الأموال.ادحار )١( 



المضلأءونزهة اسلأء يوضة 

لنبتل حاك فك
وأرة نكن

وتم؛، بجحتى 

بنمحمد حيثنا متيب: بن العرين عبد حيثنا سفيان: بن الحسين حيينا ".ؤهج 
قال؛المأائغ، يحيى 

أحمدتبن الخليل هال 
كسنسمبلندمبم

ذاوهذا بمكن لا إن 

أويلتب فل ئ
ارلسغا<فلا ثال كرى معن هذا 

مسهر:أبو حيثيا الديرونىت صوان بن محمد حدئتا ين لكمل أنبآتا ".ؤقج 
العزيز:عيد بن سعيد حدئنا 

محو،ؤوتثنيثهُ تعالى؛ قوله مي - المزفلي كعب بن محمد عن 
ارالقنامة®.قال! _، [ ٩٧زاكمحل; »قأثةه 

التوفيق.وباض 

mmrnm



الأرزاقصمن من على التوكل لقوم على الحث ذكر 

الآرزاقفمن من على التوكل لزوم على انحت ؟طر 

أبوأتبأتا ب»البميرة*: الماحي الرحمن عبئ بن يحيى بن زكريا أنبأنا 
هانئأبو حدثنا قالأت لهيعهء وابى سريح بى حيوه حدثنا المقركأت حيثنا الرهرانيت الربيع 

يقول:الحبلى الرحمن عبد أيا سمعت قال؛ - الخولأنى هانئ بن ميد ح- 

سالني ممعن ت يقول ]ه[ العاص بن عمرو بن اف* همد سممث 
يحمسؤئؤوالأرصن مارات اليخلق أن تل المقادير االاث ارقدر يمول 

تكفلمن >، التوكل لزوم العانل على الواجب ه: م ابو قال 
المزييالمبب وهو التوحيد، وثرين الإيمان، هو التوكل إذ بالأرراق،؛ 

صحةمن وعلا جز اش على أحد توثمل وما الراحة، ووجود الفقر نفي إلى 
حوتهيما عنده أوس الكفالة من نقمن بما وعلا جز الله كان حتى — قلبه 

يحتسب،.لم حيث، من رزقه وآتاه عباده، إلى اهة يكله لم ، إلأل-، يده 
الكريزي؛محمد بن منصؤر وأسدتى .تئققا 

ليشيريقضي اث نإن أدلت حاجة كل ئي الرحمن عر نيكل 
يشخئئما للسل وما يصثه يعبده آمنا العرش ذو يرد ما مش 

فلعل، منهء ألف ارحمسن القائمة؛ التحريج مصادر جمح في الروايات في الثابت )١( 
الطاع.أو الناصح هن تحرش هتا الثابت، 

حثانوابن (، ٢١٥٦)والترض (، ٢٦٥٣)لم وم(، ١٦٩/٢)أحمد دوام صمح: )٢( 
(٦١٣٨.)

تولك«ؤءون نوله: جوام، هزا )٣( 



الفضلاءونزمة العقلاء روضة 

يحيرحيث من - الك يإذن - لينجو أنغؤ وجو من اذ الأنيهلك يند 
السامي:محمد بن علؤ وأنسيني ^^٩^ 

٧^١،ينوى ان إحكل همودك ند بمن الفلس أحجن 
غدكسكفيك يالأمس كان الذي يكم؛الثه كان ئد من إة 

اVزJقتميدان ابد حيتنا بععستلأنأ: ئتيبة بن المسن بن محمد أنبأنا 
اكرداءتام عن المهاجر، ابي بن الد عبيد بن إسماعيل عن جابر' ابن عن الوليد، حقئنا 

،٠أجله(ال طث كما العبد ليطلب الرزق ®إن ت قال الدرداء بي أص 
•الأبرش سلبمان بن ااضيj عبد وأسدذي .وآج 

ه•'ُلألب أثي بن لعلي 
راسةالبحر في صخؤ؛ ثي لوكان 

لأنملمتالله براه لعبد رزذ 
نطالثهالسع طباق بين كان أو 

لهحهل اللؤح ئي الدي ينال حش 
١^!^^محمد ين منصور وآسدني .؛٩٤[ 

العمى!الحسين بن محمد أنفذني 
حاجن،ولا سئ ه ليس ليد - من حاجاتك كل نل 

كاتبإلى توقيع غير من شاءها إذا اْ عطابنعطى 
سيار:حيتنا القطواني: حيتنا بءسا«ت الخليل بن الخسين ين محمد حيتنا 

آدم،بني بأرزاق موكلين ملائكه ف اءإن قال! القيسي نياح حيلنا 

حواليهانالي ملمومة صماء 
قيهاما كل إليه تودي حض 
مرائيهاالمرقى في لسهل يوما 

إنهسأطوإلأن4نآبا

النوة.الأود: )١( 
أاكب•يي والمهقي (، ٣٢٣٨)حثان ابن رواء للتي الكلام.رنوغا مدا ويد )٢( 

غيالمنذري المحافغل وصنا، (، ٨٦)!/الأولياء، •حالية غي نعيم وأبو (، ٧١)آ/ 
الملامةوقال إنادْ، جإد نم _، ايثا لبزار. ( ١٧٠٣)والترهيب، •الترغيب 

الأرنؤوءل.ثعسا العلامة وما» لغير•،• •صحيح الألا'ي• 



الأرزاقضن من على التوص لنوم على ذكرالحق 

جعلهمادى من همد أيما آ■' ٠الر ثم درجاتهم، على أرذالهم يحجلون 
عبدوأي رزقه، آدم وبمي والأرصين السماوات يضمنوا ، واحدا ثما همه 

فطثبوابالعدل، مكاسه ت،مى فان أراد، حيث رزقه فأعقوْ رزقه، ؤللب 
التيدرحته غاية إلى هوام من الحرام، إلى تعدى ؤإن رزقه، له 

ولاحلالها من يآحدل فلا ؛ الدنيا مائر وبين بينه حولوا ثم فوقها، ليس 
.له؛؛ كست، التي الدرجة فوق حرامها من 

JU  سها،فرغ فد الأرزاق أن بعالم العاقل ه: م ابو
إليها،حاجتهم وك ني همادْ على يوئرها أن على الوفي العلي وتضمنها 

»،عإلا الحزم، أهل أحلاق من ليس وئكمل ئضمن لما عي بالوالاشتغال 
حيث،من رزئه أتاه - فضله ني ينع لم ؤإن - انه على الضمير، صحة اطواء 

٠وحتسّ،ب لم 

الواسملي:حسب بن إسحاق بن محمد وأسدنى .ؤقج 
قرينلهموم لأنالث، أيقشت، تقيي مئاعذا رآيئالث، لثا 

يشينللشضاء سدك كان إن أثوابها همن وتعر لها نارمص 
الشهؤينثائه التوكل نأحو وائما بربالث، وكي مليلث، مون 
مضمونآته يعلم كان من أمره ني نفسه عن الأذى طلخ 

أبيعن الثؤريء سفيان أنبأنا كثير: ين محمد حدثنا خليعة: أبو حيثنا 
سس؛

الينوقمح، - . الني إلى انلت ّجاء ت تال ئرهميل بن هذيل عن 
آهاكألى.■أ;ها لم لو أماك، ه: ١^ رسول فقال _، تمرة 

•٧(،)T/ •الثمب• ني والمهقي (، ٣٢٤)• اصم0• غي حان ابن رواْ تبأ: )٢( 
الألماني،العلامة وصححه (، ١٧٠٥)»اكرغيبآا في المنذري الإمام إساد0 وحوي 
الأرتووط.شعيب العلامة وقواه 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

الأنصاري:بلال بن المنتصر وأنسينى لاثئإ 

مشراسخأمرنا حال كل على يأمر• الإله بتونيق ننحن 
محيتبمامحساصلخرا،عطاؤْ بمن لا نليك همطاء 

حيثنااادميأطى: أحمد بن داود حيثنا الشافعي; إبراهيم بن محمد أنبأنا ووؤؤج 
تال:عفأن، بن الرحمن عبد 

نط*.لرزق اهتممت ءما ت يمول عياض بن المضير مممث 
ثدرقالذ«ي السب أف يعلم أف العاهل على الواجب • ٥١٠بماتم ابو قال 

أنيجب فلا ،، عمادفته١ وبين الحازم بين يحول الذي هو حاجته، العاجز به 
-محاله لا - وهو يهوى لا لنا ولا بكائن، وليس يهوى لنا العاقل يحزل 
لمعاليه كان وما فيه، تعب غير من أتام للمرء الدنيا هذه من كان فما كائن؛ 
بقوته,يدفعه 

المرزوق.بالقعود يحرم لا كما المحروم، بالهللب يذرف ولا 
يتؤل:الدي أحسذ ولئد .ؤثج 

ييداومله عي ينن ؤنحزم الض إلى بمص ليس نذ الض بمال 
ومقامحتلوه إلا مو ا ومولاالحرمحزجالت، المجريحرثه دما 

قال:الغلأيى، أنشدنا تال: الأنصاري، محمد بن عميو وأنشدني 

الئض:أنقدلأ 
يلالجلا يقدرهاديئ مقعاليهم وم مقالخلق ورزى 

العقولئقغم المال بولا بعقل يرزقه المال ذو فلا 
موسىبن إسحاى سمعت تال: ب>بغداد«< المؤرى حلف بن الهيثم انبانا 

بئؤل:الأنصاري 

الضلؤع.الآضالعت • .بي بمن•  ٢١)
الخامل.للعاجز تأتي وتد بقوته، جلبها المرء يملح لا أسباب *ناك أي•  ٢٢)



الأرزاقضن غن على ايتوفل لنوم ض الخف ذكؤ 

ءمررتت يقول - شيئا يدحر لا وكان - يناو سممت 

هلراهب، يا ت فقالت، _، جائع وأنا - الأرض من فلاة قارعو في يرام، 
منها،فأكلت، خبز، من قلى فيه زنبيلأرا،، إلئ فأذلي فضل؟ من يندك 

الموضعهدا في أطعمني الذي ت فلتج ، تزود0 فقال؛ الباني، إليه ورميته 
•مس يكون ولا جث إذا يطعمني -، إسي فيه لمس و- 

الغدادي:زنجي ابى وأسدذى .لختقا 
اثئتوطن، ر الأموهون نمى ا نسمرمك ثئؤم لا 

والنمنىالننتح على مأتي اجل ملمج نم كل ل
الخلائق،برفض العلائق، عن الملب، قطع هو التوكل هدت جاتم ابو فال 

الدنياذاتر في ا مؤمن المرء يكوف وند الأحوال، محول إلى بالأفتقار ؤإصانته 
عندهفرق لا سين عند0 والوجود العدم كان إذا — توكله في صادق متوكل وهو 

يملثلا المرء يكون وفد العدم، عند ؤيرصى الوجود، عند يثكر _، يينهما 
منإليه أحث، الوجود كان إذا - متوكل همت وهو المحل، من بحيلة المنيا من شثا 

مرنته.يشكن الوجود هد ولا حالته، يرضى العدم في هو فلا العدم-، 

الكريزك،توأس-دني ءإءكْا 
المراسس،أعلى يلت عقول ومحل ممطغة منال الدميا كامتؤ فلو 

طالس،بحيلة لا مليلته بجنك مه وقحظ الأرزاى ولكنها 
الغلأبى؛أنشدنا الأنمعارى: محمد بن عمؤو وأسدنا 

سابهم،•بن مهدي افذئ 

•مجترأ ءوعاء المكتل ]١( 
الحبيبحاله هذه نكى ولم والراء، الضراء عند القلس، حاد يستوي أن المهب محن )٢( 

بمثلوأمثالهم الصوفية ضحأ ولقد للأعمال، النفليم، الميزان هو الدي محمد.- 
استواءعند إلا ينال لا - وغيره التوكل مجن - الإيمان محقامحات ان وادعوا الزلات، هده 

حطأ.وهدا القلب، ش المحالات 



الفضلاءونزهة السلأ، روضة 

ورابمعبورا يخلط والسئ عجاث ثفنى لا الدهر ترى ألا 
مهجريهمجن بمن كأنهادمعه محوإلاكزصاس لئيم، 

بنسهل حيينا الجنيد؛ بن إبراهيم حيتنا العسكري: سعيد بن علي انبانا '.إلقج 
عاصمم:

فدكرناالعدؤية، رابعه على *دخلنا ث قال خالد، بن نام حياتنا 
خيبهرائعة! قالت فرغنا فلما —، ساكتة وهى — فيه محخضنا الرزق، أساب 

•رزنه* مح، يتهمه ثم حبه، يدعي لمن 
علىوالحكايات يالعلل الباب هذا ذكرت فد هعت جاتم ابو هال 

هذاني iمارها عن ذلك فآغس ®التوكل®، كتاب ؛ي التقصي 

mmmخ؛يث



عليهاوالصبر بالسداثم، الرضا ليوم على ذكرالحف 

MmMMMmmmwmMm

عليهاوالصر بالشدائد، الرضا لزوم على الحت ذكز 

جميلبن أحمد حيثنا باااالمواصل«: المثنى بن على بن أحمد أنبأنا 

أبيبن القاسم عن حبيب، بن عمر عن زيد بن رباح أنبأنا ابن حدئنا المرورىت 
حيير؛بن سعيد عن برة، 

افدحلق ما ارأول افد رسول نال قال؛ ]ه[ عباس ابن عن 
القيامة((رى.يوم إلى يكوى ما فكتب أمره، ثم القلم، 

قدكثها الأشياة أن ثوس أن العاقل عر الواحن ه: هاتم أبو فال 
فيحيلة فلا يكرف لا وما محالة، لا كائى هو ما فمنها منها، مغ 

ؤلرفانتله بإزار يتزر أن يجب شدة، حال إر الونك دقعه فإن تكوينه، 

الصبر.ت آحدممأ 

الرخا.والأخر: 

وتعيرصعبت، ئد شدة من فكم ذلك، وفعال4 الدحر كمال توفي لي
•إ لحظة من أئن ر هئ العنها همج ثم بأمره، العالم على زوالها 

مستحب.،رالوصار ينما واجب، ا ٠١٢۵١١٠أن الأقوال; أصح )١( 
فيعاصم ابي وابن )ا</ص، »المن،ا ني والمهقي (، ٢٣٢٩)أبوبمل رواء صحح: )٢( 

رالكبيرار والليرانى (، ٣٩٣فى»الثثن،)٢;أحمد بن اض وعبد (، ١١٢االئئتأ)
بنباسم الثيح وصححه الأباني، العلامة وصححه أحرى، ءد_ق، وله (. ١٢٥٠٠)

الممعي(،دار محل: - ١ ٠ )\/ه عاصم أبي لابن »الثنةاا، تحميق ني الجوابرة فيمل 
-•يعلم،" أبي، نل ُممحقق، - الداراتير حسمن الشخ وصححه 

■يتصف . والمراد لثسيه، هنا رالجمله الإزار، يرتدي ٠ يتزر )٣( 



ارمضلأءوئزهة العقلاء روضة 

الواسطى:حبيب بن إسحاق بى محمد أسننى ولقد قج 
المؤجبمنه اليث انى ناتبه تمايشت ئد أمر مى كم 

،٦ يظثهخ اد فعالق مدر ئد__4 ق٠—وأس يد عوب
عؤجنية الذي الأمن مصالح ادر قرب له الذاك وك

بلجآو بونا الصبح أضاء ما مرميا ذي على الحمذ نله 
والمالجل٢،منه النز تديم يه آلائلى عالحمد ه ول

إسحاق؛ابي عن سفياى، انبانا كتير: بن محمد حيئنا حليفة؛ أبو حدينا ■.نقخأ 
تقال بالقدر؟ الإيما0 ما ت ملماوز لنا تقال الأودي الحجاج بي أم 

ليميه؛،.يكن لم أحهلأ٠ وما ليخهلئه، يكن لم أصابه محا أن العد علم إذا 

ردودايدرمميس لفنعيها من لمسك محلى هون 
محمودلمه الاء قضكل حلقه ني الله بحكم وازغى 

الواسهلي؛ئدامآ بن متحيؤر حيثنا الصلحى؛ فحطبة بن افر عيد انبأنا 
كئير:بن محمد حيتنا 

جعلتبمكة، الزبير ابى الحجاج حاصر لما قال! معمر عن 
منهايصيبم، أن عيك نأمن لا إنا له: نقيل الحاممل، تقرب الحجارة 

الرمحر•ابن فقال حجرإ 
نم-اش_اديمالإله كئ، بالأمور إن فلثا يلعهوذ 

أامررهمالث، ولايناحرعنا منهيهباتيلث، يس لن

بساربن إبراهيم حدئتا الغلابي: حدثنا الانحماري: محمد ين عصو انيأنا 
سشازتحيتنا الرمادىت 

,صريعاعاد يالقهجت عاد منه. ميووس ٌوأس' )١، 
الأحوال.انفراج الفلمج: )٢( 



عليهاوالصبر بالسدائد، الرضا ليوم على الحث ذكر 

منجريرة ني فوغ به، يكر البحر، ركب رجلا ءأن منعرت عن 
ولاطعاما، يأكز ولا أحدا، يرى لا ثلاما فيها فمكث، البحر، جزائر 
فتمثل!الحياة، من فأص ثرانا، يثرب، 

الحلبكاللجن القار وصار أملي آتيت، الغراب، شاي، إذا 
يقول!مجببإ فأجابه 

٤٣دداءْ كون بثيه أمسست، الذي الكرب، صى  رين،ئ٠ 
وأصاب،فحملوه، فأثوه، لهم، فلوح البحر، في سمنه فإذا فنفلر، 

.مالما؛اأهاله إلى ور-؛ع حيرا، ممهم 
بحرساحل على - ب»صور« الهمداني جعفر بن محمد وأنشينى 

احتيال،بغير همئاوما .شم، ئك فقد الأمور في ئضيقن لا 
العقالكحل مرجه له ر الأم من المقوس ئكرة ربما 

الأن۵ارىتبلال بن اامذتما،ر وأنشدني .ؤيج 
أمرخلبممته ني بوم كز له إنه الله به يأتي نرج ى مح

النحربه ألح مما فرجا له نرى وأن يديم ألا نرى ما حمى 
الثريتبنه النسر أن الله قضى فإنه را بفايج حمر اشتد إذا 

بالْييمرة;الطبري مالح بن محمد أنبأنا ج^لآأهنا 
بحديث،شريلث، حديثظ لما فال! العجلي، عثمان بن محمد حاوثتا 

ٌا~ لقريم، ءاستقيموا ت ئال المي. أن : ثوبا0 عن سلمان، عن الأعمش 
فأبيدواحمراتقكم، حملي ميومحكم فضنوا حالفوكم فإذا _، لكم استقاموا 

إلىبه ننعى أشقياء*لا،• زراحمين فكونوا تفعلوا لم فإن حمراءهم، 

(،١٣٠)١ ٠ ،المعجم لي الأءرابي وابن (، )٠٨،الننة، لي الخلال رواه صسسفخ؛ 
فيوأبونمم في،الكامل،)مِ\اه(، عدي وابن (، ٢٠١في،اسر،)واممراني 



الفضلاءونزهة السلأء روضة 

نعم.ت نالت نال؛ بها؟ حدثت ت فقال فأتاه، ، نريلئ، إلى بث المهدي، 
ماكافعرفت، لو عاليه! ؤيالي فال: الأعمش، عن نال: رؤيتها؟ عئن قال: 
قال:روى، ما عالي لمأموئا كان إذ نالت،: بالنار، فأحرقته لأحرحته قبره، 

قال:الدم، ؤنمالث، الخمن يثرب من الزنويق فقالتخ: لأقتلنالئؤ، زنديق، يا 
فاستفليمحده، من نخرحتا قال: اممه. يكفي أو ت قالت، لأقتالنالثج، وافه 

قال:بلى، قالت،: إليه؟ يهرب مونحح ^، ليس فقال: الريع، بن الفضز 
أنجىيونا فخرجت جبل، إر فخرحى قال• ، ___، أمر قد فإنه 

مافسأله: المرة، من آحر ملاح فاستقباله محن؛غل>اد، ملاح فأمل الممر، 
.قرب،ملاح يا قلت،: المؤمنٍن، أمير مامت، قال: الخبر؟ 

اJكريري:محمد بن منصؤر وأسدني .ؤلج 
وآبواب،آساُث، مشأدير الوييسرا ؤإن همرا إذ المقادير جري 

يابروره ميمن تمنح إلا مذامه وت انولا عز اشتد ما 

الدغد.ادى:زنجي بن اذ عبد بن محمد واسدني .وآج 
لكظيمهزحتر ك-رمج وعنرة بعده التز أتى ند همر رب< ألا 

دنعجملفغى ل—ريل لبوم لشدة بؤس بوم بوم الدمحر محو 
الوهابعبد بن محمد حيتنا ن إبراهيم بن يعقوب - عوانة ابو انبانا ■.ؤلج 

الحكم;بن بشر حيتنا اادسايررىت 

١^^١،،نتنمط أدهم بن إبراهم رررمح، نالا عئام بن علي عن 
يتقآلثبمتهدن تأذ حئ بقول: وهو ميل، على رافنهما 

]محمد[*.قتارؤ.ه رثو ثألشهون 

ولا iT^/Tبغدادء)هتار؛ح ني والخف، اصهان")\/n\(، ااتأرخ 
الرسالات(..ط: )VT/٢٧ المندء »-_؛، بمح.وانفار: 

الأورام.عن منتفخ ت مجتفط )١( 



عليهاوالصبر بالشدائد، الرضا لنوم على الحث، ذكر 

بنالعزيز عبد حيتنا الحواري: ابى بن أحمد حيئنا ب■الرمة•: القطان أنبأنا 

الأنيق؛عطاء عن عمبر' 

أينبن سعيد، أبا يا I للحن اقلت ث قال نيئ بن الواحد عبد عن 
أوتراأين يثن ت نلت اض. عن الرصا قلق من قال: الخلقل١،؟ هذا أتي 
باش*.المعرفة ئلة من تال! اش؟ عن الرصا قلة من 

عند- يلزم أن مبتدئا كان إذا المائل على يجب •' >ه جاتم ابو تال 
الصبردرجة من يرتقي حينثد، مجته مؤا فإدا الصبر، ملولث — عليه الشدة ورود 

الرضا،مراتب، أود لأنه الممثر، فليلزم صبيا يرزق لم فإن الرضا، درجة إلى 
رأساسالخير، بدر هو إذ كريما؛ رجلا لكان الرجال من انمست كان ولو 

الطاعات.

سعيد:بن الفصمل بن طاهر حدثنا القزاز: سعيد بن محمد اخبرني ولقد 

أملم،الكتاب، أهل من رجلا اسمعت، قال! عيينة بن سفيان حدتنا 
منيتأتلث، المزونة، على اصبر داود، يا داود: إلى افه أوحى قال: 

.الممنة٠ 

القاصي:عمار بن الأحوص بن افد عيد واسنني .لخج 
صبرواإذا أقواما ينفع والصبر حديث، من ناب ما على جميلا صبرا 

الضرئنئلث، ما إذا الزمان على به سن شيء أفضل الصيت 
تال؛سهل' بن محمد بن إبراهيم وأنسدني .ؤيج 

الموصلي:يعلى أبو أنفياني 
الأئرمحمودة عاب للصبر ئجربه الأيام وني رأبمث، إني 
يالظمرفاز إلا المسمر فامتصحن، يحاوله شيء في جد من ونل 

■عليهم؟ الخوياُت، ؛نول، س—١ عا ت أي )١( 



اتفضلأءونزهة السلأء روضة 

الأبرش■سلمان بن ال-همبن عبد واسنني .ؤتى 
يخيبنلأ المضاء وساعدك المرث والهمج الريح اك أت

عمبممير لكل كذاك حير كل عمبى فلت صبرت 
تال:علؤ بن محمد حيثتا الغلأبى: حيشا الأنصاري؛ محمد بن عمرو انبأنا [ ^١٢٢٥

بقول؛ء عبد س ايا — مضر سمعت 

يتقدمالأ-كمال من شيئا أن أحببت ررما زيدت ين الواحد عبد قال 
رأسوهو الرمحا، من أرفع ولا أشرف درجه أعلم ولا الرضا، إلا الصر 

.المحبةا؛ 

العمل،ودعامئ الحزم، وظام الأمر، جماع المجر ■ هّ هاتم ابء قال 
له.جيله لا نن وحيله الخير، وتدر 

ثمالصبر، ثم التصئر، نم الشت،، نم التيمظ، ثم الاهتمام، درجته وأود 
الحالات!.ش النهاية وهو الرضا، 

حيتنااليزار؛ اث عبد ين شعيب حيتنا الععبي؛ عثمان بن محمد انبانا ولقد [ .١٤٢٥
المليح؛ابي عن معبد، بن علؤ 

س- الخير جسيم من شيئا عد نال، ارما قادت مهران، بن ميموف عن 
ؤ؛1^< إلا - غرْ أو ني 

الأنم1_اري؛بن المسسئ و1سدني .رعآج 
نثا مسمنهإلا ه ازلينحمحا جل بدنا ثدْ فا 
الصبئمفتاحها كان عاليه وصانت، حاجه ايرء على يوما همنرت يإن 

السامي:محمد بى علؤ واسدنى [ .١٦٢٥
،١٧٣الرمان ذب علمح، دليم، أجمل، بالغر المجر نإة تعد 

استمرار.لها ليس أي؛ •عتمد؛ معول؛ ١^^٠. مماتب الزمان؛ يئب )١، 



عليهاوالصبر بالسد،اك، الرضا لنوم ملى الحث ذكر 

تفعلوالحوادث وتوص ينعس نجدلث سا الأيام تكن فإن 
لمي:سللا،لأذى ذلكا ولا سة ل ص  lLثئ سا 

نتحملشيع تلا ما ئحئل كريمه نقونا رحلناعا ولكن 
ث1لتالأنصاري، محمد بن عمشو وأنسينا •.ؤيج 
أنفذنا

أجرابه تحول صر من وحنك مرعا الصبر م الخير رأبت إثي 
يحزاو4 يصيب نفعن إن يإنك حالة كل ئي الئه بتقوى عليك 

حرباتبن س-لسان ثنا أحرم: بن زيد ثنا الهمداني: محمد ين عمر أخبرنا 
قال:رد، بن حماد ثنا 

يكون،.ما فأرد ثريد، ما يكن لم *إذا أيوب• هال 
ثلاثة:صرومح، على الصبن ه: ياتم ابو قال 

العاصي.عن فالصر . ١ 

الطاعات.على والصر - ٢ 

المصبان.الشدائد عند والصبر ١ ٣ 

،؟العاصيرعن الصين فآكلها 
بلزوم. ذكراها التي الثلاثة الأحوال محي باليت . أحوال ثدت 

الرضادرجة إلى بها برتقي حتى نز، وصفناها التي المراتب على الصبر 
معا.والمر العسر حال في وعلا جل اللي عن 

بث.الدرجة تلك إلى الوصول اطن نسأل 

صلمئ:صلبةب.)١( 
علىالمجر ان إلى ه القيم ابن العلامأ البار وتلميدْ تيمية ابتر الإسلام سح ذهب )٢( 

•في ذلك تفاصيل انظر المحرمات. مر المبر من تعالمر الد إلهم، أحب العناعات 
المابرينرا)٨٦(.واعدة (، ٥١)•آ/ الفتاوى، امجمؤع 



اثفضلأءونزهة اتعقلاء يوضة 

الأ.حوص:بن ، ٥١عبد أسهدذي ولتد .ؤئج 
اللوازمالهموم ملأه الصبر لقي هالك كل عن الصبر بحن ثعر 
البهائممثل الأيام على سلوت وحثئ اصطبارا ئنل لم أتت إذا 

العزائمماضي كل إلا الناس مجي شهواتها عن النص يذود وليس 
البغدادي:زذجي اس وانسدني 

كالصئنمنه الصبي وتدي طعنها لذبي الصبي حمايه 
تصفنعليه النفس ناحمل تنغا لفضلا الصبي ني إن 

ظعويزي•'د١سدنى .تآته[ 
الفمقي التحل ض من وأحلى ألد صر، ؤب بجد بمبر ومذ مرت 

ؤيعنرآامبمرم الرد لأعل ييغير صاحيا يينتتق نقنا يبب لا دنن 
اليرسمي:حماد بن الأعلى عيد حيتنا القشيري؛ زنحويه ين محمد أنبانا ■.ؤآج 

البنائي:ثابت عن سلمة، بن حماد حيثتا 

زوجهايعي أتاها لما - نالت - أشيم بن صنه امرأة - نعاذة صن 
افنأكرما بما لتهشا جثس كنس *إن ت فمالت النساء، جاءها -، وابنها 

فارجنن!.ؤإلأ؛ به، 

ماتت ففال رجز، فأتاه يوما، بأكز صله *وكان ت ثابت قال 
سمنيما الرجلت قال فمحل، اجلس إلي، س ند هيهات، نالات أحوك، 

]الزم[«.تزن. ثبمم تت >بم اض: فال فقال: إللث، 
قال:عاسهة ابن حدتنا الخلابي: حدثنا الأنمياري: محمد ين عْرر حيتنا ".ؤثج 
له:يقال - له ابن عن يعزيه له أخ إلى الحكماء بعض كتب 

محمد

ؤثهجر.ثتطع : ٢٠٢٠٠؛اساُات. ناو حوله من نمعل ؛ ٢٠٣٠؛



عاليهاوالصبر بالشداتد، الرضا لؤوم عالي الحث ذكر 

نخلدغير المرء ان واعالم وتجلد مميية لكل اصسن 
محمدبالنسي مصاتاك فاذكر ومصابه محمدا ذكرث ؤإذا 

الواسطي:إسحاق بن محمد واسيني .ؤتج 
الجمرمن أحر ض المعرى ؤيثض لشأني يمضي نم المعري بعري 

القبروحشة ني محه المعري ييثوي طهم؛ ذاك بعد المعرى ليرمى 
بلأل•بن اامنتصر واسسي .العكج 

والأجرالحمد بممل از فبالصبر الثلوة ثق نمن 
وزروالالدم ين ببمجغ حازع هبع من همجيي ا مب

الدهرجانحة من أهمغلم دينه نل ان الأتممججه 
الأبوش؛بن العزيز عبد 

حدراتكن لم آو واقعها حاذرث بزا ؤإن همزا إن المقاديئ ئجري 
الظواواثى شيء أمحز والصر بمر إلى يجري قدر عن والمر 

يتؤل:تستر■ ب■ البغدادي القطان احمد بى إسحاق سهعئ .ؤثج 
يتغمدوكان -، ^١۶٠ ١١،لد؛ب ميه نكنا - ببغداد جار لنا اكان 

فإذاحنبل، بن أحمد على يوما دحللم، ت لي فقال ؤيتعاهدم، الصالحين 
•تلت حير، قال؛ اله—؟ عبد أبا يا — لك ما فقلت؛ مكروب، مغموم هو 
عالجونينم صربت، حتى المحنة، ، iiJjL؛امتحنت تال؛ الخير؟ وما 

ذلكمن علي أشد هو يوجعني، مرصع صلمي في تقي أنه إلا وترألم،، 
أرفلم لي، فكشف، تال: صلبلثؤ، عن لي اكشف، قالت،: تال: الضرب، 

سأستخبرولكي معرفه، يدي لي ليس فمك،: فقعل، الخرب أثن إلا فيه 
.هذاعن 

بينيوكان - الحبس صاحب، أتيت، حتى محده، من تخرحلم، تال: 
الحز.قال: حاجة؟ في المص ألحز ل: فملتإ -، معرفة فضز وبينه 



الفضلاءونزهة اسلاء روضة 

وجعاثعليهم، قرنتها دينهمات معي ولكن فتيانهم، وجمعت فدخلتإ، 
فأحدوات قال أكثر؟ صرب منكم من ت تلت ثم بي، أنوا حتى أحييهم 

وأسدهمصرتا، أكئنهم أنه منهم واحد على امقوا حتى يتناحرون، 
سيخت سلت هات، ت فقال شيء؟ عن اّألالئ، I له فقلت، نال؛ صبرا، 

مياؤناللقتل الجؤع على صرب كمناعتكم، صناعته ليس ، صعيم، 
لوجعهصله في موصنا أل إلا وبرأ، وعالجوه يمتإ، لم أنه إلا بيرة، 
الذيقال: للثج؟ ما فقالت،: فضمحلث،، قال: صت. عليه له ليس وجنا 

لحمقْلعث صلبه في ثرك نال: الخبر؟ ايس نلت،: حائها، كان عالجه 
طكوث>حذ ًنلثهلا،، يئل نال: الحيلة؟ فما قلت: :شها، لم ننأ 

فقتلته.فؤادْ إلى بالغت، ئركت، ؤإن بها، ؤيرمى القطعة، 
فوجادتهحنبل، بن أحمد على فدحلتإ الحبس، من فخرجثؤ نال: 

أنا،قالت،: لي؟ تنهله ومن قال: القصة، عليه فقممث، حالته، على 
وبيدْحؤج نم البيت، فيحل فقام، قال. نعم' تلتا• تفعل؟ أو قال• 

نمله، والأحرى لي، إحداهما فوصع ،، دوطة١ كتفه وعلى مخيتان، 
أينوقلت،: صلبه، عن الغوطه فكشفت، اه، استخر وتالت عليها، قعد 

فوصمتت،به، أحمرك فإني عليه، إصبعك، صغ فقال؛ الوجع، موصع 
علىالله أحمد — هاهنا قال: الو-م؟ موصع هاهنا وقلتت،: إصبعي، 

فقلت،:_، العافية على الله أحمد - هاهنا نال: هاهنا؟ فقلت،: ، - العافية 
موضعأنه غعلم.ت، قال: -، العافية الله أسأل — هاهنا قال: هاهنا؟ 
وضعالمبضع بحرارة أحس فلما عليه، ، الجبمعلفوصعت ت قال الوجع، 

ثثلثلته،حتى للمعتمم، اغفن ^-^ ٧١يقول: وجعل رأسه، على بدم 

تثق؛رث.ثط:)\(
الثني.من ثجف خشأ غلغلة ثاب، الفوطة؛ )٢( 
القاطع-كالمشرط..المفع: )٣( 



عليهاوالصبر بالشداك، الرضا لقوم على الحف ذكر 

الوهو ، عليه العصابة وثددت بها، ورمتت الميتة القطعث فأحذت 
تقال يم وسكن، هدأ يم ت قال للعتصماا، اغفر رراللهم قوله! على يريد 

إذاالناس إن اه، عجي أبا يا ت قالت ذ\طووتزى,أ معلما كث كأني 
إنيقال! للمعتصم؟ تدعو ورأيتك فللمهم، من على دعوا محنه امتحنوا 
يومآتى أن فكرهت .، اه رسول عم ابى وهو تقول، فيما فكرت 
^،*■في بى م حصومة■ نابه من أحي وين ويتي القامة 

جرحي.رطن أي: )١( 
•الوجع زوال سب أي؛ نأطلمت؛ شدا كث كأني أي: )٢( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

عنالعفو على الخث يكر 

حيثناحيتنا ب»الدممرةا(ت الجمحى الحباب بن الفصل حيتنا ".ؤمج 
أبيه:عن الرحمن، عبد بن العلاء عن محمد، بن العرين عيد 

ليإن اش، رسول يا ت فقال رحا؛، أتى تال؛ ]ه[ هريرة أبي عن 
علي،ؤيجهلون إلهم، وأحجئ إلي، ؤسسون ومطمني، أصلهم ثرابه، 

فكأنماثسمهمت تقول كماالمركان اممه رسول فقال عنهم• وأحلم 
ذإك*أى,عر زلت ما *<عك؛لهيئ اف من يزال ولا ^١،، ٠١٠١١

العفولزوم عر الشس توطيئ العاقل عر الواجن ه: م إبو فال 
الإساءةلتسكين سبب لا إذ الإساءة؛ بمجازاة الخروج وترق كافه، الناس عن 

الاستعمالمن أسد وثهييجها الإساءة لنماء سسبا ولا الإحان، من أحن 
.بمثالها

اوكريزى;محمد بن متمعؤر أسدني ويقد "٣^٢^[  سءوراسما وس رءصون_ت 

مذبكل عن الصفح شي سألزم 
ثلانة:من واحد إلا __ نما 

ثصالهفاعرف ت لوني الذي نأما 
عنصشت تال فإن دوني: الذي وآما 

الجرائمإلي منه كثرت ئن 
مقاومومثل ومشروئ، شريص 
لازموالعي الحؤ، فيه وأنتح 
لأتملأم  obعرضي ته لجا؛

لموم(، ٠٢)المغرد• •الأدب ر والبخاري (، ٠٣٠ )٨ احمد دواء ممح: )٢( 
(.٤٥)•جثان وابن (، ٢٥٠٨)



اسنىص اسو ض ذكراثحف 

حاكمللفضل الجلم إن تفْثالث هفا أو زو فإن مثلي•" الذي وأما 
حدثناعامر بن محمد حيتنا العقبى: عيمان بن محمد انيأتا 

مهاجر؛بن محمد حدئتا توبة؛ 1بو 

كرهمن افن; يحبهم ررثلاثه ت فال حلبس بن ميسرة بن بوص عن 
ومن،، ،^ ٥١١من يستحي أن ، يمؤرآفدلك وصاحبه، أحيه إلى يأتيه سوء 
الاه،عظمه زذ الذي فذلك في، فتواصع الناس، من رفعة ذا كان 

بهتقوم الذي فذلالث، إساءته، من مريبا عموم كان ومن مقثه، فيخاث 
الدنيا®.

الأصيل،الزئ وانترuن الجزيل، اكواب، أراد نن ه: بماتم ابو قال 
مخالفةمرارة ؤيتجئ الردى، مل ورود من فليتحمل الجميل؛ الدكر وتومع 

عندوالإععناء عند المحّلة في ذكرناها اكي الستة بامنعمال، الهوى، 
أهلأحلاق أفضل من لأته الظلم؛ عند والعفو الجهل، عنل• والجلم المنع، 

.والدنياالرين 

ينإبراهيم حيينا شيبة: أبي أبى حيينا المهاجر: بن محمد أنيأنا ولقي. 
قال:الزبرقان، بن داود عن ميمؤن، بن محمد 

فيعما العمه حصلتان: فيه يكون حتى الرجر؛ ®لا أيوب• قال 
•عنهم" والتجاور الناس، أيل*ي 

البغدادي:زنجي بن الد عبد ين محمد وأنسدني .ؤق! 
نغورةفي عئوه غطاة فالحؤ، ه باه آتارنت، مؤإذا 

مشهورةآو الأمور حفي من ق كل في ثواب للا راجي
نشويةبوم ائزين الفدمن كريم الحياة عاجل ض نهو 

كرورةؤيرم ا اواوسسلزين اللة حصه بها جرله حمتنه 

اه.منه يستحي أن الأصح* لعل )٢( وحري* جدير قمن• )١، 



الفضلاءونزهة السلأء روضة 

Jحقثناحنمى بن عمر حسا حريمة: بن إسحاق ين محمد يائا ١

تال؛رجل' عن سفيان' 

تثلاثة اش إلى الأمور ارأحب ت يقول العزيز عمد بن عمر ممن 
رئقوما العبادة، في والرفق ،، الجدلأ في والقصد المدرة، في العفو 

.القيامهء يوم يه ايثث ريق إلا الدنيا، في بأحد أحد 
تال:عائشة، ابن حدسا الغلابي: حدتنا محمد بن عمشو أنبأنا ■.ؤئج 
تكونمحا أحوج تكون ما أعز ءإنك ت الملك عبد إلى الحجاج كتب 

ئر-؛عأ.ؤإليه ئعز، يه فإنلئ، فاعث؛ باه' تعززت فإذا اش،، إلى 
الإساءةورود عند الصفح لزوم العاهل على الواجب، هي•' بماتم ابو تال 

فيارتكبها الش جايانه عن وعلا جذ' اه عفو رجاء بأسرهم، العالم من عليه 
وصاحباالجزاء، بإيثاره الصفح يتكالما إنما الصئح صاحنر لأن أيامه؛ سالف 

عنهو%تذء فإنه نوئه، اح له من فأما أقر'با، الندم إلى - انتقم ؤإن - الحقاُبا 
زلاته.كله الدم 

سمعتتال؛ التمار' داود بن أحمد حيتنا المنير: بن محمد أحبرنى ولتي وإؤهج 
بتول؛انم،ائغ هردويبم 

رئة،سعين إلى لأخيك ®اغفن ت يقول عياض بن الفضيل سممت 
افهفي أحيته الذي الأخ لأن قال: _؟ علإ أبا يا - ذلك وكيف له: فيل 

زله«.سبعين يزد ليس 
)^_1_؛محمد ين علي .ؤئهآواسيني 

متجاوراعثرتي عن غدا ؛الستا عثرة لك لخ عن ثجاور لم إذا 
عاجرامرك مولاك عن كان إذا لنفعه البعيد يرجيالئ، وكيف، 

الخى.الجدأ: )١( 



اسويص اسو م، اسث م

بنيحيى - الجعفي حيئتا الرمادي: حيتنا الملمري: معالح بن محمد انبآنا ■.ؤقجا 

هو^١ يوتا، الشعبئ ررأقل غال: أبي حدسي أبجرت ابن ثاثئا 
همافإذا عليهما، فاسمع  I(JU؛ضير، جدار وراء من ثومه من برجلين 

عليهماأشرف أطالا فلما أكثرا، حتى ؤيستنقماته ؤيشتمانه، فيه يقعان 
فقال،تالثمي، 

اسحلتما آعراصنا من لنرة مخامر داء غين مريئا سيئا 
.اليوم؛،ج فيلث، مع لا عمرو، أبا يا وافي فقالا; 

العلم:١هل بعض وأتسدني وهلقآى| 
ادةغيخرء من وصميره الأذى من الرتور ابتسم دلربما 

ننوهلؤإنه الجوال-، حير اثه يالحليم حرن ولربما 
الحسينبن الد عبد انبأنا -؛ إبراهيم بن يعقوب - عوانة ابو وانبانا ■.ؤئج 

قال:عيال، ابي ين يعقوب اتبانا المنسمي: 

أخ،،.بلا بقي عيب، بلا أحا طلب ارمن عياض: بن الفضيل قال 
المجازاة،عن عظم نى الحقدت عن الناص أغنى ه: هاتم ابي قال 

ضللمح، ثحجى لن إلا الفضلأ دما بالحلم، الجهد صد من مرتا الناس وأحل؛ 
فلربماالأخلاق، في المساواة فهو إحاثا، الإحسان مجازاه فأما إليه، أساء 

حصلةالإساءة وترك القمح في يكن لم ولو الأوقات، في البهام استعملها 
وثهيكدر ألا العاتل على الواجب لكان القلب، ووداع النفس راحه إلا حمد 

جازىومن إساءة، الإساءة على بالمجازاة المهائم أخلاق في بالدخول 
•- بادئا يكن لم ؤإن - المسيء فهو إساءة بالإساءة 

الكربزي•اسدنى ؛ -٠٤.قج 
النجيعجي تلث، ولا نانضل أث آمأني وأنكرت أئ، أم



ikOJJ  الفضلاءونزمة السلأء

النويالقرين أنت فؤإلأ عفوت عما بالعفو الفضل لك 
اأق>نيلغير المندد وعفر عمه نشيرا نقوعفوك 
تال:العتبي( | _-tjبن محمد سمعت .ؤهج 

مند- نمي على جعلت ت يقول الماهلي العلاء بن هلال مْعت 
الأمان:هذه إلى وذمت بسوء، أحدا أكافئ ألا - سه عثرين من أم 
العداواتعم من تلبي أرحت أحد على أحقد ولم عفوت لما 
بالغحئاتعنمر الشر لأدفغ رؤيته عشي عدوي أحيي إني 

محئاتقفي خثا قد كأنما أبغضن للإنسان المنن وأظؤن 
الحعنعائيعهر أبا سمعت تال؛ السري، أبي ابى حدتنا تتيبة؛ ابن أنبانا ■.ؤهج 

قال:أسلم، بن زبد حيتنا يتول؛ 

كانفإن الثر، يطفئ الثر إن تال: من ءكدب لأبنه: لقمان هال 
الأحرى؟إحداهما ئهلفئ هل فليننلر نار، جنب إلى نارا فلثوتد صادقا 
الاز».ازة يطفئ كما الشر، تطفئ الخن فإن ؤإلأ؛ 

حدثناالبنامي؛ حلف بن محمد حدثتا الحلادي؛ علي أبى بن محمد ".ؤهجسيني 
قال؛الضبي، عمران بن محمد حيتنا الداري؛ عبيد بن محمد 

.يصفو،امجن مأ يجفو، لمن ُلى المماك: ان هال 

الآبرش•ولذسدذى .^٥^! 
النيسهالجائر عن وعد أومايها ثمل المن تهمح 

بهالنطق عن اللسان كمون القبيح  ٤١٠٠٠٠عن ءتس ونمعك، 
تمهاننائله قليريالث، القبيح تماع امأاعند ٢؛^، 

نطليهني المحثه فوافى طالب من الحرصل أزعج فكم 

اوشهرياضباوش;)١( 



الخاضض اسو طى ذترالحف 

بنمحمد بن جعفر حدئنا —>اج1دساسواا؛ ب البراز حفص بن عهر أتيأنا هؤهج 
قال:الزبير، بن مجاعة حيشا رشد: بن اش عيد حسا الذارع: حبيب 

شيءوأي أنل؟ شيء أي بني، *أي ت لابنه الحكيم لقماف قال 
شيءوأي آئس؟ شيء وأي أبرئ؟ شي؛ وأي أحلى؟ شيء وأي أكثر؟ 

مامحن،شيء أئ أما نال؛ أتعد؟ شيء وأي أنرب؟ شيء وأي أوحش؟ 
بين، ١^ نروح أحلى، شي؛ أي وأما فالشك، أكثر، شيء أي وأما 

الماسوعفو عبادْ، عن اض نعفو أبرئ، شيء أي وأما بها، يتحابون الماد 
بابوعليه عليك أغلق إذا حث، م: شيء وأي بعض، عن بعضهم 
وأيمنه، أوحس شيء فليس مايتإ، إذا جد أوحش؛ شيء وأي واحد، 

.الآحرةااس فالدنيا أبعدت شيء وأي الدنيا، من فالاحرْ أقرب! شيء 
المجازاةعن ووغمس الجفوة، عند يحسن العاتل ' ظقع جناتم ابو قال 

الع٠ةا.يشكر لم الجفوة، من يغم، لم من رإو 
1لىولا المعاصي، إلى يخرجه لا غضنا - أعلم وافه - عندي وهو 

كمامنه، الجفوة مح}؛ يعلم نفسه في كأنه الجاني، من الانتقام 
أماءسمعا أسماء ومن قدر، إذا ١للثيم قدرة أقبح وما عليه، العمة ورود 

صغارا،تبدو الشرور لأن بدأ؛ ه فبنقأحد إلى المكروْ أتى ومن إجابة، 
.كباراتعود ثم 

حيئناالرازي: إيريس بن محمد حسا القراز: سعيد بن محمد انبانا ولقد ■.ؤهج 
بر،سم بى الأعلى عبد حيثنا المحنومى، الق، عبيد بن إسماعيل بن يحيى بن الوحمن عبئ 
العرير،عيد بن سعيد عن 

رحمته.اي: )١( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

منأكرموا بني، اربا ت لنيه يقول اض شبي بن إسماعيل سمت 
رجلاكان ؤإن - أهانكم من وأهينوا -، حبشيا عبدا كان ؤإن - أكرمكم 

_اا.قرشيا 

أبىبن اش صيد بن إسماعيل نال الدي هذا ه: جاتم ابء فال 
نآماضير، فلا الجاهل، •ع كلها الأحوال قي الخاتل اّماله إن النهاجر، 

نيمثله عن فالإغضاء الملأء، حد عن واتضع الجهال، حد عن ارتئع من 
الجغاءحرارة على المرء يصبر ولأن منه، الازدياد مخافة أحمل، الأوثان 
مما- أما - وأمر أحر هو بما عليه نتجالت، مما الانتقام من أولى ومرارتها 

منوأمر الإبر، من وأنفد الحجر، من أشد هو ما الكلام من لأن مضى؛ 
•الصبر 

بقول؛الذي أحسن ولتي .قهقأ 
يميعنفي الشن ئذ:وي كلما كاد الذي القول أنع لقد 

آممعمنه بما ردد مكأم بشاشه مني أبداء لمس نأبدي 
أئطخللشئ الشئ ذو°ف أن أرى أنم غير به عجز عن ذاك وما 

العجلي؛مقدام بن احمد حيينا ب»ااصبمرةاأ; الملبري ْعالح بن محمد انبانا ■.نئهج 
أبيه:عن عيوة، بن هشام عن الملفاوي، الرحمن عبد بن محمد حلقا 

ت]الأعراف إمة اكو وحل I لأية ا مده ني عمر أبي همن 
الناس*.أحلاق عن بالخفو ام. »أمر قال: [، ١٩٩



واللئيماممريم صفة ذكر 

واللئيمالكريم صفة -كر 

بنغبية حثا أبو حسا بءسا(ات الخليل بن الحسن بن محمد أنبأنا 
المقبرى؛سعيد عن عمر، ين اش عبيد عن سليمان، 

أكرم؟الناس أي اه، رسول يا قيل• قال؛ ]خهئه[ هريرة أبي عن 
نال:نسألك. هذا عن ليس : قالواأتقاهما، اف صد ا1كرمهم قال: 

الجاهاليةفي ارحياركم قال: نعم، ؛ قالواتسألونني؟، العرب معادن 
فقهواإذا - الإملأم م حتاركم 

التقي.والكردلم اة، اض س الاس أكرم ه: بماض ابو تال 
حميععن والانزجار المأمورات، إتيان على العزم هي وارالتفوى®؛ 

يستحقالذي التقي فهو الخصلتين، هاتين على عزمه صح هممن المزجورات، 
شمهما،من شعية أو أحدهما، أر ، اسعمالهّا عن تعرى ومن ارالكرمء، اسم 
٠مثله كرمه من تقص فمد 

الأردي،سهل بن محمد بن عيسى حدثنا المهاحرت ين محمد أنيآنا ولقد 
المدائني،عن أبيه، عن 

حمسكريم؛ في إلا تجتمع لا حمال ءثلاث ثات؛ بن نيد قال 
النلألة،.وقلا الزن، واحتمال الحضر، 

والدارس(، ٢٣٧٨)وسلم (، ٣٣٥٣)والبخاري (، Y0U/Y)أحمد روا، صمح: ( ١١
طرق.ءدأ من مروى وال>لؤي.ث.ا (، ٦٣٦)حبان وابن (، ٦٥٦٢)



انفصلاءونزهة اثعقلأء روصات 

البغدادي:زنجى ابى وأنشدني .ثثتج 
لسمالؤينكم، لصاحبه الكريم يعريه الحس رأيت 

كريبحن ه الفمفكل كرينا حشا الفض كان إذا 
لسمممغ اله نعفكل لشينا نجخا ألفيته وإن 

ولاثامنا، ولا حريا، ولا حقودا يكون لا الكريز )ه: جاتم ابو فال 
مالولأ،ولا لكذا، ولا ^١، ولا ئ.ما، ولا لاما، ولا ساما، ولا باما، 

الوداد،في يجفو ولا الحفاءلأ١،، يضيع ولا إخوانه، يؤذي ولا إلثه، يقطع ولا 
قفة.عن ويصل قدرة، عن ؤيعفو يخاف، لا من ؤيزتن يرجو، لا ض يعطي 

عناودئلىأ الحسن بن محمد حيئنا الحلادي: علؤ أبى بن محمد أحبرتى .ؤقج 
مولى- الحجاج بن اش عبد عن العباسي، إبراهيم بن محمد عن المدائني، محمد بن علي 

المهدي

مماؤإن وموئا، حياة شيء لكل ُُإن قال• ثكله، بن إبراهيم عن 
.اللتام، معاشرة ١^٣ يحيي ومما الكرماء، مواصله الكرم يحيي 

ااكربنيتوأسدني وأاغتقا 
ائئجغواإذا دين لهم ولهن عهد عندهم ليس لقام ندم بال وما 

يثنواصالح من سبعوا وما مني نرحا بها ط-اروا لسه ينعوا إن 
أذنوايدهم وء بيكرين، ؤإن يه دكرثر حيرا سجعوا إذا صم 

JU  ألهك،إذا يقنو والكم استحلف، إذا نبين الكرم ه: جاتم ابو
يمازحولا العاقل، ولا اللئام، يهين ولا الكرام، ٢ والكريب 
إذامالك،، ما لهم باذلا ه، نفعلى إخوائه مؤثرا الفاجر، بماجر ولا الأحمق، 

فيينظر لم المودة، منه عرف ؤإذا مكافأتها، ينع لم أخ من رغبة على ؛^ ٠١
الأشياء.من بشيء يقهلعه لم الإخاء، نفسه من أءaلاه ؤإذا العداوة، ملق 

الازنة.الصاقل: )١( 



واليئيمالكريم صفة ذكر 

:JUiا1قاض-ي< طي أبي بن أحمد أنشيتا ؛ JLSالخلادي، أسدني كما '.ؤثج 
تالأندي مميس بن محمد أنفذتا 

حدالمختث عني بني دبين عتجرم دبين بيني الذي فإن 
رنداكل ئي لهم ندحت ثرثدمحم حرب نار لي ندحرا إذا 

مجدالهم ضت مجدي هدموا ؤإن لحولهم دثرت لحمي كلوا أث 
الحقدايحمل من الموم ريس وليس عليهم الخدم انجد ^ل 

راثم.اليلممميمبما>'<ُأءدءم.افياذاىثثاض 
ضمرة.'حيتنا الثحاس؛ بن عمير أبو حيتنا ات جوص-ابن أنبانا ".ؤؤج 

بنومحمد اض صد بن سالت؛ *رأيت نال؛ صلة، أبي بن إبرامم عن 
عليهفآمك داثتهل٢،، أحدهما فآبال الروم، بأرض ايران يتالعزيز عبد 

لحةه،ا.حتى الأحر 

عناليويدي، خالد بن بكر بن احمد حيتنا اليهاحر: بن محمد انبانا .ؤقج 
بقؤل:الأعمش سمعت سعبد بن المبارك سمعت قال؛ المنهال، بن العلاء بن سلية 

مثلعداوة، وأبهلؤهأا مودة، أسرءهأإ الناس كرام ُإن • الشعثي قال 
الناسلثام ؤإن آ. الانجبارأ ويسرع الانكسار، يبهلئ الفضة، من الكوب 

تسرعالمحار: من الكوب مثل عداوة، وأسرعه,؛ مودة، أبعلوهم 
الاتجار،.ضلى الانكسار، 
ومنعدر0، معه ومن سكره، أعْلاْ من الكريلم ه.' ياتم ابو قال 

ؤإذاابتداه، يسأله لم ومن أعهلاْ، ماله ومن ثقله، وصله ومن وصله، ئهلعه 
والالثس,امنه، له أكرم الموت رأى أحل، استضعفه ؤإذا رحمه، أحدا اّتفعس 

.كلها الخصال، س وصفتا ما بقد 

لتول،.اومحها أي: )٢( العطاء• الأك؛ )١( 
الإصلاح.الاتجار: )٣( 



٢٣٦
اتفضلأءوترمة اسلأء يوص' 

محمدبن إبراهيم مقتنا المنير: عيد بن قريس بن أحمد أنبانا ولقد لأيإ2ئ 
أيوب:بن يحيى حيشا الخلمل: بن أحمد حيتنا الذنلي: 

تخاثالقس، كريي أدهم بن إبرامي »لكن محال: مس أبي عن 
الشراء،لهم ايخذ فربما قاوت معهم، ؤيآكئ باخلافهم، الناس 

بهم،يأنس الذين وأصحابه هو حلا وربما ،، والخساسلوالجوذبات 
تضمهإلى صار إذا وكان رجلين، عمل ي*مإ؛ وكان تال<ت نيتمارعون، 

عجيناا.أكل 
نيالفضل واهلأ للدهر، التجارب، أهز أجنغ ه: جأتم أبو فال 

نيه لنمادجذو انثنى ما أفضل أن على الجميل: فى والراضون اللبن، 
لأنالكرام؛ ومعاشره الكرم، لزوم هو الغشى نى لها يدحر ما وأجئ الدنيا، 
فمنآدم، بني في الله رثمها طاغ وهو المدر، ؤيشرث الدكن، بمصي الكرم 
كانوربما ابنه، من أكرم الأب كان وربما أبيه، من أكرم يكون من الناس 

مملوكه.س أكرم موز كان وربما مولاه، س أكرم المملوق 
يقؤل:الدي ١حسن ولتد .ؤتج 

كشثإذا ننلوك رئ، 
أحوالهعلى ننيوخ نهر 
لودائناميكيف وتراه 

يرنهاء أبلض تئي ين
إنيعتل لا م ثبب بن 

ريام فاعلي م الناس وكذاك 
الآبرش•

بضيميرض لا اللين رأبت 

الكرميأدلى مرلأء من كان 
يذمقمى ئمولاه وترى 
الميمئحت، من مولاه وترى 

وأتمالي أعاه قالتا وأن
بالصنممنه المعروئا للب 
ومنيم فيهالأخلاذ قدر 

الكريميعئه الضيي لأن 

الغارمة.والحلوى اليام أنواع من 



واللئيمالكريم صفة ذكؤ 

ييب■؛ئنئ بمب يس نلشيء كل أكرم ليس ااؤل)؛( 
ذاثادتيذلأبمأذإنث3قالأئيىراشقس 

نريمُا،لا يث البغضاء من صحث القلب في للأذى ؤييض 
تال؛الحواري، أبى بن احمد حيتنا بءالرئة■; ^ U_j|حيتنا 

فإنهالحلق؛ سئ إلا توبة، وله إلا أحد من ®ما I يقول أبي سممت 
منه«.شث في دخل إلا ذنسا، من سوب لا 

ييالعمل مرضي الدنيا، في الأثر محمود الكريم ه: هاتم ابو فال 
الأعداءتفارقه والراضي، المتسئظ ؤيألمه والقاصي، القرب يحبه العقبى، 
والكرام.العقلاء ؤتصخثه والكام، 

كانمواء الفقر، من الكريم كرم نقص ني عملا أكثر شيثا رأيت، وما 
بالموجود.أر يالقلب، ذلك، 

الأنممارى:بلال ين المنتصر انسيني ولأني 
ندض ؤإزاكقز نسنا شئكإنسقد:طم 

كالفمالكريمه الشل وصغ ولا كالغض الدنثه الطس زلإ ولا 
ينحميد حيتنا سيية; آبي بن بكر ايو حيتنا سفيان; ين الحسمن حيتنا 

الأسر:بن علؤ عن زائدة، ابي بن زكريا عن الرحمن، عيد 

الحكماء،وخالطوا الكبراء، وا ®حالححيفة أبى ممن 
العااماءاا.ومحايلوا 

يرحل•ميم؛ ، ١١



اتفضلأءونزهة السلام روضة 

الؤشا»قول قبول عن الرجر ذكز 

بنمهدى حيثنا اسماء: بن محمد بن اض عبئ حيتنا يعلى: ابو انياتا 

واتل:أبى عن الاحلب، واممل حسا ميمؤن؛ 

حديقة؛فقال الحديث، ينم رحلا أن بلغه أنه ]هئدآ حديمه عن 
نثام*لالجته يدخل *لا ت يقول اض. رسول سمعت 

ُيالإنكار ّجانأ كافه: انس طى الواحن ه: جاتم ابو فال 
يمرقفيما عي والالناءس، يئن والمشاحنه البغفاء إلى يودى الذي السبب 
يقبلولا ذكرئا، فيما الإفكار في يخوص لا والعاقد شملهم، ؤيتئت جمعهم 

الثشىفي الإثم من الواشي يرتكب بما لعلمه الحيل، من بحيلة الواشي سعايه 
ذلك.فعله 

عنمريد' بن الوليد بن عباس حدئتا القراز؛ سعيد بن محمد انبأنا ولقد ج،وهعتها 

قال؛كثير' أبي بن يحيى عن الاؤراعي' عن أبيه' 
منأحد فإنها والمميمه، إياك نؤ، ،ايا لأسه: داود بن سليمال قال 
الف،اا.

ااكديذىتوأذسدذي 
أفاعيهثومن ولم الصديق هملى عقارثن ئومن لم اكاص ئي م من 

داودوأبو (، ١٠٥)وعسالم (، ٦٠٦٠)والبخاري (، ٣٩١)ْ/احمد رواه صحيح: )١( 
بالنقل:رواء  ٠١١٢وبعض (، ٥٧٦٥)حيان وابن (، ٢٠٢٦)والترمذي (، ٤٨٧١)

عممارب.والمعتى يدل ٠لةتات٠ 



الوشاةهول قبول عن الرجر ذكر 

يأتيء؟أبن جاءدلامن أين من أحد به لابدري ، ١٢٧١؛كالثيل 
تفيه؟كيف ت للود والؤيل ينقصه؟ كيف منه للعهد نالؤيل 

الجبارثعبد بن احمد حيثنا ب>واسط■؛ الناقد إسحاق بن احمد احبرنا 

إسحاق:أبي عن عبعش، ابوبكربن حسا 

رأىربه، إلى عمراف بن موس تحجل "لما ت نال ممون بن عمري عن 
]لاباسمه، يخرم أن ربه ذسألا بمكانه، ، فمطه العرش، تحت رجلا 

يحندلا كان حمال: بثلاث عمله من أحبرك وءلكنني باسمه، أحبرك 
ولايمشي؛المي٠ةا.والديه، ولايعق فضله، من الله ماآتاهم على الناس 

بنمحمد حدئنا الربعي؛ يعقوب بن محمد حدثنا المهاجر؛ بن محمد انبانا 
قال:العتبى، عن المعدل، الريس 

ؤإياكالست، بحففل راعليلثا فقالت،: لها: ابنا توصي أعرابيه لهمعت 
ولاإلا؛يديها، جماعه ولا دتها، أفإلا مجودة تترف لا نانها والنميمه؛ 

أوقدتها٠.إلا صغينه 

منمفارقتها إلى وسسب، بها عرفخ لمن بل لا نم ه:[ حاتم أبو 
ومعاشرته.مواصلته فى يزهد وأن بمودته، يوثق وألا مجالسته، من يحترس أن 

أخوربيعة:بقول واذلك .ؤقج 
وإسا؛ائ^م؛م نينا ئمثسغ 

آمةكل إلى منسوبا زلث، دما 
الئهفعلثئ تغيم لم لأنالث، 

النمائمالآصفي.اء بين يقرذ 
الملائمإليلث، ونا منزال وما 
نائمنإنالث، حمر من تأت وما 

العبشي:محمد بن اش عبيد حسا الغلابي: حيتنا محمد: بن عمؤو انبانا ولكما 

همامبن الله بعبد واس أوسي تال: المداثني محمد بى علي ^١^٠١ 

٠■ح دز 



الفضلاءوتزية العقلاء روضة 

ارجدتأييد ب سام، ابن إل أئ ُذبث قال: اد، ّز|و اائترني 
كلأت له فقال هجوئني، أنلئ، بالغني همام. ابى يا ت نياد له نقال بيثا، 

أخبرنيهذا فان ت تال أهوإ، لذلك أنث وما فعلف، ما _ا اش صالحالئ، أ- 
فقال:الرحل، على أتبل ثم ئشهه، همام ابن فأطرق -، الرحل أخرج و- 

علمبلا نولا نالت، ؤإئا نئيت، خالنا ائت«نتاائ، إما امرؤ: وآنت، 
والأشمالخيانة بجن بمنزلة بيغغا كان الذي الأمر من فآنت، 

يقبلولم الساعي، وأنمى وأدناه، بجوابه، زياد فآءج«ب، تال: 
٠منه* 

اابغد.ادى:زنجي ابن وأسنني [ .١١٨٥
العطب،يتشرق، لكي فيه عين، لا ومشونفياكاسسقوناضب،لمن 

كذبوايخموا لم يإن أذاعوا شرا ؤإزبوا نموه الخير يشوا إن 
حيتنان ابوجعفر - شيبة ابي ابى حيتنا علير: ابير بؤر محمد احبرنير [ ٥٨٢.]
؛JLbصالح، بن المسن 

لر<سعي بن بالليث رجت ءسعى ت يقول النش بن حجين سممت 
الحارثر،أيا يا له: قال عاليه دخل فلما فدعاْ، إليه فمث، ممر، والى، 

-الأمير افن أصلح - نله اللسث،: له فقال وكذا، كذا عنك أبلغني ^ا إن 
ثقيلأن للت، ينبغي، فما فيه؟ فخاننا عليه، ائتمناه شيء أهو أبلغالثؤ: عما 
كاذب؟ثن تقبل أن للك ينبغي فما فيه، علينا كدب، شيء أو خاتن، من، 

*.-الحارين، أبا يا - ،تت، صال• الوالي، فقال 

عبلة'آبى بن الرحمن عبد ين هانئ ين الد عيد حيتنا حوصا: ايى اخبرنا وءلتضها 
ايبه:عن 

الدرداء،أم مع حالنا »كنئا فال: عتلة أبي بن إبراهيم عنه عن 
؛ن،المللث، عبد عند منلث، نال رحلا إن الدرداء، أم يا فأنال: ائت،، فأنتاها 



فينا،.ليس بما ركينا فطالما فينا، ليس بما ؤلفأ إن فقالت• مروان 
ينمنعما الإغضاء لزوم العاقل: على الواجب ه: جاتم ابو فال 

بأمليليى لا ما إلى الخريج يترف الإحسان، إلى جميعها وصرث الوشاة، 
انإنإلى بالشيء وقى من لأف بالعقل؛ يزرى نما الإفكار ترك ُع العقل، 

إياْلمشافهته به، المخير إلى فمده من أكثر المخبر إلى فصده يكون بعينه، 
٠وسماعه عالمه عاليه يشق الذي بالشيء 

يقؤل:الذي أحس ولقد .لأفنْا 

أخهمن م يشتبخيرك من 
بهبواج—6ي، م لشيء ذاك 

آحاكان إن ابنمنك لم كيمر 
ذياللاغ إببدام إنما 

هوملمن ه إنه أمنف
تهلأجلإذا الغث لكن 

ذسمكؤمن لا الشاتم فهو 
آءالنكمن عالي اللوم إنما 

ندمن عند اء رنذا 

أنفاعالنس فيه نم 
آكرنف،هوان بؤل ثإن 

يحنكولكن نصمرك م ل
قال:الريدي، اف عبد بن محمد حسا المهاحر: ين محمد اتباتا .ؤقج 

ذا- مهل بن المحي المأمول شح مول؛ ميمون بن الماس سست 
ألكحص، يا المأمون: له فال التشيع، غايه يلغا نلما _، الوزارتين 

الما ئبللث، من علي تحفغل -، ال٠ؤمنين أمير يا - نعم نال؛ حاجه؟ 
عزة:محر قول وُينلث، بيتي ؤيكون بك، إلا إدراكه أمتطح 
،ثئوب١ ألد للوايي آنا كما ثقته لداء الواشين على يكوني 

ابوحدئتا البصري! حريمة ين محمد حدئنا القرار! سعيد بن محمد احيرتا 
عمارتبن عكرمة حسا حنبية: 

دقهم•نحاب ئدين؛ ، ١١
متنكرة.معترضة شب: مخاصمة. لذام: )٢( 



اممضلأ،وتزمة ايملأء روضة 

الساعؤ، ني لنمام ١ يعمله ،رالذى ت نال كثير، أبي بن يحيى عن 
شهرا.فى الساحر يعمله 

عوانةأبو الهلالي ألحسن بن محمد حدئتا 1لعهبيت عشان بن محمد آخيرتا 
حييب.'بن داود حيتنا اادم،|رىت 

تونال له، غلاما رحل من رجل اباع قال؛ سلمه بن حماد حنت؛ا 
إنفمالت مولاته، إلى فجاء ذلك، على فاشتراه الميمة، من إليلث، أبرأ 

يعطتأن أفتريدين ويتزوج، عيلث، يتنرى وهو يحبمث،، لمس زوجك 
J_Jip باطنمن شعيراج به فاحبقي مرمى خذي قال؛ نعم، نالت،' ؛،؟

بنمح،رامرأيلث، إن فقال: الرجل، إلى وجاء بها، وبئريه لحيته، 
تناومنال؛ نعم، قال؛ ذللث،؟ للت، يص أن أفتريد قاتالتلو<، ومي وثصادق، 

فقتلها،فأحدها الشعر، تحلى بموسى فجاءُتا لها، فتناوم قال؛ لها، 
.فةتالو٥٠ اوليازها فأحذه 

الأستار،يهتلث، لأنها النميمة؛ ثمرة من وأمثاله هذا هه؛ ه؛اتم ابو فال 
وتبددالعداوة، وتجدد المودة، وترفر الضغائن، وتورث، الأسرار، وتفشي 

الواحساكان أخ، عن إليه وشي فمن الصد، وثنيي الحقد، وئهيج الجماعي، 
الإكثارويرف اعتذر، إذا العذر ونبوي _، كانت، إن - الهفوة على معاتبته عليه 

عندالصبر وعلى ، الحفافل عند الشكر على النفس توؤلين »ع انمنم،، من 
الإساءة.س المعاتبة وعلى الضياع، 

الكريزي؛محمد بن منصور وأسيني .^٨٥! 
هابنعبنكائه اء أمؤإذا مثالها المودة على الخليل كاف 
وسامهعيسه ظاهز فتوى أحيته امرئ عالي عتبت، ؤإذا 

->3،.ممد: )٢( رني• تحي؛ )١( 
الجئظ:ظالود.)٣( 



اصص فبوو من 

بجوايهدمحا إذا أحاك وأجب لودء استلأن ما حناحك وألن 
السامي:محمد بن علق واسض [ .١٩٨٥

يقاطعالعتاب يعد لهم ولت صليهم وأبقي ل'تحهماني أء-انب 
طائغغين كارنا أتاها .ا إذا زنه زو إن المرء ذب رأغفئ 
بجازعاتجهيل جهل من أنا دما وخذه الحكيم لوم بن دأجنغ 

عنالنحوي، يزيد بن محمد اخبرني الخلادي: علي ابي بن محمد ١خبرني .وج 

أمن»يا سال: عليه، فدخل شيء، في معاية على الزبير غةب'اين 
فأسدْ:هات، قال: فيها، أعتالث، أبيايا اسمع الموٌنتن* 
أوورا،الخئه تعدو أئنا محلى لأوجل أدري ما لممرك 

مجملذاك على صمح لدو كجو*\ ثريبمي مغلث، أشياء محلى ؤإني 
بميلكان لو الهجران طرف عر لجدته أحاك ئنصص لم أنت، إذا 

عليهفدخل -ا بكر أبا يا - بعدى سعرث،لى لقد معاويةت له فقال 
شيئا؟بعدنا أحدنث، هل معاؤية: له فقال ذللث،، يعد المرنى أدس ن بس 
أنشده:ثم نعم، نال؛ 

•لأوجل أيدي ما نمرك 
قال:زعمت؟ فيما لك، هذا أليس فمال: الزبير، بابن علي فقال: 

منفال رمهما ظئري، بعد وهو القوافي، ألم، وهو المعنى، ألمث، أنا 
فيأوس بن منى وكان معاؤية، فضمحلئؤ نلته، فأنا شيء 

٠مزينة،١ 

بقؤل:الأصفهاني إسحاق بن الحسين سمعت ".ؤؤج 
إخوانه:يعص إر الئعدى حجر بن عر كتب 

اى:مثشا>ا.)٢( خدئا• اشد أدجل؛ < ١١



AjdOjj  الفضلاءونزهات اثعقلأء

كتابني صشاا-ا عن أجلمك أني مز ابك متإلى أحن 
عتابيمن صدري غليل نميت موت يل التقينا إذا ينحى 

الغرابلحمى عاب من فكم المنايا أبدي بنا سجقت ؤإن 
الأبرش•سلسان بن العزيز عبد وأسيني 

يعلوووالعتاب يوئا مثنشئ طؤيتها للعتاب عندي صحائص 
رسووالث، يإليؤدده وموف يحطن بثان لا لعمري كتاب 

أنولوف فيوما نجتمع ؤإن بيتا الله بجعع لم إن اكتب 
أحيهمعاتبة عن يقصز ألا ت العائل على الواجب )ه: جاتم ابو هال 

ومنبحاقفل يكن لم الزلة، على تعاتن، لم من لأن زلته؛ على 
منحير العتاب وظاهت يعاقب، لم ، اغممرأمن أن كما يذنب، لم أعشب،، 

صفح.من أنم ءئلإ_، وربا الحيل، مكتوم 
الواسملي:إسحاق بن محمد أنشدني ولذلك 

يركن،ذاك في فالوئن فكاتمغن حاليقأ منه ساءتالث، امرؤ ما إذا 
تنعشن،تكن لم حتى لرك لمته ثم عاتسه لو لعيلئ، 

اإكريذىتوأس-دذي .ووج 
ومرحتافأعلا العتبى تكن فإن 
اوداءننإن الأحرى تكن ؤإن 

وش،لديا الفبى لها ولخق 
كلت،العسل بها مارينه لو مقاوو 

تصحيحبناقس أن العاقل على بجب لا ه• هاتم ابو قال 
منلأنه عليه؛ ءوتبا ما إلى المعائت، يعود أن مخانه ، بالإكثار الإعتاب 

الأدبسوء من ؤإن ويقلأهل٤،، يمله أن فحقيق أخاه، ذنب كل على عاب 
العتاب.ترق الجفاء أعفلم من أن كما العتاب، كثرة 

ُء وماٍح.صا اغضر: )٢( المياه. الخله: )١( 
رالملأم٠العتاب عن ممز أن ينغي لا أي؛ )٣( 
يكرمه.ملأه؛ )٤( 



قووفبوو عن الرجر ذكر 

المد.ؤيورث الود، ضخ المعاتبة، في والإكثار 
الوغد.ادى:اادقس أحمي. بن اث  Jjcأسيتى واقد٠ .ؤقج 

المعتزتلاين 

الحثاآنسي إدمانها أكثروا نإن مر، يحنى الإلمسن معانيه 
^١،ق ج مداد أن يشت، ^ نماسا نزن نش أن ض اذ\ 

الصيداوي:علؤ !بي بن محمد وأسدنى .وآج 
وا:بلا الدي ظق لم حيبم، الأمور.ما-نا كل ض كث إذا 

ومجاننهمرة ذنجر مقارن، فإنه أحاك صل أو واحدا نمس 
محفومشارثن؟اناس وأي ظيقث، ١^^ لمممرم،مراراض، أنت، إذا 

ابيعن الذتلي، الحسن بن محمد حيتنا المهاجر: بن محمد احبرنا .ؤقها 
المائب،

يورثظااعتاب، فإن العتامحح؛ محتر *لا هدت طالي، أبي بى عالي قال 
الأدب،،.سوء من وكئرثه والئصة، الفغينه 

كتاب،ني الحكايابؤ هذه يئاكز ما ذكرث، ني. ه: هاتم ابو فال 
الكاي،.هذا »ي تكرارها عن ذلالث، فأض الإحوان•، *مراعاة 

ؤيئونا يوتا محا: تكر0. ض: 



الفضلاءوتزمات السلأء روضة 

ال٠صاjرهن الاعتذار قبوو استحباب •كز 

حرببن علي حيتنا —•ثصيبين*• ب الجبار عبد بن الحسين بن علي .ؤئج 
مينا:بن الرحمن عبئ بن العباس عن جريج، ابن عن التولي، عن وكيع• حيثنا الْلاش؛ 

نلمأحيه، إلى اصفر امن افه رسول نال نال: جودان عن 
تكسرا،،لى.ءاحسا خفؤ بثز عليه لكن شل، 

ورمحوائهاه رحمه - حرج ابى يكون أن حائما أنا هض؛ جاتم ابو فال 
نهوالرحمن، عبد بن العباس من سمعه كان فإن الخبر، هذا دلى — عليه 

•غريبا حن حدسثا 

أولتقصيرمضى، ليرم احوْ إليه اعتدر إذا - العاقل على نالواحنح 
نلمإليه ثنصل من لأن ^j—،؛ لم كمن ؤيجعله ء-ذوه، ينبل أن - بث، 

تقصيتمه همءل ومن ، الممعلفى.١٣٢على الحوض ترد ألا أحاث يمل، 

المحرم؛،كالضرانب، - الناس من ءنوْ ثوحد التي الأموال النكس؛ )١( 
ليوالجهقي (، ٢٧٥)Y/في«الكير، واتجراني (، ٣٧١٨)ماجه اين دوام ضعيف: )٢( 

الإماموضمه (، ٢٧٠٩)والثاني• ءالأحاد ني يامم ايي وابن (، ٦٣٢١)•النم،• 
الأرنووط.شمب والعلامة (، ١٧٠٩)'المعنة• الألباني،ي والخلأمة البوصيري، 

الجزاءمحذا صاحبه ينال كي الكباتر من المنر تبول عدم فليس نذر؛ الكلام هدا في )٣( 
ينالوارد الحديث، ض عنا كلامه بني وقفي جثان ابن الإمام ان دالءل١٠ر الأليم' 

أحيهإلى اعتلي رنن ٢^(' نركم آباءكم دبردا ثين 'بموا الم، 
حديثاولكنه الحوض•، علؤ ترذ لم غير،، مبل فلم عنه، بلغه شي؛ من المسلم 

الملامةبالومع  oJlpوحكم (، ٢٤١)٦! رالأومعل• في العلبراني رواء موضهمع، 
(.٣٧١٤)الهام• اصعم، في الألباني 



اثئعتذرمن الأعتذ1ر هيول استحباب ذكر 

أحيه.إلى تقصيرْ ني عليه يجب الأسباب، من محب في 

البغدادي:زنجي بن اش عبد بن محمد أسدني ولقد .ؤبمج 
ممنخ غدر التشمير من بوئا إليك المديق اعثير إذا 

حنكل يجنه الصمغ فإن محنه واعم، حفايلث، عن نمنه 
الواسهلى:إ،حاق بن محمد وآسدني .تنج 

دسوالالجرم براره إقحرنه لنه أممن ثميغ 
عبذا أميح من اب إعته بذنمن نس، المن وتربه 

الغلابي:حسا محمد: بن عميو ١نباتا .نقتا 
علىالملك عبد بن اليمان حمارغضس، ت نال عائشة، ابن حتثمغا 

ئدم،المدره المؤمنين، أمير يا نال؛ عليه لحل فلما اش، عبد بن حالي 
ئمانس،ؤإن أنت،، ذاك ؛ jjkliثنمثؤ فان العقوبة، عن يجئ وأنت، الحفيظة، 

عه*.نمقا قال: ل، ذاك نأهل 

أنيجب، لا من إلى بحيلة يعتدر أن للمرء يجب، لا هء• هناتم أبو قال 
منالإكثار نإن أحيه؛ إلى الاعتدار من يكثر أن يجب، ولا عيرا، له يجد 

الاعتذارمن الإقلال لأم، ؤإنى اكهمة، إلى الدش بت، الهو الأعذار 
أحدارأيت، وقلما الكذب، يعتريها المعادين أن لعلمي كلها؛ الأحوال على 

لأنعتها؛ الصفح امتص بالزلة اعترفج ومن ؛الكي'ب، اعتذارهثاب، إلا اعذر 
محقاكان إذا والمعتذر عها، الغضب، سكين يوجب، الزلة عن الأعذار دئ 

فعله.في ودئ نوله، ني حضع 
بلأل•بن، ااAئتمiر اسيني  ١٥٤

الشكنبإحسانك، تغهص فلم إلخر وبدأء عودا أحست، مد رب، أيا 
عيرلي ليس بان إتراري نمذدي وحجة إليك عدر ذا كان منن 



الفضلا،ونزمة السلأء روضة 

الكربjيتوأسض .قت[ 
 ،^b مجرناكث ؤإذ ذننا دأازمت،ني ضْ ئك م أظهرت ط

٠أراك به لها رصيث ما لنفي لراض  وألحناأبر مني —ا ٠
التمسيتالخضر بن الفبحى حقنتا عثمان بن محمد آنيأنا 

عليك،دث من احتمز ،: JlJij*كان قال؛ حيق بن الد مد حنئا 
إواك».اعذر ممن واتل 

بنإسماعيل حدئنا —»البمدرة«؛ بالتراز الوهاب عبد بن محمد بن بكر انبأنا 
الطويل:حميد عن فضالة، بن مبارك حدتنا مال: أبي سممت قاوت -، بشر أبو - إبراهيم 

لهفالتمز تكرهه، شيء أ-خالث، عن ؛_، *إذاقال،أ تلابه أبي عن 
لاأءال٠ها.عيرا له  ١٣ت محل عذرا، تجدله لم فإن عدرا، 

ذنته،يعلى لم من عقوبه يعلى أن للمرء يجب لا • هع ابوجاتم قال 
نيصادقا يكون أن إما حالتين: إحدى من اعتذاره ني المعتذر يخلو ولا 

أوكابم.اءتدارْ،

،^١١لم نن الماس شث لأن العفز؛ استحق نقد صادقا، كان إن ف- 
الزلات.نئن ولا العثرات، 

الكدب،إثم المعتذر ص •كلم إذا - المرء على فالواجب، كاذبا، كان إن ؤ- 
لهيثكن بل المالف، الذنب، على نعاته ألا وذكه الاعتذار وحفؤغ ويسه 

اعتذاره.ش به حاء الذي المحدث الإحال 
أحيه.إلى اعتذاره في وحضع دئ أل المعتذر يعيبا ولبى 
الأيرس;سدنى ١J.ؤج 

اا\حئ0؟عاطفه أين فذ زعم ا كمأت أمني نث
ئ_نئة؟والقفلاك فأين ت أمأ ا مكأت أمإن أد 

وو<مو.سامح والمقصود: • ثقل؛ ، ١١



اثشسذرمن الأسنار يول استحباب ذءتر 

الصيرض:بم بى محمد وآسدني .تقج 
نمطئالبشاشة ماء من ووحهك نجلي أدست جثت ما إذا لكث 
سظرأ- ؛دائك شي - بها إلي نرء كنث التي بالعين لي ننن 

البسامىتمحمد بن طي وأسيني 
الفضللك يكون كي جميل ئعفو ءلالنا نلت كالذي مسيثا نهتني 

أهلله أهلامأنت به أتيت مالسوءما للعفوما؛اك أكن لم فإن 
البغدادي:زنجي ابن راسلني ٠^٠^[ 
هبلي أبجرم غل مجرمي دكان أسان مني 

ف؟سر أسان وكم ت ا أمكسر وث أتا انف
الربعي؛١سدذا طي: ابي بن محمد __ u1j.تخنا 

الأصمعي!عن 
فتاتاأحطا من الماس وحير ذب كل من تائنا أتيناك 

والمواتا؟الثوبة ملك وند فنعفو تنمي تالله ألمس 

الواسْلي؛إسحاق بن محمد وآسدني .وج 
آدمربه ى إلاب وتمحمى قد كما وئيت همين 

الراحمالغافن يغفئ لكم ئئربا لا يومف! نول نفل 
الجزري:اث عبد ين محمد حددن1 المعدل: المهاجر بن محمد انبانا ■.ؤلج 

نال!_، دلف لأبي نديما وكان - الخالدي سنان بن حميد عن 
لى!فقال _، يضحك وهو كتاب يديه وبين - يوما دلف أبي على يحلن 

وذسإياها، أنثدك أن أحب أبيات وفيه محياهر، بن اللس عبد كتاب هدا 
إليه!فكتب ،، الموامرا بعض فى انتبطأته كنت، أنى 

خناافن جزا؛ - ذكر وتد درؤيس، العليم مد الشخ نسخت عن عماد الأثر •ذا )١( 
المخطوط.في ثايت المطيؤع، من ماث 

فيها.مشورته طليت الش الأمور أي• )٢( 



الفضلا،وئزمات العقلاء روضة 

بدائملمس كالورد ودكم أرى 
ونهجهحثا كالآس بكم وودي 

الأمان:بهذه إلئ نكتب 
مشاكلينهو الورد ودي ذكذ 
المام بالأس الود منك وذثهث 

نالا٠Lنالمرير كالأس ئودك 

صهدله بيوم لا نيمن حين ولا 
الودذرا،ئني إذا تبض نصرء له 

الوردايدها ومإلا رمت ومل 
ئئدولم فيك اكثسيأت ثخلف ولم 

بمددلا تبل الريح م له يلبس 
حاتمأبو حيتنا بعاوبم،ارةأت الخطابي عمر بن الكبير عبد أخبرنا 

تالتالامعمعى، عن المدم،أءتانى< 

فرأىصديق، الدولي الأموي لأبي كان ت فال عمر بس عيس حدتنا 
الأموي:أبو فقال يكره، ما يعص منه 

يلأحالانجدض نقال: أناني أنله م لكث امزء رأيت 
يثهانصم ثنخاللئه 

ئهياتعثم ه ئراحعن
شفنمن نأللمته 

منهالود يط^^^س ^^٢ 
جميلاونولا رنيثا ا صتاب

يلالقإلا الق ذاكن ولا 
طؤيلأ؟ا مجت ذلك ومحئع  هاءيسديحف^^ا ألت 

ليدفعالأحزان، ؤيجلي الهموم، يدهب الاعتذار ه؛ هاتم ابو فال 
والذنوبالعظمة الجنايات فيه ستغنق منه والإقلال الصد، ؤتذهب الحقد، 

اعتذارض يكن لم فلو الرأي، وسوء الاتهام إلى يودى منه والإكثار الكثيرة، 
لكانالحال، في النفس عن النج-، ثقي إلا تحمد حفاله أحيه إلى المرء 

رلة.كل عند الاعتذان يفارقه ألا العاقل على الواجب 
الكريزي:اسنني ولتي .كنا 

النهلرءلر؛ك من لي صح فعنالنا مرض ذي غير بملرف إلي نانفلر 

الادرْ.الأزعار من مع الآس؛ )١( 



اثتورمن الأع،دار قبول ذكراستحياب 

يتتشئكاد قد ما ور؛ماك واحهع ؛جبرء كث ^٠١ بفضلك أدرك 
سابق:بن مهدي حسا الغلابي: حيتنا الآنمأاري: محمد بن عميو أتبانا 

صعيدبن عنته بن ا^٢٠^؛ عبد مدم ت قال مصعب ين عطاء حدتنا 
يات له مال رآه ملما -، عداوة بينهما وكانت - باليمن زائدة بن منن على 
افنأصالح قال; أنلتني؟ حير ولأي أتيثمب؟ وجي بأي الرحمن، عجل 

بنالعزيز تمد في محب نالهما بيتين أنشدك حتى مني اسمع الأميرا 
فأنشدههما؟ وما ءالت مروان، 

مشاربمغك للقمل أر كفعلك معاله حٍء الأرض توق ولوكان 
المدامنالمتعتسن على مواك نعايرت ولكن مدا له لملئ 

بقي®.فيما أعنئك ولا مضى، فيما أواحدك لا فإني أنم، فقال؛ 
إسحاق:ين حماد عن الستري، موسى بن محمد حدثنا الحلادي: انبأنا .لييج 

_،لكاتبه موسى بن حماد أو - مليمان بن لمحمد السماك ابن هال 
عنكبالغنى مال! ا عنى؟ كالمعرض أراك لي *ما ت عنه كالمعرض ورآه 
ذناكان إن لأنه مال: وِللم؟ نال: أبالى، لا إذا نال: رهق،؟ ك٧ 

المؤانسة®.إلى فعاد فال: تقتله، لم باطلا كان ؤإن غفرثه، 
كابفي الحكايات هدم نشاكز ما ذكرت ند ه: جاتم ابو قال 

التمحاب.هدا في تكرارها عن ذلك فآغتى العشرة*، *مراعا؛ 



الفضلاءونزهة اسلاء روضة 

السرهكت4ان لزوم على الحث ؟كز 

بن[براهيم بن محمد حيتنا الدلال: مارس ين سليمان بن محمد انباتا ووؤيج 
عناورحمن< عبد بن سسهل حيتنا السلمي: الخطار أيوب بن ااهيئم حلتنا ااعبديت سعيد 
مرة•عن المنكير، بن محمد عن -، غسان ايي - مطرق بن محمد 

علىااا،سعيتوا اه.ت رسول قال ت نال ته<[ ء-ربرْ أبي ممن 
حاساوا،الا،.نعمة لكل فإن بالكتمان؛ الحواثج 

هذاعروة كان إن - غريب وؤلريق حن، إسناد هدا هع؛ هاض ابو تال 
فالدلكحديثه؛ حفظ أرى ما ملام بن ومعمل -، العوام بن الزبير ابن هو 

٠دء^ْ عن تتكيمتا 

_؛أحاديث عن شواهد وله حرجان،)ص"اآمآ(، رتاييح في الهمي دواء كلام• ب آ ١١
معاذعن ورد وتد عنا، لندم حثان ا؛ن الإُام نمض داثنا ونل■ الكرام، الصحابة من 

(،١١٨٦وأاسرأ)(، ٢٤٥٠واالأوِطأ)رالكير،)•آ/أا<(، ني اليراني عند 
و)أ/أا<(،)ه/ْاآ( »اسة• في نعمم وأبي (، TUU)®/•الشب، في واليهني 

الجودي،ابن الأئمة؛ عليه وحكم )ح/هها(، •المجمع، ني الهيثمي الإمام وضعفه 
و•الفرالد)آ/1ْا(، •الموضوعات، في كما - بالوضع والشوكاني والمعاني 

فيحيان وابن (، ٥٩٨)a/•التاريخ، في الغيم، ورواه (-، ١٥٠)المجموعة، 
•اصلألفي الخرامملي أيقا ورواه ماس، ابن حدبن، من ( ٣٨٤)ا/*المجروحين• 

وقال_، ( ٨٢المنوية،)٦! •اللألئ في لما - ه سب بن عمر عن التالوم،• 
العلرقجميع عن - بغداد، •j()^ تحقيق في عواد بن بشار المحقق الملامة 

اصحيحفي الألماني الملامة صححه هذا كل حلاف وعلى منهاشيء•، ُلأيصح 
»الكاملمن: كلأ - أيثا - وانفلر (، ١٤٥٣)الصححة، و»الململة (، ٩٤٣)الجاهع، 

١(.)آ/بم لكالي وءالضعفاء، (، ٧٧٠)٦! عدي لابن الضعفاء، في 



السركتمان لقوم على الحث ذكر 

عليهانطوى ما لزوم الججى: دوي سبيل لك ممن على فالواجب 
بدلا الدهر فإن _؛ غيرْ إلى ولا ثقة إلى لا - فيه اJكرن إبداء بتركه الضمير 

-الأحوال من بحالة - بينهما الوصل صد فيوغ صرباته، تضرب أن من 
الخروجصحة إلى - وفائه من - قديما عليه انطوى ما نحد وجرد فتخرجه 

مخثاته.عن والكشف مكنوناته، يإبداء حفاته، إلى بالكلية 

اكدي؛الكريم عبد بن محمد حدئني العقبى: عثمان بن محمد انبأنا ولقد 
ايبه:عن علئ، بن موسى حثي بكيد؛ بن بوسدا بن بكر ححا 

القدر،من يفث الرجل من ®عجت فال: أنه العاص بن عمرو عن 
فيالجدغ ؤيدغ أحيه، عين في المياه يرى الرحل ومن ثوافنه، وهو 

نفسه،في الصقن ؤيدغ موضع، من الصغن يخرج الرحل ومن ^١،، 
مريوضعت، وما عليه، تندمى على نفى فالمث، فهل أمر على ندمتا وما 
.به؟ااصمت، وقد ألومه كيف يفشيه، أن على قلمته أحد عند 

البسامي:محمد بن علؤ وأنسدنى .ؤيج 
يكتممس رك لغي بوته بصيما برك ئسح 

أحرمائغه ئخلا ن وميخاف ممن ئ الوكتمانالث، 
ألوم- لمته ؤإن - ت، أنفمختر من م—رك ئلع إذا 

بنالعزيز عبد وأنسدني .كنا 
أضيقفصدري صدري في فألقاه سئ6 بعض عن المرء صدر ضاق إذا 

التيالصغيرة العيوب يستخرج من لحال تشسهيه صورة والأثر النخلة. جنع ' الجلع 
.الض عن ورد ونل تله، بها امتلأ التي المستءليره المنكرات ؤتشس إحوانه، في 

شجمان ابن رواه عيتهء، م الجلخ لينس أمحه، عين م القيام أحذكم ءايصئ قوله: 
)Y/والترهيبء الترغيب االص،>ح في الألباني العلامة وصححه (، ٥٧٦١)ءصأحيحهااا 

وتفهإل مال لكنه (، )"؟ا/٤٧حيان ابن عند الأرنووط شعيب العلامة وحثته (، ٨٥٩
الحفاظمن جمع صيفه ما ك- 



الفضلاءونزهة اتعقلأء ؤوضة 

أخرقئ الفذو قبلي وصئعه مره أضيع أن ني لأمتي محان 
حيتناالميبداوي: محمد بن احمد حدثنا المعدل: الهاحر بن محمد احبرنا ".ؤيج 

إسحاق:بن حماد 

رم0يفشي لا الذي الناس أصر ت يقال ؛ركان نالت المدائني عن 
ةيفث.تهاا.شيء بينهما يسر أن مخاقة صديقه، إلى 

اليغدادي؛واسدنى .|زئآز| 
نتندمالنضسع المرة ثظهئ فمد غبه ثرضيلث، بالكتمان الئ صن 
تكثمكنت ما و؛ الجرد فيظبر جرنة غير إلى مرا ئلجس دلا 

الواسطى:إسداق بن محمد وأنشدني .وآج 
كتومغير ١^؛؛ ر لوكان نشيه سريرة يحففل لم المرء إذا 

مشيمبله ئد على يس ولدموية لخ ذي من ه لميمذا 
لهوكان تدبيرْ، له ثم بره، بالكتمان حمى من ت ظى بماتم ابو هال 

،- والفلفر التم٠كى أحطأه ؤإن - والضر العبثؤ س لامه واليريد، بما الفلمر 
الأمناصعلره فإن توئع، مكل عن ؤيكتمه وعاء، في سث، يجعل فالحازم 

لهوالقالث، خيانة، ؤإفثاؤء أمانة، ئ اللأن له؛ الناصح العاقل أودعه وغلبه 
امتويع.لما سعر ما ومنها يولع، بما يضيق ما الأوعية فمن وءاؤْ، 

الكريذي•وأسينى .ؤكت! 
دخولااليمان ل تعلمغ يلا ضزلأ قوادك من ئك لاجعل 

وصولاالشؤون من الشواذ كتم الذي إلى إذا اللمان إن 
مجذولأئاشئا المداؤة ذي من وغيرْ الصديق في مرك ألفيت 

الأنصاري:بلال بن النتصر وأسدنى .زةآئ| 
كريمعليه أني بي غرو ولا ئْ موأكم ئي ٠-اكتنث 

وحليمجاهل إلا ناس الوما يذينه جهول أو نبمبي  ٢٢١۶



اثشركتهان لقوم على انحس ذكر 

بنعلي حيثني ااجديد• بن إبراهيم حدثيا القرارت سعيد بن محمد أخبرني لإؤ؟ج 
عيسى،

حدرمى العاتل ®لكن قال: الأعرابي بن نياد بن محمد عن 
 tt٠صديقه

أخواننا;بعض وأسسي .وج 
ومحرملارشاد وأدنى أث نوى ما بئ الفض ان ممص 
وأحرمدوما الأحلاق في وأحسن مقاله الحديث بث من وأحمل 

.لآق[وأممننيمحي:
أضيعالناس حمالته إذا نأتت ،رها لشك تحفئل لم آتت إذا 

لبيعسرا بالغيب يبغهنني لمه ما إذا وجهي م ويضحك 
كتمهرما عجر، بالأسرار الاسترسال في الإنرائل له■' بتاتم ابو فال 

ماعبرا الألباب لدوى وكفى لصديقه، تفلهر أن يجب فلا عدوه، من المرء 
الرلأن ،؛ مثياعار ولا مهثاكا يكن ولا فليستن، حديثا اّتودع ومن •مبوا، 

يفشى.لا لأنه ارّرااا؛ محمى إنما 
بألاغيره، صدر من لسِته أومحغ صدره يكون أن العائل على فيجب، 

.شثسه 

يعقوببن إسماصل ين محمد حددنا ا1معدل: ١لمهاجر بن محمد أتبأتا ولقد 

تال:الأعلم، 

شمس:عبد من لرحل الجنحي سلام بن محمد \ئأفاوتي 
تلوم؟نمن الرحال نأنشاْ حديه عن عدوح صاق ما إذا 
نومغلالا آنفعنده حديثي أفشى من عاتست إذا 

زدممصدئي وندصمنته ئي ّحمل ام أميوم ؤاني 

وعذيعها.الأسرار كاشف والمشيلع: المهاك )١( 



الفضلاءونرس العقلاء ؤوضة 

همومحضرت إذا نمي ولا يالي حال0و*ي ئحدها ت نال
كثومم من اسئودصث بنا إني ناس الدون ئ الوأطوي 

:JL5الكاتب< حيدة بن علؤر وأتسدنيا 

^،:lyiلشيطان يدار بن اوحنير عد انفذلأ 
مراصتودعت إذا مغالث، نعتر يولا ان بكتمئ الأمت 

حنعند إلا صإك نفثنن فلا ذنع_ا 0 ضقث إذا ف
ابنسمعت قال؛ مسدد حدئتا ااومادى: حيتنا الانزاز: سعيد بن، محمد أنبأنا ■.ؤغج 

بملل؛يائي 

يحدثحتى بجرم، أحدهم صدر ألضيق يقول• الأعمثي، سممت 
ءالي،ااا.اكتمة قول'. ثم يه، 

الخكرى:م بن ّ 0لأئة 
اش1عسي بن، الحين، 

شومص كرام محي والي شرف له من إلا المإ يكئر لا 
مختوموالباب مفاتحه صالت مالث له بيت مي عندي ث ال

تال؛البيانير< شحاع بن، اش عبد بن، أحمد حيتنا الخلادي؛ أنيأنا ".ؤثج 
تمحمد بنر اض عبد أنفذنا 

يسبأن بمان شي-ا رأى نؤ، فيا أصونه كجما ئ الم، لأنإني، 
حنناننهلقي، إلمح، قلبي بنمه فكو*0ُ ببالي بجري أن ئخافأ 

الرأي،يإجالة والحزم بالحزم، الغلمن ه: جانم ابو نال 
ومنيدْ، ني الخيرة كان سئْ، كتم ومن، الأسرار، سحمسن، والرأي 

امتحقر اليكتم لم ومرإ وأذاعوها، عليهم هان بأسراره، الناس أنبأ 
إررجع هدا على دام دمن العقل، ناص صار الدم استحق ومن الدم، 

الجهل•



السركتمان لقوم على الحث ذكر 

,منه حروجه بعد بالندم التلهف من به أولى للعاقل السر فتحصص 
يقؤو؛اادى أحسن ولقد قاغكت| 

حزوئايكون أن اني يخشيت 
وناظريشخصي دون ليحض هلت 

ءجرْلبي بي أبصرت نما 
الحجاتربيه أحشاي أحسنت لمد 

أمينافكان جي قلناودث 
خونا^ كن 

أنينافي اي أذنمعن مولا 
حنيثاوكان كهلا ذا هو فها 

المعتز:بن اش لعبد البغدادي أحمد بن اش عيد وأتسدني .ومج 
نودعهأفشاه ؤإن محيري يز أمأمحئنه لا حش لسر لعلي 
مخدعهالقلب بأن نسيت حض فغئبه فلبي مخدعا له حلى 

مومحنهأين نكري حواطر نددي الضميرفما جوف الرني أندف بل 
قال؛عاسة، ابن عن تنا محمد: بن عمرو أحبرنى .ؤتتا 

أحلمك!ما ت فيس بن للأحنف ررقيل ت نال يحدث أبي سممت 
أيت لأحدهم يوم ذات قلت ولقد عمومتي، من تعلما إلا فعلته ما قال! 
عينذهبت ند الأن إيها، فقال: البارحة؟ صرس من لقيث، ماذا عم، 

.أحداء بها شعر ما ستة، منذ عمك 

ءبتة



اممضلأ،ونزمة اثعقلأء روضات 

الضرورةأوقات ق المشورة ذكر 

عامرتبن الأسود ثنا شيبة؛ ابى بن يكر ايو ثنا سفيان؛ بن ااحسس ١خبرنا ".ؤئج 
؛_؛j^_Jiعصر ايى عن الأعمش، عن شرإك، ثنا 

4ؤوةنا<ررالنحار الني تال ت تال ته<[ معود أبى عن 
أن- وصفنا ما على - له الكاتم الست لصاحب يد لا ههت هاتم ابو قال 

يالاصتشارةإءشاء0 احتار كيلك، كان فإذا يه، ما إذاعه ،يشتهى صدره، يضيق 

الودود.العاقل الدين •ع 
ذكرلأ;الش الثلاث الخصال نه وجد نن إلا ضن ولا 

حانه.دينا، يكن لم إن فإنه - ١ 
الإصابة..وصغ أطأ^■، iUيكن لم ؤإن . ٢ 
تنصغه.لم ربما وائا، يكن لم ؤإن - ٣ 

زنجي:ابر٠ أسيني ولقد .لثتج 
والهذرالبي شماء ادسؤال، إن جاياله أنتؤ عا العالم دري ماثل 

،ايتحرل عن الخابي الرأي والأحص غوائله نمص من تشيرن تلا 

أبووروا، (، ٢٤٤٩)والدارس (، ٣٧٤٦) U-0وابن (، ٢٧٤>ْ/أحد روا، صمح: )١( 
مريرة،أبي حدث من ( ٣٧٤٠)ماجه وابن (، ٢٨٢٢)والترمذي (، ٥١٢٨)داود 

احنالترماوي: الإمام عنه ، J،j؛سالمة.والحدسث، أم عن ( ٢٨٢٣)الترلي ورواه 
الألباني.والعلامة الأرنؤو»ل، شعيس، العلاعة وصححه ءرسا، صحح 

الدراية.ممل المنبه والعام: الشرور. الغوائل: )٢( 



ا1ضرورةاوهات في المشورة ذكر 

حطرمحلى منه مشريا ياورثه بعصهم شاورت إن بأنك واعلم 
والخدرالاس اتهام طوو ت فالرأي به مننت أو بأمر أشرت إذا 

للنظرغاب فيما قوادك واجعل شامذ• أنت نجما بعينك انتلن 

بنالهيتم ئنا اليقبقي: الملك عبد بن محمد ئنا نحطبة: بن اش عبد اخبرنا ■.ؤمج 
ابي:حيتتي الصميد: عبد 

رحل،نمص ورحإ؛ تام، رحل تلائة: ؛رالناس تال: الخن عن 
وأماالأمر، في المشاورة ييع ولا تجربة، فاله التام فأما شيء؛ لا ورحت 

ليسالذي وأما يشاور، حتى أرا تقطع ولا رأي، له ليس فرجت النمف 
أحداء.يشاور ولا رأي، له ليس فرجت بشيء، ، هوأ

الأبرش؛وأسض .تقج 
يحاقمسيلا فيه ثن ولم اله يإقأشكل ن الأمإذا 

غميحاالألا الشفيى أحاك مدة ني رك أمباور شن
نمجحانمم لكل نإة ه يإلاإلئشولاث

المنيممي*سليمان بن محمد حدتنا الآنماطىت إ،سحاق بن إبراهيم اتبانا 
شبرنة;ابن عن عيبية، ابن حدتنا 

[،١٥٩عمران: ]آو ؤ، تعالى: توله ني الخن عن 
بعدم،.من به بمتن أن احب ولكن ].[، إليهم يحتاج كان اما نال: 

دالمتشير-، بغامز وليس - موثنن المستشار ه: جاتم أبو فال 
.، لاإراي١٢ْتخير الثقط، من متحمحن 

المشاورةأن يعلم أن الججى: ذوي مجيز السالك، العانل على والواحج، 
دبمه،ني القافل الودود الأٍخ البن إلا يضط فلا الأسرار، نمي 

أب.ما الأصح وكل اله•، المعنؤع؛ ؛ي )١( 
الأداء.أحض تخثر أن ؤبمكه الخطأ، عن وحماي؛ حمن »ي المتثير أن أي: )٢( 



الفضلاءوتزمة العقلاء روضة 

منتخلو لا والمسورة ، الرأي في النعمة حق قضاء السشسر المسسر ؤإرمحاد 
ئنقءوصمتا عن مثل •ع كانت إذا - البركة 

تال؛عاسة< ابن حيتنا الغلابي: حيتنا محمد: بن عمؤو اتبانا ولتي ■.ؤئج 
قوماررما I الحسن قش 

.افن أرشدهم إلا 

.وأج
بمك_رةأمرا رت ما إذا دمن 

التئامهمحي الرأي نقي وشاور 
بلال:بن المنتصر وأنسض 

فيه.فتشاوروا فاجتمعوا، مر، أث 

وايئدبالرآي الئاس مسمى لا 
حاصراكان من رأي تمحمح ولكي 

تشجنن،وما نامي ما لغعالم 
أصوب،هو الل«ي الأمر يصح لكي 

ثزللالقول إلى تعجل إن فإنلث، 
ناءنز،لمو؛ادم، رنلأ ثعدمم وتل 

الأبني-محمد بن يزيد بن يحيى حدتني العثبي■ عشان بن محمي، أنبأنا ■.ؤقج 
الدبامى؛بن الد عبد عن الأبوي< - حميد أبو - حبس بن إسماعيل حلقتي 

مكتوية!أحرفس، أربعه التوراة ُفي فال• أنه منبه بن وهبا صن 
وكماالأحمر، الموُت، والفقر استأر، ا>امتغنى ومن يتيم، يشاور لم ُمن 

.تالأان،ا ين تل، 

وحشهولا ودود، عاقل استشارة من أس أش لا ه: جاتم ابو تال 
رحمؤ.ومفتاحا بركة، باتا والمنافترة المشاورة لأن مخالفته؛ من أوحش 

وئصدالم.، وليالرم إرأي، وليجتهد بالنصيحة، محلميشر اصمحتشير، ومن 

أعلم.واه له، الأراء أحسن انتقاء عليم توجب أحيه عر المشم. إشارة أي' ^١، 
١معوأتلق•ل٢،حربت

الراء_:الأمل.بمر تأمل. محئح: )٣( 
الشمل.الأحرف: )٤( 



أكضودقأوقات فى المشورة ذتر 

•وليكن النصيحة، ويذل الخيانة، يترك كتمه المسشسر وليجعل السييل، 

اادساميتمحمد بن عني أسدني كما .ؤئج 
مطرياسسر إذا نتشار من أحلامهم ركن إذا اJرحال ومن 

ؤثعلذيشوو ما ؤيعرو فنرى لت دال بكل يجول حتى 
الأدنىالأموي من مليه يخفى يكد لم تمكر إذا الحلسم إن 

بناياس عن يزيد، بن ئايت حسا الربيع: ين غسان حيتنا يعلى؛ ايو انبانا هؤئج 

ندواإلا قط، توم شاور اما ت نال . اه رمول أن الحسن؛ من 
زيدهمءرا/إلى 

شبيان•حلتنا السيراقي• حالي بن أحمد حيتنا المنتر: بن محمد أخبرني 
ثالتالأشهبء أبو حيتنا 

مرشداء.شاوو تن تندم ءلأ الحسن! هال 
أن- نهم هو توم اشر إذا - العاقل على الواجب ه؛ جاتم ابو قال 

منوأترب الزلل' من وأبعد الفكر، من أمكن لأنه يشير؛ نن آجن يكوى 
الثمهل.من وأزم الحزم، 

الالحازم أن كما عاجزا، تسئين بألا الحزم يلثنمذ استثار، ومن 
•كسلا يستعين 

تركومن رشدا، يعدم لم استثار ومن الهداية، عين الاستثارة وفي 
مرثيا.شاور من يندم ولا عثا، يعدم لم المشاورة 

الواسملي؛أسيني ولس .وإج 
الأبدانوآمه القلوم، نقم سله لئمضه لم ما الهم 

واهلإرساله، صعيف ومو ؟y(، a/o)أاومشإ« ني شيبة ايي ابن رواه معيق: )١( 
اعلم-تعالى 



الفضلاءوتزمة العقلاء ووض4 

الأحزانطوارق اء_تراض عنتي رأيه المويق الرجل ومنوو 
الأصوانآنأحاو الئجصئ كان أساته نددت الحوادث ؤإذا 
الإخوانبتشاور الهدى طلب يئء او؛تسيله أصل ؤإذا 

عناصبع، حيتنا شاكر: بن مطؤوح حيتنا العتبى؛ عثمان بن محمد انبانا 

نشيط؛بن إبراسر عن لهب' ابن 

مشورة،عن امرؤ ء«لالث، ما و؛والت اكان ت نال حمن أبي ابن عن 
ولأنعدبضبما،ؤ

يشاورأن _؛ سونه الناسة عند - العاتل شتم من إن ت هع هاتم ابو فال 
يطيعه.ثم رأي ذا ناصحا عاتلأ 

الحقينبذ بل الباطل، ني يتمادى ولا المشورة، عند للحق وليعترن 
الازلوةلأن الحقير؛ الرجل به أتام إذا الجليل الرأي تحقن ولا به، جاء ممن 

افه،لنتخر نم استخرجما، الوي غايصها حظر تله يشينها لا ، الخ9أيرهر 
•عليه أشار فيما وليمغمر 

البغدادي:اسدني وس .ؤهتا 
مداكامعماك إذا الحاليي إن عصاكا الخليي إذا اسيلم أطع 
نهاكاالحليم إذا ض له: فقل ثوي نن ا>سدارك ؤإذا 

ذ"أوكون أرتا'حوش، خلانه لمحن أبيت وكن 
مواتاأطمت، إذا الرشاد ننل ثرى ولن ود تلن بأنلث، واعلم 

حيتنا_>حرحان•; ب- المؤمن عبد بن الرحمن عبد - ابومحمد انبانا ■.ؤهج 
المقفع؛ابن عن جرير، حقثتا الرازي؛ حميد بن محمد 

تستشجروهم فلا رأى، لهم ليس لاثلاثه ت قال كسرى ونير عن 

ذاتسامرة.اسمأ:)٢( بالرأي. الانفراد الم-قد: )١( 
المدد.المحكم الرأي الأرب: )٤( الخاطئ. دائك م خالفك عماك: )٣( 



الضرورةأوقات في المسورة ذتر 

وءالالمرأة وصاحب البول، وحاني الضيق، الخم، صاحب 
اثلطأنلا،».

اكونق.ِباش 

الثرة.سة الأدب تللت اصأ: )١( 



الفضلاءوتزمة العقلاء روضة 

كافهسسال4ين ادمسمة لزوم على الحث ذكر 

بناارحمن عبد حدينا ب»حران«؛ معسر أبى بن محمد بن الحسن أنبأنا ".ؤهج 
يريدين عن مئالح، أبي بن سهيل عن معاوية، بن رهير حلتنا البجلي؛ عمر 

اللمتي:

االديناش رمحول نال ٠ ]هه[ الداري تميم عن 
ولأئئةولرمؤله، الم، ت نال اض؟ رمول يا لمن ت قيل النصيحة(. 

وعاثتهم<أا،.السالين، 
Jli  لكنه،لالسلين اضبط لزوم العاقل على الواجن ه: جاتم ابو

كانس المصطفى إذ والنعل.نا؛ والقول يالإصمارل^ لهم الخانة وترق 
الملأةرتامة «ع - لكل ٠رالنصغ أصحايه من يايعه من على تشترهل 

الرلكةؤإذلأء 

عنالدئلي، الحسن بن محمد حيتنا الحلادي: علئ ابي بن محمد واحبرني 
؛١١١٥الساتب، ايى 

حلقنإلها Jالخديعة، تعمل *لا هدت طالب، أبي بن علي قال 

(٥٥)لم وم)أ/آ'ا(، أحد رواه ت صحسح )١( 
(.٤٥٧٤)جثان وابن (، ٤١٩٧)

القلم،المر-و،او الاصماد: )٢( 
المجلياش صد بن حرير حديث ش سا ورد كما )٣( 

١٩٢٥)واكرمدي (، ٥٦)وسلم (، ٥٧)والمخاري 
(٤٥٤٥.)

والنماش(، ٤٩٤٤)داود أبو 

(،٢٠٦٠احمد)؛/رواء الذي ،، 
حثانوابن (، ٤١٥٦)اني والن



كافهللمسلمين النصيحة لقوم على الحش ذكر 

معهوود -، قبيحة أو لكنت حنة - النصيحة أحاك ، وانحص١ اللئام، 
.زال،* حث 

الكدينىتداتشنني .قهتأ 
نصيحتهأهدى الذي يصح لم 

فتعريهحد له ليس الصح 
صوابصغا ئوّث إذا حتى 

يهتيان يحد لالشصاح كان لو 
مخالفهنئى نجل له لكن 

رمختالطوشد وذر غار والناس 

اككاو1،لىر-انئن لما إئ 
رمالوئامنه توحس مرالغصح 

ونعيشمنه مفأ لتا كانتر 
رتالهيم،رصمنه حنن0 نالئا ما 

ومعروفنممحهوو لعض بغمز 
وموقوفومردود نمصى والنصح 

أنكما النصيحة، ني مبالغئ أشدهم الإحوان حير ت .ع جاتم ابو فأل 
تحيةمن حيت الناصح وصرب إخلاصا، وأحسنها عامث، أحمدها الأعمال حين 

،.الشاتئ١٤
العاممن منحرنا للعامة، ميدولة نصيعحه للعاقل يكون أن ؤيجن، 

له.المنصوح من بالصيحة بأولى اJاصح وليس -، ، ر عليه ئدر ما - والخاص 
بنالرحمن عبي. بن محمي. ؤهاّدنا الغلابي: حسا محمد: بن عمنو وانيأنا .ؤهج 

السيتعتاسم 

شعبة،بن المغيرة لمه الكونة، علئ قدم !لثا نال: أبي حتممي 

اخلص.انخفز: )١( 
أيهاوالمقصود: ٥^،  ١٠انربها لعد أخرى، لمعان محتملا وهر ارسك. ماش: )٢( 

.إياعاإبلاغنا في والكد المشمة وبالغ الصحن، ثي رغغ إلما أرساك الدي اكاصح 
اعلم.وااiن 

الجاذ.الرب الطهيمه: )٣( 

الكارْعليلئا لمم يأن من لك، حير -، احوالك لملح - لك، الماصح محّرب أي: )٤( 
العداوة.لك يضمئ وناله بلسانه، 

الت>لاع.قدر سرا ولتكن اح،و، لكل نصحه لLلبد اي؛ )٥( 



الفضلاءونزهة العقلاء روصة 

معاؤيةأقرن ثال: هات، قال: فامله، برأي عليك اشين إني له: فقال 
ظّتنبوْلأ،،ذامْ فد الشام أهل فإن طاف، لك الشام، على 

مال.ولا عرض في نموْلم ولم عليه، يعيبوا لم سة عتريى وؤلنهم 
سيليأراه المغيرة: فقال قال: إياها. وليته ما نريه سألني لو وافي فقال: 

ومياتا.أوصين 

إبراهيم:بن إسماعيل حقينا شيبة: ابي ابن حيينا المهاجر; بن محمد أنبأنا 
المختار:ين يحيى عن معمرء عن المبارك، ابن حيلنا 

أحيه،مراة وهو المزمن، مجن شعبه المزمن ارإن نال: الحسن عن 
والعلانية®.الست قي ونصحه وممه، سثدْ تعجبه، لا ما منه رأى إل 

البسامي:محمد بن عني وأسنني .ؤقج 
مريبهمير النصح ني ومه حازم غين امرإ ر العلى أمئث، 
يثقونأونين نار ياء بعالكأنما حض الناس ني به ندلع 

دسس،نصحه مزيته كل وما يصحه يمؤتياائ، لث، ذي كل فما 
بغصيمسااء_4 ءلمن له لحق واحد عند امتجممحا ما إذا ولكن 

السيحيداول. ابا سمعت يقؤل: المروري ثوفل بن نحير بن محمد سمعت 
يقلل؛الأعرابي ابذ سمعت بقيل: 

النصيحة،له أهدسث، رجلإ ظالمان: *اثنان الحكماء: بعض قال 
متربعا*.فجلس ضيق، مكان في له ومع ورجل ذنبا، فاتخن.ها 

قبلها،لمن إلا وليت، بالتهمة، محاطة النصيحة ' جاتمأبو فال 
عروليس طلبها، لن إلا الأجرة ولا تركها، كن إلا لتت اوونيا أن كما 

الذب.كالماء أحيوْ أتم،■ )٢( ث«نا. ننغا بها لك مر أتم،- )١( 
.يالوموء ت يعشوْ )٣( 
النار.له يشعل عا ت الققوب )٤( 



كافهللمسانمين النصيحة لقوم على ذكرالحث 

تحمذلم عليه، يفز ما ضحاثه من بمل لم دلو الجهد، إلا صح ذي كل 
.رأيه غب 

تصيحهبذل ومن عنه، المعرض الناصح من احمد الأصم ومشاورة 
،.٣٣١ش كاuذر كان يثكر، لا ض 

برأيه.المعجسر من النصيحة ثبول ترك يوحد ما وأكثر 

الأبرش•.تندا 
لقرشي،عج•؛، لذي نصحت إذا 

طاصهتعططث، لا النجب ذا فإن 

حماأْ،عوى غار ئن عشمك وما 

أبزاله تنصح نلأ تطنثث، نلم 
آحداإرثاؤ؛ أش يجيب دلا 

كلمبمنسصاُمحُلتا
ذكرناما على - كافه الناس على تجب النصيحه ه: ياتم ابو فال 

علانيهأحا0 وعقل من لأن ؛ مرا إلا يكون أن يجب لا إبداؤها ولكي -، لبز 
أحاْ،يزين فيما للمالم المجهود فإبلاغ زانه، فقد مرا وعنله ومن شانه، فقد 

يشينه.فيما القصد س أحرى 

المسى:بن علغ حيتنا الومادي: حيتنا العقبى: عشان ين محمي. انبانا ولشؤ .ؤتج 
بعيويالئ،؟رجز يخبرك أن تحب لمعر؛ ار؛الت، ت قال سنيان حئمحا 

ناصح،يجيء أن وأما فلا، بها، نيوبخني ال إنيجيء أن أما قال؛ 

اادو٠لي:)لمغيرة بن محمد حيتنا الخلادي: على ابى بن محمد احبرنا .ؤتج 
تلي حسا ااشسئيت طي بن محمد حثا 

سمع.لا الأوي الأصم: )٢( المصرح. أي: )١( 
ثبّ-كاد لا المسالتي الأرض اثخ: )٣( 
الئجب.صاحب ت النحب يا )٤( 
الطؤيلة.السنوات _ت القاف وفتح الحاء بكسر - الحقب )٥( 



الفضلاءوئزمة العقلاء 

أمرهتكرم، ما أحيه من رأى إذا الرجل ُكان ت قال المبارك ابن عن 
اليوم،فأما نهيه، في ويؤ-ص مترْ، في مزجن ستر، في ونهاْ ستر، في 
•ستزه،، وهتلئ، أحا0، اسغفب يكرم، ما أحد من أحد رأى فإذا 

بنعلي حييني منممؤر؛ بن احمد حيتنا القزاز: سعيد بن محمد احبونا ■.ؤلج 
السني؛

وعندْ- وائل بن الجبار مد إلى طالحه ®حاء ت نال سفيان عن 
نال؛لي؟ قال ما أتدرون ت فقال انصرف، ثم ، بشيء ارم ف-، نوم 

.تحر١٠ وأنت، أمس التفت، رأيتلث، 
لقيموصفنا، ما نعت، على كانت، إذا النصيء>أ )ه: يجثاتم ابو نال 

الأحوة*.حق ونودي الألفة، 
وعلامهمرا، ينصحه أن _ له المنصؤح ^؛٠ أراد إذا - الناصح وعلامة 

علاتيه.ينصحه وأن شينه، أراد من 
والعلانية.السر في الأعداء ، نمي|حهأ العافذ ولحدر 
البغدادى:زنجي ابن انسيني ولقد .تقتأ 

الأصالعتحت، والغس علانيه ئصحه لك، ئتلن عيد من فكم 
امطاؤع غين في له فكشت، عصيته ند مرشد صديق من وكم 
رذاتحسئ كل عاليها يبدو مإنها بالمراق؛، إلا الأمر وما 

الكريذى:محمد ين منصور وأنسدني .لهتج 
وعومشتملمنه الئصخ لي يدي غواتاله مامون غير وماحمي، 

لخد٦أنه بعالمي آحطث، وقد ويظهئ٠ يبدي الذي حلاف على 
؛ثتملايرلأت، من إليه عمل له يثوب، أن انتتلارا عته عفوت 

٠أثيته ما الأصح ولعل -٠، * نصحه■ العاتل ءفليحذر المعلوعات؛ ؛ي )١( 
والإصرار.الإفساد ت دغل )٣( ممملو• وتلبه أي• )٢( 



كافهضسئمين تنصيحي ا لنوم على لحف ا ذكر 

نئثملذاك صن له وليس غس سمته أن لي بدا ا نفسدهرا 
اءلابمورا،ث ا مموس إلى ل رجوع لا  JUث>ك تركنه 

الملقب- يزيد بن محمد حيتنا القيواْلي؛ محمد بن اش عبد اخبرنا وة|قتتا 
قال:لم4 عن حيان' أبو حلتنا عبيد؛ بى يعلى حلتنا 1 >محمش« 

ماهذا الرحيم، الئحمن اش، ررسم وصيه• ^٢، ^٢٣بن الربح كتب 
وحانياشهيدا، بالذ وكفى - عليه وأشهد حثيم، بن الربيع به أوصى 
دينا،ويالإسلام ربا، ؛ار؛ه رصيت إني -، منيبا المالحين لعباده 

ونحندهالعابئين، في - أءلاعني ومن - اللت ئعتد وأن نبيا، . وبمحمد 
■المأسلمأنأا لجماعة وننصث^ الحامدين، فى 

المحلان.وعله المستعان، وافت 
٠ ٠ ٠

اسهالمخرومي القش بن الخطاب، وصية 
إيريسبن محمي. - حاتم ابر حيتنا سعيد؛ بن المنير بن محمد اخبرني ■.ؤؤج 

الجهممي:عطه أبي بن الرحمن عبد حيئني ن الحنظلي 

تفمال ابنه، وعظ أنه ت القرشي المخزومي المعلى بن الخ3لاب، عن 
سنتهباتباع محارمه وتجنن، ومحناعته، اه بتقوى عاليالث، بني، رايا 

اش،على ثخمى لا فإنها ،، ii_pوتقر ،، ءءوبكل تمح حتى ،، ومعالهأ 
ؤحافة 

أنت،إن ،، رنماأ للت، ووصعثؤ ،، ونمال لك، ونمت، قد ؤإني 

كارْ.قال: )١( 

وعوتحريف.أخ؛؛ما، الكتب، عن ممر و؛ي - المعلؤع في )٢( 
ءش-طحء؛وبم،اأي: )٤( الإرشادات،. المالم: )٣( 
عليها.نير حياتلث، علامامتخ؛ي للث، وخع.ثا أك،• ره( 
•الخهج • الرم ر٦( 



الفضلأ،ونزهة اسلأء يوضة 

الصعلوك،به لك، وانقاد الملوك، أعيى ملامحنا يه وعملت، ووعيته حفظثه 
فأطغمحييك، في ما إلى ؤيرهمجا إليلثا، يحتاج مشئئا مرتجى ثري ولم 

قلتكمحه واثننن ذهنك، ، iijjjوذرغ أبتك، وصية على وانتصر أمحاك، 
وقك•

الإخوان،ومهازله والمزاح، الضحالث، وكثرة ، الكلام وهدر ؤإمحاك 
غيرمن والتوير، بالرزانة وعليك الثحتاء، ؤيوؤع الهاء، يذم، ذللث، فإل 
عنلث،.مححكى حيلأء ولا متالث،، يوصم، محر 

ذلةغير من الأذى، وكفن، الزصى، بوحه وعدوك صديملث، والق 
حيزفإن أومعلها؛ ني أمورك حميع في وكن منهم، مة ولا لهم، 

أوّاثلها.الأمور 

ئخظولا يصدا، متمغنا وامش لام، الوأنس الكلام، ونلل 
فيتنقلن ولا رداءك، ولا عنملثج محلو ولا دياللث،، تحن، ولا برحلك<، 

البماءا،تجص.على تئم، ولا الألمماث،، نكثن ولا ءئكلث،ص، 
محكثرولا متحديا، ، الحواذستاأ ولا مجلنا، وق النتخذ ولا 

فاةتصنأْ،.مزحث، ؤإن فاختصن، تكلمت، فإن السفهاء، محنانع ولا المراء، 
والعل!،وتفقيعها، أصابعالئ، تشبيالث، من وتحمئل فتربع، جلت، ؤإذا 

فييديلث، ؤإدخال أرّئانلث،، وتخليل سيفلث،، وذؤابة وخاتملث،، ؛لحيتلث، 
وأشباهوالتمئلى، التثاؤم؛c وكثرة وجهلث،، عن الذ؛اب، _ وكثرة أملث،، 

فيك,يه ؤيغتمزون ، منلث، الناس يتخمه مما ذللث، 

اعلأمالزيلأسولأنيب.الهود:)١( 
اشهم.إلى ال٠تكير^ن نفلر؛ وص الجاني،، اليطف؛ ، ٢١
•طملأ تكوو اعورتخفهم، ش يتحينون أناص يض مم، لا أتم(؛ ( ٣١
انزاح.س التلل طى اسر أي: )>،( الدكاكض• ادماست،ت ، ٤١



كافهتاإمسالمين النصيحة لؤوم على الحث ذكر 

الكلامإلى وأصغ ،، منونا١ وحديثك هادتارا،،  11ىج1شلوليكى 
،إعادة مسألة ولا منك، عجت، إفلهار بغير ■ح1ووك، ممن المحن 
عنيحدمثإ ولا والحكايالت،، المضاحك، من المكاهاتر من وعص 

نيفاثؤ.عن ولا ،، il_<yعن ولا حارسلأ٠، ولا بولدك، إعجابك 

ئلمعمنها، بشيء عجبا أظهرمت، إن فإنلئ، الرؤيا، وأحاديث، ؤإياك 
ءقالالث،أ؛،.ش واغتمزوا الأحلام، لك، فولدوا السفهاء، فيها 

يهلن،ولا ،، العبدر تنذد يبدد ولا المرأة، تضع نضب ولا 
وكثرةالشيم،، وسمح ،، الحم،ر كثرة ونوى ،، سثلئهار ولا لمحيتكرر^، 

غثارآ،.كظكح ولكن الدمن، في والإسراف الكحل، 
يعلمولا الئلالبا'تح، في ١، ر تخشع ولا الٍاحايت،، في ئالح ولا 

ععائ<.حلى لمن ومدى نفع عجالز احش اي: )١( 
يمل المعمى، دون بكلأملث، بعضهم تخمى فلا جماعه، معالئ، جالس إذا أي- )٢( 

•جميعا معهم كلأملث، 
اي:لأ-طالبميإء1دةكلأ.ه.)"آ(

مهفاسعادثه جالئا ممهوتا المتكلم كلام كان نإن تفصيل، فه الكلام وهذا نيته: 
وهي،، iUjjبأس فلا الإيضاح، إلى وبحاجة مفهوم غين كان ؤإن وسخائة، قباحه 
الحبييؤءادْ 

يتغامزونوحينها لها، يرك نفمن ليخروا صدهم من أحلاما لك، اخترعوا أي: )٤( 
أعلم.وا)؛ات ءي؛تااث،. في عيك 

.شديداتنزلا يتنزل الذي الخادم بحال، شثيها للناس لكرامالi، تجعد لا أي• )٥( 
التف.اللم،: )٦( 
ولم'المصرية*، فة ئي كل.ا والحنك،. الذقن تحت، معا يوحد ألا اللحية: تحين )٧( 

كليه.بلحيته يعبث، ألا المغمود ولمل وجهها! أفهم 
المقصودكان ؤإن ءلال،، كلما يحم، أن نالثنه الثارب<، حنت، ممره المتمود: كان إن )٨( 

اللم،اعل من جماعه ذللث، كر؛ ففد بالحلق، شبيها يكون بحبثح الحف اشدْا 
اعلم؟واة عكروه. غير انه والصواب، 

)•ا(اي:لأتند؛ؤيونا. يون غثا: )٩( 



الفضلا،ونزهة ء سلا ا روضة 

ئنتقليلا رأوء إن فإنهم مالك، عدد - غيرهم عن فضلا - وولدك أهللث، 
ؤلن_، غير في وأجنهم رضاهم، به تلمغ لم ^١ كان محإن عليهم، 

•لهمiيغيرص٠ف 

منوتحمعل نتوئن حاصمت ؤإذا وعمدك، أمتاك تهاني ولا 
منشيئا الحاكلم وأر حجتك، في ومهن ا، وتجنب ،، 

حلماك.

حمرةوثوق ،، ركيتيالث،ل على ئحمر ولا بيدك، الإشارة يكثر ولا 
أممنكهو ؤإذا قاحل؛، عالجك نفه ؤإن الجسن، وهمزي \ذوج<^آ 

•محك الفصول وألق عرصك، وأكرم كحلم، 
استرسلؤإن ، الئنان حد على منه فكن سلْلادا، هربلث، ؤإن 

بماوكلممه بالصبي، رففش يه وارئز عليلثا، املأJه مجن تأمى فلا إليلئ،، 
وال>حلأن بلث،؛ وخاصته إياك، إلهلافه من ترى ما يحمالنك ولا يثتهي، 

تمنا،ممنك لدلك، كان ؤإن _ وحشمه وأهله ولده من أحي وبين بينه 
العه صنوأهاله الملك، بين الداخل سئثله فإن _، مجهلينا منالث، وللقول 
مال.لأ ونله ئتهض، 

بمنطنك،ئجهن ولا فاصدق، حدثت، ؤإذا ، فحقق وعيث، ؤإذا 
الأخرس.كتخالت، يه ئأخافثا ولا ، الأصم كمنانع 

الاوي»والكلام الوتار ضياع حد إلى هخولجك غضنالث، تجعل لا ي؛ 
اصح.اص، حذف ولعل ^_،•، رص لميؤع؛ اي 

•سريعا النهوض يريد الذي المتحئز جلوس تجلس ولا ي؛ 
الغم،.مند ي؛ 
اعلم.واللت فتهل. الحاجة بمدر إلا معه تكلم لا ي؛ 
بوءدك.وث ي؛ 
المع.ضعيف أدن ي يصرٍح من كحال صوتالث، تريغ لا ي• 



كافهسمينين اتنصيحة لقوم على الحث ذكر 

سسماع،حديث، ؤإذا المتسول، يالحدث النول معامص وتخثن 
صالتي الثه العابرة والأحاديث ق  Lbسلا،، إلى قانت 

الجلود.لها ومم،أم القااوب،لآ،، 

•٠وعجل• دعجن لا، ولا نعم، انعم مثل؛ الكلام ومضعت ؤإياك 
ذلك،.أشبه وما 

وصعالث،وليكن كميك،أْ،، زق فأجدأن الطعام، من توضأت، ؤإذا 
نيسع ولا واك، الكفعلك مك ني الأفانُ" من اللإض 

هخممغ'" ولا اسمنلك.ضنلأس، دنكن>مم الق""، 
حالسائك،.أنرب، على 

فإن،، منصيعار منها بقي ما تعيد ثم اللقمة، نصم، ئعفى ولا 
نمثولا اسلث، مائدة عش  ٢١١الأتقالأتكثر ولا مكروْ، ذللث، 

أوحل شلة ت مايدة على إليلئ، يقرب مما شيئا يتب دلا ، بالنشاش 
مهابة.لقسها صيرُتإ ند المحايه فإن عل، أو ، تابل١ 

تائك.فاذكر احد^، ص اخرث إذا اك،؛ )١( 
والمروءات.المضل أهل زلات او الإشاءات، ينمل لعإله )٢( 
ااوصدة«.س أحسن. آجذ: ( ٤١مشم. هم،: < ٣١

الئلكّال>ك: )٠( 
مائة،نفلنة•نهما كل _، الهعزة بفم - الأشناد -، والراء الحاء بضم - الغرض ، ٦١

)حرض(.•انمحاح، كالمايون. 
الأنف.عن الماء إحراج و*و ستسر، ت؛خحت ( ٧١
الفم.من الماء ٍلرد المج: ( ٩١متمهلا. ءترمحلأ: ( ٨١

فيورد وقو ١ يراك من تقرر يثير مما نملثا، في الذي الطعام بلون محتلوئا متصبئا: ( ١٠١
ءتم.إغا.'في الهلوعات: يعص 

الخالاJةبفراش التلهاش: ( ١٢)الماء. م، الامضقاء: ( ١١)
اعلم.واه .. ونحو، كالنلغل اليام. مملمب مواد اكابل: ( ١٣)



الفضلاءونزهة السلأء ؤوضة 

المغرور،الئمؤ سدين سدو ولا ،، المثبورر اف إميمسك ولا 
الناسعن وامتئى الصديق، وحرمة الحقوق، واجن، مالك! محي واعرف 

.إليلث، يحتاجوا 

تدق- قيل كما - والرعبه ،، الهلمع^ إلى يدعو الجشع أن واعلم 
أكلأُتخأتمغ أكلة ورب الرتبة، 

تزيدقدره الرجل ومعرقه كريم، وحلى يم، جماد والتعممإ 
،•السرر مد *ي هوى المدر مدى ومن ، عره 

صاحبه،عهلن، ينع يولصيق ، سين والكدمحب ؤين، والمدق 
قائله.عليه يسلم كيف من عانه أحس 

على- الكريم ولزوم الأحمق، مصادقة من حيت الحليم ومعاداة 
حيرجواد مللث، ولمرب الإحسان، على اللئيم صحبة من حير - ، الهوازر 

طرادرى•بحر مجاورة من 
الوجه،بماء يذهب العجوز ونكاح المقال، الداء السوء وزوجة 

بالقلأءو،.تزري النماء وْلاءه 

الهالك.اسور: )١( 
ماالأصح ولعل بالعيب• رالعمرية، طعة محققا فثرها وند •الطع، ال٠طبوعت في )٢( 

أسه.

•الرحتم الرحمن حة في الغنم أكلات تعتع ام الحرام الأكله ومي )٣( 
ذكره،١ل٠هلبوعاتت يعصر في ورد ونل• الناس• أعزم شيمه تلءر عرف من أي* )٤( 

ءز،«.اتزيد بدل 
•عيب شين: )٦( القعر• بعيد بم مب أي: )٥( 
_•فقيرا كان ؤإن - الكريم مماحية أي• ^ ٧١

بالخيرات.المدق ممير : ٥١٣١)٨( 
الدنياعار تجلن التي النماء ٍنايه اJرائ.نه ؤإنما على الكلام هدا ليس )٩( 

فيما_، وغيرهما وزوجة أم من - العاقلات الوفثات المالحان ءلاءه أما والأحرة، 
العقلاء.الرجال صفات اعفلم فمن الخيرات، من به ييرل 



كافهل1مسامين اتنصيمق على الحث ذكر 

^٧١،.للشرف وتصح منهم، تكن العقل اهل تثب 
إلىالصاغ ينب ؤإنما ه، نفوصع مث امرئ كل أن واعلم 

قرينه.يزف والمرء صناعته، 

منييحزنون رانئهم، من يخويون فإنهم السوء، ؤإحوال ئداك 
الأدب.امذكمال س ورقصهم الجرب، من أعدى دثربهم صائنهم، 

ونى.التدبير وسوء يزم، والعجله لزم، ، المتجيرأ واستخفار 
الرخاء،ش لك، وصاJيق البلاء، عند طك فمحانظ. اثنان؛ والإخوان 

الأعداء.أعدى فإنهم العافية، صدين وتجنن، البلاء، صدين حفظ فا 
من^٣، ١٠٢٢١يعجبمث، دلا الردى، إلى به مال، الهوى اثبع ومن 

_،ولسانه يقلبه - صعريو بأ المرء فإنما كالخلأل، صثيلأ نحقر ولا الرجال، 
١أصغريه من بأكثر يه ينتح ولا 

لمنءرصالئ، ئفرثن ولا الأعادي، بلاد في كنت ؤإن اد، الموتوق 
الكلام،يكثر ولا ;؛ووضك,أ من علك أكرم ماللث، تجعل ولا دويك، 

لاقاك.ممن والقبول حلينلث،، البشر وامح الأقوام، على فت؛ئز 
التأنيث،.إلى بم، ذللثإ ظا> فإن والتزليزرأ،، البريق وكثرة ؤإياك 
فيمنتهزا ،، متعزرال تنو؛، وكن النماء، لمغازلة والتصنع ؤإياك 

دهرلكل والبس ،، حملتلث،ل في متثبتا حاجتلثج، في رقيما فرصتلث،، 
ثكلهم.قوم كل ومع ثياته، 

•عشرينا  jy،u_، فظث، من يكن لم ؤإن - اكرن، اعل كفعل تفعل ان حاول ت أي )١( 
الأيام•مردد 

الموس.الجمم: )٣( بم،. اللائذ الوثوق؛جانب، مدم أي: )٢( 
لامنا.زلئا يمين حش الجسم دعن ممر، داكزلث،ت التزيض• اك؛رءث،• ، ٤١

وكرامتلخ،.محنك عر حافئل لكن الناس، من انترمج أتم،: )٥( 
الإءل.امّنل نيته _، ء؛ر، أو شن، - احد عر تحمل أن أردُت، إذا ايت )٦( 



الفضلاءوتزمة العقلاء يوصه 

حتىأمر في ينجن ولا آحرتكل١،، في اللائمة يلزمك ما واحدز 
الممدرأى.وجه ترى حس ئرذ ولا عاقبته، في نظر 

بالنورْلأ،،الإبمل وحلاق ؤإياك _،، شهر كل في وعلك؛النورلأم 
■فعرصا استكمش ؤإذا طيعتلك، من السواك ولكن 

١؛.وعليك  مجنحير الزؤع وعلاج التجارة، أنفع فإنها ،، ^ ١٠٠١١
أكرمهعرصه أكرم ونن فيك، تين اللثيم ومنازعتك القلع، اقتناء 

عليك.ئنائه من أفضذ إياك الجاهل وذم الناس، 
دننعم، ابى الصالح والرفيث الصدق، أحلاق من الحق ومعرفه 

احئقر•افممر ومن أكبرل؛"،، أبمر 
عاليك،؛، JUإليك والماعى السآمة^، مخافة اJقالة، فى فصر 

ولا،، صديقل للغاف ولبى ،، ٩١٧المنى وكثرة ملالة، الغر ومحلول 
شنيق.الميت، على 

أمير،والفاحش شقاء، الغلام وتأديم، ،، عناءر الشيح وأدب 
له،شفاء لا داء والحس ،، ١٢الأح٠قأمعليه والحليلم ،، ١١وزيرلوالوئاح 

الد؛ي!(؟-؛SJ،.عقاب عبك يوحس، ما احذر أي; )١( 
بك•ّءؤدك، شج؛ أتم، إلى تحلم حش شيء محلى مدم لا أي؛ )٢( 
الء1نة.شعر يه يزال حجر تؤدة* ال^٣^ 
إذماح، شي؛ بأي إناث ا.نكن الإنمان ض ثق إذا ولكن باوو. اكف الئثة لأن )٤( 

ندلأنه أرحامه؛ >a^ عدم المراد يكون العش ،ذا وعلى والعشيرة، المياه العمارة؛ )٥( 
اعلم.والله الساكن. بناء العمارة تكون أو ما، يوما إليهم يحتاج 

الاساعتلمه اعم من أي: )٦( 
الأها؛يالم»لال،ن.الش:)٨( والآ.ة«. •الإحابه اسوئت: بعض ني )٧( 
بمادقونه.لا أعيتهم عن ؤيغيب، الناس من يممرنا لا الذي أي؛ )٩( 

وتب.عناء الأدب نلة على شاب الن.ي الشخ تأديب محاوله أي؛ ( ١٠)
والونير-كالأمير ؤيحافونه الناس يحترمجه وال.ال.يء الفاحش أي؛ ( ١١)
الناس.يمله عاليه يترقع - ؤلمه لحله - الحلم أي؛ ( ١٢)



كافةسسنمين اتنصيحة لقوم على الحث ذكر 

والسكراو،، سفاهة١١والثماجئ الأمور، أنين والدين ونير، حير دالجلم 
والنحئجرأم، والتهدد التحرري، من والشم هديان، وكلامه مي1لان، 

مورثوهي النريةر٤،، الأخلاق من والهديه بناء، والشجاصن شقاء، 
غيرمن ابتداء المعروف ومجن دينا، صار المعروف ابتدأ ومن الحبة، 

ئعالمةمن خير بخير دلرتاء ،، المخاءر إلى يرجع الرياء صاحن، و' 
ثرؤإن نخير، خير إن - لازمة ييعه والمائة نراع، والبرق ، بشر 
دقالطان الم-ومراجعث ، حقدا احتمل عمدا حن؛ ومن -، نثر 

،٢٨١ث٤^يي تنات مضة وأعجز مخاؤرة، والتقدم عار، والفرار بالإنسان، 
فييعني؛ - الاعتلال الكثين الرجال وثن البحللاّ،، من الملل وكثرة 
الكرام.أخلاق من الكلام ؤلن بالثحناء، يدهن، اللقاء وحن -، القول 

فإذاخلافها، مع ل عيس ولا نكثه، الرجل زوجه إن بني، يا 
الثمارسبث، العليبه الغروي فإن أهلها، عن ز نامرأة، بنكاح هممث، 
الحلوة.

كزمنهن فتوى الكمح، أصابع من اختلأيا أشد النساء أن واعلم 

ااو.خرا.انمفوعات؛ )عض نر )٢( التظرف. ت الماجن )١( 
شذ.أن ضض لا مئ كلام الماكض تهدد أي: )٣( 

،ان.شس.ُم.ثيت'ي;;ِهم،
أحير- ولتعلم ردنائتهّ نمحشه يراسهم أن مر حيز بماله، النامر رائي نن أي؛ )٦( 

الشيعنير ئالم ص يالخيرات؛ المراءا؛ إباحة معنا، ليس الكلام ^ا أن - الميسخ 
الناسعلى أترمما ومقدار الننلينر، ينر المقارنة عند ولكن أصض، ثرق انه المسلم 

اعلم.واة وأبر. أمحل الأول أن تجد 
ا.ةاوالء؛الخملوئ عله تكاو_، سدة، مشكلة ن إنا حن إذا أى؛ )٧( 
اعلم.واه عناء؟ ولا تم، بلا للإسان يأتمر خر ت أي )٨( 
مجقل.م.يخت الخاحامحت، وكثرة المال يضيق سان الإناعتلال كثرة أي* )٩( 



الفضلاءونزمد العقلاء وو0و4 

الأذى:على مجبوله ^١^١، ذات 
رأتهأكرمها إن بتعالها، \دزووأ ها، بنمالمعجبه نمنهن: 

عليهلسانها بقليل، منه ترصي ولا جمتل، على تشكر لا عليه، لفضلها 
تسحيفلا وجهها، عن الماء بتر القحة كشفت، فد صقيل، سيف 

مهارشه،، هئارةلكنبه جارها، من تحي تولا ،، إعوازهالمن 
لدينعليه ترعى ولا مشتوم، وعرصه ،، ^٠١٦زوجها فوجه عمارلأ،، 

وستر0مهتوك، حجابه بنين، لكثرة ولا لصحبة تحفغله ولا ،، لدنيار ولا 
مر،شرابه ، عاتثا ؤيمي ، كئيتا يصح مدفون، وحيره ، منشور 
ورأنهومخ، وثوبه ،، ر متهالك، وبيته صياع، وولده ،، عيفوأ وؤلعامه 
وليلهليل، نهاره ،، فمتكارْل تكلم ؤإن ،، فوابزل صحلث، إن ثعث، 

الجرارةلالعقرب مثل وتئنعه ،، العمارة^ الحية مثل تلدعه ؤيل، 
،١٨وإبراقل، ٢١٧١^^نم ذات ،، ١٦ملفعلمعشع نقثليؤر ومنهن: 

ألا*،هال،: إن ،، ذي كل مع وتطر الرياح، مع يهب واختلاق، 

الوناحن.اشئة: )٢( الأدب. وئ الذاء الدا: 
والنقب.الزمجرة كير، ت فرار؛ )٤( الأدب. من فقرعا اءواو*ات 
الإيذاء.كيرة محارة: المثاكل. كيرة •هارشة: 

ّمدح•٠^٢؛ 
-١عص ذا كان إن - ليناه ولا - دينا كان إن - لديته حسانا تعمل لا أك،: 

له.كثرة؛للها من لها معاتا عانتا: )٩( المفتوح. كالكتاب للناس ءلاهر منشور: 
صدر.انثراح ولا معادة بلا غ؛فل، على ٠^١؛.• يأكل ^،: ١١

حزين.معتق واعن: ( ١٢)-• ومحا، دون - احد لكل شيح ك،ت أا 
القاتلة.العقارأ: ( ١٤)ومقت. يكرام بمحدث امتكار،: 

نصيه.العقارب أشاو س وهي ذيلها، ترير العقارب منر تؤع لجرارة: ا ٠
ّجرينة ٌلني: ياللعلف. الخبث تمزج شعئع: اللبمة. العجوز اثميلتق: 

والتهديد.الصراخ الإيراي،: ( ١٨)النز.ير■ الكشر لمفع: ا ا
ننليفة.نمه ولا عندعا، لا ، مال، حيث التتار مع تميز ي: أا 



كافهثلمسكين النصيحة لقوم على الحث ذكر 

،لمخازيه مولدة رالأرا! قالت؛ النعم،ا، قال؛ ؤإن ، قالت؛
الرحال،دول به ومصر ، الأمثال له تضرب يديه، فى لما محتقرة 

،عيشه وغث، ولدم، ومث ،، ش حش حال، إلى حال من وئئله 
جيرانه.ورحمه إخوانه، أنكره حى ، ه نفعليه وهانتا 

المامحغه،، موصعهالغير في الدل ذات الحمقاء؛ الورهاءر؛"، ومنهن؛ 
تآكذبه، يكورنحست بحبه، ممت، ند شأنها، غير في الآحاJة لاوسانهالبن، 

بيتا،لها يكس ولم صوت، لها يسح ولما الثمى تثشر ، الراتع كالحمار 
ومتاعها، فاتر ومارها حامض، وعجينها ، وصر ؤاناوها بالت، ء1عامها 

محرومحباروجارها مضروبا، وخادمها ،، ١٢مموٍعلوماعونها مزرؤع، 
،محها على المأمونة الولود، المباركه الودود، العهلوث ومنهن؛ 

،البل الكريمة ؤإعلالها، مرها في المحمودة جيرالها، في الحيوية 
وابنها، من مخادمها بيتا، النظيفه صوثا، الخافضة التفصل، الكثيرة 
ويالعفاف، مألوفة مرموقه ،، وزوجها دائم، وحيرها مزين، 

موصوفة.والخيرات 

الاس.أعام صورئه لتلوث الحميمة ئوق روجها عيوب ش  Jb_jjأي: 
تقما إحضار تلزمه حش غيشا، وأرغد مالأ منه أكثن هم ممن الرجال عن بغير، أي؛ 

ءه.يعجز 

رآْنتحالأننعفته•اتم،؛)٤( محته• كرْ أتم،؛ 
انج؛ة•الئميهةالورهاء؛ )٦( ذليلا٠ صار أى: 
والهذر•الكلام كيرة أي: )٨( الل.لأل. ونت غير ني ممولل أي: 

الشح.الوصر: ١( )• الأكل. الراتع: 
الخير.( ١٢)بارد. ولا ساخن لا الفاتر: (

محارب.امحررب: 
٠روجها وكرامه ومحتها ونمها لدينها الحافظة ٠. ي أا 
لبل:ا ا
صعيد,متنعم ت ناعم ( ١٧)٠ والشراب الطعام يمغ معيب غير I ي أا 
والتودد'الألفة سريعة م1لودةت الناس. س محيوية وموقةت م( 



الفضلاءونزية العقلاء روضة 

ؤيجتنببالنقي، ؤيأتم بالهدى، يقتدي ممن - بني يا - النت جعللث، 
,الإضى ؤيحب الخهل، 

باقيإلا مء ولا حول ولا لأمرك، والمتولي عليك، حليفتي ^١٥ 
وملمآله، وعلى الهدى، نص محمد على افن وصلى العفليم، العلى 
؛يتا((لا،.كي 

mmmu

(cوتىسمتدكر، أن تستحق وال^,كمة، الطاسة ضغ غاية وصية واه. — هذه تلت٠  ١
٠وتوُ يدرس والموامثل الخطب 



ك\ظض كو 'ؤ

كافهتهاحر عن الرحر ذكر 

بنحالي حدئنا الوا،سْليت بقية ين وهب حدثنا الموص-ل-يت يعلى أبو حيثنا ".نهقج 
الزهري:عن إسحاق، بن الرحمن عبد عن الد، عيد 

ولاتجاحمضوا، الأ .ت اش رمود نال ناوت ]هي[ أنى عن 
يحلولا إخوائا، - اف عياد . وكونوا يدابروا، ولا ثحاندوا، ولا تناموا، 

.، ئلاثءأ توق آحاْ يهجر أن لملم 
ولاالخامد، ولا اكافز، ولا التاغض، نجئ لا ه: جاتم ابو 'قال 

افنأمرهم كما - إحوائا يكونوا أن عليهم والواجب الملمين، بين التدابر 
الأحرنرح نرح ؤإذا بألمه، الآحر تألم منهم واحد تألم فإذا -، لرسوله 
الرضاح ه، لأي الأمس استسلام •ع والدغل، الغس مي و]يجسا[ مرحه، 

.كلهاالأحكام ش القضاء يوحي بما 
يجببل أحدهما، من زلؤ وحول عند الملمين بين الهجران يجب ولا 

الهجران.وترك بالإشفاق عليه وانملف الإحسان، إلى صرئها عليهما 

عنالاحباري، محمد ين موسى حيثني المهاجر؛ بن محمد •حيتني دلقد .^٦^! 
غربة:ابو اتشيني  iJL؛الكناني يحيى بن محمد حيثني ١لتميرىت 

جعفر!بن اش عبد بن لمعاؤة 

لموم(، ٦٠٧٦)والبخاري (، ١١٠)"V/ وأحمد (، ١٦١٠)مالك روا0 صحيح! )١( 
يرتموتقدم (، ٥٦٦٠)جمان وابن (، ١٩١٠٥)والترمذي (، ٤٩١)٠ داود وأبو (، ٢٥٥٩)
■عريرة أبي حديث من — بتحوْ - ( ٣٧٨)



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

نلهزو راث تأن ك ل؛خ ي ناتأ_ك ث__رملا 
أيارا،شر فم ه ونلين ذي الطرحه يوالمرء 

رالدح1هأىة المطانأهل ن امممن ه محيخون
الجثلهعلى يمث ا ممح-ادث غلم أصرالموث 

قال:قتيية، بن الحسن بن محمد ١سدني 

عاش؛بن حمد اث-ني 
فآجملانغيص أيغضت أث فإن مفرطا الأحلأء حب في تك ولا 

فاغمالبغيفز أوتهوى حييثك ئثغمحن أنت ض ممري لا غإنك 
لثعلب:التسوي اث عيد ين محمد ين عْرو واسدني .ؤقج 

هجرازصعناد إلا الملمات عناد حلب به محول من لأصنئ إني 
إ■محواتيأ٤،صد محيي الموت لكمما ينمةأني الذو ذوات صدود وما 
صاكميربالأرضأوطانيرْ،ثقة أحي من ازوراوا رأيت إذا 

هرققاواسيالأيرش:
ونقميأمورهم وتوئنى إحاءهم أردت إذا الرجال أنل 
ناقتيمن ذر.> اليدين ب والتتر اشابة بذي ظفرت فإذا 

قارئيرأيك بفضل أحيك نمر ذله - محالة ولا - يرل شمتى 
فاقنيقاموا الفيش أهل ورأيت مجلس م الش مض الم bذا 

والهمج،العوام جملة قي يدخل أن للمرء يجب لا ■ هه هاتم ابو تال 
الهجرانإلى يودي الذي باب بالخروج لهم وتكديرْ لإخوانه، الند بإحداث 

^،.٧١الذخالأ: )٢( والألم. الخزن الألأ: )١( 
الجلماد فإذا اسمدح، تغطي الحم، القثرر الجلب•' ائس■ الكحر الجمل العود؛ )٣، 

>ْ<سم,ّاس.>«;محمحمحسهم. 



لكصضاجرالسلمين من لأجر 

ورودعندره الإغضاء نمد نقمي بل بينهم، عنه المصطفى. نهى الذي 
أحدهمفي قيل إذا سئما ولا الهفوات، على المنانشة ترق ؤيتحرى الزلات، 

وصلهميخلو ليس الناس فإن معا، وباطلا حقا يكون أن تحتمل الذي الشيء 
•فيه العد.ال، أسهم ينق من 

اشعيد بن العزيز عبد سمعت العقبى عثمان ين محمد سمعت ولقد 

بتيل،؛

حميدتبن م1ءمد قإل 

ناجالناس مرب من ذا ونن 
حلايث، حالإذا بم قجيح 

اهجنحير لا مردة لكل 
و\واوياسممولإ

إحائيأنمص لم أحججت إذا 
ودااء الكرمشح آمولكن 

وصلبعد صديقك ثقطع مض 
ثيمثم لآدبز المرء ا مإذا 

مئبلبرمابم"ءا
ُلأنمفدمالأف؛_ي

الثمانيحس ئحشل لم إذا 
رلكئ،مالسسلأّوام

سد"ُض ، u^lم رلم 
"'jLkjJIالى دلااُءوالكام 

وافغير لعهدك ئئسث، ولا 
حلافإلى المتقيم وصار 

الرحمنعيد بن محمد سمعت يمول: المنير بن محمد سمعت 

عيوب؟ألك ت لرجل *نل صار-انمير(ينحريث-بمولت أبا مست 
.عيويلث،ا* أكثز فما ت تال نعم، مال؛ يلتمنها؟ من فلك، I له فيل لا، ت فال 

نلاثةلمين المبين الهجران إلى بن، اله: ياتم ابو ق1ل 
تأساء 

أنته.ما الأصح ولعل امزا، اوألوع: في )١( 
والاتهام.الاثتراء القاف بكر التواق. )٢( 
انملمؤ.الع»لاف: )٤( الخردسوة. اوجازئنالأصاف:)٣( 



اممضلأءوترية العقلاء روضة 

ولاعنها، يغضي فلا _، يزل محاله ولا - أحيه من الزئة وجود إما - ١ 
ضدعارا،.لها يطلب 

يهللبولا فيقلبه، له، ئو_>اأآ، عاذل ومشي نيه، يقدح واش محإبلاغ - ٢ 
.^١ لأحيه ولا مسا، لتكذسه 

ولاالقي، ثورث الملالة »إن أحدهما، عالي يلحن به ملل وورود - ٣ 
صديق.لملول يكون 

 UQ£|. إبراهيمبن محمد حيتنا الخلادى: علي أبي بن محمد أخبرني ولتي
قال:الاصبهاني، إبراهيم بن الرحمن عيذ حيتني البعمري؛ 

الأدب:أهل بعص ١^^، 
^٥٥^٣،نذم رف ادسشز موده 4 ولالنالإن 
نء1ةبمصسذقي، م ل؛سئاق _ال الزائد حاب، كالآو 
حدهنكز الصرف محي ه زرثهام خالكآو 

ووصذةك_|لت، ومد. ن اءه إحن البقلائ
صدهنه ملت، لبدا إذا ثالث، م رأي بدئك ا نجب

حيءأئال متى حواردي لاقه آخرت، ثيوت
حيتناسهل: ين نعمر حيتنا يءالأهوارأ: الحهليب يعقوب ين محمد انيانا 

ساد؛بن ابراصم 

إليه:ءكتسا فجفاه، أح ثبرمه لابن كان تال: منيان عن 
تعانياأشد متنا إذا ونحن حيائه أحيه محن غني كلأنا 

ثلاثةفوق المسلم أحاه يهجر أن لم لميحل لا •' >ه جاتم أبي تال 
ييدأالذي ^٠٠١ المن.، لني >XL كان ذلك، نعل نتن أياملْ،: 

وابالندح اي )٢( ب. إصلاحها يحاول دلا أي: )١( 
وابمد.مال اذوئ: )٤( للماك. والهاء الملل، كبر الملولة: )٣( 
(.٦٧٧)برتم المقدم للحديث الروايات يعص ي نيادة وهو ننا.، عن نابت:، ومذا  ٢٠١



كافئاتمساسن تهاجر عن ذكراثرجر 

سنه،أحاه هجر وتى ، الجنة إلى المسابق يكون يالئلأم رالئابق ،، يااسلأمل 
لمإن - الناررأ، يحل أحا0 مهاحن وهو مات ومن دمهأ'آ،، كنمك كان 

الملمينبين الهجران من أبيح ما وغايه -، ورحمة عنه بعفو عليه اللت ينفصل 
وام.ثلاثة 

تال؛الأساطى، محمد بن اه عبيد انسنني ولتي 

ت- له لصديق - الحسن بن محمد 

حيثمهآبي ابن نيها غامتفت سنة نظاللي عندك سدي يا 
عكرمةعن الضحاك قال: شيخه من ه نرؤيه إنف

يالمرحمثالمعوث نبيا اسعلفى حمن حمباس ابن حمن 
هحرنا دبغنلاث ؤذ نه حلمعن الجل يول مإذ 

ة?نفبثب-»الموصل« اvبيوردى شاه بن محمد وانشينى ■.ؤغج 
الأبدآخر مغي النرد؛ صمو له بدلت إلا أحد ودني ا م

بالونيالرحنس له يحمون إلا له المحب كنت ؤإن جفاني ولا 
بليالجميل غير إر ملئت ولا به محت م على اضنت ولا 
واللحدالأكفان ثي أث حتى حليلته في خليلي أخوذ ولا 
ونابت(، ٦٦٩)برنم المتيم ايئا ه، أنس حديث روايات بعض غي ثابت، وهذا )١( 

(،٤١٦/٥)واحمد (، ١٦١٤)ماللث،رواه ه، الأنصاري أيوب، أبي عن كدللت، 
(.١٩١٠٢)والترمازي (، ٤٩١١)داود وأبو (، ١0٦).وسلم (، ٦٢٧١٠)والجاري 

رواء(، ٦٧١)^برنم المتقدم هه أنس حديث، روايات بعض ئي ثابت، ايئا وهذا )٢( 
الترغيبرصحيح لي الألباني العلامة وصححه (، ٧٨٧٤)•الأوسهل، يي الطبراني 

(.٢٧٥٥واكرمإ«)
رداْه• اللم، - ■؛'علآ وهر احداش•، ؤيئال - حراص ابي حديث، عن ثابت، وهدا )٠١( 

(،٤٩١٥داود)وأبو )؛•؛(، المغرد•رالأدب، فى والبخاري (، ٢٢•)؛/ أحمد 
الأرناؤوًل•وشمب والألا'ي، والدهم( الحاكم الأئمة؛ وصححه (، ١٦١٠/٤)والحاكم 

(،٤٩١٤)داود وابو ؟' ٣٩٢رآم أحمد رواء ه،، هريرة ايي( حدين، من ثابت، وهدا )٤( 
الآرنؤوءل•شعيب والعلامحة الألباني، العلامة وصححه (، ٩١٦١»اتك؛رى«)»ي والنماتي 



الفضلاءونزهة اتعقلأء يوضة 

سج1عتبن اش عيد بن أحهد حيئتا المهاجر: ين محمد انياتا 

المصريعلي أبي إلى يوما جث ت قال نماعة، بن محمد حاوثنا 
قال:ثم حجره، في واحتتلني يي، مس ئالت له، عز 

ثواباالمعاد ني ذلك، ونمست، لده حياتي ني بوصللث، بي ح
وأط-اباحالتي أحن ولهالث،: نياده آريين، ما رزئي لوكنث، 

اء



الأذىعتذ الحالم لزوم على الحش ذكر 

س]وق(لجقا]قق(]ققا

١^^عند الخلم لزوم ض الحث إطو 

تالرملي موهب بن حااد بن يزيد حدتنا ت منيبة ين ااحسن ين محمد ■.ؤقج 
الهيثم؛ابي عن لراج، عن الحارث، بن عميو عن وهب، ابن حيتنا 

ئم؛،>لأءاولمالأم الني لأل نال: ]ه[ مد بي أص 
الأمقمه>'/ُلأءيا
كتابفي دكرت الذي الضرب ني الخبن هذا هع: جاتم ابو نال 

وثنفيالتمام، من للمرب الشيء إلى الأسر ثضيف العرب ُآن السنن، نمول ١٠
يكونألا الصء عر الغالي كان فلما الكمال، من للقص ١^^٠ عن الأملم 
يكن؛^يلم عمن *الحليم، اسم المص. نفى ءثرْ، ذا يكون حتى حليما 
الكمال.عن لقمه عثرة، 

•الفعل مرضي الأمر، محمود المكان، رفح الثان، عفليم فالحليم 
ضدعليها الورود عند الخروج عن المفس ، وأرعلى يقع اسم ت والحلم 

نهىما إلى ث ط 

)؛/والحاكم (، ١٩٣)جان وابن (، ٢٠٣٣)والترذي (، A/nأحمد رواء صعق: )١( 
ضنقهينعا الذمي، وداض الحاكم رصححي ءرم،ا، رحن اكرمذي: وثال (، ٢٩٣

وانفلر؛(. ٦٢٨٣)الجامع، رصعف ثي الألباني والعلامة الأرنؤوءل، ثعيج، العلامة 
عن- معلقا - اصحيحه، ني البخاري الإمام اورد، وند ١(، ١ ٠ )ا/ المني، •تحقيق 

•عرين* جحر من عومن بمغ 'لا باب؛ - 'الأدب، محاب - ه معاؤية 
ربمل•دم؛  ٢٢)

١بها اصامم ونع س عتم الشؤع نهى نما الاندفاع عن متعها أي؛ )٣( 



الفضلاءونزهة العقلاء يوضة 

إلىشيء يقرذ ولم والتشت، والأناة والصبر المعرنة على يشتمل فالحلم 
•مقدرة إلى عفو من أحس شيء 

الانتقام.على المقتدر من يكوف ما آجمز والجالثإ 
حيتناب»بغد.اد(|ت اام،-وئى ااحبار عبد بن الحسن بى احمد حيتنا ولقد 

واقع:بن المس حيتنا تال: معين بى يحيى 

وتعالىتمارك افن لأن العمل؛ من أرفع ُالجلم نال• صمرة عن 
.يه® نمى 

.I^ATJ  البغدادي:زنحى بن اش عبد يى محمد وأتسيني

شائنللمرء والجهل لصاحبه منوي ريس الجلم أن ثر ألم 
دافنللشئ الخير إن الهم من تمخ ثبالخير للشر دافنا نكى 

الواسطى:حبيب بن إسحاق يى محمد واتسدنى .ؤقج 
والشتمالشسع لا مد ف^لحذم عشيرة ود نأن يوما مئت إدا 

القلمإممئ،ننَس أذ إلا الجهل مى منثه ناغلنن خير ولثجلم 
اليسامي:محمد بن عني .ؤقج 

ادخ؛-ارلا،ذلك من يمناك نماء من حم ا بمارصن ن
اروالوقالعلم اك راثا مال يرخي ا ت يحموعس 

افنأن ، يدره وارتفاع ااالءالم،ا اسم نمامة من إن ؛!،؛ ٠٠٤)جاتم ابو فال 
خليلهإJراملم إلا أحدا كتابه في بالجلم ٣ لم ثم به، نمى وعلا جن 

[،١١٤تإبرام_م: ه ثلث لأزاُ ا؛نحبمم ^٤ مال؛ حيث ،، وإّحايى 
.تاكّاغات[ ).ه ثلم لثتي ؤاؤؤوئتو؟4 ت وقال 

خلم:وثعوتزل.)١( 
وقد.قق، — إسحاق لا - إسماعيل ص الذبح آن — غيره صحح لا الذي — الصحيح )٢( 

عالماسامن طائفأ - حبان ابن الإمام غير - ص ^إسحاق هو الذبح آن إلى ذهب 



الأ■ذىعند اسم لهموم على ذكرالحث 
٢٨٩

المعاصي،اكتساب، ترق إلا يحمد حمله الجلم مي بكن لم ولو 
محاِ الحلم يفارق ألا العامل على الواجب لكان الدنة، المواصع في والدخول 

سيلااستعماله إلى وجد 

هما.أو تجرية، أو سجية، ت والحلم 

سعيدبن اث عبد حيينا يوسف بن عمر بن محمد - حمزة أبو حيثنا .ؤقج 
أبيه،عن صرة' بن هشام عن أسامة، أبو حيتنا ١لكندىت 

بالتجربة،،.إلا حلم ®لا يقول• سفيان أبي بى معاؤيه سممتا 
الأذ۵دارى:بن ااْذتصر وأسدذي .ؤهج 

زلهنئ( جيا دنؤإذا ودأ بؤ ديمالصاف 
نجدةجهلا نرذ منن ة الب نعلق إذا واحثم 

حدئنات الشوارب أبي ابن حدقنا ((؛ البحيرة يل> الصيرفي علي بن محمد أنبأنا 
حيوة:بن رجاء عن عمير، بن المدك عيد عن عوانة، أبو 

بالتحلم،ؤإنما بالتعلم، العلم ®إنما ت مال الدرداء أبي عن 
ثؤهه«لا،.١^ قتوى وثن بمثله، يوح ومن 

الكريزي:وأممذس ! ٦٨٨.]
سمثة؟إذ طث إلا ا أننهل اتجهولسم أناكاس،إذا

ى>ةاسم بفإني ءاس ولكنإذاuطاشبالخهلص 

بانالقول أن إلى - القيم ابن تلميده وأقره — تيمية ابن الإٌام بين وثل• لأفاضل، ا ~
عندالتفاسر ت هال.ا في وانظر . الكتاب، أهل من متلقى تود .ل إمحاق هو الذبيح 

. ٧١)ا/ القثم ابن للملأ.ة المعاد، ،زاد ولزانا: ٠اكاu>تؤ«، سورة من ١( )٧• الأية 
\>آاا،و(.ط: 

عاصمأبي ابن رواء حسن؛ حديث، وهو ق^، للحبيب مرفوعا الكلام هل.ا ورد وتل• )١( 
عندوعر حجر، ابن المحاقفل وحثه -؛ ٢(  ١٤)ا/ •الفتح، في كما - والهلبراني 
(،Yll)\/»التاريخ« في مساكر وابن (، ٧٥٨)الشاميين، •مد في اليراني 
تهيئي(.- )٧ والتفقه، الفقيه امهاذب، في والخف، 



الفضلاءونزمة العملاء روضة 

حثامعين: بن يحيى حثا الحبار: عبد بن الحسن بن احمد انبانا .ؤخج 
وهب:ابن حشا م4ااح؛ بن عثمان 

الحلمأن اراعلم ت له أخ إلى كتب رجلا أن الحارث، بن عمرو عن 
.منهء ثرين فلا العلم، لباس 

ذلكصعب *إن كافه، الناس عن ١^٢ تلزم العاتر؛ ه: هاتم ابو قال 
الحلم.درحة إلى يه يرتقي لأنه ،؛ فلتحالإل عليه 

الصبر،ثم التصثر، نم العزم، ثم اكئت<، ثم المعرنة، الحلم: واوي 
المسيء،إلى للمسن إلا الفضل وما والإغضاء، الصمت، ثم اص، ثم 

ولابحلم ذللئ، فليس يؤذْ؛ لم عئن وخلمم المحسن، إلى أحن نن قاما 
إحسان.

حيثناركريا؛ بن إسحاق حيينا عثمان بى محمد انبانا ولقد 

المازني:عمر ابو حيلنا منان: بن انميمد عبد 

ثجادلىلا بني، ®يا لأبنه: قال ، لقمان[ر]أن منبه بن وم، عن 
عليكفيجهالوا قهاء التمارين ولا فيرفضوك، عليهم فتهول الملماء 

السفهاءس ؤينجو رأيهم، ورأى صر نن بالعلماء يلمص فإنه ؤيشتموك، 
بل، تأحللئ، الفقيه ؛، ٠٧ماإذا أنل؛، ئحنبى ولا عنهم، ومكث، ت صس 

منهتقليل من ، تحميزل ولا ءليائج، دائنا ءي3لا زدثه إلا يماؤيه[ لا 
جهلفإف ،، _iLJiلتثنى الث، نفتفضغ ولا تكرهه، كثير في فيوثعالث، 

يحسحتى يحبس لم إذا ؤإنلث، حالملئ،، إياك فالينفعي جاهل(، ءليائ، 
والفضيلة،الأجر أرديت، فإذا غيرك؟ علمشر فضللئ، ومجا ١^٥؟ نما إليلث، 

بالحلم.اكخلق على ه نفيجاس يتحالم؛ )١( 
لقمانكلام من ط! أن والأب لامهءا تال انه ب بن وما اعن اسوع؛ ني  ٢٢)

اعلم.واطت 
ء؛ثلا.ثغلص ثحنين؛ )٣( 



لأذىا عند ثحلم ا تلوم هلي لحث ا ذكر 

ينفعك،لم من وانلغ ظلمك، عمن واعث ، إليلث، أماء من إلى فآحسس 
يريدلا الش ]هي[ الكاملة نه المحفان اض، تل من ذللث، ثواب، وانتفلر 

.الدنا>ا*ي نواتا عليها محاحبها 

الواسطي:حسب بن محمد وأسدني .ؤئج 
ماوو_،نغمر ولم حياة، الأذى عيارامن يصرئ، لم المرء إذا 

يغاو_،بالجلم العوراء ومن؛1،>^ صديقه تليلأ إلا يصهلتع نلن 
الأبرش؛سلبم١ن بن ^^ ١١عيد .وآجواس-دذي 

حرىإذا اللئيم مع لائجريى مشاتنا لمت إن لسائلث، احمظ 
اشترىاكدا٠هحينيمضزما يحوى بعرضه اللئيم عرض يشتري من 

حيتنا١^١^؛ الاذهر بى علي حيتنا العنبري؛ نصر بى إبراهيم انبانا .ؤقتأ 
تال:رستم< بن إبراهيم 

طعامه،إلى عون بن الله عبد ادعانا يقول؛ المسارك ابى سمعث 
مقعلتؤثوبها، ني صحفه، ومعها الخادم فجاءمحتؤ نأكل، فكنا 

آزاديل٢،*.متزس عون: ابن لها فقال يدها، ص الصغفه 
قال؛عاقشة، ابن حديتا الغلأبى: حدئنا محمد: بن عهرو حيئتا 

غضث،ررإذا _ث اليمن ؤلي لما - عروة لاينه السعدى ؛_ محمد قال 
حالمهما،ا.عظم ثم تحتكر، الأرض ؤإلى فونكر، الماء إلى فانظر 

يذكرأن - واحتد قب إذا . المافل عر الواجن ه: هاتم ابو قال 
ولايحلم، ثم حرماته، وتعديه محارمه انتهاكه تواتر •ع عنه، افه جلم كثرة 

المعاصي.أساب يي الدحول إلى غيظه يخرجه 

تخطت.عئرُت،ت )١( 
الد.صد والعالم رمق. صاب انها والظام افهمها، لم اصحب كلمه )٢( 



الفضلاءوترية العقلاء روضات 

Iثلاثة صروكا عر الطس و٠ 
منك•أعر رجل - ١ 
ت.أعز أنت ورجل - ٢ 

جو\سم."ا-ورجل 

لزم.ت أعز أتت ض عر فاكجاز 
،.١١جنمامكر أعز عر من وعلى 

الدبجن،كنقار ييقار الئسنلأ،، كهراش هراس طك هو من وعلى 
وترقالتجاعئ يوجد يلكد ولا والهجر. والعفرأم الخدش عن إلا بمترتان ولا 

•منيهض س إلا اكحالم 

يقؤوتالذى احسذ ويس .ؤثج 

حبانقوم قي تجاهل ولا أدرسا بلا عاللم ولا حلم تم ما 
*فهانإلا ينن ولص يئس ذي دٌب إلا التجاهل دما 

البغدادي;زنجي ابن وأنسدني .لأننا 
Lj  ،إئانمماومام.خاتجرفاسم إلى امء شي

العاوارسامئ من عليه أشذ جواك، بلا لشيم المغاركأ 
>-^^^٤١٠داسيني .قننا 

قيهالمن امتعلمت، ما ثحرر 
مجؤد؛يهقيه اليعصي قشي 

بماْجانذ؛-مدظ له ملص 

الملصاّ.اوبم:)ا(
الضواJمح.النقر: )٣( 

قيهالمر إن م الحالبحن 
•سصميهباللجاجة ؤسرم 
يرمحالثوء كبير 

والئجار.الخراك الهراش: )٢( 
يرض•.زجآ■' )٤( 



الأذىث اص محوم ض ذكراس 

الكوثى؛الأزلي محهد بن اوح،،س حدون1 ؛ jl_Ulسعيد بى محمد انباتا ".ؤثج 
عندحالنا اكث قال: أبيه عن غياث، بن حفص بى عمن حدتنا 

وفعلكذا، لي قال يقول: عنده؛ يشكورجلا لرجل - محمد بن جعفر 
فأكرمبك امتخث ومن فأكرمه، أكرمك من جعفر: له فقال _، كذا لي 

محه«.منالث، 

إلك،حلم ثن هوأحس _؛ إلك، شي،ء صم ما ه■' جاتم ابء تال 
كانولو العالم، في الحلم عدم من أنح هو شيء في شيء عدم وما علم، 

فيالعامد يدفع ويئما الصر، والأخر العقل، احدهما لكان أبوان، للحلم 
^^١،؛٠٥١١عنه يقنعه ولا الحلم، عنه يرصيه لا من إلى الوقت بعد الوقت 

منالأوقات بعفن في الحلم ترك لأن له؛ ينتصر منيه إلى يحتاج نحينثد 
الحلم.

حدتناالميمي: عبد بى يريد حدثنا المنير: بن محمد حيثني ولقد [ .]٩٩٦
الوليد:حدتنا إبراهيم: ين الرحمن عبد 

بنسليمال على استطال رجلا ءأن العزيز: عيد بن صعيد عن 
دثمجكحول: فقال قال: ، أحوْ له وانتصر سليمان، له فكت، مجوسي، 

له،.سفيه لا تن 

ااغلأبي:حدiدا الأذمدارى: محمد عْروبن حلتنا ■.تنكا 
أبو®قال قال: أبيه عن القاسم، بن الرحمن عبد بن محمل. حدثنا 

قال:حلال، قال: أاوتعةاآا،؟ في تقول ما الطادم: لثيءلان محيفة 

صمح.ولا جلإ معهم يفع لا أناص إلى العاتز ربما أك،: )١( 
تعدى.ت اّتطال ( ٢ ) 

الخيث.الرافضي العمان؛ بن علي بن محمد م الطاق: شيطان )٣( 
بعدمارتها ثم محددة، مدة باشتراط المرأه الرج)؛ يتزوج أن وحو المتعة، زواج أي' ، ٤١

ذلك.



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

حنيفة؛أيا يا قال؛ ثم ماعه، عته فكث، متعه؟ تزوجت، أثلئ، أن منرك 
نعم،قال؛ وشراؤْ؟ وبيعه وشرته نال،؛ حلال،، ةال،ث النيذ؟ في مول، ما 

•حنيفة أبو عته فسكت، نال،؛ نباذه؟ أملت، أن فيسرك قال،ث 

البئامي:محمد بى طؤ راسلني [ .)؛٠٧
أفضل_؛؛ liدش1، آثى وحيرت ناعيا والجهل الجلم بجن كث إذا 

ضط،اسمافاّوأمحومتصئا ليس من آنصمق، إذا ولكن 
الواسطي؛حبيب بن، محمد وأسدني .وج 

الئغممن عم لأجهال، ؛عرصالث، مئ0 اك، خهانالج_هاو أمن إذا 
وادئالمل١آالعداؤة بين بعرتبة والمه رالجال؛إ الجهل عليه ننم 

بالحرمةلالث٠ بين فيما وتاحد ناره ؤبخشاك تارايت، نيرجوك 
بىيزيد حدئنا زكريا بن إسحاق حدثنا العقبى: عثمان بن محمد حدئنا 

العرين:عبئ بن سعبد حيلنا سمير: ابو حيثنا الدستي: الصمد عبد 

له،لآ/جاهل لا لن ^ »لأ قال؛ مكحول، عن 
قال:سابق، بن مهدي حيثنا الغلابي: حيثنا محمد: بن عصر وحيثتا 

ثلاثة؛عن إلا أحد، كرإ عن الجلم ؛ال٠الوك ®بمص المأمون؛ قال 
لحرمة®.متعرض أو لمث، مذيع أو مللت،، في نائح 

نحرمحزتعر الحلم ه•' جاتم أبو هاو 
افنامتحن التي الخماب من الد تضاء من النفس على ترد ما أحدهما؛ 

يلثن،لا ما إر الخريج عن، ييحلم ورودها، تحت، العاتز فيصر هماده، بها 
الق)،•بأعل، 

احف.غم; )١( 
الممهاءنف عنه يدفع لديه يكون أن للحلتم بد لا أيُ )٢، 



الأذىعند اسم موم ض ذكثالخش 

تعودفمن المخلوفن، من تشتهيي ما بضد النفس على يرد ما والأخر• 
.عندْ والوجود العدم لاسواء التتصبر، إلى بمحتاج فليس الحالم 

حيثناساوسا||ت — يوسف بن عمر بن محمد - حمرة أبو حيئنا كما 

قال؛العجلي، معالع بن اف عبد حيشا اليؤرقي؛ إبراهيم ين يعقوب 

ممنالتميمي: تيس بن للاحق »دل فول: نمة أبي ابن سمعت 
وهوآت أناه ، التميمي عاصم بن نيس من ت مال الجلم؟ تعلمت 

رمتربه، عمى نال: ابناك! مت-لا أحياك ابس فقال: ،، مأحثبر
تعلمثنمنه -، حنوته حئ وما - حهزوْ رحمه، ومعلع عصالْل"ا،، 

الحلم*.

حيثنااJيغدادي؛ الخايل بن أحمد حيثنا الهاشمي؛ شادل ين محمد حيتنا 
اشأعيد أخبرنا شقيق: ين الحسبن بن على 

تصيبهامتعتدة بالبصرة امرأة اركانت نال: سليمان، بن عفر جص 
فصبرت،موجعة، مصيثه أصابتها حتى صبرها، من فثذكئ المصائب،، 

إلاالمار، معها نأذكن مييني مصيبة من ما فمالت،: لها، ذللثج فذكر'ت، 
المرابج*مثن عيي في صارت 

ينعمسر حيتنا بءاابممرةأث الطاحي سعيد بن أحمد بن بكر حيتنا 
وهب؛ايى حيتنا حداش؛ بن حالي حيتنا الحهضمى: حلاد ين إسحاق 

بميله وبقمح، ولدم، مات الهيثم أبو راكان ت نال مصر بن بكر عن 
لهم:فقال المجد، ناحية في وهو يعزونه إخوانه فأتاه فمات، صغير، 

رالذ،.ممد )١( 
اكدر.إر اص محي الأحياء: )٢( 
إليهماحتاج ولربما صيتا المقتول أعل لأن رحمه؛ ذي يقتل ثوته أضنت أي: )٣( 

*اعدته مبون قيأ ما، يوما 
النار"•لحل نن *صية عثل بمصي الخلائق نبع رما تال: من در وه ورش، نعم )٤( 



اسنملأ،ونزهة اسلأء روضة 

بماأفرح ولا ناسي، شيء على ارص لا القيامة يوم حزل تركني 
أ-اتي«.

اووسى؛الحسن بن القاسم حثا الثمفي؛ إسحاق بن محمد حسا 

مسحوافلم لثريح، ابن امات ت قال إبرامم، بن إسحاق حدئتا 
مكنقد ت قال هو؟ كيف آمنة، أبا يا ت له فقيل أحد، يه يشعر ولم عله، 
الاJلةؤمنه أمكن اشتكى منذ يكن ولم ،، ل أهله ورجاه ، علنه 

احزن.ت آني )١( 
.والهلع القلق التالز: )٢( 
تعالى.اطب عند ثوابه احتسبوا أي. )٣( 



فيهااتغجالة وكراهية الأمور في الرفق تقوم على الحث ذكر 

الآ4ورق الرفق لزوم على الحث •كز 
فيهاال،ثجالاة وظراهبه 

العلاءبن الجبار عبد حدئنا ب»الصدمرةء; الطبري صالح بن محمد حيتنا 
أمعن مهلك، بن يعلى عن مليكة، أبى ابن عن دينار، ين عميو عن سفياذ، حيتنا الطار؛ 
اادرداء:

حظهأمطي امن اه ود رم قال ت قال ]هه[ الدرداء أبي عن 
مخص الرفق، من حث مخ ومن الخير، من حظه آعطي ئى• الرفق، من 

الخيرارا،.من حث 
كلها،الأمور في الرفق لزوم العاقل على الواجب ه: م ابو تال 

مغومن كلها، الأمور في الرقى يحلم، تعالى افن إذ فيها؛ والخمة العجلة وترف 
ي؛مكىالمرء يكاد ولا الخير، أعطي الرفق أعطي من أن كما الخير، مغ الرفق 

يحب،الذي حب على . الأشياء من شيء في نصيه سالوك في — يغيته من 
العجلة.ومفارقة الرفق، بمقارنة إلا 

اري:الآنص_بلال بن السم4ر وأسدنى 

دالزلورىالقص يكون منه وادميى صاحبه الينى مجلس ممن الرفق 

•الكرك،«ر دالمهقي )ه/ا،'أ(، ب أبي وابن (، ٢٠١٣)الترمذي رواْ صحح: )١( 
الأياني،العلامة وصشءه صحيح!، احن الترمذي: الإمام وقال، ا/مها(، )• 

الآرنؤوط.قبب والعلامة 
اص.الحرق: )٢( 



اتفضلاءونزهة اتعقلاء روضة 

ئثلأمكنت ما إذا صها والكص غرصته المرء يتاس أن والحرم 
ننلف ما مون للمئ واث والمثثنمئالأمس 

العمليصالح حش القوو يصالح لا محملا نمنهم نولا البرية حيل 
الكريزي•محمد بن منصور وأنسدنى .وآج 

الرجلأشيء أشام والخرف تشنن أنت شيء أيمي الرنذ 
سيرمالرمحلأ.سب١^١،ظمر إلى حند من التثبت وذو 

خلفبن محمد حدثنا الخلادي: علؤ ابي بن محمد حدثنا 

أنشده!ابنه أن الأزرق موسى بن أحمد عن 
انمهلىالعيوب أو العقوو يبدي نإنما نطقت إذا الكلام وزبر 

ثرشذنيم بكل الغريب إن عربة ني ا ثامحت-ألبثك لا 
يترفقالذي إلا نقضها م لحاحة لي مدجج ألم ار ملو 

نيوالاعتداد الأونات، في الرفق يز؛ العانل ه: م ابو فال 
فيماالضان أن كما عيب، المتنى فى المدار عالي الزيادة لأن الحالات؛ 

دليلولا العنف، يملحه لم الرفق يصلغه لم وما عجز، المطلوب من يجب 
الاحتراز،يكون الرفق ومن العقل، من أوس لا كما رفق، من أمهن 
الحزنالزوم دفمح، الحرق، يكرف الرفت، ترك وفي الملامة، ترجى الاحتراز وفي 

الهلأكة.نخاف 

.|خآقاولأدصاهمش:
القصدنلكوفي إهلاك الجور ففي ساله ناسالنث، القصد بوحه عاليالث، 

نثهليثائطيؤ لا ما ثحنالها يترها لف,لث، تعريه لم أنت، إذا 
يكادلا النجل أن كما بق، نكائ لا الرانق ه: جاتم ابو فال 

يسلم،يكاد لا نعلق من كيلك، يندم، يكاد لا سكت، من أن وكما يلحق، 

النعض.الظ٠ءر: )٢( يئحرؤ،• يدجر يستحما؛ )١( 



^^؛فبيلعؤج؛بم_

بجرب،أن تل ليحمد يمهم، أن تل ليجيب يعلم، أن تل يقود والعجل 
والعجلبعزم، أن نل محيمضي يفئر، أن تل ؤيعزم يحمد، بعدما ؤيدم 

*أمت العجلة تكني العرب وكانت السلامة، وتعنزله الندامة، تصعمحبه 
.اكواطت«ا

تالعلم أهل بعخى آنشدني ولقد 
،ياكاسرالظن سرء الحزم وآحزم ضرر من يالحزم وما صث العجز 

باس٠>، بالحرم نما آمغت، فإن ثحاذرة أمر ني الحزم تغرك لا 
تال:حبيب، بن عمر بن إبراهيم حييتا الغلابي: حيتنا محمد: عْروبن أخبرتا 

ولامرورا، الغضوب ولا محمودا، العجول يوجد لا يقال؛ كان 
ذاالخلود ولا غنا، م: ولا حسوئا، ١^ ولا ب، !يغئ 

إحوان«.

الدغدادي:اش عبد بن محمد وأنشدس .ؤلج 
نرضفيه ثرى لا حتمح، ثصئت، بابي غير من الأمن آتيت، مجا إذا 

دأضيماأعش القح كان الفخ على عتا إن المح طادء يم الذي ؤإن 
إنالعجلة وصاحب، الجدة، من تكون العجلمه هه: بنائم إبو قال 

ميمونا.كان أحهلآها ؤإن محمودا، يكن لم فرصته أصاب 
هو ١٠يلتمز الجادة، عن محرثا ،، U^>J_Uمناكتا إلا يسير لا والعجز 

الماء.أحلاق ؤيامب ،، الؤزهاء١ حكم تحمحم منارا، وأحفى وأوعر أنكد 
بنمهدى حيتنا الغلابي: حيتنا الأنصاري: محمد بن عصو حيتنا ولقد .!خلج 

ثالتسابق، 

أشياء،أربعة من نفه يمغ أن استطاع *من ! بنالي حص 

المحرف.الحاني \ذش\يمبأ.' )٢( عنهم. الاحتراس ضد: )١( 
الحمقاء.الورهاء: )٣( 



اصنملأءونزهة ايمقلأء ؤوضة 

والعجب،،، واللجا العجالة، ت مكروه كبير به ينزل ألا حليئ نهو 
النجس،وثمرْ الحيرة، اللجاجة وثمره الندامة، العجالة فثمره والتواني، 

.الذل؛، التواني وثمرة الغضة، 

ب،اكتإلا أحد غجل وئ الدم، بها موكل الختلأ >ه: بماتم ابو فال 
التأنييعد العمل على والإقدام العجل، مع الزلز لأن ميمه؛ واستفاد ندامة، 

عليه.الإقدام بعد عته الإمساك من أحزم فيه؛ 
يقومالأمور *ي العجز أن يعلم والعاتث أبدا، محمودا العجول يكون ولا 

i^uلنفسه؛ؤيجعز معا، نيتجنبهما عي، الفي الإفراؤل مقام النقص ني  j
سهما.

منيببن العزيذ عبد - الدرداء أبو حدئنا سفيان؛ بن الحسى حثا ولتي ".لهيج 
صدقةسمعت ؛ ijliعاممم، بن إبراهيم حييني 

الندا.ةاا.فولد التواني، العجز ُثي يقول' الئمرذل ا،م،ث 
الحرمانودواعي التواني، ترق النجاح ببا ٌت هه جاتم ابو فال 

والعجزالتواني ومن الفتوة، على وعدانر المروءة، عدو الكل لأن الكل؛ 
قبلالعجاله كذللثج الخعلآ، أعظم الفرصة  JLmjالأناة أن وكما الهلكة، أنتجت، 

حاب،من والخايب، العجالة، عن رثي من والرشيد ،، الخهلألنفس الإمكان 
.أبدامصيب المتيت، أن كما أبدا، مخهلئ والعجل الأناة، عن 

حدئنيالمميرى؛ الحسن يى محمد حدثتا العهبيت عثمان ين محمد حدئتي 
ابنحدئتا حمادت بن ئعيم 

أما_ث التأني في يعاتبه - معاوية إلى عمرو ®كتب ت قال معمر حذمحا 

والنخب.المجادلة اللجاجة؛ )١( 
الخيإمنتهى فهو يخينها، ولم مها ف؛ابى الختر، زص واتته إذا الإنسان أن كما أي: )٢( 

ثهويتيتإ، ولم يتعجل الأمور، أمامه تتضح لم من كذلك -، للخرات تضيع إنه ذ إ- 
مهال.خط 



فيهاالغجلت وكراهية الأمور هي اررفق لقوم على ذكرالحف 

يضرمالرفق ينفعه لا من ؤإنه ورثد، زيادْ الخير في التفهم فإن بعد، 
_،المعالي ت فال أو - العاني يدرف لا التجارب تنفعه لا ومن الحرق، 

ولاشهوته، وصنْ جهله، حلئه يغلما حتى الرأي ملغ الرح3 يلغ ولا 
■الجلم' بقوة إلا ذللث، يدرق 

الواسطي:حسب بن محمد و١تسدني 
را>ثلهبالأرس أولى فاتئد الضئ ض ما إذا تنؤ 

اكزرأىاللهميل الدو يوريث، فقئ تعررا الأمور عند ثحنين فلا 
بىسليمان حثا إسحاق: بى إسماعيل حثا المتذر: بن محمد احبرتي  ٠٤٢٥ه
قال:ايرب، عن حماد، ححا حرب: 

فأسمنغمعجزة بدار نزلت، أني يسثني اما صيفي بن أكثم فأل 
ذ.النغز اتخد أن أحاث لأني فال: لإ؟ له: نل _^، 

الآتمأاري:بلال بن المسم،ر راسلني 

ندازرأ،للمسالمات والوفي صعوبه الأمور بعض قي وعليلث، 
آالعيدازر نمر التفارس وعلى حائه ينسث، المرء عقل وبحن 

سابق:بن مهدى حييتا الغلابي؛ حيثنا محمد: بن عمؤو حيتنا 

معاؤيانعند أعرابي *شهد نال: أبيه عن عياش، بن اه تمد عن 
فيللمتزمل الكاذب إن الأعرابي: فقال كذبت،، معاؤيه: فقال بشهادة، 

ينجل،.من جزاء هذا معاؤية: فقال ،، سابااث،ل

واس.احمي احرزت اسن. الماتل الآده-٠؛ )١( 
لها.وممر دوام بت اي: )٣( التريع• اكرذت تمض• نصص؛ )٢، 
لأمصُالصالحة الأرٌرا الغارص* ره، وبرها. منها مقرب مدان؛ )٤( 
*ظه يعاؤية يقصد )٦( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

■MtMtMTMTMtMtMMMTMtMMصصلجئ(ص(}جقالوة(لجقإ

الساطولزوم \لأله تعتم على الحث 

مالك،عن بكر، أبي بن أحمد انبأنا الأنص-ارىت إيريس بن الحسين حيتنا م^و؛؛لمزا 
أسلم:بن زيد عن 

البيانمن ءإن س؛ اش رسول نال ت نال ]هآ[ عمر ابن عن 
لسءماالا،.

بالحر؛الماذ - الخر سا ش - اس. ث ك ه: م ابو فال 
الدوبوالمميح وثعوذته، بسحرْ إليه الناظر نلب يستسز الساحر إذ 

غالأنمزكلامه، ونظم نصاحته بحن إليه الناس نلوب تميز باللسان 
رامةةل٤،.إليه والأعص ،، إليه تكون 

بناش عبد حدئنا النحوي؛ اليؤزي محمد أبو حيتنا حليقة؛ أبو حدتنا ولقد ج^اقو؛وا 
قال؛علي' بن حبان حدثنا صالح؛ 

منأحن رجل على ل-انا رأيت ُُما يقول• سبرمة ابس سعت 
معرب،ليتكلم الرجز ؤإن شحم، من ]أحس[ امرأة على ولا فصاحة، 

عليهفكأل ملحن ليتتكللم الرحل ؤإن ،، الأدكزأ الخز عليه فكأف 

حثانوابن (، ٥٠ ٠٧)داود وأبو (، ٥٧٦٨)والبخاري (، ١٧٨٣)مالك، رواْ صحيح: )١( 
(٥٧٩٥.)

١^.اسلق الدرب: )٢( 
اقرة.رامقه: )٤( 

الحريرأنفس وم - الغلينل الحرير الأدكن: الخز ، ٥١

محة.)٣( 



الفصاحةولقوم الأدب تعلم على الحش ذكر 

عينكفي ؤيكنز الكبير، عينالث، في يمنن أن أحببت، ؤإن ، أممالا 
النحو؛ارفتعلم الصغير؛ 

الكربزي؛وأسيني .ث1قا 
والأدم،الأب في المز فإنما 

البيضاءالفضة كنعدن 

الخزمحامن كانوا أو موالي كانوا 

بالأدب،ماد قد من ود الم بل 
رالغفآ،لتيالأمواو مادامثيح٠عذا 

(٤)تم_،لا،وفي دو الأمرفي من ئون 

حسب،بلي أكرم  ٠٢٥١بلي أكرم 
أدب،وذو ذوعقل صنفان: والناس 

ننجازرى محن من اكام، دّائر 
0رقآقاوأسىبج:

صؤددْ؛المال مى الننود ليس 
ؤدذ0ّالأموال باد ممن لأن 
ذممال ل بونا قل إن 

إزاروأحسن الرجل، يلسه لماس أحس الفصاحة هف: جاتم ابو فال 
نيورفعه الةأةلْ،، في وموص الغربة، ني صاحن، والأدب، العاقل، به يتزر 

رننالمروءة، على ودليل العقل، في ونيادة الحافل، في ونين المجالس، 
يوثالن،٢، قسيلار عرس س لأن كبرة؛ في به انتنع حداثته، في الأدب، استفاد 

ذويعند سان يكون ولا المهى، أيلم، عند نوى بوما رنلبها، بأكل أن 
طحن.لا والأحن يلحن، أحدهما رجلتن: الحجى 

حيتنأداويت ابو حيئنا السدجىت محععب بن محمد بن الحسيى حيتنا ولقد 

أبي*حديتا حبيب' بن يم بن اث عيد 

الحديث،نجرى هييرة، ابن عند ت ل يا محتيبة بن نلم عن 

القديمة. aJUIالشاب الأساو: )١( 
الأمهء.صيادة ش الهام ودوره الربي، اللسان امترلة كتابي• - متفضلا - راّجع ، ٢١

المار.اش،: )٣( 
الأهادتاء.نالانالق1ة:)٥( والذل. الهوان الهاء-: بضم - اليون )٤( 
الثجراكني_بالميل؛ )٦( 



الفضلاءونزمات العقلاء ؤوضة 

رحلاناستوي ما - أمير يا - والله ت فقال العربية، ذكررا حتى 
يلحن،لا والأخر يلحن، أحدهما واحدة، ومروءئهما واحد، حننهما 

يلخن.لا الذي والأجرة الدنيا في أفضلهما كان إلا 
لفضلالدنيا في أفضل هذا الأمير، افن أصالح فنالث،: قاوت 

يقرأإنه فال! فيها؟ ئئل باله ما الأحرة، أرأيت، وعربثته، نماحته 
أنعلى لمحنه يحمله يلمص والذي وعلا، جل، افه أنزل ما على ارل5 كتاب، 
فال:فيه، هو ما منه ؤثخرغ فيه، ليس ما وعلا جل' افي كتاب يى يدجل 

•يبرأ الأمير صادق، ت قلت 

البغدادي:اش عبد بن محمد واتسنني "وورثأ؛دأ 
دلأبلأم الما-ذ ا مإناق، ب ١٣الطالمث، آبها 
فضةمن حلموا نراهم مل 

حلمهمفي مضيهم مري أو 
راجحم بمجلالمقل ا إنم
بهالناص ني ناحر نس ذاك 

ذمن،؟أو محاص أو حديد أو 
وعضن،؟وعغلمم لحم سوى هل 

وأدن،نرام كلاق أخوب
يغلبمشهم ناحر نن فاق 

JjtU. ] قال:ئوفل، بن تصر بن محمد واسنني
-•مكة مجد إُّام ~ ذكار بن أحمد بن العزيز صد ^، ١١٧^

بالأدم،المرء منها وأحن إلا والدمكه بالير سجت، حلمه ما 
المسؤوقمر:محمد بن احمد حيتنا الخلادي: علي ابي بن محمد حيفنا ■.ؤغج 

اJعمرىتعمر أبو حيثنا البرجلأتي؛ ااحسين بن محمد حيثنا 

رجذلي ®نال تالت أبيه عن مرداس، بن سلمه بن الد صد حيض 
الأياءورمت، ما وأقف!؛ الدائمة، المودة القرابة أقرب الئرص• كماء حص 

الأدب،*.حس الأبناء 
^.Ijوأدب حسن، ثناء ؛ ابئاأب ورث ما أفقئ ظلعت جاتم ابو قال 



المصاحةولقوم الأدب ممم على الحث ذكر 

الياهر.محن حير ، الحصورل أن كما بالكذب، اليان من حير عندي والحرس 
بالحطب؛الماز تذكي كما بالأدب، تف دكزر^ أن العاقل عر فجن 

حتىراق قلته يدك لم من لأن 
ولكنملجأ، للماراة ولا عادة، للمماراة ينخله فلا الأدب تعلم رنن 

•بارئه إلى يقريه ما عر به وليستعيرإ ينمه، الانتفاع قصد يقصد 

الأJرشتسليمان بن العرير عبد آنشيني ولقد ؤق|خثج 
صلحإلا رجل حواه ا مودم م حلكرء مالأدن، 

رجحاتجهي ذلي من بألوف أدن ذا دجلا م توزنر ل
رسثهحيثنا ااحْوابت بن محمود حيثنا اJكرحيت بشر بن احمد انبانا 

قال:- عمر بن بد ع- 

شيءعلى ندمتا ءما ت يقول مهدي بس الثحمن عبد سعت 
الحربية*.ش أظن لم أتي كندامتي 

يؤل:الئامّي إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق سمعت ■.ؤثج 
ارتعلموات يقول عني سمعتا ت يقول الأصمعي أحي ابن مسث 

نخمفوعا،مشيئة كاستا واحفوة، كثروا إسرائيل بني فإن النحو، 
ولدثالث،ااإني عيسى، *يا ت نقرووا ولاو.دالثااا، إني عيسى، ءيا ; ٥١نال 

فكفرواا.- خمفط م- 

يناش عيد حسنا امية: ايو حثا الامميهاني: إسحاق بن الحسدرإ حثا 
مالح؛

مافأدال،ت الحز، إلى ر-؛ز احاء تال; النحوي نيد أبو حدثتا 

الماءاتيان عن الممتع بمعش؛ وتأتي الماء، إتٍان من العاجز -• عنا - الحموي )١( 
ت1صاءرإنانهئ..كان -يإن 

ييثعل•يدني يذم؛  ٢٢١



الفضلاءوتزمة العقلاء روضة 

هالوأخاه، أباه ترك I الحسن فقال وأحيه؟ أبيه ترك رجل فيا تقول 
فقالولأخيه؟ لأبيه فما الحزن فقال ولأحا0؟ لأباه فما ت الرحل 
محشش!«.تابعتك كلما الرجل: 

أجملمن أف كما الم،، نينة من أحن بيته لا ه: جاتم ابي فال 
أعلمن كان ومن له، ائب، لا لمن حى ولا الأدمحه، استعمال الجمال 

حىلأن الأحابج؛ أمل مراتب أدبه به يبلع ~ له جمب لا ممن - الأدب، 
المإ.من حلم، الأدب، 

تصحيحإلا البلاغه ولا والمضي، المعنى إصابة إلا الفماحه وليمت، 
الكلام.وامحان الأمام، 

،،الإطالة١١عند والعزاره البداهة، سو الاقتدار الفصاحة: احمد ومن 
الإثارة.وحس الدلالة، وضوح البلاغة وأحس 

د.اردابا سمعت يقول: الميؤزي نوفل بن نعير بن محمد سمعت ولتي ■.ؤثج 
ينيل؛الميجى 

كثرةولا اللسان، بخمة البلاغه لست، ١٠يقول: الأصمعي سممت 
ماالكلام أبلغ ؤإف الحاجة، إلى والقصد المعنى بإصابة ولكن الهذيان، 

•العري،لآ،* الدوي ولا المجيع، بالقروي يكن لم 
الكدبjى■واسينى ؛ ٢٧١٤٠

أدم،محلى إلا صح عقلا أر ولم بئيمة إلا فضلائم أر ولم 
الغضس،من أعدى المرء لمقل عدوا امحرئهم حين الأعداء م أر ولم 

حقصربن محمد بن اه، عبيد حسا الغلأبى: حسا محمي.: ين عْرو حسا 
قال؛العائسى، 

الاحمحاج.ت والإممان تفكير، دون، نجاة الكلام ض المدرة أي: )١( 
واهاثاءاJم.الخرس،. الحوتس ايزب: المتئلمر. اثعيع؛ )٢( 



اثضصاحةوموم الأدب تعلم على ادءس ذكر 

منوجب بلاغه هماس س اش همد بن علي هد ®يكر المداش: قال 
علمه،مقدار على فاصلا لسانه مقدار يكول أن لأكره إني ت فقال أهله، 

.' mLjpمقدار على فاصلا علمه مقدار يكون أن اكره كما 
الأحمردالزبرجد الأرعررا،، اللؤلؤ مثن الكلام ه: جاتم أبو تال 
الخزفمثن يكوف ما رمته بعض، من أفضن يعصه أن إلا الأحمر، والياقوت 

والمدر.والتراب والحجر 

لكثرةالعلم؛ أه-ا؛ الفماحة؛ وتعلم الأدب لزوم إلى الناس وأحوج 
العلوم.أنواع في وحوضهم الأحاديث، قراءتهم 

السجي'داود ابا سمعت يقؤل؛ نوفل بن نمر بن محمد سمعت ولقد .ؤثج 
تال:هانئ، بن سهل حدتنى بتؤل:  -ى-بما  ٧٣سس يممحا• 

العلمءلال_ا على أحاف ما أخوف ارإن ت يقول الأصمعي عث مس 
عالؤكذب »نن المئ فال فيما يدخل أن المحو يعرف لم إذا 

يكنلم - واللام الصلاة عليه - لأنه ،؛ الارال من شد0 فكوا متعمدا، 
كدثفيه، ولحنتا عنه رؤيثا فمهما حديثه، في يلحس ولم لحائا، 
ءله«.

البغدادي:زنجي ادن واسدني 
آبي فالفض إلا الكي كل القي لمس 

٢^الكي أحلاق فى عوب ئجنأس ه ب، ١
لسهآو ذء جي فذ\أ<* رئ امخط 

ضرك—ب تد شم—ل—٠—مح، ١١ين ب

انملألئ.الميء الأزهر: )١( 
يائيوأبو ١،،  ٠٢)لم وم١(،  ٠٧)والبخاري )ا/٨٧(، أحمد رواه صّحمح؛ )٢( 

ه•الكرام الصحابة من _؛ عن (، )٠٣ماجه وابن (، ٢٦٥٩)واJثر٠الى (، ٣٦٥١)
الفم.اعر »ي تكون ام اللحم محن نس اللهى: )٣( 



الفضلاءونزهة السلأء ؤوضة 

بىعشان سمعت يتؤل؛ ب»سدر(ر مهران بن الخطاب بن احمد سمعت 

الجعدبن علي سمعت ثبمؤوث صواذ 
النأمتيعرف ولا الحديث يطالب الذي ار*سا؛ يقول' شعبه سمعث 

شيءا*.فيها ليس المخلأ0لا،، عليها الدابة ؛ ١٤٠

mmmm

 )١(UJI :الأتة.شرال ؛؟



بغقوصللقائم المال جمع ذكوإباحة 

بخموقهللقائم الهاو حقع إباحة كر 

بنعيسى بن الحسن بنت ابن - الحسين بن محمد بى احمد حيثنا 
اييه<عن رياح< بن علي ين موسى اتبأنا اامداركت ابن حثا جدي: حثا —* ماسرحس 

حالعاص بن عصر مولى - قيس أبى عن 

عمرو،*يا ت نال اش. ود رم أن ت ]ه[ العاص بن عمرو عن 
الصاوح،ارا،.للرجل الصالح المال نعما 

المالجمع بإباحة المي. من بمرح المر هذا • هه بحاتم ابو فال 
بالمالالملاح تمرينه في لأن بحمونه؛ فيه للقائم ؤيحل يجب حث من 

يكوللا الذي المال جمع في أباح إنما بأنه واصخا بيايا معا والرجل 
ذكرثولقد فيه، الد بحقوق قائنا له الجامع يكون ثم جامعه، على بمحرم 

الغنىبين رالفضل كتاب في - والحكايات بانملل - بتمامها الماله عذْ 
عنذللت، فآغنى معرفتها، على الوقوف أراد لمن فتها العنيه أرجو بما والفقر*، 
النحاب.هذا ز تكرارئ 

الكريزي:محمد بن منصؤر ولتسدنى [ .١٢٤٧
واءحمفيه النامن وأنمى فأنت بنافع ليس جمعت، ما كان إدا 

اءوئبه ئجرى الذي وأنت، أنامه من حاؤج مذا أن على 

أبيوابن (، ١٧٤٠)انمحاية! انحالل ني ورواء (، T«T/i>احد دواء صحيح: )١( 
سالملامة رصغحه (، ٣٢١)١ حبان وابن (، UY'T'l)يعلى وأبو )لأإس سة 

لم.مشرط على الأدنورط 
يالصلاح،والرجل المال وصف يقصدت )٢( 



اتفضلأءونزهة العقلاء ؤوضة 

بنمحمد بن الحسس حدتتا قارس: بن سليهان بن محمد أتبانا 

يحيث:السخر بن ايقه عيد بن مطرق سمعت قتادة عن شعبة، حيتنا عباد! أبو حيتنا 

عندبنيي أوصى ُأنه أبيه• عن عاصم، بن ميس بن حكيم عن 
بهويتغني للكريم، منبهه فإنه واصطناعه؛ بالمال ت فمال موته، 

•الرجل" كمن، آخر فإنها الناس؛ ومسألة ؤإياكم اللتيم، عن 
وبعدعمره في به المرء ينتفع ما أحن من إ0 •' >ه جاتم ابو تال 

الصالح.والعمر الله، تقوى ت الممات 
كالشيءأودةل١،، به بميم فيما شبابه ني يعمل أن العاقل: على فالواحن، 

وليكنغدا، يجده لا الذي كالشيء دينه به نصاي وفيما أبدا، يماريه لا الذي 
بهيقدم ما دينه وفي نفسه، به ؤيصول معاشه، به يصالح ما لماله تعاهده 
خالمه.به ؤيرصي لاخرته، 

منأهول له مروءة لا الذي والغني بالحرام، الثني من حير والفامه 
٠رحلخل ظوق م ؤإن الكلب، 

حدثنىأيوب؛ بن موسى بن عمراي حدثنا ت العقبى عثمان بن محمد حدثنى 

سوقةتبن محمد عن يونس، بن عسى حيثنا أبى؛ 

الغنيء.افه: تقوى على العون ®نعم قال: المتكدر بن محمد عن 

الJسامى:محمد بن عني وأتسدني .تقج 
ولافصلساك لاأصل كان وإن بسويبماله مال، ذي كل أرى 

والسلالجاه له مجهولا وأئوك حاملا الرأي إلى منسوبا وآحر 
والهوسضئْاتيك هذا أن ^لم أدرك الرأي بفمل ذا فلا 

viv_ ] أكتم:بن ليحيى الكريزى محمد ين منصور وأسدني
ومماؤْأرصه يه عالوصامت، اوة بهمل المرء مال قل إذا 

ص.)٢( القوة. الأيد: )١( 



بحموقهسائم المال جمع ذكرإباحة 

اا وراؤْ أم له حيئ ه أقيانحازما- كان ؤإن - دري لا وأصح 
محازةعنه ضاق إلا الناس من للمبمضمدمسمالأرضدسم 

خياوثنقتدي قد به وكان مقاله يه عالمردودا وأصبح 
 ،^b ئتاوةلخير بفقد لم بقس يإن ؛-ئالْ عددايصرد لم بمي

عنالبربري، حماد بن احمد أبو حيتنا المهاجر: بن محمد حيثنى .ؤئج 
شيخ؛أبى بن سليمان 

وهولمة مبن بمحمد الخهياب بن عمر مر ت نال الربيري حنٌني 
أسنتيترى، ما ت نال -؟ ملمة ابن يا - تمغ ها ت فقال ،. وديار يغرس 

الجلاح؛بن أحيحه صاحبكم قال كما الماس، عن 
حال،لأ،ولا عم ولا عم ابن من ذوشا يقرنك فلا أومت امثفس 

المالذو الإخوان إر الميب إن أعنزها الروراء على أظل إني 
ااوحمنتعبد بن عني حلتنا المتنر؛ بن محمد انيانا ■.ؤئج 

_،يبكى وهو - المبارك اش عبد على ادحلت، ت نال عبدال عن 
قال:ذهبث، لي بضاعه قال: _؟ الزحنن عبد أبا ا - لك ما له: ظلت 
ديتي*.قوام هو إنما قال• المال؟ على ت؛كي، أو فلت* 

وفيعقيها، غناه في كان تن الماس: أمعد س إن هف: هاتم ابو قال 
سلبوالفقر الحياء، ترك من بدا يجد لم الفقر يه نزل من لأن قنتا؛ مكنته 
ومنكفنا، بكون أن الفقر وكاد والأدب، الملم ؤيذهب والمروءة، المقل 

نالتاالمرء يرزق أن إلا اللهم للبلايا، ونجمنا للتهمة، منيتا صار بالفقر عرف 
بالعالمثبالي لا فحيثد الثديدص، الفخر ص المدخر اكواب، يرى ثنا، نقثا 

اكروة.اف )٢( المغر. المخل الودؤ: )١( 
بمنهما وص - الغتى ص المدخرة الخانة إلى ينغلر الخاتن أن - اعلم واه - الراد )٣( 

هذاكل أن يرى - إليه الخالق حاجة وكثرة للناس، ينئيها أن يد لا حقوق من ذللث، 
انتقاصإلى يلتمت، ولا بالمقر، يعٍأ لا فمها البال، ونغل الضجر إلى به يودك، 



الفضلاءونزهة العملأ* ؤوضة 

إلىداعيه الغنى أن كما المهانة، إلى داعيه والفقر فيها؛ وما والدنيا يأمرهم 
المهابة.

يقووتالذي أحسن ونقد .تتهقأ 
كذوبوهو قال ئيما وصدى ماله كنره المرء موت يغطي 
لمسب،روهو الأئوام نحمقه ماله تله المرء بمقل ؤيرري 

بنحماد حيينا قادم؛ بن النمر حيئئا سعيد ين احمن. ين يكر أتياتا 

٢^،؛ موهك، النم أيوب، يا ت تلأبة أبو لي محال  ١١ةال1 أيوب عن 
•إليهم® تحتج لم ما إخوانك على كريما تزاد لا 

يالكوقة:التسي حلف بن محمد أسيني الانقبي: وأنسنني .ؤهج 
إليىكلننيرينالأسْذم،لحاجة يغدو حين نملا كان 

امرحن، مالت، منيما رأوني نلما مرحبا ■ يقولون صي، بنو وكان 
وأنشذنيمحي:.لتهج 

يزريقد بالمرء الققر ؤإن نسيثا الفض يجمل قاد الماو إن لعمرك 
كالفقرالكريمه النئس وصع ولا كالغض الدنيثه الغص رم ولا 

حنينامسعود: ين الصلت حنثنا _>أيغدادا<: يالعمي يحيى ين محمد حنينا ".ؤهج 
زد:بن حماد 

منالغنى فإن وق؛ الالزم ثلاية: أبو لي ءنال تال: أيوب طد؛ا 
.العانة،*

فإنحمن؛ للمقتر وص إلا ملخ للغتى هي حله ليس ه: بماتم أبو فال 

يهامقئتتع عير كنت ؤإن الجملا، هاذه ■مى لي؛ى تيادى ما هدا فقره. سيب له الخلق ~~ 
أعالم؟راظه ساما. 

بالحمق.ذنهموته ت ثاءمق4 )١( 



بحقوقهثلمائم المال جتع ذكوإباحة 

بليثالكن ؤإن قيل; عائلا لكن ؤإن ئيل: حليما الفقير لكن 
نيل؛موئا ص كان ؤإن ، ®حديد، قيل• ذكيا كان ؤإن ®مهذارلأ،، نيل• 

*جريء*،قيل؛ عارنا لكن ؤإن ®حبان*، نيل؛ متأنيا لكن ؤإن ،، *عيي*ل
®ممسك*.نيل؛ مثيرا لكن ؤإن *مرق®، نيل• جوادا لكن ؤإن 

ووجودهتجمل، لا فيما وأنفق 4؛-)؛، لا حث من اكتسب، ما المال وثر 
العليم.الخلاق من ومواب ام أنولكنه حيلة، بكثرة ولا يتجلد ا ليوعدمه 

الآبرش<■أسسي وك• .ؤقج 
بهمآحردن محيض رجال لقض 
حيكحن من الفض رزق وليس 

وتدالمجيد الرامي يحرمه كالصيد 

اةوامأنواما الين بذ ؤن
امليموأئس-بأرزاق جددد لكن 
بالراميليس نن ثنررقه ترمي 

العطار:موسى بن داود بن أحمد حيئنا القران: سعيد بن محمد ححى ".ؤهق 
قال:المتينى، حسا العدني: نصر بن أحمد حيتنا 

ثني،*يا _ث يكرا عثر أحد له ولكن - معدوكررس، بن قيس أبو قال 
يهصلوا طم_إ، أحن في واصرفوه الهلالّ_ط، \جحأ المال هدا اؤللبوا 

نحىلأعراضكم، -؟،؛٠^٨، واجعلوه الأةوامر٧،، به واصهلنعوا الأرحام، 
المروءة،كمال وبل-له الأدب،، كمال جمعه فإل الناس في 

فيليكوف إنه وحتى ،، الأيدأ غير ؤيقوي السيد، غيز لثوي إنه حتى 
*نهيا أعيهم وقي سها، الماس أمس 

غالغل.شدد حدد: )٢(  الفارغ.الكلام ممر )١( 
اليد.انمؤ: )٣( 
ارحازتا،.العلويان: بعض رش الحازم. القوي العارم: )٤( 
٠الحئلونل الجاوود: )٦( المضتق. المقدر: )٥( 
اسمواترئاةبالجة:)٨( الماس. ين قفلا يه لكم اجعلوا أي: )٧( 
القوي.الإد: ( ١٠)اليرة. القاله: )٩( 



الفضلاءونزمة العقلاء ووضة 

عنالناص بحث سائلا، نعط ولم عرصا، بمن فلم مالأ جمع ومن 
عرضإلى إما بوه، نصحيحا كان ؤإن متكوه، مدحولأ كان فإن أصله؛ 

نهجتوه*حتى لتيم نوص إلى ؤإما دنية، 
القطان؛سنان بن احمد حيتنا ب)|واسط«؛ ثابت بن يحيى بن محلقر حيتني 

إبراهيمتعن الآعهش« عن معاوبة! ابو حثا 

أرضإلى اذمي غمام؛ في صوئا رحت *سمع هال؛ علقمه عن 
فىيعمن ما فلأنفلرن هدا، فلأثا لأتص الرجل؛ فقال نال؛ فاسقيه، فلأن 

عليه،فسئم -، الأياعي يفتح قائم لص فيها نؤلر وند ~ فأتاه ا أرصه 
ماإلى أنقلن فال؛ هذْ؟ أرصك في نعمت ما أجمرتي افه، عبد يا ونال؛ 
•ثلثه وعيالي أنا وآكز بمليه، وأتصدق ثلثه، فيها فأرد منها، اطه أجمج 

أفعزُ_ارزاذانالم له أرض إلى يبعثني عود مابن ذكان علممة: فال 
ذلك«ل؛،.مثل فيها 

منهصرا ؤإن حمويه، منه يخرج لا ُا المال شر إن ■' >ه هاتم أبو فال 
المالواستثمار حله، غير في وأنفق حمه، منه ومغ حله، غير من أحد ما 

المعاش.قوام 
مالإصلاح عن نعل أحد ارتفع وما مال، إصلاح من للمرع بد ولا 

ءلالحا.أو كان صالحا 

مداأن فالمنمود؛ ؤتستأصل، يناير أين من لمعرثة الشيء حول الاسدارة اللزص؛ )١( 
المب•دالءجين• بك• لبميعه مم ّصث ص جاب كل من لك يحث الإنسان 

أوظءأ.جمع الأرام: )٢( 
وردوتد البلدان•، امعجم ني الحموي ناله نضر. ديار من الرئت ترب موضع زاذان؛ )٣( 

ياقوتوقدجريها حهلآ، انه والذل١عن _، بزايين - •زازان• عندي التي المعليوعات ني 
اعلم.وافت ها. أثبتها كما 

أحمداالإمام رمسند في: فانفلرء .، لليي، مرفؤع حديث في الكلام نحوهاذا نبث )٤( 
(.٣٣٥٥)حثانء ابن ورصحح (، ٢٩٨٤)سالم« و»صحح )'ا/أهآ(، 



يئقوقاهللقائم المال جمع ذكرإباحب 

منهايقضي فلا عندْ، الد يعم مجاورة على يعتمد أن للعاقل يجب ولا 
إلىعنه وتحولت مجاورته، أساءت الد يعم مجاورة أساء من لأن حقولها؛ 

٠غيره 

البغدادي:زنجي ابن أسيني ولقد .اضه؛نا 
وتممنئم اللهم دلكس بي ثئثرز فلا حير ثي كنت نإن 

٨٣تنلن، الخير لأمحل ييقكز امضادْ ما إذا >صا بمن لم نمن 
الغلابي:حسا محمد: بن عمشو حثا ".ؤهج 
ت-ابق بن مهدي أثينا 

يلالئتٌ حظئ ولكن يئا JLكالأ منلك نورب 
يولمنيه به الت، موند ومدا مدا بفضله يعيس 

فضولرمائئْ عجثته بيه علا يحيالدي نه مه ل

سنانبن أحمد حيتنا ب*أالموميلi: الحراري الحسين بن احمد حيتنا ".لنثج 
اث:عبد بن معاوية عن إبراهيم، بن عسى عن هشام، بن كثير حشا القطان؛ 

توتال قم,! آدم والدر،رلم الدينار صرب من ارأود كعب عن 
بهمالأى.إلا اسه ملح لا 

كابفي الحكا؛Lت هذْ ثاكل ما ذكرت ند ه: جاتم ابو مال 
التمحاب.هذا ني تكرارها عن ذلك فأغنى والبذل*، *الخاء 

ؤيعاب.ب * يذمم المال،• ينه بمع بمف؛ )١( 
مخها.أعلم اه إّرابيات، )٢( 



الفضلاءوتزمة العقلاء يوضة 

'MMMfMfMfMtMMMMTMM•

المروءاتإقامة على الخثإ آكز 

بنمحمود بن اش وعبد القاضي، إسماعيل بن إبراهيم بن إسحاق حقننا ■.ؤقج 
حاليبن ميطم حيثنا العتكي؛ اش عبيد بن الوارث عيد حدثنا قالا؛ المعدي، سليمان 
أبيه؛عن الرحمن، عيد بن العلاء عن الرنحي، 

ليثه،الرجل ®كرم النبي مال مال؛ ].،"ء هريرة أبي عن 
حأومه*أا،.وحب عقله، ومروءثت 

المروءةبأن الخبر هذا في النبي. صئح ه: جاتم ابر فال 
واجتنابالمحواين، لوك بالعالم على بقع اٌم وارالعقز؛ا' العقل، هي 

الخلا>".

الخصالمن عليه مدر يما المروءة إقامه يلزم أن ت العائل على نالواججه 
المدمومة.الخلال وترك المحمودة، 

الدكرني أحيائهم على وايكلوا آبائهم، على ايكلوا تابغه نبغث، وند 
بأنفهم.بائامتها القيام عن وقروا والمروءات، 

والمهقيوالحاكم (، ٤٨٣)حثان وابن )آآ/ْا-م(، أحمد رواء ضعيف: )١( 
وصححه)١(، الأحلأق،ا امكارم ني الدنيا أبي وابن (، ١٣٦)U/نزا ارالني 

انفلرتالألباني. والعلامة الأونزومحل، ثعيي، العلامة وصعقه الل.هبي، وتعقيه الحاكم، 
بثي— عليه موتوئا — >ها حمّين ين عمران عن نحوه ورد وتد (، ٢٣٦٩)ءالضحيفة® 

(.٣٠٣/٣)الدارممي عد حسن 
تمت،بغابي(، -  TUAاالإح؛اءا)\/ني محقي الغزالي أبوحامد الإمام تال انئلرما )٢( 

١وأيامه، العقل حقيقة ٠ ت عنوان 



iLfjtjsi  انميوءاذإقامة ملي

تعثههذا ص ذم ني - محمد بن من۵دوإر أسيني ولقد .ؤقج 
نأصامهاأب عن المروءة ورث امرؤ يدرثمها لمس المروءة إن 

والحنااء٠ بانمذناس أنرئه 
عتلممةالأمور من أصاب نإذا 

إسحاق:بن محمد وآتسيني .ؤلج 
ثشسهمالرحال أحلاق حامه 

مشهدكل مي بالأياء يمولون 
J(Y)أدجء-مأىبمجي سديهم طهميل 

فأطاعهال١،الغر طلب عن ونهئ،، 
باعهاالمروءة بها الكريم لمي 

المخصالنتب عتهم عناء وتل 
الأرغنيهب آباءهم عين وقد 
عرغزولا طول المجد م لهم وما 

اليغدادىت١حهد بن الحسدن و١تسدني .ؤثج 
مضىممن تكون مروءثه ؤيرى برصه يدس بمن الكريم ليس 

أتىبما آنوْ ما صالح ؤيزيى سنانه اءه نبيشيد حض 
ولاحسرة، أقلهن ولا صمقة، أحن أحدا رأث ما ه: جاتم ابو قال 

من،، دثارا؛ أدنس ولا ،، شعارارأحمى ولا رثيا، أمل ولا ٥^١، أحيب 
أمثالهم،سلوك عن ثنريه هع الجسام، وأحلأنهم الكرام، بالاياء المنتحر 

تقدمهم،بمن ومالوا قبلهم، بمن ارتفعوا ألهم متوهما أشباههم، وقضي 
إلاالدايئن ش ينبل رأى أ ه؟ يتقإلا الحقيقة على المرء يود أئى وهيهات! 
.كدْ؟ا

jOTV. ] البثامي:آمم1ني ولقد
عامرةمار«ث، الذي المث، هدم وتد ابنه هو بيت، ابن إني قائل• وكم 

ءره(،٢^٠^ ي وأنأولاده، وأصلح اله حبورست، محنوداه، فأودى 
٠

اكمحارهم.يديهم: )٢( الفحش. الخا: )١( 
الئعار.فوق الثوب الذم: )٤( الجد. ِطي الذي الترب اثأر: )٣( 
١وغدت ذابت رقتا: ابه. أن؛ عمودا• وصاع. ملك أردى؛ )٠( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

الأبرس-وأسدني .ؤتج 
وحدودمضغ ؤإحوان كريم ومنصب صدق يء لي ت نالت ؛إن 

حديدوالجناة صدا بكمك ثنوا محا هدمت أنت ولكن صدتت 
٠٥١عبد بن محمد وأنشيني .ؤقج 

بهمو نمن سمو عنك يفن لم ساميا نفك بفنال تكن لم إن 
بغصسهمحيا ئحده لم إن براجع الحديث على القديم ليس 

لقريبهمجاصدا القريب وصدا بوده البعيد الشرب ولربما 

السدحيتداود أبو حيثنا السجيت مصعب ين محمد بن اوحسدن أتيأنا 
معمر:عن الؤزاق، عبد حيثنا 

دمروءة(ا.إلا دين رالأ قال: الحسن عن 

المروءة؛كيفية في الناس احتلف ه<؛ جان/ ائو مال 
أبيه،إخوان الرحل إكرام ثلاثة: ®المروءة نال: قائل نثن .قتقأ 

داوءا.باب على وقعوده ماله، ؤإصلاحه 

الضيف*.وتعاقد الحق، إتياف ®المروءة: قال: مائل دٌن 
،الصيع_ةل ؤإصلاح اش، تقوى ®المروءة: نال: نائل ومن 

.،١٠الأءنيةلقى والعشاء والعال.اء 
[.vvt ] والمودونه، هو نى الرجل إنصاف ®المروءة: قال: مائل ومن

،٠•٧ أتي يما والجزاء فوته، يو ض إلى 
ءئراُت،واحتماله لمانه، صدق الرجل: ®مروءة مال: قائل ومن .ؤقج 

.وجيرا^١١ أباعده عن الأذى وكمه زمانه، لأهل المعروف ويذله جيرانه، 
.شل١١الدئ الخلق ص التياعي المروءة: »إن قال: قائل وس .لئققا 
كانإذا فإنه اريبة، الرجز مزد أن ®المروءة: قال: نام ومن .ققع 

الأرض.الضيعة: )١( 
شلعمبمم.الاس يراه م والضود: الييوت. احات الأكة: )٢( 
له.اعاواْ لمن الجميل رد اي: )٣( 



اثمروءاتإقامة هلي الحث ذكر 

مروءة،له يكن لم ماله د أنمن فإن ماله؛ يملح وأن ذليلا، كان مريبا 
.،٠١ومشرJهل مطعمه لي ه نفعلى والإبقاء 
(.vvt ] قام ومنJU : :روءةJواللسان،الفرج وحث الثرة، خن ٠اا

متهء.يعاب ما المرء وترك 
[^vvv ] ومنJjli  ;،المحلق^ولحن التقى، نحاوة »المروءة: تال
[.vva ] ١٠٥:عم، أي: وال>0آ،؛ العئان »اوروءة: تال: قام ومن

.اه<ااأحل فيما ؤيحترث افه، حرم 
والولد«.اJال كثرة أاوروءة: قال: قام وس .ؤقة 
ابجت،ؤإذا شكرث،، أعفت، إذا اال٠روءة: قال: قام ومن .لعج 

أجزتر*.وعاويت، ؤإذا غفرن،، ذذد'ت ؤإذا صبرثر، 
ورئهالمطال؛ان، ض الحيلمان لحن *المروءة: قال: قائل ومن .لقج 

'الذلرفهفياوكا-بناا.
الفهلن؛ناا.وجوده الأمور، في اللطافة ا١ال٠روءة: قال: تام ومن .ؤقج 
مرئي.ينل لا فإنه الئ.%ا؛ مجاب »الموءة: قال: قام ومن .ققج 

منينل لا فإنه بيته؛ أهل بحواج وقيامه فقير• ينل لا فإنه المال؛ ؤإصلاح 
إلمح،ءير،••بتته أعلا احتاج 

الرائحأن».وطين، الظافان، *الروءة: لأل: قام ومن .لقج 
والماحت*.الفصاحة ،؛المروءة: قال: قام ومن .ققج 

الاسأ.واسعطاي، اللأمة، طلن، أالروءة: قال: قام .لآقجو،ن 
بالعقودا.والوفاء العهود، مراعاة ا١ال٠روءة: قال: قاتل ومن [ .١٧٨٧
ومداراةJالت٠،لقل٤،، للأحباب التذلJا الالمروءة: قال: نام ومن [ .١٨٨٧
بالتفقاا.الأعداء 

الشن،.وعدم والشراب، الهلعام الالصاد؛ي أي: )١( 
الفلن.وّوء الهة اماب \زي.• )٣( اس. أعال م العمل الحرفة: )٢( 
واكمط.اكودد اكالق: )٤( 



الفضلاءونزمة اسلأء يوضة 

الطحء.ورقة الحركة، ملاحة االمروءةت قال؛ قائل دس ؛ث؛تا 
.والمساسمةااالفاكهة، هى ،االمروءة! تال؛ قاتل دس ثث؛يا 

اثعبيد بن مسلم حيتنا سعيد: بن سويد حيتنا سفيازت بن الحسن حيتنا لهن مه 
تال؛-، قداس( بد ا- 

؛مروءء وللعحصر مروءة، السفر فاامروءتان! ارالمروء٠ ربيعة؛ قال 
وكثرءالأصحاب، عالي الخلاف، وثلمه الزاد، فبذل الممر، مروءة فأما 

اض.ماحهل غير ش المزاح 
اض،قي الإخوان وكثره المساحي، إلى فالإيمان الحشر؛ مروءة وأما 

القرآناا.وقراءة 

قالواما ومعاني المروءء، كيفية في ألفاظهم احتالمت، ظلغ؛ هاتم \؛9 فال 
بمص•س بمصها تريه 

الفعال،مجن والمسلمون اف يكره ما اجتناب حمالتان؛ عندي والمروءة 
الخصال.من ورموله الله يحسا ما واستعمال 

واستعمالهمااختلافهم، من قبئ ذكرنا ما عالي يأتيان الخصلتان وهاتان 
ع؛ش*أا،.المرء مروءة *إن ه؛ المصعلفى قال كما ه، نفالعقذ هو 

الصالح.اّد مروءته؛ إقامة عر المرء به يستعين ما أحن دس 
الكربزي؛محمد بن متصور آتسيني ولقد .وآج 

ماليك، نرى آن المروءة نمن - المحتال أيها - لشك، احثل 
الأموالئكلمم عناك صنهم ؤإنما الرحال وسهد ناطق كم 

ندربما مروءته يقيم أن الماقل؛ على الواحس، ؛ ه، حاتم ابو قال 
وضنذللث، نزق فنن المال، من ياليار إلا مروءته إقامة إل سل ولا علته، 

تفجأءأن امحى ولا والأخرة، الدنيا حسر الذي فهو مروءته، إقامة في بإنفاته 

حدت.العقل محل ني يمح لم انه يان صق وند له؛ اصل لا )١، 



ذكؤالءئض|ةاساسمءا،

منبعده الماد يرث ثم وحيدا، 3بنا وثودمه كريها، ملك عما نتست المتثه 
تريدحرة وأي هذْ؟ تثب ندامؤ فأي يشكره، ولا ؤينففه يحمده، ولا يأكله 

علها؟.

الدغل.ادي؛ ٠٥١عبد بن محمد آنشيني ولقد ".ؤؤج 
منتفع؟الهم'ت، مل بالمال آتت عل لواليي الدنيا ئي المال يا 

منقطعالموت بعد حللك فإن مهل ؛ي الموت قيل لشك فدم 
إبواهيمبن إسحاق حدثنا ب•]مكة*; الجندي محمد بن المفصل انبأنا 

من•ابن عن دمر' حسا الطبري؛ 

فيالأكز المروءة؛ من ليست اتلأنه قال؛ يرين مابن عن 
المؤجام*.مرآة في والفلر العقار، عند والادهاف الأسواق، 

حدثناالْلاوقادي؛ يعقوب بن سعيد حدثنا الثقفيث إسحاق ين محمد حدثنا 
عنهشيم، 

مرآةش النظر المروءة من ليس ١٠ت قال الثمي عن 
بنالميلت حدتنا ب»بغداد((: الحسن بن يحيى بن محمد حدئنا -.ؤبمج 

قال:ايوب، حدثنا نبيت بن حماد حدئنا مسعود: 

علىالرجز؛ يربغ أن المروءة من *ليس يقول؛ ئلأبة أبا سممت 
٠صديقهء 

 ]v؟v[. السامي:وأسدني
حازنلغيرك ئجمنه أصبحت الذي ئي — لك أبا لا - بأنك اصلم 

تائنتولا يوما ه نفني أتت، نس تزامن لا المنية إن 
الغلابي؛حدثنا محمد: بن عمؤو انيأنا -.ؤبمج 
الديانةأهل ه مجاليمال؛ *كان قال؛ أبيه عن عائثة، ابن حننتا 

مكارمعلى تدث المروءات ذوي ومجاله الذنوب، صدأ القاو_، عن تجلو 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

المالوبلا،ء.يذكي العلماء ومجاله الأحلاق، 
البربري،حماد بن احمد ايو حيتنا الحلادى: علي ابي ين محمد حيتني .ؤثج 

قال؛عوانة، ابي عن الحكم، بن محمد حيتتا ثييخ؛ ابي بن سلبمان عن 
السوء،.إحوان المروءة اا1ءة ت صفيان أبي ين معاؤية قال 
عني.المستحقرة الأمباب تفقد العاقل على والواجب ت ظإئ4 جاتم ابو فال 

المروءاتصد من المحمرات فإن مروءتهل٢،؛ يثلم لا حتى ه، نفمن العوام 
الناس'وأوباش العوام مراتب إر القهقرى ني بالرجؤع الحال في الكاُرأ ئوذى 

بنْلاح< سمعت تال: ي>مدور«، الهمداس محمد بن جعفر حيتنا ولقد ".يكج 
ينعلي سمعت يتؤل؛ ارى الأنمعإسحاق بن موسى سمعت تال؛ يعقوب، بن إسحاق 

يقيل؛الأزلي حكيم 

بلاسحرا الحمام لحول ت حمسه الدنيا ءاذث ت يقول ثرذكا سمت 
نسخة،بلا الحالم مجالس وحفور بلا المعتر وعبور ،، 

امرأته،.إلى الرحل وحاجه الدنى، إلى الشريف وحاجه 
بنالرحمن عيد حيتنا الإممطحري أحمد بن الحسن - سعيد أبو حيتنا 

حيتناسعد: بن وشييئ حيتنا الرملي: الحرير عيد ين محمد حيتنا منممٌر: بن محمد 
عكرمة:عن زيد، بن ءللح< 

بتفي نظرْ ت الرجل مردءة قلة أمن ت تال تهأا عباس ابن عن 
كمه،.فى القلوس وحمله الحائك، 

mmmm.

-بالزاك،"•رئزو• يبمح الغر، جمر؛ تشعل ئدم؛ )١( 
يشو،.يظم؛ )٢( 
عكا•انف ولم اءجمئت^ لفظت وص الشاب، من نؤع أنها النناعر كرف؛ )٣( 
ءبورْدون واحدة مرة النهر تجر من القفز المراد؛ مكون •قتلمي•، ولعلها أتينها• لم )٤( 

تعالى.اه محي والعل؛ر تهلك. الماء في سقظ ند وحينها ء؛تمهلأا 



البخلومجانبة السخاء لقوم على الحق ذكر 

«ساء1ء1ء1111

المخلو4حانبة السخاء لزوم على الحث ذكر 

يزيدبن عرفة بن الحسن حيتنا ب0سدر«؛ زهير بن يحيى بن احمد اتبأنا 

الأعرج:عن الأنممارى، سعيد بن يحيى حثا ت مراق محمد بن سعيد حليتا العبدي: 

قريب*ايثخي اه رسول قال ثال؛ ]ه[ هريرة أبي عن 
ولنخيالناس، من بميت اض، من بميت والخيل الناس، س زين، لد، اس 

عادارا،.بخيل س اف إلى أحب جاهل، 
الخبر،هذا إسناد محمد١١ ين معيد ١٠حفظ كان إن ؛ ٠٠٠جاتم إبو فال 

غرب•غريب نهر 
الفانية،الدنيا هده ح3لام من تعالى ال؛لت أمكنه إذا العاقل؛ محالى نالواجب 

منندم ما إلا الأجرة ني يشته لا وأنه غيره، إلى وانقلاتها محه، زوالها وعلم 
والقيامماله، ني الحقوق أداء في مجهوده يبالغ أن ؛ المالحة الأعمال 
نيالجميز والدكن النiنبى، في الثواب بذلك ميتغنا اميابه؛ ني بالواجب، 

فيحير ولا ومبغضه، ميمه البخل أن كما ومحمية، تحثه الخاء إذ الدنيا؛ 
معإلا النطق في حيز لا كما الجود، مع إلا ازل 

والبيهقيرم٧٢(، أالأوّءل، في ض\ني (، ١٩٦١)اكرمذى روا. جدا: ضعد )١( 
ُلسانني حجر ابن والحانغل الترمذي، الإمام وصعقه (، ٤٢٩)U/>الثعب،< في 

والسيوطي(، ١٨٠'الموضوعات')٦! في الجوزي ابن وأورد. )أ/باأ(، الميزان' 
كمحّ'دغيرمم دالنغيلي، الجوزكء ابن لصعقه (، )م١٩المسومة' 'اللألئ في 

ثعيبالملامة وصعقه (، ١٥٤)'الضعيفة' انظر: الألباني. الملامة جدا وصعقه 
لييهميالإي.ان<، 'شعب، ومحتق الأرنؤوءل، 

خمدة.ميرئه كانت، لو إلا س كلام في خز لا كما أي: )٢( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

اvنمعارى:بن المنتصر آنسنني ولس 
والجوداللة عند البخل سنوي لا منيمه والبخل ٠كئمئ الجود 
مرزوذومحدودرهالمال م والناس دعه والغض ثخوصن فيه والفقر 

الذهلي؛الحسن بن محمد حيتنا الخلادى؛ علي ابي بن محمد حيثني .وء2ي 
تالميمي خالد ين احمد حلتنا السدوسيت يوسف بن محمد حيتنا 

أمير— المنصور ارأن _؛ علي بن الصمد عبد مولى - سليمان حنتها 
تدرك،لا غابه الناس رخاء أن اعلم المهدي لأبنه ال ن- 

واقصدبالانضال، إليهم وتودد -، جهدك - بالإحسان إليهم فتحثب 
متهمء.الحاجة موصع بإيصالك 

الواسعلي:إسحاق بن محمد وأسننى 

العدلأولا^١ عض الأذى ومما نيلا نبمشا اليوم 
والثخلأالجود أترك يونا مأصح يدي *الكت بما ممي ثجد دعاني 

والرحلأل٢آالمعلثه وحلقت علي حنادلأ الضريح ئوق وضعوا إذا 
مالاق ا آنولا اج منمازإذاا آنفلا 

الرناد:آبي ابن حدتنا لوين؛ حيقا اvدماطيت إسحاق بن إبراهيم انبانا 

قققوم ماد مص[ ]مجا يقول! أبي اكان قال! عروة بن هشام عن 
.عدبء ماء على أقاموا 

حدتناالغري: عاهر بن بكر حدثنا الغلابي: حيتنا محمد؛ بن عميو حدثنا 
ايبه:عن محمد، بن مشام 

قلصنمالأ، منكم افن آتاه امن قال! ه محناف أبي بن على عن 

اراحأ.وص:اس.اسإرماءناو^سوص:)١( 
الأحجار.الجائل: )٢( 



البخلومجاسة السخاء لقوم على لحث ا ذكر 

وابنوالأسيت، العاني، فيه ولنملش الصيافة، فيه ولثحسن القرابة، به 
النائبة؛على فيه وليممر والمجاهدين، والفقراء، والمساكص، السبيل، 

الاحرة٠.وشرف الدنيا كرم تناد الخصال بهده فإن 
مالعن نفسه وصان بماله، حاد من الجود أحول ).،ت بماتم ابو فال 

دل.تخل من أن كما ماد، حاد ومن غيره، 

الجودأنم ومن العقل، زكاه العفو أن كما الأعراض، حارس والجود 
والامتنافو1رْلى، فمد بمعروفه يمس لم من لأن ،؛ ال٠نةل عن يتعرى أن 

الصناع.
والأحرتالامتنان، ت هما أحل. - طرفان له إزار عن الصنيعه تعرت ؤإذا 

—.الحقيقة على الجود وهو — الجود أعفلم س كان —• الجزاء طلب 

زنجى:ابن أسدذى وك، .لققا 
لها:س، الجود في س دث يا 

أحليم؟اثبمل رأيت، بخيل من مل 
طالبالمال أدني رأتني لنا 

أرىولت ١ ؤثذير محماحي 

الحكاأنمق فيما الله عر أتلي؛ 
سالأم،؛I حوائارأيت، هل أم 

طولأآأم كان تلأئ! الي أبولا 
نزقاولا iباJيئا الحمد يكسب، ما 

تال؛موسى، بن حبائ حا.دذا سفيان: بن المس 

ألماالحاليسث، وأصحاُت، إحوانه بين - يوما المبارك ابن فثم 
يقول؛أنشأ ثم درهم، 

ائهومكف الجواد إلا وكثازْ ال المفي حيز لا 
يشرامهالخمئ تفعل ا مزواره با ايأحيعل في

عليه.مصل من مالي فضله يل.كن لا أي: )١( 
٠ءقث ريه عند ثوابه عالي حافظ أي• )٢( 
الجديد.اسرف: اكلأد:القديما )٤( الهزيل. الضمف الخبمس: )٣( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

محمد؛بن الحسين حلتنا العقبى: عثمان بن محمد حددن١ 

يالثمن،المماليك يشتري لمن عجبي ايا نال• السماك، ابن عن 
.والمعروفا'االأحرار يثتري ولا 

اأسان،غير من الجود ت المرء حمال أحن من إل ه: جاتم أبو فال 
مهانة.ولا صعق غير من والحاللم ثواب، ءلل_، ولا 

تربيةآصز أن كما أهالها، عن بالحقوق المن ترك الجود: وأصذ 
المروءةنفع لا فكما والم\ه، والشرب الأكل في عليه ثحنل ألا الجد: 

ولامال، بغير الخيس ينفع لا كذللث، كفاية، يغير الحفظ ولا تواصع، بغير 
للإتفاق.نح المحمية كذلك للمودة، نح الترابه أن وكما جود، بغير الماد 

معين؛بن يحيى حيتنا الجبار؛ عيد ين الحسن بن احمد انبانا 

هنيلاث، يقال: كان  ١١نال: الثوري، معيد بن المسارلث حدلغا 
تواب،لغير وجود دل، غير غي نوئه ت غيه وجدت فيمن شيء أحس 
الدنيا(.لغير وئم، 

حيتنااليولأبى؛ الممباح بن محمد حيتنا —•الموصل•؛ بيعلى ابو حيتنا 

ذكريا؛بن اسعاعبل، 

ءاليدنوله معنى ما للحسن: ؛، •iiJقال: الأحول عاصم عن 
المغ«لم.د س خيل اسي يد قال: الثفرلأى؟ الد م محئ الثليا 

الجماع.ايا.: )١( 
لموم(، ١٤٢٩)والمغاري (، ٩٨-)أ/أ وأحمد (، ١٨١٣)مالك دواء صحح: )٢( 

من_؛ صن (، ٢٥٣٣)والمائي (، ٢٣٤٣)والترمذي (، ١٦٤٨)داود وأبو (، ١٠٣٤)
هر.الكرام اكحابة 

ابنردابة دس الدكرد، الحديث روايات بعض لي َذرءا درئ ير النفو*-ذا 
ّ. ١(.  ٠٣٣)لم وم(، ١٣٦٢)والمخاري (، ٩٨-  ٦٧)أ/أحمد عند ها عمد 

ومر*م•



اثبخلومجانية السخاء لقوم على الحث ذكر 

ئكوانعن الأعمش، عن سفيان، أنبأنا كثيرت ابن حيئنا خليقة: أبو حدتنا .ؤيج 
ضمرة؛ين الق، وعبد 

لد!ومغ ممي، وأعطى في، وأبغض فو، أحئ، ارمن  ijlj؛كعب عن 
الإبمان«لا،.امل محي 

محم:بن ليحيى الكريزي وأنشدني "|قلئآق[ 
سخاؤ،حمينا عنهم دي~حثث بميله الناس م المرء ؤبملهرعيب 

غطاؤ0خاء والعيب كل أرى فإنني خاء البأنوف ثئط 
قتيبة؛بن ننم تنا اخرم؛ بن زيد ئنا الهمداني؛ محمد بن عمر احبرنا 

فأعطاهالحجام، صرنه لي الحسن ،رأن ت ،صالة بن ثجارق ثنا 
فإنيرثنا؛ أعطوه ت نقال درهم! ينصف يرخى إنه ت فقيل لرهنا، 
يرثنا،.المسلم يقاسم لا الملم 

-؛الارسيين لبعض - اايماني ائذ عيد بن محمد ين أحمد وأتسدتي .ؤيج 
والمرضالمرض على وتما وأجمله ءل١لن، حاء كلما مالي مابذل 

عرضيلومه عن صنت لكينا ؤإما عرصه بالميود صغت كرينا فإما 
_•س .١^ ٥^٣ ين كأمل و١صني ه7آق( 

تالباهر عمر بن العلاء بى هلال أنقذني 
اقتصاديفي العواذل طمع فما مرارا الدنيا من يدي ملأت 

الجواد؟على الزكاة ثجب وعل ال مزكاة عالؤ وحيت ا وم
تعلقمن الدنيا، لي أغماثها المار في ثجره البخذ ه: ه،تم ابو قال 

فيأغماثها الجة في شجره الجود أن كما المار، إر جره أغصانها من بغصن 

وابر(، iVA/T)"احمد رواه للمبي.، مرنؤع صحثح حديث لي الكلام محن.ا ورد )١( 
الإمامرحت ه، اعرام انمحابة من ءال0 ص (؛ ٢٥٢١)والترمدي (، ٤٦٨١)داود 

الأرنؤوءل.تعيب العلامة رصس4 الألباني، والعلامة الترمذي 



اممضلأءونزهة اثسلأء يوضة 

الأسخياء.دار والجته الجة، إلى جثْ أغصانها من يغصن تعلق فمن الدنيا، 
نييطغى عتا فإذا ®المخيل*، -؛ درجته أول، في - له يقال، والم3 

فإذا، ٠١له؛يقال والأمخياء الجود ذم فإذا ٠رالشححاا، له؛ يقال الإمساك 
.،الملائم٠ له؛ يقال فعالهم في ؤيعذرهم يحتج صار 

البخل؛من لدتنه أثلم ولا لعرصه، ^٤، ٠١بإزار رج!؛ ائزر وما 
إسحاقبى محمد أسدني ولقد 

منهنلاح لا الؤم والوالبخل سنه الهموم من مم لكل 
حننهمن غير المال ؤياكل آكله غير المال نجمع ند 

نمنهبعيشه هميئا قئ من به أتاك ما الدهر من ابل 
يتؤل:بءالبصرة« الخطابي سمعت م^اوليا 

أصرشي؛ أي كسرى• لاسأل ت يقول ^اجستاني حاتم أبا سمما 
وحدإذا الفقير إن منه؛ أمحإ الشح فال؛ الفقر. ؛ نالواابنآدم؟ عاز 
وحدأؤإذا شع لا الثحخ ؤإن ، انع 

قال:اليعقاع! ابي ابن حيشا يعقوب: بن محمي. بن إبراهيم انبأتا ■.لخج 
عليهندخل ١^٠^^، خالد بن يحيى عند اركنث، الهاويل؛ أبو قال 

قدشاعر، رحل هذا إن المترجم؛ فقال له، مترحم ومعه هندي، رحل 
الهندي؛فقال ينشل؟ يحيى؛ فقال مدحتك، حاول 

مئدرهكره كي ككرا أصن؛ أره 
يقول؛تال؛ يقول؟ ما للمترحم؛ يحيى فقال 

المثلت-مزب بك، فإنما دكزلم، آفاقا ني المكارم إذا 
ديناراا.؛ألم، له فآمر تال• 

ّصارق اسع؛ ر١( 



المخلومجاسة ايشخا* لقوم صلى الحث ذمحر 

المقاتلي:محمد بن الرحمن عبد واسدني .ؤئج 
جمجلبرتدبي رئاء فكل جرصه اللوم من بدس  ٣١المرء إذا 
مسلالثناء حن إلى نليس نثك شيء كل في *لأء تلت إذا 

ااغلأبيتأسيني الأنميارى: محمد بن عميو وأتسيني .ؤئج 
ّابقتبن مهدي 

ننه؟الخلود ني باللي تعلمع بو ئضس كم المال مانع ا ي
عه؟حنرء ميلراه تأم معه؟ ميت المال حنل مل 

ال٠روزي*معيد بن س-ليمان حيتنا السختياني: موسى بن عمران أنيأنا 
الغاققي؛علي أبي عن أيوب' بى يحيى أحبرني لهب؛ ابن حلتنا صالح: بن عشان حيتنا 
قال؛اليحصبي، اث عبد بن عامر سمع 

،اه بحموق حاد من الدنيا قي الماس رأجود I يقول ث ابن كان 
منالدنيا في الناس أبخل ؤإن ذلك، سرى بما بخيلا الناس رآه ؤإل 

ذلك".سوى بما جوادا كريما الناس رآه ؤإن ال؛،،، بحقوق بخل 
اليسامي:ْحمد س علئر رأتسدني .وآج 

الفناءقلمل ربه عن ومو نجه ناس السننم مال رث 
اءصربلمعشر أصحي ئم فيه ؤننهب به تشقى كان 

١ الثناءنوء صير نجه ئئموا ا مإذا حزاء محندمم ل ٠ 
قشراءالفي يعد وهمتؤ وعنا ذما يكون ال مزث 

سليمان،بن الربيع حيتنا المدائتي: الصغير أبي بن الحسن بن لحمد يتنا حج 

-الْلائي يعني• - حاتم أبو أكان ت يقول هع الشافعي سمت 

تعالى.اند حتوق إتامؤ ؛ي اءانْ أمق أي: )١( 
صاحه.أ رو4 )٢( 



الفضلأ،وئومة السلأء روضات 

يومافاجتمع مبدرا، حاتم وكان مواصعها، الأشياء يضع وكان سخيا، 
الأصغ؟ ما أدرى ما واللي ت هال( حاتما، إليهم فشكا أصحابه، أبيه عند 

فآفامةال،ت سنه، شيثا يعهل؛ه ألا على رأيهم فاجتمع بدره، إلا شيئا يأحد 
مفتفلما _، الضر من فيه هر ما هع - سنه شيء من يماكنه ولم أبوه، 

منحاتم: فال( عليه وشت، فلما فال: حمراء، ناقة بمئة له أمر الثنه، 
بتى،أي له: فقال( أبرم، فاوعاه كلها، أحدوها حتى له، نهو شيئا أحبا 

أحدسألتى لا شيئا، منى الجؤع لقد أبى يا وافي تال،: تصغ؟ ماذا 
زاْ«.أعطته إلا شيئا 

سليمان:بن العزيز عبد ومحسيني 

نسكااه لآملا ترى ولا وارمث، على ال مالبئجود 
أمسكامن الفلس ومرة حاد، نن الله بالفلس حس لذم 

قال:عاسة ابن حكا الغلابي: حسا محمد: ين عميو انبأنا ".ؤثج 
دبي•'الشعر بهيا يتح ما كشرا العزيز همد بن عمر كان 

حرذ،لا،*غ البين عداء حنوطا إلا نجمنه كان مما نزود وما 
لمتعيلقزاد من لئ، ذلومل له ئشد أعواد ئنحة ومر 

حيتنازيد: بن حماد حيتنا المتابري: ايرب بن بحيى حيتنا يعلى: ابو انبانا ■.ؤيج 
اثدب؛

زمانه،بغير عنبا فاشتهى بالمدينة، عمر ابن ارمرصن نال: نافع عن 
بدرهم،حثايت، محح مثه فاشترى رجل، عند إلا يجدوْ فلم فطلبوه، تال: 

يدقه،.ولم به، له فأمر فجاءهم 
برداءارتدى الغرب، إلى الشرق من أحدا رأيت، ما ههI هاتم أبو تال 

لهوحضع وأنحداذْ، أشكاله رأس إلا الأذى، ترك بإزار وائزر الجرد، 

الرحل.صيحت المن: فدا• المت،. ممن م توضع انملر الخلط؛ ؛١( 



البخلومجاسة الشياء لقوم على ذكوالحث 

نيالجليلة والمرتبة العقبى، في العالية الرjعئ أراد نمن والعام، الخاص 
أنأراد ونن دانمام، الخاص إر الأذى ورق نلك، بما الخوذ فليلزم الدنيا، 

البخل.فليلزم جيرال؛ متثنله إحوال، ؤبمله دينه، وي؛لم عرصه، يهتك 
.هذايومنا إلى والإسلام الجاهلين في العقل أهذ البخل ذم ولقد 

اادغدادىتاش عبئ بن محمد آنسيني ما قمته .ؤيج 
صلوالثدي يديه بين فليس حجر من كماه ئشزمئ، كأنما 

ابلل كمه في ثرى أن مخانه بلد وفي بحر في اكيم يرى 
آسيتيمحمد: بن عمؤو وأنشيني ظخج 
سابهما*بنا نهدي انفذنأ 

المت-زل،قناة بمها بمضيق إبت! واحثشت، لتث، أنست، دارك أن لو 
ايفعل لم قميصه ثد ليخيط إبرة تامينك أس_ييومم، وأتاك 

أبدببي، محمد بن( أحمد وأسض .تتتقا 
بدصا بحلمهميلما م وللندى لبمخلقا لم وكماك 
سعهمئة من حط ا كممقبوصه الغير عن نكث، 

برصا هلبغيها غ يبا هآلافلائه ئوأحرى 
ببمهمل•المرواني نوقل بن، نصر بن محمد سمعت .ؤثج 

أيثمل،• ؛ن، للضر نيل يقول• الوركام، صالح بن محمد سمعت 
تيقول الدك، قال; أسخي؟ العرب، نالته بيت، 
سائلهاث فليثق بها، لجاد زوحه غين كمه في تكن لم فلو 

فقال:أبخل؟ الرب، قالته بيتر وأي قال: 
حردلهكمه من سمطئ، ا مكمه في الخردل لوحبل 

القطع.الفذ: )١( 





^ٌٌمحمحئأ

الإخوانمن الهدايا قبول ترك عن الرجر •كز 

الاصيهانيعمران بن اش عبد حدثنا الطبري: صسالح ين محمد حدئنا *.ؤغج 
عنالئؤرى، سفيان حدتنا إبراهيم: بن مسلم حدثنا ضريس: بن يحيى حدئنا ب»ااري«: 
وائل•أبي عن الأعمش، 

*أجيبرااض.ت رسول نال قال؛ ه[ عود م]بن اض عبد عن 
السنمنارأ،.ولاتفبمريوا الهديه، ولاتردوا 

الهداياقبول ترك عن الخبر هدا في المث. زخر ه: جاتم ابو تال 
ولاشلها أن - هدية إليه أهدت إذا - المرء على فالواجب الملمين؛ بين 

استعمالللناس لأستحب وإُي عليها، ؤيثكر قدر، إذا عليها يثيب ثم يردها، 
الضغينة.وتذهب المحة، تورث الهدية إذ بيتهم؛ الإخوان إلى الهدايا بعث 

مئالح*بن اش عبد حيثنا الدارميت حدثنا المهاجر: بن محمد حيثنا ولقد 
وقال:الليث، أنبأنا 

المحرهي ررالهداية ت مول الفهمي، رفاعت بن الملك عبد سممت 
الذلاهر«.

دايزار،' ٥٤١٢١يعلى وأبر ' ٢٥٦٠٣١جبان وابن ٤(، ٤* / را أحمد رواه صحح؛ 
وقال\(، TA/U)أالحاوة• يي نمم وأبو أالشعب« يي وابيهقي (، ١٦٩٧)

لرجالا'الكير*' والعلبراني؛ي أحمد اروا، (؛ ٨٠)أ/ االمجمع٠ يي الهيثمي الإمام 
فيالألباني والعلامة الأونووؤل، شعيب الملامة وصححه الصحيح،، رحال، أحمد 

(,١٥٨)8صحح 



الفضلاءونرس العقلاء يوضان 

البلخى:يحيى بن حامد حييتا —>أطرسوس«: بأميه أبى بن إبراهيم حسني ".وثج 
مسار},  WI<1_Uل  Liظه حشمة أيء قيد ررلما ت قال سمان حتثتا 

المقاسىاصحاب باليتا حني نعة ئي اليوم نيل الدين بن كثا 
،التو بين صبحت ثعالب كأنهم صاحوا اجتمعوا إذا ئوم 

مضحين اور مفقال بمال، إليه فبعث حنيقة، أبا ذللث، ف؛الح ت تال 
أزل:

تاينوىبونا الماس ما إذا 
صحيحاس بمقيأتيناهم 

وصاهاي_ها الفقيه صمح إذا 

الكربjي•وأسدني .١٨٣٤ 
وةالحديه هالإن 

؟)٢( ءلردفةالفشيا من بابدة 
ييقاصآبي طراز من مصيب، 

صحيفهنى بجبر وآثبتها 

القالوبايختيث، حر كال

هوىالعن بمب الئدم 
نداالمصفؤن وئعيد 

الئدوي عن الشخيمة تئف^، 

ريجائره يئمححتى 
حبسارنبغصته بعد ؤؤ 

ارىالذنويوسحق حنا 
محمدبن ؤإبراهيم ب»اوكرج«، الأصبهاني إسحاق بن الحسين ائبانا ".ؤغج 

أسودبن بكار حثا ااكنديت عتبه بن عبيد بن محمد حسا قالا: —»>سدر« باليستوس 
العيذى:

الأءما؛زأن عمارة بى المحس رابلغ ت قال أياذ بن إمما حتاتتا 
لهIفقيل الأعمش، مدحه ذلائ، بعد كان فلما بكرة، إليه فبعث، فيه، يقع 

الخارى.نور الواؤص: اكعال_،. صون، الناح: )١( 
الثديية.اسالة المالة والضود: الداب. ^UJ؛: )٢( 

الدض.الحقد صاحب المطعن: )٤( النؤع• الطراد؛  ٢٣)
تسحق.ت ثمتحق والغل• الحقد ت الشمحيمة )٥( 



الإخوانمى الهدايا فبوو ترك من ذكرالوجر 

إنهال: اش عبد عن حدثني حيثمه إف قال: تمدحه؟ ثم تدمه كيف 
•إلها* أماء من وثغض إليها، أحس من ى على محلت القلوب 

وأناالنبي.، عن الشيخان هدان لنا قال ه: ياتم ابو فال 
،.١١٠٧أها 

واتخاذالأذى، وكراهة الإحسان، محة على يمولون والبشر تال• 
.عدواإليهم المسيء واتخاذ حييتا، إليهم المحسن 

عاليه،مدر بما الهدايا بعثا لزوم زمانه أهل مع يستعمل قالعانز 
بغضهم.مخانه ترى ؤئفارل إياْ، مبهم لاستجلاب 

الأبرش:آسنني وك. .لخقا 
الوصالأللومهم ني ئولد لجعض بعضهم الناس هدايا 
والجلألأالمهابة وتكسرك وودا قوى الضمير ني دت>رغ 

والجمالارم،المحبة وئمغحالث، لغج، بغير للقلوب محايد 

النجراني؛البهوانى لقمان بن اث _■ حيتنا القران؛ سعيد بن محمد حيتني 
دينار؛بن الحسن عن المهاجر، بن حداش حدثنا ،؛ jjjIبن موسى حدتنا 

الجوالمارت،ر؛،ني الدراهم يتهاذون ئالأ سيرين ابن عن 
والأطاقء.

ماعر الأشياء تعمز بأن العاقل: عر الواحن ه: جأتم ابو فال 
عدهكان ؤإن رزق، ما صد ينس ولا القفاء، بنفاذ ؤيرصى ،، الونتال يوجب 

رواهفقد موصؤع: لكن،ه كذلك،؛ وهو مرنوعا، ورد الحديث، هدا أنا الإمام يفصد ر0 
(،١٢١•الحاليةا)ا/ في وأبونعيم (، ٣٢٥)a/في البغدادي الخطيب، 

فيوالمهقي (، ٨٦١)الخاب، رالعلل في الجوزي وابن (، ٣٥•>ا/ والقفاص 
يغوادا.اتأرح تحقيق في عواد بشار العلامة يالوصع عليه وحكم (، ٨٩٨٤)ااالشعك،ء 

لهم.الهدايا برك أن بغي لا أنه المعنى؛ )٢( 
الأوعية.الجوالقاي،: )٤( والخثة. انمب، الق: )٣( 
باب.يما ونت، كل في يعمل أي: )٥( 



الفضلاءوترمة العقلاء روضة 

فيهما أعوذ لأف واستقلال؛ لامنحناره بذله من يمتغ ألا يجب التانه الشيء 
نيوالقثه الكثرة عد يكون بل شه، شيئا حمر ومن ،، وال٠نع١ البخل لزوم 

الفعال.من يقدره الصغير أورث الخصال من الكثير يورث ما لأن سان؛ الحالة 

بنعمر بن إبراهيم حسا الغلأبى: حدتنا الأنماري: محمد بن عْرو حيتنا .ؤئج 
حدعبت

بخمةفجاء العابد، كهثس عالي أيحلنا ٠-الت الأصمعي عن 
المسممان®,واللت أحيكم، من الجهد هدا ت نقال ، حمراء برة وعشرين 

زنجي:ابن واتقيني .وآج 
ئمئاةفيما امرئ حتف، لعل صاحنها للي عجب النض إن 

أجراةفالله قدر ا بمهنجري معسر نيهى عبرا نرى فان 
اءلاحساننعاب أحسن نحقرة ان الاحمن تحمرن لا 

عتبة:ايو حيتنا الارينء: نمبة -ااطبرية بمشلكن ين ايوب بن محمد حيتنا 
قال:عهران، بن المعامى حلتنا النوصي: الملك عبد بن سلمة حلتنا 

شيء،بلا الإحراز حلة من رصي أمن بقول؛ ميمون .سممت 
المور®.أهل فليواخ 

ايانبن الوليد ين محمد حيتنا سعيد بن محمد ين أحمد حيتنا 
قال:حماد، بن ئعيم حيتنا العتطي: 

المبارك:ابن أنفدني 
لهثتؤغ لا من الغش طنم ذاق ما 

 sعرامهنحني يأته نن والنرئ
مفتقراعاش ما تانئا ترى ولن 

،حجز١١٤أوليته ولو عرئ، ضخ ما 

تنوه.مراحل أول ش البح البمر• ، ٢١بالخل• ّءومف أك،• ، ١١
اهملي مائد والضمير مش، حتاه؛ ، ٣١

.المعروف ت القرف ( ٤ ) 



الإخوانمى الهدايا فبوو ترك عن الرجر ذتر 

بملل•المرعاني بوص بن يوسف سمعت .ؤئق 

يومورق طق الأشعث أبي الأمير إلى - الشاعر - نور الأبو بمث 
الأبيات•بهذه إليه وبعث ، هديه النيروز 

والكقرللمل الألطاف سعث، وما يدركم يون انه تبمئ بعثغا 
وبالندر؟بالشول ثكرمغا فهل مودة نريد أن قلزيا ولكص 

الجرؤلبق هملمه روحي إدا آتاك أمحله أنت ما حسب يري كان لو 
بقؤل:الهعداني محمد بن عمر سمعت ■.ؤئق 

الكتامحت،بعض ، JL»® Iيقول الغثاني محمد بن وري-رة سمعت 
نوجه_، الحال به نعيت) مى فيهم وكان - إخوانه إليه نأهدى العكر، 

يلهمغ- فداءك جعالث، - الإرادة تمت، لو ت إليه وكتب ، وأشنان بدقة إليه 
،ii^jإلى بقين LJlلأتعبث، المدرةل'ا،، بنط الجدة وملكثني فيه، الئة 

بالهمة،هعدت، اليضامة ولكي فضاللث،، في المجتهدين أمام ولبززيتج 

أياممن يوم النتروز ييوم المجرمن، الكفر أمل بأء؛اد الاحتفال لمض للميحئ لا )١( 
الأمادمحذْ اغرفن ولقد الكافرة، الشركية احتفالاتهم فيه ثميمون كانوا العرس 

اعتدولقد الإحلاص، أمل إلا حبثها من نلم ولم الأرض، ارجاء المنكرة 
اريذمون فتراهم االتدينض٠، بعض وعقول تلوب إلى - الأس بالغ ءع - أثرها 

-،وامثاله - ا الميم اشم يمي ما في - متهجين فرحين - والمتنرعات الشواض 
المرود،يوم عن  ٠٤٤٤المري العن طل يقد الفتن• من الونايه تعالى اله ون

بنعمر وكتب . للأجما هر إنما إليه، تلتمتوا لا والنيررزإ لكم ُإما فقال' 
النيروزهدية تأحد ألا اوآمرك آ \ذلأحص عبد بن الحميد لعبد ٤^؛^ العزير عيد 

١Jالمكن:بن نياد وتال (، ٤٣٦آ"/-  ٦٤٣٨)ثسةاا أم ابن ءمس هرجانء. و
فياعتكفرا المهرجان، ؤيوم التيروز يوم كان إذا - جماعه وعد - اليامي وبيد كان 

علىواعتكفنا ممرهم، على اعتكفوا قد هؤلاء إن ]ؤبنا[، ت نالوا ثم اجيهم، م
Aiyo/Tالإيمان!)س لاأ. ليماتا؛ 

المفكات.عن نوع الأشان: الريح. شته الأي الثن الخراب اه: )٢( 
أثاء.كف الإنفاى به امتطح ص لي كان لو اي: )٣( 



الفضلاءونزمة العقلاء روضة 

وليسالر، صحيفة تطوى أن وكرهت العمة، أهل اماة معن ويصريثخ 
وبالمختتموبركته، ليمنه ، ؛،٠^ بالميتدإ إليلث، فوجهت ذكر، فيها تلي-ا 

محالمعتنذلك، سوى ما فأما فيه، التقصير اسم عن ونفعه، لطيبه 
الألمحت ء ولا ألإبج( ت ولا ألمثثآء ثئ ه : ٠٥١فول في عني 

والسلام،.[، ٩١زاكوة: ■>غه ثغمحك ما محدوث 
الموصلي؛المرين عبد بن إبراهيم حدتنا الآرْدى; يوسف بن محمد حيتنا ■.ؤئج 

حد،ئذاالربيري؛ شعيب بن اش عبد حدثنا المديني: الفضل بن على بن محمد حدثنا 
المعتْرتبن القاسم عن المهسيبي، إسحاق بن محمد 

ينالحكم شهد ممن كنت I محال أييه عن معيوف، ين حميد عن 
شدة،الموت مى لقي كان وند يموت، أن يريد وهو ب"اامنجااا، حنهلب 

كانولقد كان، فلقد الموت، عليه هوذ اللهم -؛ رجل نال أو - فقلت 
أنا.المكلم: قال المكلم؟ من قال: عشيته، من فأفاق -، عله أنتي ف- 

كأفتم قال: رقيي، سخي رجل بكل إني يقول• الموت مللث، إف قال: 
فمات.٥^١^^،، 

مول:فأنشأ موئه، - الشاعر - اُيى فيلغ 
الحكممع ماتا إنهما فشالت،: المجدوانمرونؤآينص١؟ عن مالوا 
آ^ ؛١^٠٣ثون، لم إذا الحفاظ يوم بذمته المولي الرجل مع مانا 
والكرميالمعرون، المهدم من مقابرها ثنبس لو بنسج ماذا 

السمري:موسى ين محمد حيثنا المهاجر؛ ين محمد حيتنا 

بنللمغيرة »قيل قال: أبيه عن إبراهيم، بن إّحايى ين حثاد عن 

الأشان.بمصي )٢( التراب. يقصد )١( 
المهود.الذم: )٣( 



الإخوانمى الهدابإ قبول ترك عن ذكرايرجر 

نمنت نيل الإحراز* على الإفضاد نال؛ لذتك؟ من بفي ما شب• 
أسوأنمن نيل• غيرْلا،، يعيشه عاش من نال؛ عيشا؟ الناس أحس 
أحدرم.نشه بميثن لا ض ة1ل: عيشا؟ الناس 

٠يه الناس بماله، ق نمد أي* )١( 
الخل•ص: )٢( 



الفضلاءونزهة الملأء ؤوضة 

الخوائجبقضاء الناس عن التفريج استحباب آكز 

حسازنجويه: بن حس حيينا النساش: محمود بن محمد عصو أبو يتنا ح٨ 
صالح:أبي عن الأعمش، عن _^؛، JIبن محاضر 

عنمس أنن اض.ت رسول تال ت تال ]ه[ هريرة أبي عن 
القيامة،يوم كرب من كربه بها عنه افه مس الدنيا، كرُب من كربه أٌح؛؛ه 
عرستر ومن الدنيا في عليه اشُ يثر معسر، على يثر ومن 

العيدكان ما العيد عون في واشُ والآحرة، الدنيا في عله اشُ ثز مسلم، 

الملمين،ميحة كافه الخلين على الواحب ه: ياتم ابو فال 
عنالدنيا ثرب من كربه مس من لأف ورم■، همومهم عن بالكشف والقيام 
ولمحاجته قضاء تجأى ومن القيامة، يوم ثرب من كربه عنه الق نمى ملم، 

تخائهارآ،.في نقصن لم فكأنه يديه، على قفازها يقص 
الثناء.استحقاق ت الحوانج تفاء في يكون ما وأبر 

لأفالفقر؛ محي نمن  ٢٣٢١أن ^١ الحوائج، محي تعرفون والإ-محوال 
الندةعند لإخوانه الخاذل الإخوان وثث أصدتاء. الرخاء في الماس كلأ 

والترمذي(، ٤٩٤٦)داود وابر (، ٢٦٩٩)لم وم(، YaY/Y)احمد رواء صحيح: )١( 
(.٥٣٤)جثان وابن (، ٢٢٥) U-0وابن (، ١٤٢٥)

يقمر.لم فإنه يديه، ض مص ولم إخوانه، حاجات، نماء حاول، من أي: )٢( 
الزوجة.يقصد )٣( 



الحوائجبقضاء اثناس عن اتتفريج استحباب ذكر 

أمن.ولا حصب فيها ليس يلدة البلاد شئ أن كما والحاجة، 

طويزي•'وأسدنى 
مصفحأبقى العرف واصطناع ئمغ يوم القس أيام خبمئ 

درعا مإلا زارع البعبد ولا بمالشر ماثاو'اامئ 
ارئفغنم الفتى انحط ريما واحدا يوما الدهر كل ليس 

حدتناالدارمى: سعيد بن احمد حيتنا فارس: بن سليمان بن محمد حدثنا 

قال:الربيع، حسا عمرت بن بشر 

منإلي أحب لم مأخ حاجة ®قضاء يقول• ]البصري[ الحس كان 
قهريزأرا،•اعتكاف 

محمدبن علؤ وأتسدني .لتهج 
١حلفك من فإن يه ادر ويالغير إلى —ائذ ٠٠ نعيم٠ 

بقدمض ذي اللى حمامرئ نكل الخبمر للدم 
البْيرى؛موسى بى محمد حلتنا المسي؛ سعيد بن محمد بى احمد حلتنا ■.ؤهج 

الأصمعي:حيقا 

ابنحضنت ءلما قال؛ الخليب - شيبة ين ثبيب - منمر أبو حدتنا 
ابنهفقال وصيتي؟ يقبل أيكم بني، يا لبنيه؛ قال الوفاة، العاص بن معيد 

فال:أبت؟ يا ذنك وئ نال: ديني، نضاغ فيها إن نال: أظ. الأكبر: 
كريمفي بني، يا نال• أحذئها؟ فيم أبتر، يا قال: دينار، ألف ثمانون 
وجههفي السوء رأينا وند - حاجة ني جاءني ورجل حلته، به مددت 

تألها٠,أن قبل يحاجى، فبدأت _، الحياء من 
ماتمغ ألا  ٢٣الثواب غلم نن على حقيزرا، ه: جاتم أبو فال 

,uءالهاطى الناصرة اسائ س تحار اه إر احي للخر انمدة الخاص لأن )١( 
نمار.اه س اي: )٣( جدير. ءيق: )٢( 



الفضلاءوتزمة العقلاء روضة 

الختراتعن فتض المث، حلول نل - إليه السيل وجد إن - مال أو جاه من 
المعروف.من فاته ما على ؤيتأمف كلها، 

منلم.تلإ الزوال، دار غي النعمه صجب من أف بعلم والعانذ 
موال.غير من ايتداء كان إذا ت وأمناها المناتع تمام من وأن ،، نقدهار 

الغلابي:حسا محمدت بن عصر حسا ■.لأعئ 

علىالعتاهية أبو لحل قال؛ المهلي الئحمن عبد بن محمد حتت؛ا 
_،العتاهية أبا يا - مز ١^^.^، 

الضالذاك من 4أ *وفلا وجه سدل الضال كان إذا 
سلسازتبن العرين عيد وأتشينى 

الورجدوله دهر كل ولالأموال وئنفد الشاء سض 
البمضالعليهم الصبور إلا وذكنهم الرجال محنية نال ما 

يزيدبن محمد حيتنا الئعراتي: المهدي بن عبدل بن محمد حيثني ".ؤهج 
الطدسرسي؛

بنبحيى إلى، رجل ارجاء ألي؛ قال نالت عائشة، ابى حيلنا 
ماأععله غلام، يا شيئا، لي م! له: فمال اه، عبيد بن طلمحث 
يبكي،فقعد فثملترعليه، ليحطها، فأحدهاألما، عشرين فأععلاْ معلثخ، 
١^^١،U واف لا؛ قال: فأزدك؟ اّتمالاثهاإ سمث، يكيلث،؟ ما فمال: 
الأيهدا يحيى: له فمال كرمك،، من الأرض تأكل ما على بكيت ولكن 

أداّ.أكثنمماقوتإلا
لأنالحوانج؛ قي الموال عند ، الإلحانج١٢يجب، لا هء: جاتم ابو تال 

كالذّئاب،للفلاح وال3لالتإ والمع، للحرمان سببا كانت، ربما الاجتهاد شدة 

زوال.إلى مميرْ الدنيا نعيم ان يقمد )١( 
الثديي.الإلحاح الإلحاد: )٢( 



الحوائجبقضاء الناس عن التفريج استحياب ذكر 

لزعهنغ وإ0 الحمد، عليه وحسا أعطي نإن -، عليه وسهم له، سهم - بالقداح 
الومتانلهم، القوم ديار في إلا السواد يكون أن يجب ولا بالقضاء، الرضاء 

والملأ.احي والمالمحافل ني 

حثاحشرم؛ بن علي حسا قال،؛ حيتنا، الئسائي محموي بن محمد بأن ".ؤهج 
تال؛المونن' حنشا عن الم،بؤ، الحميد عبد بن جرير 

هممجالفي الناس ألوا تالأ ت هٌ الخطانمؤ بن عمن قال 
أعطىفمن منازلهم؛ ني ملؤهم ولكن ، ضجثوهم احدهم وم

مغا<.تنع ونن أعطى، 
عليهالثه رحمه - الخطاب، بن عمن فاله الذي ه: جايم ابو تال 

ولم- نومه نائي في الحاجه نئل إن فإنه كريما، المؤول كان إذا - ورضوانه 
المرءويبع لشنا، المؤول كان إذا وأما وحجل. تشور _، فضاوها عنده يكن 
نلائ،كان ومجده، ه مجالفي سأله إن فإنه له، تقع الحاجة في مسألته إلى 

إذا- يقضيها إنما مروءة، ولا ديانه الحاجة يقضي لا اللئيم لأن لحاجته؛ أفضى 
الناس.في والمحمية للدكر طلتا ء قضاها 

الحمىوممر^ القد إلى الونلم، دهعه لو أذ - للعاقل اسحب أني على 
اللئيمإعطاء لأن حاجه؛ لئينا أل نأن س به أحرى لكان - عليه صبر ثم 

«.ء)٣(َ ٠
،حتمومنعه صين، 

البغدادىأ، ٥١عيلأ ين محمد آنشيني ولقد •.ؤهج 

يمننعفلث، ما نلبمل فإن فريم فتى الغلجل أعض إذا 
نسنيعفك ما كثين نإن دني من ععلثث التكن ؤإن 

ئخجلوهم.ئمححشويم؛ )١( 
المل.بوغ.غير الجلد من يقطر نير القاف! يكسر - القد )٢( 
•للث، كالوت، كاير منعلث، ؤإذا t_،، عارا صار اللبم من اثءنبتا إذا اى; )٣( 



الفضلاءونزهة اثعقلأء ؤوضة 

بنعلي حيا ب|ادس-ق«؛ النجيساني الفضل بن محمد بن احمد انبأنا 
قال:حشرم، 

ْاتمجتيقول' الباهلي مسلم ين ئيه بن نلم يمن سعيد سممت 
؛أعرابي،أنا فإذا ا، القثلنا١تا١٢اير أّفزلت، ال٠حملل١،، ، LlUiحاجا، 

قال،:باملأ، س لرجل نالت،: عليها؟ بما الجمال، ض م، يا لي: ممال، 
بهم،ازدراؤء فأعجبني ثال،: أرتم(لما ما كز باهليا افن يعطي أن اه، يا 

ح؛تا!افن جزاك فقال: إليه، بها فرميث، دينار، مئه فيها صره ومم، 
بماالجماد تكورا أن رك أيأعرابي، يا فقالث،: حاجة، مني وافمث، 

أهلمن تكون أن أفينثك قيت،: لا. تال: باهالة؟ من وأنت، لك، عليها 
باهلة،من أني الجنة أهز يعلم ألا بنرؤل نال: باهلي؟ وأنت، الجنة 

فرمىنال: -، باهلة من وأنا - لي عليها بما الجمال أعرابي، يا فقيث،: 
قال:حاجة! مجنالث، وافشت، أنها ذكرث، اط4ا سبحان فقلمتؤ: إلي، بالمرة 

يد.عندي وناهلي افن القي أن بسرنمح، ما 
ماسعيدإ يا ؤيحلئؤ ؤيقول: يتعجبا فجعل المأمون، بها هحدتت 

كانأصتنكّاا«.

حيثناالنجسمتاس: حاتم ابو حيتنا بءسدر<ت اارمام بن محمد حيتنا ■.ؤقج 
الاصعم:

حاجه،قتيبه بى نلم سألت، نال: م، القاسبن هاشم حدادثا 
أو- حاجة! في حاجتين وقال: فانتهرني، ، أحرتم( سألته نم فقضاها، 

حاجتالث،،هات، قال: تغوك، فلما بالطعام، دعا ثم -، الرين(! علهمر تالت 
الصبيان:قول سمعت، أمجا 

الإبل.نطار اشرات: )٢( اءالمّ واه الركوب،. س ظ اؤ،: )١( 
امرمن وعر للمسلة، اب، الأتتلمجرد هجاء نمه الكلام، هذا مثل يجور لا )٣( 

اءااملأواله نمائه. L الد سمة مر تعد نؤغ ابما ونه الجامليأ، 



الحوائجبقضاء الناس من التفريج استحباس ذكر 

مثليمحلأم الحق ني نلتس ي نفوط—ابت تنديت إذا 
مليندى تد قغلام إلا 

بنعطاء عن ابق، بن مهدي حييا الغلابي: حيتنا محمد: بن عْرو انبانا ■.ؤتج 
قال؛مميعب، 

لهولكن - حاجة ني ةتٍبة بى نلم ®أتيت I المتدرى عمرو أبو هال 
يقول؛يجعل حاجتي، في يكلمه أن فكلمته _، الشام أهل من صديق 
فدعاني،-، يعرفني لكن وقد - له فتراءث علي، فطال • • غدا • اليوم• 
كذامند اأمحاجة أطالمك، نعم، I فالت، لهاهنا؟ إذك< عمرو، أيا فقال؛ 
أحكمث،فا أراك كلم، قد ونال؛ فضحلث،، فلأن؛ فيها وسيلتي وكذا؛ 

فإنه،، ءند0 له بمن حاجه إليه تهللِح من إلى تعن نلا الآدابا، 
وي؛عدالبعيد، للث، دي فإنه يكداب،، نتعن ولا تلعمته، على يوثرك لا 

ciU  ،ولاه، نفللث، يجهل الأحمق فإن بأحمق، متعن تولا القريمِح
تريد.ما لك، سخ ولا ، شيء عنده يكون 

للت،تقضى ولكن لا. قال؛ هذا، كميني فئلتط: رفت،، فانم 
فقضاهاه.حاجتك. 

حاجتهقضاء في يتوشز أن للعاقل يج_ا لا هب.' ؤتاتم 1بو تال 
المؤولعند له بنن ولا بالكداب،، ولا يالفامق، ولا بالأحمق، ولا بالعدو، 
موالبين بجمع أن ولا حاجة، ني حاجتين يجعل أن يجلم، ولا ثلعمة، 

العلميكم؛ه الكريم فإن حاجته؛ اقتضاء في الحرص نن؛ ينلهر ولا وتقاض، 
والاثضاء.الطالة دون بالحاحت، 

محمدبن منصور آسنني ولقد .ؤتج 
نلولارفطال تك، دلا ناصن حاجه كريم إلى ءللسث، ؤإذا 
•عام بوجه الحاجة أو الجاثع، المرادت لعل )١( 
المدة.حلول ت المطال )٣( يتوصل. أو يتشفر ت يتوسل )٢( 



Iلفضلا ا ونزهة العقلاء روضة 

ُْ ثقيلانهضت إذا واو العند تكن ولا الحريص شنْ ئذلهرن لا 

لآ*ووس■'الواسطى إسحاق بن محمد و١سدذي 
ليموالتيكفيك ئحضورث ح>اجث كريم ا؛ى طيت يإذا 
زرمالمه نكأتته الحئالذي عرف ملنا رآك فإذا 

لأن-افها_؛ كان ؤإن اعطي. U بمخظ لا العاقل ه: ابوجاتم فال 
كذالحاجه أل يأن يجب ولا ربح. يمميده شيء يكئ شيء، له يكن م لض 

السائريكون أن يجب ولا إليه، تغاث ممن أنفع منه مهرويت، فربط ان؛ إن
عنقهعلى يحمل أن يجب فلا يسح، أن على بمدر لم من لأل لأخر؛ متثمعا 

حثف،ما ولوا;ته تدم، ما له ت نصفان المرء ماد لأن ءليوئ.ل؛ نئل ومن آحر، 
بالتحفظ- للصنيعان والتعامن والولاية، الماد زوالا؛ الدنيا ني الأشياء وأترب 

ترمحته،علمح، بالممة بمس فلا غرانا، مس ونى ابتدائها، من أحن - عليها 
ضياقا.الأولى الفقه نتدم، 

الربعي:يعئنوب ابي بن محمد حدسي الخلادى: علؤ أبي بن محمد حثي .قتق[ 
قال:أبي، حيتتا الموصلي: محمد بن الكريم عبد حثا 

علىاوتفت يقول: الطائي - أوس بى مين، - حاتم أبا سممت 
بمكاني،تعلم ولم إليه، أصن فلم أشيدا، الدحص ثلوق بن ماللئ، باُب 
تال؛أنصرت،؟ أم إليه لي أتآذف للحاج.،؛ نلث، الانصراف، أردمحت، نلما 
يمكنولا لا، نال؛ يقعن؟ فإيصاد قالث،؛ إليه، سيل فلا الأن، أما 

فيبها وائم الرفعة، فاكتب له، بستان إلى اليوم خارج هو دلكن هذا، 
؛فكتست، -، الحاجب، أرانيه - موصع 

القافيهتحا؛س، نلم ٠؛-،^، -ذ النبس حججئني لئن لممري 
الداميه؛تأنجالث، شنعاء ر الجدا وراء من بمها صادمي 

العافيهأل نبعدها ومن اليمير وثعمي السميع ثصم 
فوقعت،الحاجب، أرانبه الذي المكان من بها ورميتا بها، فكتبلم، 



الحوائجبقضاء الناس عن التفريج استحباب ذكر 

نخرجالرقعة، بماحب علي فيها، فنغلر غأحرجها يديه، بين 
لي:فقال عليه، نأد■حاJت، أنا، قاوتاأ الرسة؟ صاحب من نهال،: الخادم، 

بالغت،فلما نأنشدته، ذا'شأندنى، نعم، نالتإت الرقعة؟ صاحس، أنت، 
ثمملها. من العافيه سأل( بل لا؛ قال،ت - العافية* سأل، بعدها ومن أ- 

تأقول، فأنشألتإ حاجتك،ا ت قال، 
المثصل؟الجواد من أصبت ماذا لي؛ ونيل امحرفت إذا أتوو ماذا 
يجنللم بماله، الجواد ص آم؛ يإن كديت أغناني ت تلت يإن 

أساوم لؤإن لابد^٢ فاخثنلسك،اآئووفإكي 
قالت،:بابي؟ أس، كم أحسنها، إلا أختان لا وافي - إذا فقال،: 

ألم،وعشرين مئه فممست، ألوئا، أيامه بعدد يععلى ت قال، أشهر، أربعه 
درهم*.

يتؤل:-»موتل« بتوفلا بن نصر بن محمد سمعت .ؤثج 

*ابنله! دال، iJرجل ببغداد اكان يقول• نجي الداود أبا سممت، 
اللهمت يقول وهو الجر، ^، دانم، سام علك، يوما نمر الهفتف*، 

الحوالة؟!®.ربلث، أل تت له فقال سلوني، حش الملمين اررق 



الفضلا،وتزمة انمقلأء روضة 

ال4عافيوطلب السؤال إعهتاء على الحث ذكر 

كرسابر حيننا بعاام-يمرةأت لبري aJاصالح بن محمد حيننا ؤإؤثق 
بنمحمد عن سفان، حيثنا المقدام: بى مصعب حيتنا الهمداتى: - العلاء بن حمد م- 

المتكبر:

»لأ«،نقال: ظ شيئا . المء نئل »ما قال: ]ه[ جابر عن 
ءط((لا،.شيى ويالْ صرب ولا 

معالأخلاق، س العالي ئللث للزء لأم، إني ه: م ابو قال 
الأخلاق.محاسن عدم من محر المال عدم لأن الموال؛ رد ترلإ 

من- الغر حق - الغر ؤإن المرص.ةأآ،، معالجة بترك 'وؤلث والمدامئ 
الدنية،الأخلاق استعبدته من العبيد أسوأ أن كما الجميلة، الأخلاق أعتقته 

معاليلزم رمن البانية، المحاماو اعتماد المعاد: ني الزاد أقمل ومن 
بالمرور.تطير فراحا ملوكها له أنج الأخلاق؛ 

صيقةبن مايؤن حيتنا القواز: سعيد بن محمد حيثني ولتي ؤوؤؤج 
تال:واضح، بن المسبب حيتنا 

الدنياكانت، مد المال كان اما يقول: أسباط بى دوّم، سمت 
الزمانء.هدا ني منه أنفع 

حيانوابن الم)؛؛*؛آ(، وم•٦(، راJ_خارى)٤٣•"؛(، v/nرداءاحمد صحيح: )١( 
(٦٣٧٧.)

المر.زص اغتنام بترك • أؤ، )٢، 



اساليوطالب انمذاو إعطاء عش الخث ذم 

البغدادي:زنجي بن اذ عبد بن محمد وأسيني هوؤتج 
ضآبل١،ثمء أن العواتق حونا بمصالح ننت هم إذا هواك بادر 
يشجبالذي الأمر وتجش متعدة ئئ بهممت ؤإذا 

المتفئالونولولا مجدا، صا-ث ورث ماد صاع ما ت هي اتاتم ابو فال 
أنإلا الأذى، عن يالكف *الكرم* استر المرء يستحق وليس ، المتجملون مات 
همته،المعروف اصطناع وكان رغبته، الخير في كثر لمن إلتهم، بالإحسان يقرل 

يعيشهيعش ولم - وحده عيشه كان ومن ،، التأملونُ وتأمله الراجون، قصده 
غيرني عمره ٍنال نن والماس الخمر، قليئ - عمره طال ؤإن نهو- ، - غيتْ 

هنفمن استحسن من أن كما عاجزا، كان الخير في بغيره يتأص لم ومن الخير، 
همهله يكن لم ومن ضيحته، عليه تجن، لن كالغاش كان غيره من يستمحه ما 

بهممهم.الناس لأن العالي؛،؛ الرنة ئلغ والهمة الهائم، من عد وفرجه ؛ْش إلا 
ابنحيتنا الغلابي: حيتنا الأنصاري: محمد بن عميو حيتنا ولقد 

عاتشة،

*كإب*أأ،،من حاد لي *كان ظبيازت بن نياد بن اممه عبيد قال 
٠افه، عبيد يا ت لي يقول فكان  المروءة*.نصفن، الهمة فإن ،؛ ؛^ ١٥

الواسْلي:إس-حاق بن محمد وأنسيني 

إلالمال لذي نرأبمناهمم أخلالهم ني الماس م قد 
بالعلنعجمينا الناس إنما آطممهم نن الضاس وحجيب 

الخيرات.م يالمارعة اغبته هواك؛ يادر )١( 
الذيالخشون لمات الموال، مل بالإحسان يبدورن الذين الفضل اهز لولا ١^،؛ )٢( 

اعلم.واطت الفاقة. إظهار بعدم يتجئلون 
ميلة.اسم )٤( الختر• فيه يأملون الذين ايتأتلودت )٣( 
الخير.ائو -ت المفتوحة المم وتشديد الهاء، يكسر - يم )٥( 
المال.صاحب، ت المال ذي . احتيرتا بالونات )٦( 



الفضلاءونزهة المملأء ؤوضة 

الضيف؛بن إسحاق حدئنا ب»جددسابور«; البراز حفص بن عمر حدثنا ".ؤثج 
تال:ربيعة، بن ضمرة حيثنا الرملؤ: واقع بن الحسن حيينا 

إبراهيملقصر اركان ت يقول الضبي . مليمأن أبا - كديرا مْعت 
•أعطيُ السائل جاء حيث من أبواب، ثمانيه . الخليل 

حدثتاالضيف: بن إسحاق حيثنا يءسدر((: الرقام أحمد بن محمد حيثنا 

نسهر؛ابو 

أبي،بن علي بن الحز ررأن العزيز• يد بن معيد حدلغا 
درهم،آلاف عشرة يرزقه أن افة أل يجنبه إلى رجلا سْع ها• طالجإ 

.إليه، بها فعنأ فانصرف 

الكدبjي•وأسيني [ ٨٧٤.]
صفرهمن الثر نعال، صغير ولا تفعاله الخير صنيع ثحقرن لا 

اكنرة من العجن، أطلت، الثوامح، عتد اسمحارءت،منضن الدي فلورآيت، 
ثؤل:آلم ين م،الح سمعت بتؤل: اليماني اش عبئ بن محمد بن أحمد سْعث ■.ؤ؟ج 
تالبيتين هذين جعفر بن اطة عيد عند إنسان أنفذ 

المصنعؤلريق بها يصاب حنى صشبة تك^ن لا الصنيعه إن 
ثعأن القرابة لدوي آو لله بها ناعند صثيعه صنعث، فإذا 

ينبغيالناس؛ يبخلان البينتين هدين ®إن ت جعفر بن افه عبد فقال 
ؤيرئىالمتاع تبث، بل حاجة ءلا1آ، لمن يدعو أن بهادا عمل لمن 

حلت،،،.حيث المئلر مواضع بها 

العد1بى:يقول سله وثمى [ ٨٧٦.]

القمرالبلد في القطر ماء مواخ كأنه نمى المعروف دوي في له 
والسنرالطلاقة مصابيح علته لحاجة ايسامالون أناء ما إذا 



المعاليوطالب السؤال إعطاء على ذكرالحث 

مسروقتبن ا|حمد حيثتا ت القسى سعيد بن محمد بن أحمد حدJدا 

بمصالمارك ابن *رأيت قال؛ له شخ عن معيد، أبي ابن حيلي 
يندألا آمرْ كم نال؛ خادمك؟! يد ئعض ت له نقلت له، خادم يد 

،1.حثوار لهم أحث، ت له أنول الئؤال، على الدراهم 
بنالرحمن عبد بن محمد حيتنا الغلأبى: حدثنا محمد: بن عميو حيتنا ! .١٨٧٨
قال؛أببه< عن القاسم، 

الحجاجأرأيت، ت نال أحي،، حدثني الملاين أبي بن إبراهيم قال 
الحجازأهل من رجاد إليه ونام -، المراق على عمله ني - بمنى 

هاهنامن ئذدلإم لكم وما بلادنا، بغير أيا بنا توهمتم ت فقال سألونه، 
نلف؟من هل ت نقال المراق، أهل تجار إليه فقام المراق؟ أهل بن 

المراققدم فلما مها، محقدرهم، ألف ألم، إليه فحملوا نعم، ت فقالوا 
معها«.ومثلها ألها ظض ردها، 

والإحصانبالمنائع يبدا أن الخافل؛ على الواجب، ■ ظع هاتم ابو فال 
الأنرسثم وجيرانه، بإخوانه ثم بيته، باهل بمدأ فالأيرص، الأزص 

ؤيجشتامتهم، والعلم الدين أهل في والإحسان المعروفإ محيتحرى نالأقربه، 
إليه؛أومأنا ما يفعل لم من مثل لأن نلتا؛ ما صد 

البغدادي؛أحمد بن الحسين أسيني كما [ ٨٧٩.!

يحيىيا المكارم ثبتي هكذا وما العدا وثجتنب الأدنى عر ئصول 
(٤)ترعىسائمه الخيل باني محيترك باني بغرو المرء كمحل نكنت، 

حاب.ولا مد بلا أطيم أي: )١( 
ءعتركء.الميوعات؛ بعض ؛ي )٢( 
أصح.حيفها ولعل ••اء، هنات المعليؤع في )٣( 

متروكة.I مائمة تثب. ت ينزو ( ٤ ) 



ا1فضلأءونزهة السلأء يوصة 

اادسامي:وأنسدني .ؤقج 
صلدرائية ئوق ماء لريراق سمائه في الذي كمهريق وكنت 

القصدمن الضلأو هدا ا بطتها بتي وصئعت أحرى أولاد كنرصعة 
الابتداءلأن نأل؛ أن مل بالضاتع يبتدئ العاقث ه: بماتم ابو قال 
البدل،من حير التعرض عن والأماف عاليها، المكافأة من أحسن بالمنيعة 
الخواتمبصلاح لأن ؛ بعدها عليها والتحاففل ياتمامها، تحن إنما والمنائع 

الأوائل.تزكو 
انملية.يعد المغ من أ-جمز المع يعد والعطيه 
وكافر.شاكر، صربين: على الصناع في والناس 

إضائنا;بعض آنشدني واس .ؤققج 
النزايعكعض إلا كمرهم وني عئدهم الصنيعة حن في الناس وما 

زارعل'ااكل ء-ليى ومررهمه'أكدئ، نئنها وأصنم، طابت، فمزرصه 
البغدادىت ٠٥١عبد بن محمد وأنشدني ■هه|وةج 

أحرولا حمد غير في صاثئا يكن أهله غير في المعروف يمتع ومن 
شكرغيرذي امرئ عند ونمتا إذا امرئمنكمرسنىنجودها وحسنا 

الواسْلى•إس-حاق بن محمد وآسدنى .ؤقج 
i_،J * الودائعكبعض إلا أهله وني أهله غير في العروي، ما

صانعغير عنده ما ومسغوثع عنده كان الذي صطع تويع فم
ذلكبرى إليه، أحن إذا الناس من الهمج ه•' بناتم ابو قال 
عنديحمل فلا أ إليه المحين على لنفّه المضل يرى يم ا له منه اسءتءحقادا 

الصلب.الصلد: المرمع. الراية: نيل. ت مهريق )١( 
ذلك.ونحو الامتنان بعدم حفتلها أي؛ )٢( 
القليل.أكدت: نماؤها. ؤيمها؛ زاد. أصعق؛ )٣( 



المعانيوطلب السؤال اعمتاء على ذكرالحس 

يحمد.من ويذم يشكر، ممن ثمئتعجب البر، عند بشكر ولا الخير، 
معه؛استعمل نعته، هذا من بمثل العاقل امتحن ؤإذا 

الكريذى•آسدني ما .ؤقج 
رطأكإذا اسم ذا إن 

إنهوان هبأبنه ف

الأبرس•وأنسدني .ققج 
لنم_اا سموءأوت، إذا 

يهإلمعضذوا ذاك من فكس 

همفلجمننجترس تغبر فإن 
بي^^اا أب. اى| دعولت 

ijjutyjحما الإكرام حسن، 
أكرملث،هوان بثهغه إن 

نسلاله *، JLlSئد يندك 
مستقيلأرا،أتسنث، إذي وقزت 

فتيلارىتظالب لم ئس ؤإن 
يقجلأحملا حملتنسم، وند 

وأوهنهاالحقائق، في وأحنها الصنائع، أهنأ ن هه جاتم ابو فال 
المننعن حاليه كانت، ما ت للقم واستدقاعا لشم، امتدامه وأكثت٠ا بالهلوب،، 

عنمتعريه والمهايه السؤال، عن حاليه البداية كانت، فإذا والمهاية، البداءة في 
الإحسان.في والنهاية الصنيعة، في الغايه فهو الامتنان، 

الدغدادى:؛، ١١عبد بن محمد آنسدتى ولأذد .وقج 

ينمىت، وئل كي، فحسي كو ص أحس 
الجسمى يه الخوبه ربمعه يصن

بنسهل حدثتا ب»البصرة«: الحارثى محمد بن عيار بن محمد حيثنا 

ئال:أييه< عن اليواهى، أبى بن محمد حدئتا زايويه: 

ه:طالب، أبى بن علق قال 
اهائتمن الق اغ آطإذا ا ؤإفالهالدنيا أحن ا م

المدر.طاتإ متشلأ: )١( 

المصياح.فتيلة قتيلان إجراعي. مجترم• )٢( 



الفضلا،ونزمة العملاء ؤومة 

اهايالار للإدب>ض مالها بن م لض 
مالهالمن الدئيا من وأعط ^١^١ يا المضل زواق ناحذر 

اأمنائهافم؛_ة بيخيم الخزا ربع مالمرص ذا فإن 
المعني:النضر بن احمد بن محمد حيئنا العياجو: بن محمد حيتنا 

تقال - الضر بن أحمد أباه يعني! - أبوك حدثني معيد! حتتني 
عيالهفكان حاجه، منهم رجلا فأصابت العرب، من نوم بالكوفة أكان 

ومابنم،ءلآ،، علنا تعود لا : فقالوايئنكهمل١،، وكان ؤيسعون، يغزلون 
بعياليدخل ولم بعيال، يوم فخؤج قولهم، من فأتما إ فيه ثمشركنا نكسسثا 

فمروجهه، على ومر فيحلها بها، قريب ولا حميم له وليس ذللثا، قل 
عليهمحلونا قوما فرأى -، المهدي كاتبا - داود بن يعقوب، باتحا على 

لعليمعهم لحالت، لو وليمة إلى دعوا هؤلاء أحلق  ١٠فقال(! ، مرة 
إلىفيحلوا ادخلوا، فمال،! الآذ0، فخرج معهم، فاندس أؤببا 

يمنهالمهر في وا فجلالدار، صدر في ، بهول ؤإذا كيرة، ، عوراء دار 
ياتال(! تم وقعد، عليهم فسلم يحقوب(، فجاء الصدر، وأخلوا ويسره، 
أكياس،فيها ؤإذا بها، مغهلى مناديز؛ عليها ، بصوازأ فجاء هامت،، غلام، 
فيووصحوا كينا، منهم رجل كل حجر في فوصعوا أعطهم، فقال(ت 

كلحجر في فوصع علمهم، أعد قال! م منهم، همغ حس كينا، حجرى 
ةحمثين والى حتى كينا؛ حجرى في نوصعوا كينا، منهم رجل 

لهوليس الخدمل٧،، تعثنه وقد لكم، مبارق قوموا قال: نم أكياس، 
وصاحوا،فصاح ، ربعلوْ الدهليز بلغ فلما يحرقوه! ولم امم عندهم 

عالا.نملنا لا أي; )٢( أموالهم. أحذ يي يشاركهم ت أي )١( 
واسعة.*وداء: )٤( الفارمة. الشاب اليرأ: )٣( 
ج»ع>صثة*.صواذت )٦( الفناء. الهو؛ )٥( 
١شخصه عرفوا ٠ أك، )٧( 



ا1ماهاثىوطلب اد،دؤارر إهطاء عالي ذكرانمف 

هؤلاءمع يحل رجل ؛ سالواهذا؟ ما ت فقال الصوت، يعقوب مع ف
هذهأدحلالث، ما اه، عبد يا ت له فقال به، علي فقال؛ نعرقه، لا القوم 

أنت،؟أين من له! فقال له، يحل الذي والسبب القصة عليه فقص الدار؟ 
فلاقيعرفنى نال: بالكوفة؟ يعرقلن، من نال: الكوفة، أهل من نال: 

كاتبونإنا الرحل، عن حلوا فقال: ، - يعريهم نوما له مي ف- وفلان 
هذافي سنة كن فتعاد ذكرث،، ما على الأمر كان فإن القوم، هزلأء إلى 

يمعرفته،فكتوا فألهم، القوم إلى وكتب هذا، مثل عندنا وللث، الوئت،، 
ؤينصرفء.آلافي، ه حمفأحد حياته، أيام يجيء فكان 

الوتمل.زم افن وجمنا 



الفضلاءونزهة السلأء روضة 

^^^ءسء111ء|ء

الطعاموإطعام الشاقة على الحث ذكز 

ابىبى متمؤر حسا بءبغدادءت البلخى شعيب بن محمد بى حامد حيئتا 
صالح:ابي عن حصين< ابي عن الاحوص، ابر حدئنا مزاحم: 

يؤمنكان ررمن افه رسول قال هاوت ]ه[ هريرة أبى ممن 
فلا- الأخر واليوم يالم يؤس كان ومن صيمه، نليكرم - ■^، ١١واليوم ياش 
حان0ألآ،.ثوذ 

الطعام،إطعام على المداومه ، ٢١٠٧لأستحب إني، هب•' جاتم ابو تال 
،،١^١٣أركان أشرف م، الطعام إطعام لأن اسلآ،؛ ^ >، واJوافله 

دننالنهى، دوي خصال أحن ومن دوى م;ّاب، أعظم وثن 
والعاب،الراصع، ومصدْ والغاب، الشاهد عند ثرت العلعام، بإطعام عرف 
محبته،ونهاية نمته منتهى إلى - سنه رق ؤإن - المرء برفع الضيف ونرى 

الدحر.وكمال الدكر برفع ؤيثرنه 
اليراوردي،حيثنا مصعب; أبو حيتنا المسيري: زئحويه بن محمد حيتنا 

سعيد:بن يحيى عن، 

منأود . الخالي^ إبراهيم ®كان يقول؛ الخيب بن، معيد سمع أنه 
أصافالضمم،<<.

داودوابر (، ٤٧)وسالم (، ٥٦٧٢)والجخاري (، ٢٦٧٨)احمد روا، صحيح: )١( 
(.٢٥•والترمذي)• (، ٥١٠٤)

المروق.الندى: )٣( اكياثأن. القرى: )٢( 
١لعتول،.الخص: )٤( 



الطعامؤاطعام الصيافة عش الحث ذكر 

حدثتاحبيب: بن عمر بن إبراهيم حدثنا الغلابي؛ حدثذا الآنم4ارى; حدتنا ه(رقج 
ئ1ل:نعيم، ابي بن نافع أخبرني الاْيمعي: 

سادي:ماد فإذا المدية، الجاهلية: أدرك ممن رجزإ قال 
للمين عيادة ين معد جد وهو — للثم دار ُليأب واللحم الحم أراد من 

مادفإذا المدية، فقدمت، صن؛ه، من الرمال صرب ثم -• الخزرج سيد 
منالزمال صرب ثم عيادة. دار فاليأج، واللحم الشحم أراد من ينادي: 
دارفاوأُت، راللممحم الشحم أراد من ت ينادي مناد فإذا فقدمتها، نحريه، 
سعدرر.

عرفحتى والإسلام الجاهلية في ماد من كئ ه: جاتم ابو تال 
مولدهكمال يكن لم والقاصي: القريب، إليه ورحل قومه، له واماد يالمولي، 

الضيم،.ؤإكرام الهلعام، بإطعام إلا 
تعدولا العلعام، ؤإطعام الضيف،، يرى إلا الجود ثني تكن لم والعرب 

الضيف،طالبإ في صار ربما هم أحل. إن حتى ذللت،، فيه يكن لم من المخي 
ال٠يلوال٠يلين•

ايوحيثنا الفلسطددىت الحسن ين على حيثنا المنيرت ين محمد حيثنى ولقد 

المني؛بكر 

طريقفي أسير أنا أيينما هال،: القرمي، سليمان ين محمد حدتنا 
كلوفي ئرطازره، أذنيه في الطريق على واف بغلام أنا إذا اليمن، 

بأ؛يارت،ريه يمجد وهو الجوهرة، تللثإ ضوء من وجهه يضيء جوهرة فرطة 
يقول،:قمعته معر، من 

حفاءبه لمس المدر عزير افتخاري به الماء في مالمالث، 
حتىملأمالئ، عيك يراد أنا ما فقال: عليه، لمتط نإليه، فدنومحت، 

الخلق.ومو نشت«ةرءل«، القرطان: )١( 





الطعا*ؤإطعام الصياهة على الحش ذكر 

لكنمن صوت ت للغلام ثالت أصبحت، أن فلما _، وأرقه يكرف صوت 
يافقلت: قال: الصباح، إلى ط اشئ تحيي اختي _، نقال: ذلك؟ 
نال:امرأة، وهي رجل، أنت أحتك، من، العمل، بهذا أحن، أنت غلام، 

ومخلولاا.•رثي، أنه علمتا أما إ هم، يا ؤيحلئا نال• ثم فتبثم، 
حبيببن إسحاق بن محمد واسنني .ؤآج 

أصوئرذلك، إن العيال مسل يحمه نايدآ الضيص أتاك ما إذا 
وذامثجمثن ئوليه يما عاليك، يأته واعلم الضيم، حموي وعظم 

محمدبن إبراهيم حيتنا العزيز: عيد بن قريش بن احمد انبانا ■.ؤقج 
منالمبارك ابن *صحبتا نال: ماسرجي( بن، عيك، بن، الهم، عن 
وحدءا.أكز رأيته فما بغداد، إلى حرامان 

عمشوبن عصام حيثنا ١ميةت أبو حيثنا السبىت عثمان بن محمد حدثني ".كثغا 
الطاتى:- حميد بو ا- 

عمروبن، عميرة بن، رافع الك-ان قال؛ هاني، بن، عموو حيلنا 
يوناؤيعمحثهم، اجد مثلاثة أهز يندى - ظي،ء من، فخد - النئبسي 

هوقميهم، إلا شن، له وما ، - ادمر،لى ث يهم، - برنلة يئونا ،، بثرائدل
٠لييت، وهو لجمعته، 

وبذئابتغاء المانل على يجن، هه: جاتم ابو تال 
بدأت،حث من ترمع حقوقها، في بالقيام نمى لم إذا الذ يعمه لأن الكسر؛ 

ؤإذابها، الفلمر في الأفكار ولا عليهال؛،، التلهمؤ عنه زالت، من ينفع لا ثم 
القيامة،فى الأحز ، وامتدحرروالزيادة، النماء اّتجاوب، فيها، افه حؤ، أدى 

الطسة.الأطعمة من نؤع _ت ءثريدء جمع - الثرائد )١( 
ص.وانمث ضهم أي: )٣( واثط• بنمن بمط تمد المس؛ ، ٢١

فواتها.على الدم يممعه لا اصاعيا نن اي; )٤( 
الأحرق.في له وعده ذخرا جمله امتدخرت )٥( 



الفضلأ*ونزمة العقلاء روضات 

الطعام.إطعام وامنقص 

حضرما وتقديم ، لةاليال ا ر متحفا ا ترك هو الضيف ؤرى وعنصر 
الادخاروئرك عليه، قدر بما الضيف إكرام *ع شر، حمر من لأف للاصياف،؛ 

محه.

حيتناالنرجى; يعقوب بن محمد حيتنا مكرم: بن كامل حيثني ولقد 
شجاع؛بن الولد 

الأوزاعي•سألا أنهما إسماعيل ين رمبثر علئمة بن عمة حدتنا 
 U* الكلام*.وطين الوجه، ثللاقه تال: الضيف؟ إكرام

تصمحنيكونوا لم قوم في - الكربزي وأسنني [ ٨٩٧.!
،ثئم لا وقالوا؛ يماع محلى الديدبان أقاموا 

البنازرا،محلى بالسنان فصمق بعيد من شخصا أبصرمحت، إذا 
إآذان بلا الصلاة يصلون حنن١ الأصيان، حثيه تراهم 

منأن كما الطعام، بإطعام نخل من البخلاء أبخز هه: جاتم ابو فال 
عاليه؛إلا النقل تربو ولا منه، للجثة بد لا بما محس ونن بدله، الجود أجود 

أشح.وعليه أبخل، بغيره كاف 
فإنهبالنفس، والخدمه الوجه، وطلاقه الكلام، ينإ الضيف، إكرام وثن 

أجرا.لقراه طلب، أو استخدمهم، من يعز لا كما أنحبافه، حدم من دفيل لا 
سهيل:بن محمد أسيني مكرم: بن كامل وأنسدنى .ؤئج 

 ،/b لرحيبلقرى لائي ننيإف القرى للبغي الوجي لطلذ

تاليلأ.رآه ت اّتشس ( )١ 
للضيف.يقدنه أن اسام من القليل احتقار عدم أي• )٢( 
الأرض.من ارظع ما ؛ ٤٣١ومتقدم• القوم طليعئ ت الديدان )٣( 
أنلالمؤمن يبنى خلا أيصا، بالتاء تشبه نؤع وهو الجاهلية، شعار من التصفيق رإ، 

فعله.



الطعامؤإْثعام الصيافة على ذكرالحث 

رحليإنراو عند صيفي أضاحك 
وماالخصث،لأبفأنيمثزايى

الأبرش؛واتسيني .ؤئج 
مقبلةوهي بدنيا تبخلن لا 

بهائجوذ أن نآحرى تولت ؤإن 

حديبوالنحل عندي ئثخصب 
حصيبالكريم وجه ولكنما 

والثرفالتيدير ينممها فلسن 
حلفأدبرت ما إذا منها قالحمد 

حرب:بن سلسان ثتا احرم: بن ريي ثنا الهمدانى: محمد ين عهر أنبأنا 

بخبزأمر مكه، من قدم إذا أيوب اكان ت قال نيد بن حماد ثنا 
عليه،غيظنا يديه، بين نصع لحل ض فكل فثلخ، بلحم وأنر فمحز، 

وكدا«.كدا اليوم ألكث، وافد: كذ فقال 
بن- مخنف ابي عن ااعتيىأ حيتنا الغلأبى؛ حدثنا الأنمياري: انبانا 

سما

عبادةبن سعد بن قيس *أن ت أبيه عن عروة، بن هشام حدتني 
صاحبلهم فنحر بهم، فنزل المتزرا، من ست، بأهل فمر مصر، من حرج 

لهمئحر الغد من لكن فلما ،، دونكم فقال: به، وأتاهم جزورا المنزل 
فيلأراد فلما مثله، لهم فحر الثاوثاأ"آ،، اليوم الماء حبستهم نم آحر، 

امرأةعند درهم ا آلافوأربعه مصر ثياب من ثوتا عشرين وضع يرتحل أن 
علىالهثن صاحب أتاه حتى قليلا إلا سار فما قيس، وحرج الرجل، 

هزلأء،يا فقال: والدراهم، الثياب وئدامه طويل، ورمح كريم ذرس 
نكنلم فإنا الرجل؛ أيها انصرفت، قيس: قال عني، بضاعتكم حدوا 

أحرى.معان وله _، العرب' 'لسان ثي كما - رجحه ما ومذا مومحع. امم ت المن )١( 
أملم.ئاممت ذلك، وغير . .والمعين.كالحاو.ادين، 

.»كالواأى:طوا)آ(
الرحيل.سفوا نلم السماء، ا،ءلر>تا أي: )٣( 



اثفضلأ،ونزهة اسلاء روضة 

تذهبأو رجل، منكم ينئي لا أو لتأحيلها، الرحلت فقال لنأحد٠ا، 
ونحىألم ا _؟ أبوك في - لم ت وقال منه، تيس نعجب نفسي، 
^نأحد لا إنا الرجل: فقال بأس؛ من هذا في ما فكافأuك، إلما؟ 

قيز:لهم نال أبدا، أنمن لا وافي لا نمنا، الضيف ونرى بيل الابن 
غيررجل ثصلني ما قيس: قال نم فأحذوها، منه، فغذوها أبى إذ أما 

هذا«.

نيركبن الحسن حيتنا ب_>البمدرةا■: الزئبقي عمبو بن أحمد حيتنا 
قتادة؛عن سصد، حيتنا القرشي؛ اش عبد بن الرير عبد حيتنا المثيوسي؛ 

منإلي أحب جائعه، كيدا اشح ؤالأ0 قال: المسسث، بن سعيد عن 
رعدحجة!اا.•>جة

ارىتالأتم،سموسى ابي بى عبسى حد%ثنا القرازت سعيد ين محمد حيتنا 
قال؛أبيه، عن عنوة، بن هشام عن بشير، بى احمد حيتنا ابي' حقثني 

مالأاررئني ءاللهم عبادة: بن معد بن نيس دعاء من كان 
إلا؛المالء.الفعال تحالح لا فإنه وفعالأرا،؛ 

الكريمان.انمة الأنمال الفعاو: 



الصنائععلى المجازاة على الحش ذكر 

الصنائععلى المجازاة على الحث •كز 

بنالربيع بن يكر بن الرحمن عبد حيئنا الجمحي؛ الحباب بن الفضل حدئنا .لغج 
ربايبى محمد سمعت فؤل؛ صسلم بن الربهع سمعت قالت مسلم، 

يشكرلا امن اش ود رم قال ت يقول ]ظلتع[ هريرة أبا سممغ 
الهv١/يشكر لا ص 

يشكرهأن معروث: إليه أندي من على الواجب ه؛ جاتم أبو تال 
مناميقوم لا الشكر ني المعروف على الإفضاد لأن مثله؛ أو منه بأفضل 
يقوم- العدم صد - الثناء فإن عليه، ثلثثن تجد لم فنن _، تدرأ، ؤإن - اتدائه 

أحد.ثكر عن أحد امتغتى وما للمعروف، الشكر مقام 

البغدادي:زنجي بن محمد أسيني ولقد 
مكانملو أر نلك لمرة ماجد الشكر عن يتغتي كان ،الو 

الثقلانأيها اشكروني نشال: بشكر؛ الباذ اث أمر لنا 
الكريرىتدأسيني ^لتتثا 

أماتهقللا يثقن لم المرة إذا 
لربهيشكر المخلوى يشكر ومن 

نكورالكثير مد له ئالجس 
كفورنهو الخلوي بكفر ومن 

داودوأبو (، ٢١٨)المغرد• رالأدب ثي والبخاري )آ/خهآ(، أحمد رواه صحيح: )١( 
احنالترمذي: الإمام وقال )U•؛*؟(، حثان وابن (، ١٩٥٤)والترمذي (، ٤٨١١)

•الألباني والعلامة الأرنووط، شعيب العلامة وصخء4 صحيح•، 
•- قليلا المعروف ك1ن ولو - المعروف قيمه ساوي لا المعروف نكر إ أي )٢( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

الواسطي؛إسحاق بن محمد واسدني 
اضنايتكمو لم الشكز صؤع من الشنما الغكرمرسجزل حانفلءاليى 
ندتابه بمت لم الشكز دم نن ن نفاذ لا نمز لف الشكئ 

الغلأبى:حدئذ1 محمد: بن عْرو حدتنا 

بالمدينة،رجل بدار العاص بن سعيد ارمر ت قال العشبي حدلغا 
،يزيد فيمن عليها ينال ومناد بالدار ذلكا بعد مر ثم ، ذموْ فامتقى، 

دين.صاحبها على ت فقال إليه، فر-أع هده؟ باع لم سنإ• ت لمولاه فقال 
معه،وغريمه حالنا صاحبها فوحد نرجع، الدار، إلى فارجغ قال; 

دينار.آلاف، أربعه علي لهدا قال• دارك؟ تبع لم فقال؛ 
إلىفدلمر ، ساو.رْر فأتاه غلامه، ويحث معهما، ويحدث فنزل 

ومضى®.وركب الدار، صاحب، إلى الباقي ودفع آلاف،، أربعه الغريم 
بلال:بن المنتصر .تئنقا 

صاحص سردلأ شن نكورا له نكن إلملث، معروئا ند ومن 
وصانعإليه مصنؤع حير تكس ناجز؛ دالمرصن بالشكر بحلن ولا 

الملم:^، ٠١بعض وأسسي ؛[ .١٤١٩
وأنعممدرث إذ عليهم وأئضل بفضلهم للمنمجص شاكرا فكي 
شمكان من ،^^، ١١لبدل، وأهل نيادة نأهل شكر ذا كان ومن 

الكريjى•د١سدذي .وآج 
ننملكم ملفت، لنن عون بحسن مغالث، الناس أحس 

إليهمنكم صسمؤ ن محجمس^نا أحمهم وأشك—رمم 

نمها؛ي يزيد ض على بمالي والخادي لليع، الدار عرضت أي• )١، 
كيره.أموال نه يوصع التقول س كنس البيرة؛ )٢( 
مقت.طفت: )٣( 



انمسائععلى المجازاة على الحش ذكر 

محيل اس، بمخظ ولا انمة، يكفر لا الغث ه: جاتم ابو فال 
وج،محده المعروف لقليل يكن لم ومن يصبر، المصاب ومحي يشكر، النعم 

الاغاتثدج ولا نيادثها، يتجالت، لا والنعلم منه، الكثير يشكز ألا أونلث، 
إليه.أسداها ولمن وعلا، وحن عز لئه بالشكر إلا عنها 

حثاالمننر؛ بن محمد حيئنى القيسي؛ محمد بن أحمد حيثتي ولتي 
قال:القرشي' إبرامم بن إسحاق 

معمربن لعبيد *ماتتا ت يقول - المس بن معمر - هميدة أبا سمت 
بناش، عبيد فجاء ،، س؛انوشلأ اا'سكت ز مسجدْ ش المأتم ش فقعد ؛نتخ، 

ندرحن إليه فنفلر مواضعهم، أحدوا قد الأشراف!، ؤإذا معزيا، بكرة أبي 
يقولوجعل قائما، فقام - عزفه قد - الأشراف ْع ه مجلإلى مبق كان 
فيفقعد ذم، ثم ه، مجالفي فأقعده بيده أحد حتى ،، هاهنار له! 

فلماقيامه، إلى يتعاهده أن معه كان غلاما اض عبيد فأمر الناس، أحرياُج، 
أنت،قال! أنا؟ من نعم، نال• أتعريني،؟ فقالت الرجل، دعا نام 

علىحمللئ، فما قال؛ - . اش، رسول صاصظ - بكرة أض بى افه عبئي■ 
ومااممه.، رسول أصحاب، لولد إجلالا قال: لي؟ مجلنلث، ترمم، 
:اه،عبيد له فقال للث،، التبجيل من - حصوصا - أمثالي على افن أوجبا 

نعم.قال: إليها؟ نصير أن نرث ، صتعوأإلى تصحبتا أن على للث، هل 
فيهاضعه مكحول*، *نهر في الصيعة تللث، إلى الرجز فصحبه قال: 

وحشّت،وجص باجث بمي قصت الصيعة وجه وعلى نغل، ثلانمة 
فيبه يدور وجعل الرجل، محي الله عبيد أحن> الضيعه لحل فلما ، ماج 
رأبت،ما تاطه قال: الضيعة؟ هده ترى ، كيفللرجل: فقال النخيل، تلك 

اجالسف.اي: )٢( موضع. اسم )١( 
معلوم.•قدار ت اد>مم، )٤( الأرض. الميعة؛ )٣( 
الهند.من يجلبإ شجر البج؛ البناء. مواد من الجْى؛ الحجر. الأجر؛ )٥( 



اسنيلأ،ونزمة العملا* دأوض4 

فقدقال؛ منها، صيعه ، ١٧^٣١ولا ثمرة، أكثر ولا منها، أحي نخيلا 
نال!،، Jضئكها١ إليلث، نبعث -، والألة الخدم من فيها بما - للث، جعلناها 

فقالعيالي. وأنعثت أنعشتني ونال؛ وبكى، فرحا، الوجذ فاسهل-ار 
ندفإني تال؛ نمسا، عشر ثلانه قال؛ العيال؟ من لك، وكم اه؛ عبيد 

عشت.ما عليهم أنفق عيالي، امم في عيالك امم جعلجت، 
يكونأن يحتاج الضيعة هده مثل له تكون من الله؛ عبيد له وتال 

داربشراء للتح نأمر علينا قاعد منزلنا إلى صرنا إذا المجرة، مرة في منزله 
إن- بها تعيش لدارك تمجلح وحدم مال ورأس الميعة، ه هل. تشبه 

•التح_ شاء 

دينار،آلاف، بخمسة دار بشراء له فأمر عليه، الرجل فغدا ت تال 
وبغلبدابة له وأمر الضيعة، صالث، إليه ودم دينار، آلافإ عشرة وأعطاه 
.وصن؛،،® وكسوة، ومحمائس 

الآبر'م،•.ؤج 
ننمرامه من على تيها لئه مغلقأ أمواتا يمتح الشكن 

الشمبه ى؛مي ما الله وامسدم وىممه رامتغلؤر الشكر فبادر 
قال:بءْحعر■! الحس بن احمي. حثا 

الناقص،بركاب رجل *أحذ يقول• سليمان بن الربح سمعت 
إياها*.فأعطته قال؛ دنانير، أربعه أعمله ربيع، يا فقال؛ 

حسب:بن إسحاق بن محمد و١سدنى 

أصاغن؛المزيد ؤيبث بيي فإنه الصغيز يشكر دنن 
شاكن،الحمد على أصعايا ؤمام، إلهه يحمد المعرويؤ يشكر ومن 

اسو.اكثالث،ت )٢( ايرق. 



الصنائعطى المجازاة على الحف ذعر 

 jnQ. البغدادي:زنجي ابن وأسدتي
المسعفناس صسنيعث اك أحي إلى اصطس ؤإذا 

الفمف^٣ من والكمر المغى كرم بن والشكر 
يجمعئنرلت إن ناصحنه صاحجؤ رم أكوالصبر 

الذهلي؛محمد بن إبراهيم حدثنا العزيز؛ عبد بن قريس بن احمد حدينا 
ايرب:بن يحيى حدينا خليل: بن احمد حيئنا 

أحدإليه صنع إذا أدهم بس إبراهيم ءكان نال; عيي أبي ممن 
عاليه.يممصز أو يكانته، أن عر ■زص معروئ 

بيتأؤيد وأنا حمار، عالي وأنا يرنا فلقيني عيي• أبو نال 
ثفاحا، دواjيقل ؛أربعة اشترى وند نال؛ ارالرمiة٠، من حائيا المقدس، 
^ا،تحمل أن أحج، عيسى• أبا يا ت فقال وفاكهه، وحوحا وسثرحلأ 

إليها،هذا توصل أن أحب ت فقال لها، كوخ ش يهوديه عجور يإذا ت نال 
عشأكافئها أن فآحئر ءندهال"ا،، فبيتتس يبم وأنا مررُث، فإنني 

الكديذي•وأسدني .وآج 
ثديحيث عئم المعرون، يذ 

حزاةلها الشكور ثكن كفى 
كفورأم شكور ها نهمنل

(،)ُ

الأيب:اهل بعض وأنسدني .|_ئلوا 

برةثكر عن للعجز يبأي رهث 
اسطعتهنطاع شي، كان ولو 

ااكفونر؛أكمر ما الق ومحي 

مزيدللشكور مكري فوق وما 
شديدتطخ ئلا ما ولكن 

الدرهم.ندس وهو -، •دانق• جمع - م.ايق )١( 
واكرض.آوم اى: )٣( الماء. ني نص: )٢( 
الكفور.كفر يعلم رال؛ت اي؛ الدي؛ يمعتى؛ - هنا - اما، )٤( 



١لفضلاءونزمة السلأء روضة 

ؤيحمدالنعمة، يشكر أن المرء على الواجب هي.' جاتم إبو نال 
ؤإلأفبالمثل، ؤإلأ ا، فبالضعففدر إن _، وءلاةته ونعه حسب، على - المعروف 
اللتحزاك ١٠ت وقوله بالشكر، له الجزاء بذل هع ، ءنار0 العمة يوقؤع فالمعرفة 

الثتاءره.في أبلغ فكأنه العدم، عند ذللق، له قال فمن ح؛نا*، 
رحلتن:أحد من يكوف النعم وكفراف النعم، كمن ض الماس ومن 

يركنالم لما عليها، والجازاه النعم بأسالتا له معرفه لا رج!؛ إما - ١ 
العشرةلمراعاة المممد س فيه 

فعله.على الخناقشة وترف عته، الإغضاء وجبؤ كن«للئ،، كان فإذا 
انحفاياالعمة، يشكر لم عقل ذا يكوف أن الاحرت والرحل - ٢ 
لأحدهما.أو لهما ه نففي وتهاوثا للنعمة، واسحقارا بالنعم، 

والخروجمثله، فعل إلى العود ئرق العاقل على يجب كدللث،، كان فإذا 
يهحيرة له كان إذا - ه نقعلى باللائمة 

محمد:بن علؤ آسدني وكد .!جج 
سكنفما منهم المعروف كتم فمن حمدو إءلأبي المرء شكر علامه 

تجرأد حان سيسي الذب فما فخاض حيئا نال صديقي ما إذا 
كفرنن، أكرم حيث نلؤم نإني كمرة بعد أكرمئه إذا ولكن 

حبيب:بن إسحاق بن محمد وأسدنى .وآج 

شكئ!فلا الكثيز آعيث، أئ وإن شكرتم القيل سن أنا إذا 

فقال،، معروئ، إليه صنع ُمن يالآت اش. رمول أن خه نيد بن أسامة عن تبتج )١( 
٢(، ٠٣٥)اكرض رواْ صحح: اكاء«. في ابلغ نقد خيئا«، الهُ اجو-\ك لفاعله: 

العلامةوصححه ءري_،ا، جيان احن الترمدى: الإمام ونال (، ٣٤١٣)جبان وابن 
الألباني.والعلامة الأونووهل، ئمب 

والإحان.العثرة ليراعي وفاء عنده ليس أي: )٢( 
ثانيه.إليه يصن فلا حاله، عدا نن العام، وجد إذا أي: )٣( 



اسنائععلى المجازاة على المحئ ذكر 

عدوبه اعتدرت فيما لي لكن رئي حقوقكم قضاء في نفي لمت وما 
الثكننلزم أن للمرء لأستحب إني ؛ ٠>،هاتم ابو قال 

والاهتمام_، فيه المدر دوى من المنعم كان إذا - نضائها غير من فيها والمعي 
إذالإحسان؛ معل على يزاد الحروف، ياق رثما الاهتمام لأن بالمناع؛ 

و4مهتم غير وهو الناس، إلى يصهلنعه والإحسان لنمه، المرء يعمله المعروف 
.متكارْ وهو الإنسان نعله وربما عاليه، مشفق ولا 

الاهتماميشكر فالعامل ود، وقفل عناية لإط من إلا يكون لا والاهتمام 
.للمعروف سكره من أكثر 

سلبمازتبن العرير عبد 

معروفبالمعروف اهتمانكؤ إن به عممت، معرويا لأيكرثماكر 
مصروفالمحالوف ر إكث فالشيء قدر يمصه لم إن ألوملث، ولا 

البغدادي:زنجي ابن وأسسي وقثتج 
الغةنل١،مستدعي الشكر وتضح ا صئعهمن النعمه بطل 

،٢١٣١اشى الفض نز ربما حارتا فها الشكز فاجعل 
محمدبن اش عبيد حدثنا زكريا؛ بن محمد حدئنا محمد؛ بن عمرو حدثني ■.رغآج 

العيشى؛

فيانصرف لما — هبيرة بن عمر امث قال؛ محمد، بن علي حدتغا 
ينجي، أن[ر ]أسأله والذي - لا تقول قيس مجن امرأة فسمع _، ءإريق< 

,نجوت!( قد أني وأعلمها ، معالئ، ما أعهلها غلام، يا ت فمال _، هبيرة بن عمر 
التوفيق•ربائب 

الأحوال.مد_، المر: ممرئ. انمه: بملز )١( 
اصتخرج-ابتنت )٢( 
الأشراف•.من المحاصرتين بين ما )٣( 



الفضلاءونزهة العقلاء روضة 

الرعيةورعاية الرياسة سياسة عي، الخث ذكر 

حيتناالعنJريت العظيم عبد بن العباس حيتنا ئحطية: بن اف عبد حيتنا ".ؤيج 
قال؛سار' بن اش عيد حلتنا سنيان؛ حيتنا إسماعيل: بى مزمل 

رغ،اكلكم رمحوداش قال I يمول ]ه[ عمر ابن سممت 
عنهم،زيل ومرعيه، على رغ فالأميئ رعيه، عن سيول وكلكم 
بمنعلى راعيه والمرأْ ؤول'ءنهم، موهو بيته، أهل على رغ والرجل 
عنه*لإ،.مزول وهو محمد•، مال على رغ وانمد عته، مزوله وهي زوجها، 

راعكلأ بأن ه الممعلمى عن الثنه عومب ه؛ جاتم ابو تال 
لرعيته،التعاهد لزوم راعيا كان من كل على فالواجب رعيته، عن زود م

تقواهم،المالحين وراعي العقل، الملوك وراعي العلماء، الناس فنءاة 
زوجها،المرأة حارس أن كما والدم، الولد وراعي معلمه، المتعلم وراعي 

رهمته•عن مزود الناس س رغ وكلأ مولاه، انمد وحارس 
الرعاةأرقع وهم لها، رعاه هم إذ للملوك؛ الرعية تعاهد يجب، ما وأكثر 

يراعوالم فإذا ناحيتهم، من وحلها الأشياء وعقد _، أمورهم نفاذ كثرة ل- 
فيعالم هلالث كان وربما وأهلكوا، هلكوا لرعيتهم، يحتامحلوا ولم أوقايهم، 

4احد.ملك ناد 

داودوأبو (، ٧١٣٨)والبخاري (، ١١١)أ/ واحمد (، ٩٩١)مالك رواْ ت صحيح 
من(، ١٧٠٥)والترماوي (، ١٨٢٩)لم مورواء (، ٤٤٩١)حيان وابن (، ٢٩٢٨)

عم•اثن ءن نايع ما الليث ْلرينا 



الرعيةورعاية اترياسة سياسة على الحث ذكر 

بونير،إلا الأعواد يطيقه ولا ، بأعوانإلا ملك  vilL•يدوم ولا 
إلاالونثر من ذلك يوجد دلا نصوحا، ودودا الونير يكوف أن إلا ذلك محم ولا 

والرأي.بالعفاف 
ولاالرعة، بصلاح إلا افاد يوجد ولا ؛المال، إلا هولاع ؛وام يء ولا 

العدل،بلزوم إلا يكون لا النللث، ناُت، فكأف العدل، بإقامة إلا الرعة تملح 
.بمقارنته إلا يكون لا وزواله 

إحسانعليه يخفى لا حتى عماله، أمور يتفقد أن ال٠لاJثا؛ على فالواجب 
قاتمايكن لم عثاله أعمال عليه حفي إذا لأنه نسيء؛ إساءة ولا نحسن، 
-،ؤيامة لا - امة ختكون افه بتقوى مشربه تكن لم رياّة وكل بالخيل. 

المحاسة.عر كالقاعا٠ تقوى عتر من الرياسة على والاحتواء 

بعضهم:تال  ١٠٤

هامالخهى الاله تشوى ولا دين بغير الرجال ردا،ارت، 
اشاسهصلى الجلوس من أذل تشوى غير من امة ييوكل 

الريامهترك اص_ؤ ريوحير ز عوأعر نل نمرئ، وأي
البسامي:محمد بن على آسدنى ولقد .ؤج 

نتخوفما كل تأمس ويسالث، بينهم العدل فاجعل توما ست إذا 
ئالموايسهم ناجمع لمالحود يشئئا قوم أهواء من حمت ؤإن 

حبس!بن عمر بن إبراهيم حسا الغلابي: حسنا محمد: عميوين حيتنا ".ؤيج 
قال:حيتنا القاضي؛ 

ستةله يكون أن للأمير سيار! بن لصر بخارستان مللث، قال 
ينعفإذا إليه، يلجأ وحمان يبرم، إليه ؤيففي به، يثق ونير • أشياء 
يخوئه،أن يخم، لم الأقران به نازل إذا وسيف -، فرسا يعني! - أنجاْ 

إليهايحل إذا وامرأة أحن.ها، نائبه نابته إذا المحمل، حفيفه وذخيرة 
Aلم إدا وطاخ همه، ألهبن،   j وتهه[اءمسا له صغ الهلعام



الفضلاءوتزمة اتعقلأء روضة 

والهشاشةالبشاشة يمرظ أن لالسفل1ن يجب لا ت ظه جاتم إبو د1ل 
والئخف،الخئة إلى يزم الإكثاز.نهما فإن د تقئ أن ولا لالماس، 

ئدوثهلأن يغضب؛ أن له ينبغي ولا والكير، العجب إلى يودى منها والإقلال 
لهولا استكراهه، على أحد يقدر لا لأته يكذب؛ أن له ولا حاجته، وراء من 
لأنهيحقد؛ أن له ولا معا، والجاء الأموال مع نى له عير لا لأته يبخل؛ أن 

المجازاة.عن يترئع أن يجب 
يالهوينال\-خوئإ ت وأعجزهم الثثلر، يخالثله لم من السالءإانت فأنضث 

العوام،.في ن>ا وأض 
حولهاالجيمإ أشيه من لا الجم،، حوله النسن أشيه من الالءلانت وحير 

النور.

افيتقوى بلزوم عليه، اض ينم من فيها وما الرياسة اسيقاء عليه ؤيجب 
إلاالدنيا في قوي من ما لأنه بعصا؛ بعضهم ؤإنصاف الرعية، أمور وتفقد 
ذللث،نمء الضعفاء، على قوته فضن السلهلال عرف، ما فمتى منه، أقوى وفوقه 

له.وهلاكا عليه حتنارأ، قوثه كانت، الأقوياء، نوة من 
صرعةلأن المغتر؛ القوي من لأمة الإلى اقرب المحترس والضعيمط 

اللأتكاثتمال.الأسرّ
ولاعليه، يندم أن يخاف، من ؛عمارس، سالطانه في يعجل أن يجس، ولا 

جرم•غير عاب؛>، بمن محس 
ععلمحاوزيت، ؤإن نفعها، تثلل قصّناث، إن بالنار، إلا او.الهلان أنثه وما 

منلا يليه، من نفع في أحيانه في الغين، أشبه من الم.العلانت فخير صرها، 
يلمها.ما أكلها الأنفي أثب 

وسالaلالوابلاص، كان إذا انملر من خيت - عائلا كان إذا - والسانملال 

الهلاك.الحاء شح الخن. )٢( اعلم. واه نه. المفرط اكأتي ينمي: )١( 
الغزير؛الوابل: )٣( 



الرعيةورعاية الرياسة سباسة على الحث ذكر 

جفإلى منهم أحوج سلطانهم عدل إلى والناس تدوم، فتنة من حير غشوم 
ديارهم.

بنالموئل بن مرجى حدئنا الغلابي؛ حدثنا محمي•؛ بن عميو حدئتا ولش. 
قال:ابيه، عن المدى، المتنى 

الجسدمن الروح مكاف الرعية من ®الوالي قيس• بن الأحتث قال 
بماءلا الذي الجد أركان من الرأس وموصع به، إلا له حياة لا الذي 

ا.معه إلا له 

الاودي؛للاقوه البغدادى الزنجي ابن وأسنني .لنتقا 
سادوارا،ي4ائهلم إذا نزاة ولا اكا>،مصلأنناةم لأ:طح 
اذأوتتنس لم إذا عمائ ولا _؛ إلا يثنى لا والست 

كادواالذي الأمر أدركوا اكى وموأعميه اد أوتتجئع إن ن
تنقادنيالأيرار تولت نإن صلحت ما الرأي بأهل الأمور تهذي 

يبدأأن - شيء كل قل - السالطان عر الواحن ه: جاتم ابو قال 
أمرمن اممن ، قلدْرفيما يتمكر نم خالقه، وبين بينه مريرته ؤإصلاح اممه بتقوى 

وجلمهال^،الأمور دل في عنهم مسرود انه ليعلم عذيهم؛ وريعه إخوانه 
نصوحا،عقيما عائلا صالحا وزيرا يتخذ لم ، وكثيرها قليلها على رمحاصب 

يقلدنم معلومين، وحدتا مستويين، وأعواثا راما.ين، بررة صالحين وعمالا 
سالمال وأحد وحناعله، الاقه تقوى عليهم ؤيثترؤل عنهم، له غثي لا ما عماله 
أهله.نى وتفريقه حله، 

حور،أو فهر س — فوفها فما — حبه يدخله بألا المال ييت، أمر يتفقد ثم 
كلعلى ومحاسب، منه، ذرة كل عن مرود فإنه رشوة؛ أو نهب، أو نيته أو 

•رمته علمه؛ي ممد،؛ )٢( الك؛راء. والمقصود: الأشراف، انثرا،: )١( 
وكسرعا.صغرعا وجلها: دلها )٣( 



الفضلاءوتزمة العقلاء لاضة 

سورةني - وعلا حئ - افن أمر التي اJواصع ني إلا ثخرجه لا ثم فيه، حثة 
الأنفال.

ومراطه، بيت ومجاوري الحاج، ومحلرص الحرمين، أمور يتفقد نم 
،..١اه رسول 

يعلممن إلا عماله من الثغور على يولي ولا المسلمين، ثغور يتفقد ثم 
دلاالناص ليغزي الدنثا، ني القاء من ءندْ آثن يكون اه سل ني القتل أن 

الثغر.سئلن 

ربتنالملمين بين التي والأبرجة ومرانبهم الملمين ثغور يتفقد ثم 
العدو،أحبار تتجسس لمين الممن أعثنا فيها ؤيقيم يعمرها بأن عدوهم، 

مالهم-بيت من عليهم ليجري 
فضيلتهم،ؤيعرث بععلاياهم، والأمار المهاجرين أولاد يتفقد ثم 

بهم.نال  ١٠نال إنما وأنه آبائهم، وسابقه 
منإلا لمين المفماء على أحدا يولي بألا الذكام، أمور يتفقد ثم 

يوجبهما بغير والحكم الهوى إلى الميل ويرق والعلم، العفاث منه يعلم 
العلم.

لمين،الموصعقاء والصالحين، والمودنين والقثاء، العالم أهز يتفقد ثم 
،احا ولأئزايه ابنا، منه أكبن هو ولمن أبا، منه سنا أصغر هو لمن وليكى 
بأنفهم.تفقدهم من أئن أميابهم ولصلاح أمورهم تفقئ في فتكول 

المدن؛إلى ستة كز في بهم يبعث أمناء، أقواما الرعية من يختار ثم 

أنهارالصحيحء في عنه ثبت كما .ث، الاره رسول لالمسجد، إلا تكون لا المجاورة )١( 
jLi الألصى،ومجد الخرام، مساجدت تلأنة إلى إلا ١^۶!ل الأ ؛

الشريفللقبر المجاورة جواز على شرعي دلل أي بوجد ولا هداء، ومجدي 
بعدنم ه، الشريف عسجده في لالمجاورة يدم، للمدينة يدم، قاليي -، اصه ح. 

«,صصص,دن.>0:هئمحثس 



اثرعيةورعاية الرياسة سياسة على الحث ذكر 

بها،ؤيخبروه ويو'م.1 أمانهم ؤيتفثدوا والحكام، العمال على ليشرنوا 
الحق.انع من ؤممث العزل، منهم امتحق ض تعزل 

فيللرعية ؤيرو النمصل١،، لطرح منه يميع لا مرصعا لنمه يجعز ثم 
•حوائجهم إله لرفعوا -، أمؤع كل مح، أد أيام، ثلاثة كز مح، أو - يوم كل 

أشيائهم.من عليه يرد فيما الدائم الحلم وليلزم الحدة، وليجتنب، 
زتبؤر:بن محمد حيتنا نحطبة: بن اهر عيد حيتنا رند 

ودونييكونوا لم الجاهلية أهل ُإن عياش• بن بكر أبو حنتنا 
حلم،متم إذا من يودون كانوا إنما خاء؛ لولا لثجاعة أحدا عليهم 

فيها،ا.معهم قام أو قضاها، حاجه نئل ؤإذا 
الأبرش•وأس-دني .ؤتج 

روونهاإليهم نيها ما دآبغفى آدم أولاد الحثاُت، سبخن يلد 
وميينفيه من عاليها أضر مبياله يثر يونا ابتليت وما 

ثلاثةفيه يكوف حس ،االروار«ةأ، اصم أحد يستحق لا ■ ظؤي هاتم أبو تال 
أشياء

العقل.١- 
والعلم.ِ ٢ 

ما_والممملق؛

تأشياء متة عن بعرى لم 
الحدة.عن ١- 

مآ_والعيلة.

والحد."اؤ. 

؛-والهوى•

اعلم.واه الأوراق. ش عليه ثري الي الثكاوى لماع أي: )١( 



الفضلاءونزهة السلأء روضة 

والكذب.ه_ 

المشاورة.وترك - ٦ 

أشياء:ثلاثت الأوىت دائم عر ساسه في ليلزم ثم 
■ا-ارمحتيالأمد 

الأشياء.عر ٢-والصر 
الممن.مل-وضل 

وتشقتتقليه، عليه عمي — ملطان دو وهو — الأشياء هذه عن تعرى فمن 
أموره.عليه 

تلبهصر ضوء من نقص الخصال، هذه من حماله فيه يكن لم ومن 
.نحوهاأموره في الخلز ولحل طها، 

مائلإلا لهم ليس عميان، حماعة كمثل والرعية؛ الرئيس مثن ؤإنما 
حليئاكان ، ^\ iajوالهلمهم ^١، ٠٥١الناس احد القاند ذلك يكن لم فإن واحد، 

معهم.وعئه أمحاقهم فيها ى.ق ، وهدلأ في ؤإياه يوقعهم أن 
فيصلاخه الش الأربعة الأشياء عن ثغفل ألا السلطان: عر والواجب 

وهي؛فيها، لدنياه دينه 

محمي•بن اش عببب• حدثنا الغلابي؛ حد،يا محمد: بن عمؤو به حيثنا ها 

بنهشام عنعف من يوما الرهرى *حرج نال؛ المدائني حدتنا 
تكلمكلماي، كأرح به سمعت، ولا كاليوم، رأيته ما فقال: المللثه، صي• 
لهتال قال: هن؟ وما له: فقيل المالك،ا عبي• بن هشام • Upآما رح)؛ بهن 

ملكلث،،صلاح فيهن كالماي،، أرع عني احثظ المؤمنين، أمير يا رجل؛ 
نمسلث،من تثق لا عي•؛ Jعد•ن لا نال: هاتهن. نال: رعيتلث،. واستقامه 

اليئ;.الزسأ: )١( 



ايزعيةورعاية امٍياسة سياسة على لحن ا ذكر 

المنحدوكان إذا _، سهلا كان ؤإن - المرتمي دغ-ثدائ، ولا بإنجازها، 
،،للأمور ؤإن العواقب، فاتق جراء، للأعمال أن واعلم وعرا، 

•حذر® على فكن 

بنالسصر وأسدني .ؤتج 
ئاعايؤر اتتآن ى إلوا انكذ ماس ناللاء ب
ةاعطوالالمع وحنا والمهم ر الأمحن، ب

عنأوتبجا نن لأن الإمارة، طلن للعاقل بمب لا ه: هاتم ابو تال 
•عليها أعين الإ مغير من أعطها ومن إليها، لكد ألإ م

وهيالكلأ، دأحئللم لا الشديدة الريح لأن فليحترز؛ بالرياسة اشتهر ومن 
البنيان.ومشيد الشجر دوخ تحئلم 

وليصعلغالرأي، ومائة الرعية صلاخ المشورة في فإن المشورة؛ وليلزم 
يجيئ4أن منإ والمعروفه، الصناع على يقدر الذي الونت، في كافه الناس إلى 

.عليها المدرة فيه يفقئ الذي الونت، 

منلأن والوزراء؛ والمادة والأمراء الملوك من فبله كان بمن وليعتبر 
تكادلا فيها الممل فأحر الفرصه أمكنته ومن فاته، فأصاعه جيم بأمحر ظفر 
إليه.تعود 

الدنيافي التفاحر لا بالميل، والممد الحق، فود هي إنما لملنه وال
.٢٢٧٠٧١واستعمال 

الجدل.ي؛الرحمن عبد بن خْااب حل.ددا القرازت سعيد بن محميه حيتنا ولقد 
تال:سكّان، بن افد عبد حيئتا 

منإلا يسودون لا الجاهلية أهز ®كان ت الخلاء بن عمرو أبو قال 

أعلم.واه الإأمان_ا، صد )٢( المفاحاات،ّ الشامح،: 





الرعيةورعاية الرياسة سياسة طى انحس ذكر 

لكنورثما ثمرتها، طيب هلاكها سب لكن رثما الحسنة الشجرة إن 
منيمنعه حتى يثقله لأنه حممه؛ سن، - جماله فيه الذي - الطاووس دب 

الهرب•

تكوفإنما الأنهار لأن ه؛ نفعلى التغير بأمن لم اللطا0 صحب ومن 
نعودأن على ملحتا، البحور ني وست، فإذا البحور، إلى سءتّئا لم عا عذبه 

غشاوةإياهم غسيانهم وكثرْ علمهم، تور فى زيادْ الملوك أبوابه عن العلماء 
• ٣٠^؛ءر 

ؤإذممدهم، يأمن لم زايلهم ومن __l، يأمن لم اJلوك صجب، ونن 
منبدا يجد لم شيء عر عزم ؤإن مخالفتهم، فيها يأمن لم دونهم الأمور قطع 

الحدة.الملوك في شيء وأسمج 

بىيحيى حثا الصوفي؛ الجبار عبد بن الحسن بن احمي. حيتنا ولقد ".ؤثج 
قال:ا1دوري، سعيد بن اامدارك حسا معين: 

فيالحدة فيه! كى فيمن شيء أنبح هى جلال أحمس ت يقال كأن 
فيوالحرص اشي، في واليغز الحم،، ذي في والكنن السلطان، 

الشحلا،«.في والقرة العالم، 
عموما،وأدونهم هموما، أعفلنهم القوم رؤساء فه! جاتم ابو تال 
وأنكاهمأحرائا، وأشدهم عدوا، وأكثن٠م عيؤتا، وأشهرهم نلوبا، وأشعلهم 
-عنهم افن ينمق لم إن - وأشدهم اثا، حالقيامة في وأكثنعم ،، أشجائار 

عازابا.

ناصحعفيمه ونير اتخاد I اصبابه على اللطال به سمميى ي ما أحن وثن 

•- اعالم واة - الصابئ هنا؛ بارال٠توء٠ المتمرد )١( 
وآلاما.احزاثا اءفلهم اي: )٢( 



الفضلاءوترهة العقلاء روضة 

أعانه،ذكر ؤإن ذكزث، الأمين عمل إذا الونين نإن -؛ له ذكرنا تقدم ما لى ع- 
إلىالمحبب فهو نئهله، هياعئ أراد ؤإن صده، سثه نمه له سولت ؤإن 

يعانهم.له والمستجن، الناس، 

اميتاادس-محمد بن علؤر آتشيتي ولقد .ؤئج 
لوني—رليه فذب الإل فحش ئضاء الأميئ سي ^١ 

الأميرتذكير اس نالأمور - تولى إذا - الونير على لأة 
وامتحنلطان، اليغشى من كل على الواجب ه: جاتم ابو مال 

ذنتا؛حمه نى التقصير ولا إغلاظا، إغلائله ولا شتتا، شئثه تعد ألا بصعب: 
منرنيعه منزله الوالي أنزله فإن ؤيده يماثه تعلت، العزة ؤيح لأن 

'jsفي الدئء والأكثان ، الخiق١٢امملأم معه ولجانب بها، يثقن فلا ه نف
تونيرهني يجتهد بل الوحشة، أثارت كلمة نرب اط، الأنبوكثرة ونت، 

والمداراة،ياللين غضبه سمكين في فليحسن غضمب، فإن الناّس، عند وتعغليمه 
٠لهمحه سبيا )كون ولا 

الغلابي؛حد>دا محمد: بن عميو حسا وك• ■.ؤثج 
بنجعفر إلى جعفر أبو اادع>ث، قال! أبيه عن عائشة ابن حاوتئا 

بعدمرة المدينة أهنأ تأملت، ند إني أمر، في أمحتشيرك إني نال! محمد 
نأحرقأبعث، أن رأيت، وند يعتبوزا ولا يرجعون، أراهم فلا أحرى، 
الللث، ما فقال! جعفر. كت، فترى؟ فما ءيونهاأ"ا،، واعور نخلها، 

إنالزمنين، أمين ا تال: قل. قال: تكلمت،. لي أذنت، إن قال: تكلم؟ 
ؤإنفصبر، ابتلي ].[ أبوب ؤإن نشكر، أعطي زم[ سليمان 

أك،)١( 
أي)٢( 
أي)٣( 

سلان.

>فيها والمحّة الود غيه ثفلهر والدي النفاق كلام 
ماءما.ام، 



الرصةورعاية الرياسة سياسة على الءس ذكر 

يعمونالذي النسل من افن جعلك وند نغمر. يدر ت.ل[ يرمق 
وسكن،،.غضه فئلفئ ت نال ؤيصقحون. 

سعيد:بن إبراهيم بن محمد حيتنا ااخلأدى: علي ابي بن محمد حسي 

استمرتالما  ijuأبيه، عن فروة، بن حميد بن محمد عن 
_،شكالة بابن المعروف — المهدي بن إبراهيم دعا الخلافة، للمأمون 

تإبراهيم فقال الخلافة؟ تدعى علينا المتوثب أت فقال! يديه، ين فونفح 
أقربوالعمؤ القصاص، في ئخلخأ الثأر، ولي أنت، المؤمنين، أمين يا 

ذقت،ذي كث جعل كما ذب،، ذي كئ فون، افن جحللث، وقد للتقوى، 
ولقدبمقل، عفوت عنوثر وأن بحق، أحدث أحدت فإن دويلث،، 

فأمرجرمي، من أعظم جرمه كان برجل أتي - جدك وهو - أبي حضرت 
إنفضالة؛ بن المبارف فقال _، قصالة بن المبارك وعنده - يقتله الحليفه 

بحديناأحدثه حتى الرجل هذا أمر في ني بتأ أن المزمنين أمير رأى 
مبارك،يا ، إيه قال؛ اطه رسول عن به يحدلمر الحسن من سمعته 

نائيالقيامة، يوم كان ®إذا قال؛ . اممه رسول أن الحز حدثني قال؛ 
منإلا يقوم فلا الخلفاء، من العائون ليقم آلا؛ العرش• بطنان من مناد 

عنه،وعفوت الحديث،، قبالت، قد مبارك، يا له؛ الخليفة فقال عفالأى. 
علبما•لأحد سل فلا -، الرجل أيها - اخرج 

هاهنا®.عم، يا هاهنا، ء؛إ، يا المأمون: فقال 
الرجؤغلمين: المأمون ثلمي من على الواجن، ه: هاتم ابو قال 

لنكله، من فيه هو ما يليه كلأ وئلننة؛ لحفلة كل في وعلا جل افه إلى 

٠كلاماكء من ٠زدن١ ت الكلمة وأصل وأعينتي، أخرني أي•  ٢١)
لممن وتيه الرشد(، ت محل -  ٥٢٤رآ/الإي٠Lناا ارشعب في البيهتي رواه ت صسف )٢( 

محققتال كما - يعرفوا 



الفضلاءونزمة السلأء يوضة 

لمنوالمجازي فللم، ممن المنتقم هو وأته وسلطانه، وقدرنه اض عظمة يدكن 
الدارين،ش الخير اكتاُب إر يوليه الذي لوق الإمرته ش فليلزم أحن، 
هوما شكر عن زول م— محاله لا — فإنه أشكاله؛ من نيله كان بمن وليعتبر 

تنال . المصطفى إذ ابه، حعن زود م- محالة لا - هو كما فيه، 
ورزتثلتؤالخير، على أحمئالث، ألم ت القيامة يوم - وتعالى تبارك - افث *يقول 
ذلاك،؟ألى.شكت فأين مقول: بر. نقول: ؟ ٢١وتن:ع مأس وجعلك اس، 

البغدادي:زنجي اس و١سدني .0إقا 
وأسنأشقى الصدر في صالحت، إذا موئئ الرجال أسان، يدبر 

ممكنوالأمر تخشاه ما وئحسم لليثه ليما ثحتاط أن العقل من 

الجاهليةكيراء عادة على - الغنائم يخ احد t رح ٠ ربنا تهمّتر ٠ تراص ، ١ ل 
(.٤٦٤٢)ج!ان وابن (، ٢٤٢٨)والرذي (، ٢٩٦٨)ملم رواه صحح: )٢( 



باظيوتقثيي اندسا ذكر 

لأخئليوئ^ل؟ها انمفا ذؤكر 

بنهانئ بن اش عبد حيتنا الملام؛ عبد بن اث عبد بن محمد حيتنا .ؤق[ 
اادرداء:ام عن عبلة، آبي بن إبراهيم عمه عن ابىأ حلقا ،؛٧<: أبى بن الرحمن عبد 

معاشأصح *من اش رسول قال ت نال ]ه[ الدرداء أبي عن 
انمتٍا.ل4 حيزت ؛كأنما يومه، قوت عس ٠^٩^١،، م آبما دنه، يم 

فإنهذوتاك، ودارى جوعتك، د ما منها يكفيك جغنم، ابن يا 
مخ.تركتها دابه كانت ؤإن فذاك، تلمنه ثويا يكى 

حسابالإزار فوق وما ١^٠٠^٢،، وماء الخز، قلى 
وزهرتها،بالدنيا يغض ألا العاقل: عر الواجن، ه: م أبو فال 

الينفئع - وصبهلت والعيال. الأهل -ت الراء وصكون النين يكسر - •يريه ، ١١
اي:_؛ والراء الين بقتح - رمربه• ابما: وصبطت • اي؛ ؛ - الراء ومكون 

(.١٠)ب/ه، الأحوذياارثا>قةانغلر؛ سه• 
وعاء.-ت الحاء بضم - الخ_، )٢( 
يعرف،لم من ونيه ازثان(، ٍل: - )T\/٧ اليهقي رواه اكمام ا يهل. - ضعيق، )٣( 

ابن•يا دون ادم..ا ابن ابا بلفغل: الميهقي عد ورد وتد الابالمل، بمحدُث، ومن 
تحس وهو ، الدنياء له حيرت •• ٠٠توله• حص مخ؛صنا الحديث ثبت وتد ٠ جعشم-ءا 

(،٤١٤١)ماجه وابن (، ٢٣٤٦)واكرمذي (، ٣٠٠)النرد• •الأدب ني المنادي دوام 
الألباني.والعلامة الترمازي الإمام حش وند ه، محصن بن اه عبيد حدث من 

من)ْ/ه؛آ(، •الحلية• ني نعيم وابر (، ^١١١٦- الاحتمار ؛^•١ - حثان اين ودوام 
•الإحسان•ئي الأرنؤوءل معيب العلامة بشواهده وحسنه هع، الدرداء أبي حدث 

)آ/أ؛؛(.



الفضلاءوتزمة العقلاء ؤوضة 

ينزلهابل الدائمة، واشم ؛^؛، ٧١الآ-؛مة عن بها نيشتغل وتهجتها، يحنها 
عمراثها،يخزب ثناء، إلى مير - محالة لا - عاتبتها لأن افث؛ أنزلها حث 

متكبررئيس يبقى فلا حضريها، وئيد بهجثها، وندب سكادها، ؤيموت 
يمترونثم المنايا، كأس عليهم ليجري 1لأ محتقر، مسكين نقيت ولا مؤثر، 

ثمالمتاء، إلى البداية في عليه كانوا ما إلى يرجعوا حتى ملون، التراب، إلى 
الغتوب•علام عليها ومن الأرص يرين، 

صغتها،هذه دنيا إلى يطمئن ولا نعتها، هدا دار إلى يركن لا فالعانز 
بشر،نلب، على حثلر ولا سممت،، اذ0 ولا رأيت،، عيي لا ما له ادحر وند 

الكثير.ذللث، موج، ؤيرصى القليل، مدا بترك فيضن 

إبراهيمبن يعقوب حيتنا إسحاق؛ بن المسيب بن محمد حيتنا ".ؤئؤ 
تال؛الييدقى 

تيقول الحاريث، بن لثن سممتا 

رلأ-لأموالمابصومحدك و\ئو محلى الدنيا ني اس لا 
كانيهائت نمن قشبهما له سسمس كنش أمئ نات إن 

أحمد؛بن شعيب آسذنى ١لكريرىث وأتسدني 
■،وى لخ^اا زد بن ن لسلسما 

شجاننمودي المرء أذ نز ألم 
مر؟الموُت، من كآئا ذائق نبن 

ائقومحثيث راد منهم 
الهميورُث، مإلا وارث، رما 

إلفثضح إلا ألث، ولا 

ض.ند: )١( 
يرحل•يدلي؛  ٢٣)

تث،لملارحال المطايا وآن 
سترنن،مثلها أحرى وأحز 

سيشرئهيوما المويتؤ بكأس وكل 
سبملث،وشيئا إلا الن، ولا 
لوتدعن، يبيد إلا يعمه ولا 

•تحزن تأست )٢( 
الثجّإ.^،: ١١)٤( 



بامبهاوتقلبها الونيا ذكؤ 

جثهوالمماث تنائي من رما 
بغربةأقاموا أصيائا الغاس أرى 

حلية؛سريتهاغردي بدار 
درمحايريحون لا دنيا يذمون 

مذيقهمدءلردا طورا مرهم 

منعيجإلا العصران يماورما 
وئفلبوااثه-ا آبثغأليهم 

وجربوادوالا نيها ء-اينوا ومد 
اوJحالبر ثذم كالدئيا أر نلم 

حرمحامكاد نضءاس 

الغلابي؛حسا محمد: بن عميو  lj_؛

فع، مريقا رجل عاد ت قال العيشي محمد بن الأله عبيد 
•الت ناحة من يقول نائلا 
سل؟ما ت بحرص الدنيا ججع الذي المال ذا الدار: رب ناد 

محسا.فأحاه

دار،ا واهمدار ني ان ك
حرىكان الذي بيمئع لم 

زائلكظل ا يدنالإنما 

انمقلثم باتي عللئه 
الأجلحل إذا المال مزخطام 

قاصمحلعاليه شمي طلنت 

مكتوب:بطورست1ن حجر على رأيت فؤغ؛ هاتم ابو فال 

وصرفربص نصفان: والدهئ 
وخزتذل انمان: اس والن

بجنيل ولزول يار هن
بجزذا ض الضن وكل 

ومرفخلو لونان: العسس 
ودربر ت جزآن ئطئ وال

وشرنخير ت ان يومبومك 

مضمن على الزماذ كذاك 
الأبرش•وأنسدني .ؤئج 

ارعموة ما وءمصارهنا يدنالا مإن
احمراره يفاعم ن

وراءعااللهث يتركون لا أنهم واJقصود: لثها. نوعا؛ )١( 
الشيء.يه يكوى ما الكاوي: اوجاع. مضيض؛ )٢( 



المضلأ،وتزهات العقلاء روضة 

\ءتو\وسب إذا فاة وناه رمإذ 
انالمهسح-وه م نأتي ي—ل ي لالموكيلك 
البغدادى:زنجى اين وأنسدني .ؤئج 

،٢٣محلى الدمن يم لا نما ا مإذا الدهن ءم الا 
أمر؛إلى الدمن يسرف 

كشر؛على آصعايا تزداد 
نمروعلى ا ائإيميزداد 

لدل؛على دجله بنعل ي

نآمه لور أمماوم_ن ال
أموالنالي بر كانكم 

يرممه ليس لن زموم
لأ.مزلممنامبجس

وأنسيني.ثئج 
محيومه لمالإلا دمر لاا 

ئومليموت نوم جس عي
ونومه يفغلإلا والمجس 

لومعالمه ما ناض والدمن 
حيثناالحواري؛ أبي بن أحمد حدثنا سام: بن محمد بن اش عبد أتبأنا 

قال؛الموصلي، إسحاق بن محمد 

أوانفي ذا>سكثنمها ،، الةر كا،الاحرة ا1دفاعه أبوحازم! قال 
لأإلىةاولولأإركثير«.مها محل لم لوجاءأواننفائهال٤،، فإنه كادا؛ 

يعومون،أمواجها في والناس طئاح، بمحر الدنيا ه؛ جاتم ابو فال 
يصيرما كذ لأن . مها أشبائا أكثن وا للأنام. ادام ضرتها أمثالها رفي 
الدنياأوتي فمد ثلاثه، أشياء الدنيا من أوتي نمن يثبهها، منها ئناء إلى 

حداع،كل إلا منها بشيء يغتر لا والصحة*، والقوت، *الأمن، بحذافيرها؛ 
إلاإليها يركن ولا 

الرمان.طول المم ومكون الزاي بضم - دناه )١( 
رماتهIني المرء يوات لم أنه والمراد؛ أعرض. • با )٢( 

.لأثاريلها)مكا.دء:
الإنالضا.اوون.;التحاق-يمح )٤( 



بأميهاوتقنبها ذكر 

غيرهعن نلب ما وأل باق، غير عليه لغيره يق لم ما أن بملم فالعاقل 
أحرىالدنيا لي للعاتل الأجرة ني يالي يعود ما إلى فالقمي عليه، يرك لا 

فيعليه يقدم ما تقديم غير مجن لها والجمع بها المن فمد في الملوك من 
بأهلها،بتقلبها والاعتبار بها، الاغترار وترك المالحة، الأعمال من الأجرة 

الأبد.حياة لغير إفناتها من أعنلم عص ولا الحياة، مجن ^١ ٥٥٠أعظم شيء ولا 
—،لديد.ة كانت ؤإن — الشهوات فاليجتنب حرا يكون أن اشتهى ومن 

الشهراندكئ اللذيذ، هو نافع كئ ولكن بنافع، ليس لذيذ كن أن وليعلم 
عنباقي والاستغناء الجنة، الأرباح وأعفلم ئمل، لا فإنها الأرباح؛ إلا مملولة 
الناس.

المسامي:محمد بن علي أسيني ولتي 
بدائمليس المكرو• حالة على نإنه للزمان بمبمر }\ىؤوب 

مكأحلأم كانت انقضت ما إذا بسبمايب اض أفلنا تدون 
مادمدسمه )دان أجل إلمى ونشيه رانمعائئ ذهإ نررت 
العظائمالأموو إحدى نزلت، إذا واسمن فامتئن الناس دون ويالله 

JTO. ]الواسْلي:إسحاق بن محمد واتسيني ؟

نيرئبعيملو وذا يحط مدا رتب على الدنيا س م والناس 
ينقعلعموف كل المجر واير به حييت يو فيما اليكز فأحلص 

بلال:بن المتت۵در واسنني .ؤهج 
سروم ليساء وم ليا غليبموم ا شعليجوم ن

ندندسنيخمُدام الأنبمي أدض ثداك 
عناش، عبيد بن الوارث عبد حيئنا الجييدت بن اث عبد بن محمد ١نبأنا 

سيعرتعن اش، عيد 

ومنتظريستكمله، لا يوما متقبل من >اكم قال: عون عن معن عن 



اتفضلأءونزهة السلأء يوضة 

•وغرووْ* الأمد لأبغضتم ومسيره، الأجل إلى ثفلرون لو دوى، لا غدا 
مزلتها،الدنيا إنزاله إلى للعاقل ١^ بن اله: جاتم ابو قال 

هوالمقيم؛ والنعيم الدائم للعيس منها تدر ما تقديم *ع إليها، الركون وترك 
طودلأن وءلنفة؛ لحظة كل في عليه الموت ورود ومرائبه الأمل، طول ترق 

رآه*من وحاب رجاه، من أحلف، كالئراب الرجال، أعناق قظعت، الأمال 
السالفةالأمم من مضى بمن الدائم الاعتبار مع تركها، يلزم فالعاند 

إلامنهم ثقي فما أنيازهم، واصمحلت، اثارهم، عمت كيف، الماضية، والقرون 
لجمعهمبمهم علم، نادر هو ٠>، محال الرمم، إلا ديارهم ثن ولا الدكر، 
والعقاب،.للجزاء 

قال:الغلابي، أنشينا قال؛ محمد، بن عصو أنشئنا ولقد 

تمابق بن( مهدي أنفدني 
داروطراوالدار يجنننا والدهر نهل ذو والعيس ءلهرمحا على كثا 

الكفزرإ،بطنها قي ثجئغا فاليوم ألفتنا اسري ذو الدهئ فغرق 
واسالأمام آددبْ ؛تام أحد عش يقي لا الد> كذلك 

اابغدادى؛اش عيد بن محمد وأن،؛،دني ".ؤهج 
آحزائا؟!لدهر لءستف،ئا الأمي حاليم، نجفى مض حض 

ااد>لنمائاولأمن،ساا نمتمالحزن ئلأنئ؛ 
اماآحيمدمئ وند طورا الدهئ تضل ئد 

اوانوخذارا غزال ا محادمث، ص جئ ما على فاصسن 
ااواااث،سبىالأوميالءلم خ اس وآمن 

الغلأبى•آنسدني قالت محمد ين( عميو و١نسدني ".و؟ةج 
البلى:عيية أبي لأبن 

الأمور.تقلب ت التصريف )١( 



بامبهاوتتثبها 

اهمسواإن ب همجرة رأى إلا ابمكرا دلا حي هملى ط ح رط 
^١١،لها غرم في تزر حض \}وتمو\سمو1 م ظ أتت ولا 
اسناتكتم لم آمها محب ص أتمها والأيام اسلتي إن 

بنالحسن حيتنا الجسد: بن إبراهيم حيسا العسكري: سعيد بن علي انبانا ^؟^٥^ 
تال:الجرحاذمرأ سعيد 

بنيمن امرأة اكانت يمول؛ - حكيم بن الصلت - مريم أبا سست 
وصعتند يوم ذات س فينا ست، كذ مطن وكانت متعتدة، إمرائيل 
عنبالأكل ينشاغز حبيبه بمحب مجب تقول• جعلت يديها، بين إفطارها 

عنيأكله متشاغل وهو حبيبه رسول عليه يقدم أن فيوشك ا محبه خدمة 
محنهممث فلا حدمته، 

يديها،بين إفطارها وصعت، ثم قال؛ مطر. لا مدة كدللث، فمكثت 
الوجهجميز الثيث، ناحية من شاب ؤإذا تقول، كانتا مثلما تقول وجعلتا 

_،اه وليه يا أو - الد حبيبة يا اممه ورحمه عليلثا ملام فقال؛ الريح، طينا 
ملأ،ا ىلت: الموت، ظذ أل فال: أنت؟ نن الملام، وعاJلأ، فالت: 

فدرأيتني فإذا ربي، فيها أناجي مجده أمجد أن لي أتأذن الموت، 
ولمت،نم إلمنارها، فنحت، ذلك،، لك، قال: روحي؟ قبفستا ذلك، فعالته 

^٢،.٠١٠اجهادها في روحها فقبض فسجدت، 
دبا؛^١^٠^،•

الأمور.تقلب ت - الياء وقنع الغين، بكسر - البئر )١( 
تعال.اه بإذن أجلها -انص لكان الخير سا صح لو )٢( 



الفضلاءوتزمات اسلاء يوضة 

الطاعاتوتقديم ال4وت ذكر لروم على الحث -كز 

اكثمبن يحيى حسا اJسLJدىت ،مليمان بن محمود بن اهذ عبد حيتنا *.ؤعج 
سلمآتأبي عن عْررء بن محمد عن موسى، ين الفضل حثا تالأت عيلأن، ين ومحمود 

ماذمذكر *أكثروا اش رسول قال ت تال ]ه[ مريرة أبي عن 
\ووح

ذكرناما رعاية إلى يجأ أن العاقل: على الواجب ه• هإتم أبو فال 
كلها،الأوقات على الوت ذكر لزوم . عذاكتابما في . العمل ثنب من 

بيندواية رص^ الموت إذ كلها، الأساب في يالدنيا الاغترار وترق 
ؤيذوثبشربها أن روح ذي لكل بد لا عليهم، بها بدار وكأس الغنمح،، 
ومزيذالأوقات، ومكدر الشهوات، ومنعص اللذات، ماذم ومو 'لعنها، 

العاقات.

سلسان;بن العزيز عبد آنسدنى ويتد 

سميتهاما •سالث، نفي ئحاذر مهرت، مغلث، ما t_•)^، هاذم أيا 
نميتهابعسى سآتي ونقم أتمس بين منصت، المنايا رأيث، 

التابع.الهائم: )١( 
U-؛وابن (، ١٨٢٤)واكائي (، Tir«U>والترمذي (، ٢٩٢)٢; احمد روا. حن: )٢( 

والعلامةالترمذي، الإمام وت (، ٢٩٩٢)جنان وابن (، ٤٢٥٨)
الأوا؛ياالملامة رصغء4 الأرنؤو»ل، 

الشح.تيم الض المعرون الألة الئ-ص: )٣( 



اثطاعاتوتقديم الموت ذكر تروم على انحن ذكر 

>-؛^^٤١١واسيني 
غردوني سردوْ بمن اهمد تَرو ض آث عاش من إن 
سررومى عاقلا كان إذا ت والمر المعاين ندكن لمن ما 

ت1ل:سابق! بن نهدي حدذذ1 الغلابي: حييتا محمد: بن عميو حسا هؤثج 
الأياتت oJUkنمر على قرئ 

حطئك ما عجيب عيش ظل في عهدئهم ألوام ازو غممدي 
أننولا عيي قلا المبور إلى فاملوا الدهر حادثات يهم صاحت 

حيينيمحمد: بن اف عبد حيتنا الحالدي: إبراميم بن مقعد حيتنا ".ؤقج 
الميك;عبد بن إبراهيم 

كانيمول! أيي مت ّت نال الحلبي، سلمة بن علي حتاثما 
اّئحصد.قد زيع من - واطي - أنا ث مول معاؤية 

وكان- عقبة بن والوليد كريز، بن عامر بن الد مد له ونعي 
تفمال _، دونه والأخر منه، أك؛ر أحدهما 

ائز-مهر إحوانه من وأقري وأمامه امرق حلم، من سار إذا 
سمعتتال: محمد! بن اث عبد حيتنا الشافعي: محمد بن احمد حيثنا ■.ؤؤج 

تال:ارهمدانى< زياد بن مسلم بن اف عبد 

آبائهعن دادا الحي من نئى أددث ت ينول ذل بن عمر سممت 
ثله فقيل منامه في فأتي وشيئها، ائتناها ثم فهدمهأ، وأحدادْ، 

الأموامت،اكئوا دائك أرباب ترى نقد الحياة ني تهلع كنت، إن 
الآصواث<وبادُت، الديار حيت، ذكزهم؟ الأكارم من ثجس أثمي 

يضغ،كان مما كثير عن لت، أمقد شهنا، الفتى فأصح تال؛ 
.مه« على وأمل 



٣٩٢
الفضلاءوترس السلأء يوضة 

بنجعفر حسا ت الضيم! بن إسحاق حيتنا البراز: حقمى بن عمر حيتنا 

تال:صن' 

يقول!معرا سمت، 

تكنلم ودارة المور مكن دانْ كن يلدارا ونشثد 
ئه■'البغدادي زنحى ابن واسنني .وآج 

والماباسز إلا اث لما زلي - أميت أض لو 
االثانجه الميالة ضها لمل نسة في بات قد فئى قكم 

شراعةأبي بن ذهل حيتنا ي»الآباةاا؛ سليمان بن داود بن حمزة حيتنا ■.ؤقآ 
نالت:_، علامه وك1تتأ - نكنة حيثتني قال؛ القسي، 

فلما_، المؤمنين أمير - هارون على دخلت I العتاهية أبو لي قال 
الئعر؟يقود الذي قال: العتاهية، أبو قالت،: العتاهية! أبو قال: بي نفز 

فأنشدته:_، وأوجز - نيم بأبيات '؛'فلم، تال■ الشعر• يقول الذي تلت،: 
والحرسبالحجاب ثمثمث، ولو مى ولا طرف في المويت، تأنن لا 

ئرسوما ئمنديع لكل ناصية الولث، سهام بأن واعلم 
المسعالي تجري لا الميتة إن مسالكها؟ نالك، ولم اكجاة ترجو 

_ا.تال أوكما - عليه فخرمغشيا قال: 

الغلابي؛حدثذا محمد: بن عصو حيثني .كتج 
_*ال1ند*:يتصر باب على قرألم، قال: البغدادي جعفر أبو ^٥١ 

وارئحلوم قالمالن، نترلا مالومث، زل ن
وهذافأصبحوا كلهم، القصر أهز مات : فقالواهدا؟ ما فقلت،: 

ي•ض درى لا اياب، على الكتاب 

البئامي:.|أتئا 
نوالالمحت—ه-4أث، نه مكان إياس بعد المربخى نصح قد 



٣٩٣
الطاعاتوتقديم الموت ذم ثقوم ظى اثحث ذكر 

انهثيادري-هلأوثا نلك بمد ساليئا فغجو القطا ؤيصاد 
ومنتغلتله، مترئب م شيء ذم يني لا العانئ ه؛ جاتم ابو فال 

أهله،في مكآم من فكم نزرة، إلى لحفلؤ دمن قدم، إلى ندم من ونوف 
الئناثولا المعيثة، »ي الميى يخاث لا جيرته، في مجل قومه، في مععلم 

فألقاهالطناة، وفاصم الجبابرة، وقام الملوك، نذل عليه ورد إذ المصيية، في 
نقنا،له يملكون لا ؤإحواته، بيته لأهل مفارئا وجيرانه، الأحبة بين صرينا 

دفنا.عنه يتقون ولا 

أرملها،ثد بعل وذات عثللها، فد وبلدة الموت، أبايعا فد أمة مجن فكم 
.اأقرئه! إحوة وذي أبتنه، امإ وذي 

عيشإلى يركن ولا قلنا، ما إلى ■>ئى نهاثها بحالة يخآ لا نانماق3 
شن،لا وما نرانمها، هو - محالة لا - حاله ينمى ولا ذدا، ما 

الهارب.منه يفالت، ولا المقيم، لا؛عجره ءلالنا الموث، إذ بآتيه، 
حيتنيمحمد: بن اذ عبد حيينا الحالدي: إبراهيم بن محمي. حيتنا ولقي. 

بقؤل;حسان بن الوضاح سمعت عاممم، بن س-هل حقينا ين سلمة 
الأولالدهر في صياد اسما ت قال يحاومث،، الثماك ابى سست 

إنسان،جمجمة فيها فخرج البحر، في بشبكة رمى إذ ملث،، اليصعناد 
غتيءالعزك، تترك فلم عزيزا ويقول،ت ؤيبم،، إليها ينغلر الصياد فجعل 

!^jbjلجودك، سرك فلم جوادا لمقرك، ئترك فلم فقين! لخاك، سرك فلم 
رسكيء.الكلام هدا يردد لس،؟ تزك فلم عالإ! لثدظث،، تزك ظم 

الكريزي؛و١سدذى 

نبغيهااليمر يمحراص، ريررنا تجهنها انمراج، لذوي 
نيهارىما ترك فيها اللامه أن غلنت، وتد بالدنيا هكلم، والتمس 

ئكائف:سحها.رأ(عانته• ؛ ٠٦٠٠ره 



الفضلأ،وتزمة اتعقلأء روضة 

نميهاالأحداث من الفران ولا تك من الشن تم الإئ-1 فلا 
أوثمئيهارأ،يوما انمئة من يصئخها رور لها نفى وكل 

المرى،واقي بن شعيب سمعت قال؛ الغلأبى حدئتا محمدت بن عمؤو حدثتا 

تال:

تفقالوا يوما، دينار بن ^؛، ١٠محقي قال الرياحي المنعم عبد حتامحا 
أحيما ت قالوا ^^*، ١٠إلى ■حرحلم، ت قال _؟ يحيى أبا يا - كنت أين 

يصثى،امرأْ رأيت أني إلا به، أءجب1ا شيئا رأيت مجا قال؛ رأيت؟ ما 
بالبحرينرأيت ت قال رأيت؟ شيء أعجب مما يحنى، أبا يا • له فقالوا 
تمكتوب بائه على ؤإذا ، مبيدا قصرا 

Jناعمييأمعد العيس يت ءلا
طنئاالماص ووب ألمث نمم 

الأبرس•وأسدني .ؤقج 
دجلهملى كانت وأن وللنفوس 

يمصهاوالدهن س>ثائها، والنن٤ 

والنعيمالسائس من وعثت 
والحميمالأقارب من نلبت 

اثشؤيهال آمالخئة مجن 
يهشيهاوالموت تشر،ا، والنمس 

حنبسحدئنا الهدادى: حدثنا ب»الآبلة((: سليمان بن داود بن حمزة انبانا ".ؤثج 
مدبة؛ابي بن سعيد عن ااكلبى' 

إننيأعمى، يا لي! فقال حث!ان، بن عمران ارلقيتي قالت قتادة عن 
تالأبيات هاز0 عني فاحغفل تحففل؛ رجز ولكنالث، بخلأفلث،، عالم 
ترتع؟لا؛ وأنت انمون ييب يكأسها النفوس ئش مض حض 
ندفع؟يوم كل الخثة ؤإلى بالخى تعلل بان دصبت، أثقد 

^س،ساهالآسغإن زائل كظل أو وم نأحلا؛ 
ثجمعلغيرك لا الث، لنفواحمع دائننا نشرك ليوم يتزودن 

الزار.النزر: 



الطاعاتوتقديم الموت ذكر تنوم على الحف ذكر 

بتؤل؛السدجى داود أبا سمعت تال؛ الصؤزي؛ نرفل بن نصر بن محمد حددن1 ■.ؤثج 

إليئعنت قد إنه ت فقال أصحابه، مع يوما الحوي معاذ أبو خلج 
فقال؛آت أتاني البارحة، نفي 

والعداق، لنثلم ناليل ا ىسمست، الث، إنان الأتأيها ا ي
فدمكان موكائن ما وكأن مضى إذ يالث، لم كان ند ما فكأن 

تال؛يحيى، بن حرمله حدتنا سفيان؛ بن الحسن حدثنا ".ؤثج 

تشد:ما كث؛نا الثافعئ سمعثا 
باوحدليها لت مبيل ؛، jll؛؛أمئ< ؤإن آموُت، آن رحال تمنى 

قدنكأذ مثلها لأخرى تهيأ مضى الدي خلاف ييغي للذي فقل 
حدثنيمحمد: بن أش عبد حدثنا القاسي: محمد بن أحمد حدثنا 

قال:العجلى، اش عبئ، بى إسماعيل 

القابرفي ونحن _ رحت أنقدنا 
موتىالكئ حمهدا ء ا االأح_؛كن فا يألا 

الكسرىتظرو نمم وهالمغرى الدموة آحابوا 
وىشغالوى مذاد ا دمزاد الى لعمئون 

ايدنالن آخ ذا هفجدوا م: كلون ولقي
الأرض،من رذؤيثه آدم حلق - وعلا حل - اممه إن ه: هتاتم ابو قال 
محالهلا نم أنهارها، من وشربوا ثمارها، من فأكلوا ءلهنها، على فأمشاهم 

والألأت،الجثث تعثلل مع والحركات، الئعي عن وتغنيهم بهم، المئه ترد 
أكلواكما لحومهم تأكل حتى حلقهم، منها الي الأرض إلى تعيدهم نم 

منواكما أوصالهم وتقلإ أنهارها، من شربوا كما دماءهم وتشرب، أثمارها، 
الدنيا،مازل من مزل وآحن الأحرة، منازل من منزل أود فالقين قلهرها، على 

منالأرص عمرت فكم لأحرته، منها وتدم لشره، دنياه في مهد لمن فطوبى 
•ا أب، من الغتر وأفقدت عزيز، 



الفضلاءالعقلاءوتزمة لوضة 

حيثنيمحمد: بن اث عبد حدئنا الخالدي: إبراهيم بن محمد حيتنا .مكميثإ 
تال؛يند< بن إبراهيم حدتنا عباس- بن محمد 

يقول:وهو شرة عر وتف أعراسا راث 
تزبدوالفجور ينمضون نهم 

جديذبالفناء لنيت ا ونبئ 
بسذالملغمى وأما فدان 

الرخامي؛لابن - نصر بن سلمة - غسان ابو آتسيني .ولاج 
كواملعثز السمين ؤح عاليه وارتفعت مبعون للمرء أتت ها إذا 

القوابلحنكته ممن بآحوف 
وباطلحو للراجين دنيهن 

ائهمبفننمنئ اس أنلكل 
أنفرت jSلحؤر دارا إن وها 

مجالهمآما الأحياء، جيرة نهم 

يعدامحاراإAشر السيعين ماحب وما 

المغصآمالا.*}ظها ؤبجن 
تقسهفى شبه بن لعمر الكرجى اه عبد بن احمد وأنسدنى 

وعخربمن عنبابن ا ي
غومشموت اليغرصا 

لا مم لعتلا اك ؤي
امت،قوثمار صغمن 

مات مد نمن ن ابا ي

اليحن مرى نل م
يدالباغ يجتمن إن 

محيرأي اللضم 

لاتامكان عوت

سمني خذ ب: لا 
اتممالعد به بئى 

اتكلهمار بوك
امت،هوالأمه ائآبأن 

اؤ؟توعة__اة ءلذي من 
اةالحيات يحن 

راتمحالؤل علبسوف 

عنالمري، واقي بن شعيب حدتنا الغلابي: حدثنا محمد؛ بن عميو حيتنا ".ؤهج 
تال:الرياحي، المنعم عبئ 

الحر،شدة في يوما المقاين ادحلت يقول: ال٠تي صالحا سمعث 
^٥١١سبحان يا فقالت: صموت، توم كأنهم حامدة، القبور إر فنفلرت 

منؤينثئكم يحيكم ثم اقترانها، يعد وأجسامكم أرواحكم بين يجمع من 



الْلاعاتوتقديم الموت ذم لنوم على ذكوالعف 

أنءايننمء ؤوث0 صالح، يا الغمرت بين من مناد فناداني ت قال اللي؟ محلول 
غصن.أم k أمح، نذ دم؟ دم إذَا لإ اَنة آه، آقك ني 

]اردم[.

علي،.مغشثا - واه فمطت،. نال: 

m.mM



الفضلاءوتزمة العقلاء روضة 

الخاتمة

والخاو3اص، بن الكثير ص اليين ذكرu قد ه: جاتم ابو فال 
مجيلمالوك إلى القاصد أن نرجو بما - محيا كتابنا في - الأخار من الجسيم 

إن- عنية في له يكون النهى؛ أدلي مجل مقصد والسالث الججى، دوى 
الحكايات،وتخريج انيد، الم'نرق يقبما كنا ؤإن -، واستعملها تدبرمحا 

الشيء،إلى كالإبماء إحراجها، من بدا نجد لم ما إلا الأشعار، وأناشيد 
الممد.إلى والإشارة 

للتمكنالتحقيق؛ بحقاثق القيام إلى التوفيق تباشير دعته ممن الاه جعلنا 
رجاءعند الغاية منتهى إنه ولايته؛ أمحل مجز إلى الوصول وطلب رحمته، من 

المقربين.بمنازل أوليائه على والمان المزمنين، 
وملماليتن، الطاعرين آبه وعر المحن، خاتم محمي علمح، ائ وصلمح، 

الخالين.رب لله والحمد فيه، مياركا كثيرا تسليما 

صورتهها الأصالية النسخة م جد و٠ 
بناحمد ت ربه عفور إلى الفقير الخبد - ورحمته اش بعون - نسخه من ميخ 

حائيالثلاثاء يوم المحرومة، المنمجي؛*ارمحاا جناب بن مالم بن محمد 
ومشئة.وعشرين لمان سنه المحرم عشر 

١الينا السأولجميع ورالديه بخير له الله جثم 



النبويةالأحاديث أطراف فهرس 

النبويةامحًحاديث أطراف فهرس 

الحديثطرف 

الهاومح«ولا الداعي، را-محوا 
الدرداءرابي سلمال محن . اه رمرد آض 
العرشءتنلنان من ماد نائي القيامة، يوم كان ءإذا 

ا}تحاايحثلث، الدنيا ش 'ارني 
السرأ،يكتمان الحوائج عر ءاّتمتوا 

الكم استقاموا مجا — لقريش ءاصتقيموا 
اللداتءذدم ذم ٠أئنوا 

تماثهاءاويكرْ الأخلاق، مكارم يحب الق رإل 
دش•ى نهاتي ميء ألد رال 
تلكا،ندرجتي على افن فأرصد زيي، في له أحا زار رجلا ُإن 
الطل،الفض زئ •إن 

أتقاعم،الد محي رأكونهم 
ءقل4االمرء مروءة *إن 
الأيل®المرة كلام س انس أدرك سا *إل 

لماناس 

الهلم،افن حلق ما رأود 
الحدت،أكدب الفلن فإن والظن، »إياكم 

اه،أسماء من اج »الملأمأ »إن 
مجندة،جنود لأرواح ١٠

الد،سل في •الجهاد 
•Jjjjl ،،النصيحة

لإتت-محثا«٠^^١، 

يتمه

٨٣٥

٢٤٩

٩٤٠

٤٣٩

٦١٧

٥١٤

٩٥٩

٢٧٣

٣٤٣

صارْ'آ
٥٦٠

١٤٣

٧٢٤

٥٠٦

٣٧٩

٢٠٨

٣١٧

٢٣٣

٦٥٣

٣٤٨



الفضلاءومدات العقلاء روضة 

الخديثطرف 

الناس•س نرتب اه، س نرتب *الثخي 
•الٍئ إلى يهدي المدى فإن بالصدق، اعاليكم 

والأرض"المادات يخلى أن نل المعادين افة »ةدر 
دش•الرجل ركدم 

ربه•عن مؤول وكلكم راع، ركلكم 
.٠..غريسر كأك الدنيا في اكن 
حثلساابحزمي فيأتي حيلا، أحدكم ياحد الأل 
اوا؛»^ iiJفكأنا يقول: كا كان  'ش
ناموا!ولا نيانموا، ألأ 

ا'لاتغم، 

د.رى ا الحق.ي س لك ترى لا ن شب م > .لا 
نمام'الجة يلحن 'لا 

ألأ«فقال: ثط شبا المئ. ثل نئ 
ارشدمم إلى ندوا إلا ط، قوم شاور 'ما 
حالوُت،(إذا تفعله فلا شيئا، منك اللت كر0  ١٠'

حكمة•رأمه ني إلا آدم م اما 
العلم|بمللمث، يته من يخرج حارج من 'ما 
مال•من صدفه مصت،  ١٠'

السلار'مثن المالح الجالس 'مثن 
صدفه!ازس 'تدارا، 

شل•فلم أخيه، إلى محدر اض 
بدنهفي معاش أصح امن 
الخيررمن حظه اعظي فقد الرفق، من حثله أعطي 'نن 
صينه•فلبجّم الأجر، والثوم باه يؤ،يى كان امن 
لمكث،'أو ح؛تا، فليئل الأحر، واليوم بافب ينمى كان امن 
اكارامن مقعد، ءليسوا متعمدا، علي كدب، امى 

رمه

٨٠٣

١٢٠

٤٨٨

٧٦١

٩٢٥

٤٦٧

٤٥٢

٥٣٨

٦٦٨، ٤٠٩

٤٢٨

٦٨٠

٣٠٣

٥٧٤

٨٦٧

٦٤٧

٢٤

٥٢

١٥٤

٣٥٧، ٢٨٨

١٩٤

٥٩٨

٩٤٢

٧٠٩

٨٨٩

٨٢

٧٣٩



\وو؛وخ4الأحاديث أطراف فهرس 

رسالحديثطرف 

٠٥١يشكر لا الا>، يشكر لا ض 
اسأكنس س ٧ أحيه عن مى رنن 

وتهن،ر لمستسا  ١١
أممك،"أنها لم لو 

القرايفرُتكجر لا أنجثه، ايا 
اك>انياللرجل الصالح الماد نمتا عمرو، 'يا 

سيل•تريب م من كذ النار على •يحر؛ 
التيامت،يوم - وتحار تارك - افن 'ينول 
اثتتازامه وسب آدم، ايى 'ييرم 
اليدمن حير العليا 'اليد 

٩٠٤

٨٥٠

٦٣٧

٤٩٦

٢١٩

٧٤٢

١٦٩

٣٩٣

٨١٢

mwM^؛



الكتابموضوعات فهرس 

الكتابموضوعات فهرس 

المشمحأالوضيع 
٠م،ات ين معد اكخ محيلة ملمة •٠ 
٧ثوية اؤبمنآ مد الشخ محيلة مة م٠ 
١١ المعتم ميعة •٠ 
١٩جثان ابن للحافغل موجزة رجمه ت- 
٢٧زقفأل •زش إلى امماب سد -
٩٢ جثان ابن الإمام مقلمة ٠

٣٣وذم اسل، ئيىمرم الحث )١( 
٣٤الخل مرق 
٣٥نوعان الخل 

٣٩الخل آنة 
١٤ العمل رأس 
٤٥الخلاء مجالمة قاتلتا 

٤٧هث اف تقوى بلزوم ايراتر إصلاح ذم )٢( 
٤٧العقل ئعب أول 

٤٨الدنيا ؛ي للمرء الطاعات سلم، 
٥٤القالويح؟ تصفو متى 

٥٦ش على والمداومة العالم لزوم على الحث )٣( 
٥٨ألعمل العلم س العانل نمد 

٦٢العلم يدنس  ١٠مجالة أعمية 
٦٣الحففل على يه سممان ما أجود 

٦٦اللمان وحفظ الشتر لزوم على الحث، )٤( 
٦٧الحديث آداب س
٦٩حمال عشر اللمان قي 



اممضلأءالعقلاءوتزمة يوضة 

اكضمحةادهمموٍع 

٧١واحد ولسان أدنض حلق من الحكمة 
٧٨الكذب ومجانة الهثدق لزوم عالي الحث )٠( 

٧٨اشان ضل اه إعلاء 
٨٥اشثة وترك الخاء لندم ض الخث ذكر )٦( 

٨٥الختر وبنر العقل أصل الخاء 
٨٦الحياء حد 

٨٦حياءان الخياء 
٨٨الحياء قوة فواتي من 

٨٩الكتر ومجانة اكوامع لزوم عر الخث )٧( 
٨٩تواصعان اكواصع 
٩٠صرمحن عر ه لد التواضع 

٩١لالك؛ر المدمومت المحال بعض 
٩٥........................... ٢٠٧١س غير من الأس ور اكحقب اماب ذم )٨( 

٩٨الناس من الأسثتال سب 
١٠١اكاص..باّّ..ّا...ّ...................... حب المد بها ينال التي الأسباب أعفلم س

١٠١"اياس............................ مع الداس الئداراة،وترك لزوم اماب ذم )٩( 
١.١"و»الالاعة| »اوداراة« ين الفرق 

١ ٠٥يمكن لا الناس جميع رصا التماس 
٠١ ٦ .......................... ك؛يرا تعب اكاس مساوئ يعص عن يتغاض لم إذا العاهل 

١٠٨ ٠٠٠واكس.ا....ّ..ؤ..اّّ..ّ....ا.....ا.الد اللامو\فس ا<سءحاىُاضاء ؤكأُ ر.0 
١٠٩لأّ'...ّء...ّا........ُاءّ.يم..ّ......يم..اا..... حستين......ّّ...1........ ن الادئ.م 

١١ ١ الاس............................ وجه ر يمس ان تعار اه 1ر لبابق سغي لا 
١١٢منه...................................... له م، وما للمرء، المزلح من أبجح ما ذلإ ( ١١)

١١٢صرين على المزاح 
١•١١ الاسم؟ بهيا ءالنزاح، نمي قاذا 

١١٩كافه الاس عن الاعتزال يوجب الذي السبب 



ينتابا موضوعات فهرس 

اكست\دوضوع 

١٢٢الخامق .ع للمرء  jWplاساب ذم ( ١٣)
١٢٣الأني كف-ذل

١٢٤رحالض أحد الأحوة مر اذ الإنبموت لا 
١١٢٥^١خ10 س الغرص ص ما 

١٣٠الغم وأمظم المرور، أيلم 
١٣٣ساس ذم/امة ( ١٤)

ةجِت,ية:::::::;;:
١٤٢اري*ة خصال المرء عادة مس 

١٤٥انمامحن بجن الوداد م ^0 /ي ذم ( ١٦)
١٤٩الوداد صحة معرفة على الأمارات أعفلم من 

١٥١واخلائهم الخاص اهلأف ذم ( ١٧)

١٥٦انمواتين و\ق تر ١^٤ إفله١ر المؤدثأر ١^٧ 
١٥٩^/١٠٠٣ الإخوان نيايت مر الحث ذم ( ١٨)

١٥٩الزيارة فوائد من 
١٦٠محربجن عل النيارة ل الناس 

١٦٤الأضوالخاض صفة ذم ( ١٩)
١٦٥الحمق علامات من 

١٦٧وسشمالأخمق 
١٧٠الماتل شيم س

٢^١١الئلن ومء التجني عن الرجر ذم ( )٠٢
١٧٤صرين عر الخلن ّوء 

١٧٦الأسماء بعض عن الهي 
١٧٨للمافل الحرص مجابجة عل الحث ذم ( )١٢
١٨٣والماء الحاني عن الزجر ذم ( ٢٢)

١٨٥الحساد حاد 

١٨٩................ لأعله؟ والصيحة الحق دين ل الدخول عن الاس أيعاد عو س
١٩•التجلة................................. الغضب، مجانية عل الحث ذم )٣٢( 



المضلأءوترمة العقلاء يوص' 

الصغحةالموضهمع 

١٩٣وانماق واس الغضب 
١٩٤اكاص إل اسع ص الزجر ذم ( )٤٢

١٩٥الجس أشرف 
١٩٨د/امما المالؤ، مجانة على الحث ذم )٠٢( 

٠٢ ٠ المصاب أء3لم 
٢٠٣اكائ لزوم عر الحث ذلإ )٦٢( 

٢٠٩............................ الأرراق ض تن على اكوكل لزوم عر الحث ذلإ ( ٢٧)

٢١٥............................. عليها والصبر بالشدائد، الرضا لزوم على الحح، ذم ( ٢٨)

؛؛؛
٢٣٣والكم الكرم صفة ذلإ ( )٠٣

٢٤٢النميمة محمرايت، من 
٢٤٤انماب كثرة عيوبخ 

٢٤٦المدر م الاعتدار ئؤل اماب ذم )٢٣( 
٢٤١^الاعتدار كثرة عيوب 
٢٤٨الم،محتذر أحوال 

J5U  ٢٥٠الأعذار

٢٥٢الثر مممان لزوم عر الخث، ذلإ )٣٣( 
٢٥٨الضرورة أوئاُت، ني المشورة ذلإ ( )٤٣

٢ ٥٨ثلاثة صفامحت، ذا يكون أن المسشار ني محي لا 
٢٦٤كافه...................................... للميين الصيحة لزوم عر الحث ذلإ )٥٣( 

٢٦٨ ٠٠٠٠اكاصح علامة 
٢٦٩ا....ّّّّ...........ّّا...ّ....اّ..ّ.. لأبنه المخزوعي الخمحر محن للخaل١ب محفيأ وصيه 

٢٨١كافه السالمين محهاير عن الزجر ذلإ )٦٣( 



اتنكتابموضوعات فهرس 

انمسنالوضهمع 

٢٨٣المسلمين يئن الهجران أساب 
٢٨٧الأذى صد الجالم لزوم ض الحث ذم )٧٣( 

٢٨٨الحالم فوائد أعفلم 
٢٩٢ثلاثي محروس عر الناس 
٢٩٤مرين عر الحلم 

٢٩٧.................. فيهاالتجالأ و/اب الأّرو في وفق لزوم على الحث ذم )٨٣( 
٣٠٠النجاح أساب من 
٣٠٢الفصاحة ولزوم الأدب سلم عر الحث ذم )٩٣( 

٣٠٣الرجل..؛ ف واس أحن النماحة 
٣٠٤ولاو0 الأب ورث ما أقفل 

٣٠٩يخول سساثم جمع ذلإإ؛احة ( ٤٠)
٣١١الناس أمعد 

٣١٣المال شر 
٣١٦المروءات إقا،ة عر الحك ذم ( ٤١)

٣١٧صفقأ الاس أحر 
٣١٨المروءة حد 
٠٣٢ المروءء حمال أهم 

٣٢٣الخل دمجانؤ السخاء لزوم عر الحك ذلإ ( ٤٢)
٣٢٦الحري أصل 

٣٣٣الإخوان........................................ م الهدايا مول ترك عن الزجر ذم ( ٤٣)
٣٤٠الخواتج.................................. مضاء الأس عن الظرج اسماس ذم ( ٤٤)
٣٤٨المعار ُءلاف الموال إج عر الحد ذلإ ( ٤٠)

٣٥٢إليهم أحن إذا الهمج حال 
٣٥٦اليام وإءلعام الصبافة عر الحك ذلإ ( ٤٦)

٣٦٠المخلأء أبممحل 
٣٦٣الصتاتع عر المجازاة عر الحك ذم ( ٤٧)

٣٦٨رجلين أحل من يكون النعم كفران 
٣٧٠الرعية ور>ُة الرياسة سياسة عر الحد ذلإ ( ٤٨)

٣٧٢الملاطين أفضل 



الفضلاءونزمة العقلاء يوضة 

ايشمة

٣٧٥.......................... أشياء ثلاثة فيه يكون حس ٠الرياست٠ اسم أحد يستحق لا 
٣٨•الملأطتن يخش س على الواجب 

٣٨٣أيلها وميهإ س ذم ( ٤٩)
٣٩٠............................... الطاعات وتقديم الموت ذكر لزوم عر الخث ذكن ( )٠٠
٣٩٩اسوثآ.ءا.........ّ.ا...ّ...ها..ّّ؛ أ>اف مرس ٠
٤٠٣الكاب *وصوعات ؛هرس ٠

ثم




