




رجعلاجهأمايه. - مظاهرة ا*اطق.  ٠٣

الرحيما1رحمن الض م ب

شرورمن باض ونعؤذ ونستغفره، ونسمته نحمده ض الحمد إن 
فلايضلل ؤمن له، مضل فلا اض يهده من أعمالنا، وسيثات نا أنف

أنواشهد له، سريك لا ؤحده اش إلا إله لا أن ؤأشهد له، هادى 
.كثيرا سليما وسلم وآله عليه اض صلى ورسؤله، عبده محمدا 

د!يعأما 
فالدينالدين؛ في لعاليه منزلتها ؤإن عغليم، الأخلاق شأن فإن 

اخلأفاؤأحنهم أحلاها، إيماناأحنهم المؤمنين ؤأكمل هوالخلق، 
مجالسا.القيامة يؤم _ وسلم عليه الد صلى - الني من أقربهم 

الأخلاق،عن الحدين، في \ذشو؛أ نموص تظاهرت ولقد 
ونفرمتإ،وحذرت، الأخلاق، محاسن فى ورغست، وحصن،، فحشت،، 
الأخلاق.اويء حممحن ورهبت 

بعثتهمجن الغاية أن بين — وسلم عليه اش صالي _ الرسول، إن يل 
الأخلاق.صالح إتمام هي إنما 

صالحلأتمم بعشتح ءإنما _؛ واللام الصلاة عاليه . هال، 
الأخلأق«لا<.

نيوال٠٠راث٠لي (، ٢٧٣)المفرد الأدب ني والبخاري ، Y٣٨١/ احمد احرجه 
أيص مم  ٦١٣/٢المستدرك ز والحاكم ، ١٩رقم الأخلاق زكارم 



ئدجه— آصايه . ^٠ ٧٥٠. الخاش سوء 
CD-

محاسنيحبون اربهم مشاختلاف على اص النإن بل 
منؤينفرون الأخلاق، ماويء ؤيغفون أهلها، ؤيألفون الأخلاق، 

أهلها.
منكثيرا أن إلا - الخلق لحن ة زلالمنتلك عظم ؤبمع 

يعيرو0ولم بالا، له يلقوا فلم الجابا، هدا في خرطوا فد الملمين 
فيالؤ، مظاهر وثاعت، منهم، كثير أخلاق اءمت، فاهتماما، 
الدخوليريد ممن خصوصا لغيرهم، فتنة ، iJLJJbفأصبحوا صفؤفهم، 

بينالسامع، والبون السحيق، البعد يرى عندما ؤذلك ديتهم؛ في 
*القمحيم دينهم إليه يدعوهم ما وبين المسلمين حال 

الأخلاق،اويء ممحن محذرة الصفحامحت، هد0 حاءين، ولهدا 
فىومحاولة المجال، هدا فى إسهاما وذللئح محاسنها، فى مرغبه 

والأكمل.الأمثل إلى المسلمين أخلاق الارتقاء 
فهوتالكتاب هدا عنوان أما 

قالخلوء م
علاجه- أصبابه — مظاهره 

حسن،من الخالق ّحء عن الحديث، سيتم العنوان هدا ؤتحت 
وتحركه؛تبعثه الي وأسابه ، مذلاهر0 على والؤقؤفح ، وذمه ، تحريفه 

.الدواء وصم، فى مفيد الداء فتشخيص 

وصححهالذهي، ووافقه لم، مشرمحل على صحتح ت الحاكم وفال هريرة، 
الألبانيأيضا وصححه ، ( ٨٩٣٩)رقم  ٧٩/ ١ ٧ للمد شرحه في شاكر أحمد 

(.٤٠)الصحيحة وفي (، ٢٠٧)المفرد الأدب، صحح في 





علاجه٠ أّايه . ٠^٠^٠ . امحق محوء س
تا—ل

فيهايكون أن وعى وتبصيرا، تذكيرا الصفحات هده في فلعل 
علىؤإعانة نها، محاّفي ؤترغيب الأخلاق، اويء ممن ترهيب 
بالفضائل.والتحلي الرذائل، س التخلي 

بهذايض، أن — العلى وصماته الحسنى باسمائه الله أسأل، وأخيرا 
.الكريم لؤجهه خالصا يجعله وأن العمل، 

علىوملام المين، العرب لد الحمد أن ا دعوانوآخر 
أجمعين.وصحبه ؤآله محمد نبينا على وسلم اش وصلى المرسلين، 

الحمدإبراهيم ين محمد 

٤٦٠ص.ب  ١١٩٣٢الزلفى 







علاجه. اصايه مظاعرة. - الخلق صوء 
ثال

الأزلاسل 
وذمه ٠٣١سوء ضف 

القسوء مريق الأول: الممث 

»سوء«:'كلمه تعريف ■ أولا 
.سوءايسوء اء مالفعل من مأحؤذ السوء 

ونقيضه.الحسن وهوصد القح، ؛ السؤء ؤمعتى 
ومحءا،ا، مؤ، ، يسوءه ، ))ماءه I مؤء مادة فى منظور ابن نال 

مجافعل - ومسائية ، ومساء ائه، ومومساءه، وموائيه، ، ومواء 
كرها(لا/

صنيعهنح أي يسوء: صنيعا فلأن فعل ما ماء ت راؤيقول I وفال 
صنيعا«لآ،.

.، والمنكر((١٣الفجور #والوء! وقال: 
صؤآء:وامرأة نسح، أي أسوأ: رحل أتقول: فارس: ابن وفال 

قبيحهءرا،.أي 
لقثعسؤأى؛ النار ؤبمست ه، مالمية مسن يا)ولدللا ■ ؤقال 

منظرها

. ٩٠/ ١ منظور لابن الرب سان ل)١( 
jU (T)(y)  ا/ا-بم.العرب

T/y\قارص لأبن اللغة مقامحس *عجم )٤( 



يدحه— أصايه — •فلامحرة . امحق موء ٨
السوأىهأساءوا الذين عانة كان ^ثم ت - تعالى - اش *ثال 

٢١١.[(<١٠]اردم، 

»ااخلق«:كلخغ تميف تانيا. 
أخلاق.على وتجمع جية، والاليعة ث والح1ق الحلي، 

•؛يس اكزيل »وفي مطور: ابن قال 
والخلقوالخلي ذللث،، غير على ةكسررأ؛ لا أحلاق والجمع ٤[ ]القلم، 

الجة((^/

والعلح،الدين، وهو وّمموها، اللام بضم »الحلق وغال: 
والجة(ا>،،/

الإنسانيفعل بها القس حال هو رالخالق: الجاحظ; ونال 
اختيار.ولا رؤية بلا أفعاله 

بعضهموش وطعا، غريزة الناس بعض قي يكون قل. والخلؤا 
.ر'ءوالاجتهاد(( بالرانحة إلا يكون لا 

•١ ١ /٣ ٢ فارس لأبن اللغة ثامحس سجم )١( 
تكسر.جمع لايجمع اتم( لايكر؛ )٢( 
,-  ٢١٣/٢اللغة مقايس معجم وانفر  ٨٧- /١٦٨ ٠ العرب، لسان )٤( )٣( 
.١ ٢ ص حظ للجا الأخلاق تهذب )٠( 









UB
ئدجه٠ أصايه - عظعر• - الخلق ّوء 

امحانراسل 

اتخالقسوء مظاهر 

دلكفمن ، سى وصورا عديدة، مفلاهر يأحد الحالق صؤء 
مايلي؛

لااسوسئ.

ولايتألف، ولا يتراخى، لا غليظ، فظ ص من الناس من فتجد 
تسلام اس، العبارات إلا بكلم ولا والاقدنع، المهاترة إلا ؛لد 
والقسوة.والغالظة والشدة، الخشونة طياتها فى 

قبولوعدم الشيطان، وننغ والعداوة، للفرقة مدعاة كله ؛UJ،J C؛
•المم، 

اس،من مرمل أنه مع - والسلام الصلاة عاليه - الني فهذا 
-دجل، عر - ربه قال - المما ودين بالهدى جاء أنه ؤبمع بالوحمحا، ومريد 

حوللئاهمن لانفضوا اكالمه غليظ فظا كشت، و >اؤواله; حقفي 
[.١٠٩]^j،عمران، 

اتجيين:ومطيب اثوجه عيوس . ٢ 
الجبين،ثمهلب، الوجه، عابس إلا ترام لا من الناص ص فكم 

والطلاقة.للبشر يويق، ولا واللباهة، التبسم يعرف لا 
لدبلا وحنقا، غيظا ؤيرمنهم نزرا، الناس إلى ينظر إنه بل 



علاجه. امايه . مظاهرء ء الخلق محوء 
QOJ —

إليهوواوعو0 طبعه، إليه يوحى هكذا ؤإنما ، ءعلو0 لخطأ ولا ، ارتكبؤه 

البثاشةقالة فإن الطبع؛ وغلظ الكبر، من مركن، الخلس وهذا 
والكبر.الاعجاي، من تكون بالناس والامتهانة بالناس، امتهانه 

غلفلس تكون _ الإحوان لفاء عند ؤخاصة — التبسم وقلة 
.، ١١والأفا٣^بالرؤساء وخاصة متقبح الخلق وهذا الهلع، 

علىدلل — نمى واصهلرامب ، كامحة من تتبعه يوما فالعبيمى 
النفس.صغر 

.والهلمانينةُ'ُ جوالسكينة، فيكتنفها الكبيرة القوس أما 
لحكيم؛محيل 
صديقا؟وأهلهم طريقا، الناس أصيق »_ 
عليهمواستعلال وحه، بعبوس الناس عاشر من قال(1 

٠(( بنفسه 

الغضب؛سرعه - ٣ 

لحدوثّمبب وهو والعقل، الثيع في مدمؤم لك موهذا 
وفسادوطلاق، قتل من بسببه حصل فكم عقباها؛ تحمد لا أمور 
الغضث،.عن ينح مما ونحوذلك البين، لذات 

فيالتقهليب، على عضبه حماله غضب إذا من الناس مجن ن إز 

.٣٢ص للجاحنل الأخلاق تهدب انظر )١( 
.١٨١ص انماغ لهلفي بن محي د. جميلة وكلمات مأثورة انغلر )٢( 
.١٨٧ص مأثورة انوال( )٣( 



علاجه- أسبايه - عظامحره . الخلق ّوء 
—لت0

لملمن والعقوبة له، ذنب لا لن اللفظ ومؤء أغضبه، من غير ؤحه 
•ذلك دون إلا به يريد يكن 

ليسلن الخطر ذي بالأمر يترع أن رصي إذا الأم به ثبلغ ئم 
لمس ينكرم إعْلاءْ، يريد يكن لم ْن ؤيعطي عنده، ذلك بمنزلة 

٠١٠إكرامه.يرد 
والحزم،الحكمه، ينافي ومما المذموم، الخرق من وهدا 

والاعتدال.والمروءة، 
إنمابالصرعة، الشديد ))ليس -؛ لام والالصلاة عاليه - قال 

١ا الغضّ_،((ا عند ه نفيمالك، الذي الشديد 
فخيرالغضب، قوة فيه تؤثر أن من يمتغ أن العبد قوة فكمال 

غضبهوكان بالتمع، حاء لما تبعا وهواه شهؤته كاوت< من الماس 
•اناطل على الحق نصر في ومدافعته 

ؤ٠ وغضبه؛ ثهؤته صرع كان س الناس وثر 
عيش،يصفوله فلن ؤإلأ وأنجح، أفلح الغضب كرك وفق فمن 

كمال.في يرتقي ولن بال، له يهدأ ولن 
العصبطبمه من العلا ينال ولا النب تعلوبه من الحمد يحمل لا 

.١٠٠ص ،^ ٠١١لابن الكير والأدب الصغر الأدب انظر )١( 
•*ريرة اض عن ( ٢١* )٩ لملم ٩ ١ ١/ ٠ الخارمح، أ-مجه )٢( 
.٧ ١ الحاويث، ثمح محعدى، لأبن الأبرار قلؤب بهجة اننلر )٣( 



علاجهأصابه. - •طاره - امحق صوء 
WJ ]—

والخوييخ:امموم فى الماممه - ٤ 
والمدير،لكلرئيس، وتنكن، ملطة لهم ممن كثيرأ يقع وهذا 

ونحوبوالوالد والكفيل، والمعلم، 
البذيئة،العبارات ؤيْللق ؤيرعد، يربد، منهم الواحد فتجد 

تحتشخص من وقع يسير خط\ بمجرد والتوبخ اللوم قي ؤئيالغ 
سلطته.

فالناسالفلئب؛ منه ؤتنفر النفيس، تكرهه مما الصنع ؤهذا 
فيهيالغ ممن ؤينفرون التأنيب، موامحلن غير ز يوب من يكرهون 

أوأنحق، على ليس أنه بعد فيما له امتثال فلربما تروأوتؤدة؛ دون 
٠صحيحا احتهادأ هناك 

طلابهم،مع المعلمين بعض من يقع ما ذللث، على الأمثلة ومن 
الخْلاذلك كان وربما حمنا، أدنى عند الطالب، تقرع لي يالغ حيث 

للطالجح،والمج المعلم، مجن القرة يسب، مما أصلا، مقصود غير 
تركوربما بنفسه، للثقة وفقد أمل، بخيبة ذللث، سبح أصيبا فلربما 

ومجتمعه.أهله على عالة فأصح الدراسة، 
يمضيفقد ؛ والأقارمب، الاصحايبح بين يقع فيما ذللت، مثل وقل 

وأمعلرباللوم، ايمدرْ رآْ ما فإذا صاحبه، ير لم طؤيل زمن أحدهم على 
اتصاله.وقلة غيابه، على التقرع من وابلا عليه 

للقْليعةمج، أنه إلا - المحبة على دليلا كان ؤإن - الأمر وهذا 
الالاس وأكثر ، شيء كل يحملوا أن يحوز لا الناس لأن والمفارقة؛ 

•لوم أو عتب أئنك، يتحمل 



علاجه- اسايه ٠ ^٠^٠ اهلق. محوء _
QAJ —

٠ذلك! إليه يؤحه أن يمكن أنه ينسى يلؤم الذي هذا إن ثم 
التمري!الزرئان بن منضور قال 

أمل؛مأ وهو لأم فد امريء ورب تلوم وأنت عذرأ له لعل 
ر:الكب- ٥ 

يرىفلا جنه، بمي على ؤيتعالى ه، نففي يتكبر من فهاك 
صرظ.ولا عدلأ أحد من يقبل ولا فدرأ، لأحد 

والمتكبروالعقول، والفهلر، الشرع، في ممقؤتة حصالة والكبر 
اس.حلق ؤعند اس، عند مجمقؤ؛ت،  اس.حلق ؤعند اس، عند مجمقؤ؛ت، 

محليهمحي لكن من الخأن يدخل ارلأ : - وملم عليه الد صلى - محال 
•ك؛ررا من حة •ثقال 

حنة.ونعله حنأ، ثوبه يكون أن بمحب الرجل إن • رجل قال 
وغمط، الم، بطر الكير الجمال؛ بمحب جميل اف ءإن ت قال 
اكاصءم.

احتقارهم.الماس وغمط ، ردْ الحق; فبهلر 
المخرم- ٦ 

أولرثاثةأولحرفه، اولجهله، لفقره، يخربفلان س كحال 
ذلك.نحو أو حلقته، لدمامة أو ثيابه، 

.T/٦٨الأرب نهاية ص  ٤٢٧ص  'شأنوال )١( 
عن ١٢٩ ر وبيانه المجر تحريم باب الإيمان كتاب في صحيحه في ملم رواه )٢( 

٠مسعؤد بن عيداه 



علاجه. أسيايه - ^٠ ٧٠٠- الخلق صوء 
QiJ—

قيؤاكفي الخلق، سوء من،^U،y مح مظهر العمل فهدا 
مممن مم بخر لا آمنوا الذين أيها ^يا ت - تعار - قوله منه اكفير 
حيرايكن أن عص نساء من اء نولا منهم حيرأ يكونوا أن عسى 

؟.الخابزبالاهاب:
قولهفي كما بتركه، وأدبا عنه، - وحل عز - الد نهانا مما وهذا 
الإبمان4بمد الفرق الأمم بض يالأكاب محايروا وولأ -تعار-: 
[.١١]الحجرات، 

إلابمرفون لا الناس غالية أن نجد ا أننإلا الهي هذا ومع 
السيئة.بألقابهم 

الغالب؛فى الشحناء ؤسب العداوة، يثير مما الآلقاُب، وهذه 
ؤينفرونالهية، أوبكناهم بأسمائهم، يناديهم من يحرن الاس لأن 

السيئة,يناديهم؛ألقابهم ممن 
الك!،والسوءة ألمه ولا ه لأكرماديه أنحين أكنيه 

ح-امة:

صعيفةنفس س إلا تصدر لا اش الذميمة، الخصلة تللثا 
دنيئة,وضيعة 

وسلمعليه الد صر - الك، بذلك أحمر كما - هم، والنية 
يكرْ((أاابما أخاك ر)ذكرك 

رص كالهم ( ١٩٣٤واكر.ذك،)(، ٤٨٧٤)وابرداود (، ٢٠٨٩)-ام رئاء )١( 
•ريرة 



علاجه- اسايه - »فلاءر• - موءالخلق ٦——٢ 
من|الحط ؤذلك الاخرين، أكتاف على التسلق يريد *والمغتاب 

بهم.الماس وتزهيد أمحدارهم، 
-ؤحل عز - هوالذ الخاففى الرام أن المغتاب هدا علم محبما 

.عرنحه في يع لن - يملك ما أعز وهي - حناته يهدي بصنيعه وأنه 
بعضكميغتب ^ولأ تعار-؛ - توله س المغتاب هذا فأين 

]الحجرات،ذكرهتموْه ميتا أخيه لحم يأكل أن أحدكم أيحب بمضا 

بركيتمدحون أشرافها كان الش الجاهلية أهل هوس أين بل 
النية.

العبدي؛الثقب قال 

النرمُأ'كالع الناس لحوم في مجلس في ا راتعتراني لا 
بالإثارةتكون قد بل فحب، اللمان على تقتصر لا والغيبة 

أونحوذلك.أواليي، بالعين، 
الأثرانؤمجامالة الأحرين، س اكشفي منها فكثيرة، أسبابها أما 
الأعمالأصحاب لدى والتقرب الفراغ، وكثرة والحد، ، والرمحقاء 

•العاملين ذم طريق عن والخوولين 
••موبها م، المفكر عن والغفلة بالمفس، الإعجاب أسثابها وس 

.ُ _ُ ؤتعار صبحانه - الد ص الخوف قلة أسبابها وأعظم 

. ٢٢٩ص الديوان )١( 
ااعوايثةاحسين للشيخ الإصلأس المجتمع في المر، واثرما النية انظر؛ )٢( 

,ليضة رانع تفصيل نفيه 



ءعلاجه - اسايه - عظاعر؛ - الخلق  ٠٣

الهبة:. ٩ 

•الإماد جهة على الناس بض الكلام نقل وهي 
ؤكمأواصر، من مطت ؤكم صداقة، س بسببها مد فكم 

أرحام.س نحاصت 
ؤإنماكريمة، نقس س تصدر لا إنها حيث من كالنيية والنميمة 

دنيئة.ذليلة مهينة نمس من تصدر 
.التنهات١ هدم مثل عن يترفعون فإنهم الكرام أما 

ؤأفتدةمصيخة، آذانا النميمة تجد أن بلة العلين يزيد مما ؤإن 
لهمشارك فإنه - ينم لمن القواد ؤأصغى مع الأصاخ فمن مصغية، 

•أوثريب صديق له يض فلن وصدقهم الوشاة أطاع ومن الإثم، قي 
المقريارأ،الحبيب ولوكان صديقا له يتركوا لا الواشين ينير ؤمن 

السعاية؛من شر السعاية ررقبول( -! الد رحمه - الشافعي قال 
قبلكمن شي،ء على دل من وليس إجازة، والشول دلالة، السعاية لأن 

،٢١.وأجازا(

لونس ومول يمضهم اس امكلام سماع - ١ ٠ 

أغرىوكم مجودات،، من أفد وكم ؤيلاتر، س ذللت، حر فكم 
داوات،.عس 

٨ص ديوان )١( 
. y١٦٨/الجوزي لابن الصفؤة صفة )٢( 



٠ علاجه* امايه — •ف0مة ٠ امحق موء ، ٦

الغلطامن _: اش رحمه . معدي بن عبدإلرحمن الشيخ قال 
عليهبمي ثم بض، بعضهم الناس قول مول الخطر الفاحش 

أمورس الغلط بهذا حصل فكم وذما؛ ومدحا وبغضا، حبا السامع 
لهاحقائق لا أمورأ الناس عن الناس أشاع وكم الدامة، عاقبتها صار 

ممنوخصوصا والزور، بالكدب فنميت الخفيفة بعض أولها بالكلية، 
الهوى.منهم عرف أو بالنقل، المبالاة بعدم عرفوا 

■التسرع وعدم والتحرر، التثبت العاقل على فالواجس، 
•وعقله«ُاُ ورزانته المرء دين يعرف وبهيا 

والتعس:التعس  ٠١١
الاحتاراى الجس طريق( عن الشيء تعرف النجس: أصل 

فياستعملا ثم الخواس، محنريق عن تعرفه والتحسى; باليد، 
•الناس عيؤيب عن البحث 

الاستماعوالثاني العورات، عن البحن، الأول إن وقيل: 
القوم.لخدينإ 

فييكون ما وأكثر الأمور، بواحلن عن الثحث، الأول إن وقيل: 
•والأذن العين بحاسة يدرك ما : والثاني الثر، 

تتبعهاوالتحى غ؛رْ، لأجل العورات نتع التجى وقيل: 
لقسه"؛

ٌكمابل ، بمغي، لا سا والتحى التجسس أن والخاصل 

.٢٠٩ص اواصرة الرياض )١( 
١٣٧ص الحولي،، ■ب-الميز محمد ، الموتم، الأدب اتفلر )٢( 

















علاجه. اسايه عظاعرة. - الخلق محوء 
[TJ —
نماك،ني ما على فأؤللعه المثال هدا على صديقك كان فإن 

•نثن بل في ولكنها واحدة ربح وص أنت فإنما 
لمانهعلى يجرى أن تأمن لا الخالصة صدائته مع كان فإن 

الشاعرثئول موصع فذلك - إليه يه أقضيته ما يعفى 
صديقيصديق أحشى ولكنني 

بهيفضي فلا صديقه، مر كتم على يحرص من الأذكياء ومجن 
رالأولع الذي وبين بينه ليس صدفا ميما ولا آحر، له صديق إلى 

صداقة.صالة 

تارمي الد مكين قال 
بعضهممطلع ك رحالأ أواحي 
وسإهمالبلاد في شض نظلون 

جماعهاغيرأني مربعض على 
انصداعهارا،الرحال أعيا صخرة إلى 

0ا.اسماخذةبالزوه:
أوصديق، من نله حقه في صدر إذا من الماص ص فهناك 

بزلته.وآخذه له، وتنكر به، زهد - قريب من هفؤة بدرت 
هذهويْلرد به، يقؤم والذي حاطيء، مسااانا اللك، وهذا 

وحيدأميعيش بل أحد، عن يرضى ولن بال، له يصفو لن القاعدة 
.إالهذيب،؟ الرحال فأي ؤلريدأ، 

،معايبهُ تعد أن نبلا المرء كفى كلها سجاياه ترضى الذي ذا ومن 

.٨٨الإصلاحرماثل )١( 
.٤٠ص برد، بن بشار ديوان )٢( 







علاجهأساله. ٠ مذ0هره الخلق. موء 
~\rrj_

،مستتراريعصيك من أحلك وقد ظاهره يرصيك من أطاعك لقد 
.اماجروالدابر: ١٧

اختلاففبمجرد الملمين، بين الأمر هذا وفؤع أكثر ؤما 
ؤيعطه، يهجراخاْ من تجد الدين. في اد فعليه ترتب لا يسير، 
والأخؤة.والرحمة المحبة شواحر ؤيقهلمر ظهره، 

ولاساغمحوا، ررلأ لام والالصلاة عليه - المى قال 
ولاإخوانا، اف عباد وكونوا تقاطعوا، ولا تدابروا، ولا تحاسدوا، 

ثلأمثاا(رم.فوق أخاه يهجر أن لملم يحل 
فإن- الناس عامة بين وقوعه مرفوصا الأمر هدا كان ؤإذا 

العلمأهل بين ذلك وقع إذا ليجل الخطب ؤإن تعظم، المصيبة 
الجلاء.والطعنة ، العياء هوالداء ؛، UJljوالعبادة؛ والفضل 

ؤتمكنالغفلة، ام امتحكعلى ؤيدل القواد، يدمي فمما 
إلىللمجيء ابق بت وممءن العبادة، أهل س اثنين تجد أن - الشيطان 

-كله ذلك ومع عتبا، الكبر س بلغ ممن يكونان وقر الجد، 
لميولا الأحر، احدهما يكلم لا متقاطعين، متهاحرين تجدهما 

.إجدا ير ييسببمب أو يذكر، سبب بلا عله 
تدابر،س الحلم طلبة بعض بين يقع ما - أوأشد ■ ذلك ومثل 

اختلافيوجب لا رأى ني، اختلاف أو حد، بسبب ونقرة ؤتئناحلمر، 
رعضهمونالب ، والبغضاء العداوة وثيؤع الفرقة، يس_، مما القلوب، 

. ٩٩ص الشافعي، ديوان )١( 
مالك.بن أس عن ( Yao)؟لم ومU/٨٨ البخاري روا0 )٢( 



يدحه. أسمائه . عظامحرء . الخلق سوء __ 
~لأما

ؤبمبحونريحهم، وتذهب يمثلون، يجعلهم مما بعض؛ على 
والحريصونالخير، أهل الفرقة تلك بنار فيصطلي ، للأعداء شماتة 

الإنسنيامحلين من ؤأعوانه إبليس بذلك ؤير الكلمة، جمع على 
•غرورأ القول نحرف بعض إلى بعضهم يوحي، الذين، والجن،، 

ثذرتجدهم ثعثهم، ؤيلموا أمرهم، يجمعوا أن من فبدلأ 
.المستعان واس مذر 

.إ بينهم؟ ذايتج يصلحوا لما ؤهم الناس يصالحون - إذا - فكيم، 
فداح L٠الإذا الملح ص البلد ملح يا القرا؛ معنر يا 

د:-الع ١٨

لماوالكراهية البغفس هو أو المحؤد، نعمة زوال، تمنى وهو 
١المح—حد حال حن،  ٧٢٠را٥  ٠،

سلمهمن إلا منه يلم لا ، هتال، وسم عضاله، داء والحد 
المعال،.الكبير 

يبديهاللشم ولكن حد، من حد حلا ارما قيل! ولهذا 
،.يخفيه((١٢والكريم 

وهذالحلمه، يحد فهذا الناس، بين الحد دُرع أكثر ضا 
١الناس بين لخزلته وهذا لجاهه، وهل.ا ّله، يحسد 

فييكون مجا منه وأكثر والخئاركين، : النظرات بين يسر ما ؤأكثر 
٠الماء صنو،و، 

فهومضر؛المدنوانمين،شائن، لك ومذميم، نحش والحسد 

.١٣٤ص سلامة حماد تحقيق تيمية، لابن وثمارها القلوب أمراض انظرن )٢( )١( 



رهما_—علاجه . أصايه - مظاهره . الخالق ّوء 

,والاختلاف للفرقة المؤحية باب الأّأعظم وهومن 
فييه اش عصي ذب أول د ررالحاللف؛ يعص قال 

٠— اللأم عليه ~ لأدم إji_ حد يعني ماء(( ال
وحكمته؛الد قفاء على اعتراض - الحقيقة فى - د والح

بعطائهقنع ومن أحد، يخطه لم اممه بقضاء رصي ارمن I نل ولهذا 
.؛ ٢١((حد يدخله لم 

محالة.لا به لاحق فالضرر حده، من متفرر هوأول الحامد ن إم 
مسالحمؤد؛ من بمظالؤم أشبه ظالما رأيت راما بعضهم؛ قال 

.٠ هائم((ُ وقلب لازم، وهم دائم، 
وقيل-أيضا

أعدلهما الحد در ممه 
المعتزتابن وقال 

والحكيد على ر اصب
ايعضهاكل ار مكال

فقه احثبمبدا 

لةقاتصرك إن ف د
لهتأكما تجد لم إن 

ألانفك عن الأذى به تصرف ما األيكن I المقمع ابن قال 
لثتم.حلق الحد فإن حؤدا؛ تكون 

والأكفاء،الأقارب، من فالأدنى بالأدنى مؤكل أنه لؤمه ومن 
."؛والإخوان((والخلطاء، والمعارف، 

.٢٦٩ص والدين الدنيا أدب )ا()آآ()مآ( 
١٤٤ص الكبتر والأدب المغير الأدب )٤( 



يدجه— أسايه س مظمْ — ١^^، سوء ٦، 

-امحقي: ١٩

للعفوطريقا،يعرف لا أمؤد، قلبا يحمل من الناس س فتجد 
تلكيحفغل فإنه أحد أي س حقه في أميء ما فإذا سلا؛ للصفح ولا 

.عليهاالعهد تقادم مهما ا اها ينيكاد ولا الإساءة، 
منإليه لينفذ غرة؛ منه ؤينتفلر الدوائر، بصاحبه يتربص فتجده 

•غيفله ؤيثني غليله، فيروي حلالها، 

او،مهاء:مجاراة - ٢ ٠ 

-فيه مروءة ولا له، حلاق لا سانمل، بسفيه ابتلي إذا من فهناك 
مالألسماع عرصة يجعله مما وقاله، وقيله سفهه في يجاريه أحذ 

لنز إذ للسفيه؛ مساويا )ذلك فجع ذرله، أم ل القع ساقهل م', ه صد 

إليه'وان1لإليرتبته.
سواءتجاريه ومحن فأنت يئا دنحلق فى جاريت إذا 

كلمات،سمع كلمة على يصبر لم أرمن قيس; بن الأحنف قال 
ا.١١منهاااهوأثد ما مخافه عته جث غيظ ورب 

امآ_قااغاسياء:
عريفإذا القبيح، وترك الجميل فعل على يبعث حلق فالحياء 

رذائل،من ميقترفه عما تسل فلا به التحلي من وعْلل منه، الإنسان 
بدنويأبه لا الحياء فقليل حماقات؛ مجن سيرتكثه مما تعجب، ولا 

.٢٨٤/١شة لأن ء؛ونالآحار ١( 



علاجه- امحايه . مظامحره - الخالق صوء 

ماولا للفضار، يبعثه ما يجال ولا نيره، لفول يبالي ولا ممته، 
تجرْعنالرذار•

منها؛عديدة صور الحياء ؤلقالة هذا 
عموما.بالمعاصي الجاهرة -  أ

:- العامة الأماكن م خصوصا - التدخين ب- 
ذلكبين كما وهومحرم ، العقلاء وبلاء شر فالتدخين 

.العلماء 

أوالتامى، من ملأ أمام اريه ميتعاحلا٥ عندما تعظم البليه ؤلكن 
انتظارمكان أوفي أوقطار، أوطائرة، بمستثض، إما عام، مكان في 

منفيه وكم القحة؟ في التمادي من العمل هدا مثل في فم 
aiبالاخرين؟المالأة ن

بأنفاسهحوله من يؤذى وهر المدخن هدا نفس تطيب كيفا لم 
.االختان؟ الكريهة 

بينمن يكون فقد بغيره؛ الضرر إلحاق يتح كيفا نم 
الدخان؟برائحة يتأذى أوممن بالربو، هومصاب مجن الحاصرين 
بالدين:المماطلة ج. 

لهفيبدي الحال، ميسور رجل إلى ياتي من الناس ص فتجد 
فريس،.ومنا إلى له سلفة بتقديم إعانته منه ؤيلتمس حاجته، 

ظهرله ويقاو_ا لصاحبه، يتنكر ثم بإربه، ينلفر أن إلا هي ومجا 
٠بالدال ؤيؤما بالماطلة، فيبدأ البجن، 



علاجه- أسابه - مظا،رر0 - الخلق محوء ٨
~ليى

.الحاء وقالة الخالق، ومؤء النمس، صعة على دليل وهذا 
الهامة:المعاكات - د 

واليالهامة، بالاتصالات الملمين بيؤت يؤذى من فهناك 
الحارمإحدى بها يتجر غادرة، بمكالمة يغلفر أن ورائها من يبتغي 

الرقيقة.وبعباراته المعول، بكلامه 

فيالهاتف وقع وربما وغته، سفالته في يجاريه من وجد وربما 
بالحدث،الغادر هدا فاستدرجها الألاعيب، تلك تعرف لا بريئة يل 

لتلكإدانة المكالة تلك جعل ثم التسجيل جهاز في ّجلها وربما 
لطالبه.تستجب لم إن بها يهيئها المكينة، 

الهمة،ودنو الحياء، وقلة الدين، رقة على دليل المنيع وهدا 
المقالة.في والتمادي 

تالقبيحة العادة تلك عن - اش حففله - أبوزيد بكر الشيح قال 
نعلانمن تتوالى بالشكوى ؤإذا الزمن، تخهناْ مرصا أظنها )ركنت 

متجرونهندورهن، عمر في المسلمين محارم تتبع في المغهاء 
المافلة.والمعاكة ؛المكالمة 

•الراعي، غيبة مستغلا البيورت< على يتصل من المملة ؤمن 
مقالته,إلى يستدرجه من يجد عله فرصة ليتخدها 

عليهالد صلى — قال وقد إليها، سبيل أو الخلؤة، من نؤع وهدا 
النساء((على والدخول )رإياكم -! لم ومالبخاري رواه فيما - وملم 

عنكم.الأجنبيات أتم، 
حرياعله وفاح، وجنؤإثم حرام، حرام الله وأيم فهذا 



علاحه- أسامه . ْ مظاه . الخلآ ء ب
ج-] ص

.، ١١((منه ي ؤحه تلؤث عقوبة به تنزل أن فيخشى ا بالعقوبة 
-الغل:٢٢

بالدينالمخلات ومن الأخلاق، اويء مسمن فالبخ—ل 
والأخرة.الدنيا قي لصاحبه الشقاء يجلب وهومما والمروءة، 

الجنة،من بعيد الق، حلق من بعيد الد، من بعيد والخل 

الهن؛كثير امح، قليل الض، صغير الصدر، صين والخل 
.مطلوب*'رعلى ولايعان حاجة، له يقضى يكاد لا والغم، 

المالمن لديه أن مع ماله، بفضل بمخل مجن الناس من فتجد 
عاشؤؤهالو نين الالأف ودريته يكفيه ما 

منالخير ميل في، يدله فلا بجاهه، بخل من الناس ومن 
نحوذلالئv.أو لمستحقها، حسنة شفاعة أو ، لفللوم إعانة 

لوربما ل أحدأ، ينصح فلا بنصحه، بخل من الناس ومن، 
بالصيحة.لخل امتنمحح 

أكثرالأبوابج تلك س والغامض كثيرة، أبواب وللمخل هدا 
وأكثر-

وأموها:اسه في اس -  ٢٣
أمدىأو نصيحة، بذل أو عهناء، أعهلى إذا ص الناس ضا 

.٣٢-  ٣١ص أبرزي كر د. للشخ الهاتف أدب ;١( 
.٠ ١ ص المم لاين الصب الوابل انظر ;٢( 



علاجه. أمجابه . مظاعره . الخلق موء  ٢٦
إليه.أحن من على والإدلأل والأذى، بالمن أبعه - معروفا 

يحضولا الفضل، بأولي يليق لا ساقط، حلق الصنيع وذلك 
إلاالروءات، ذوو يحتملها فلا العزة، قاة تصيع فالمنة النبل؛ بأهل 
فدرأو كريم، طح ذي غير من تجيء منة ميما ولا صرورة، حال 

بالمنصدقاتكم تبطلوا لا أمنوا الدين أيها ! - تعالى - قال 
[.١٤]الغرة، والآذىه 

-وسلم عليه الله صلى - المي عن - عنه اه رصمح، ذر- أبي وعن 
يزكيهم،ولا إليهم، يفلر ولا القيامة، يوم اف يكلمهم لا »ثلأثه قال: 
•أليم عداب ولهم 

مرايت،.ثلامث، وملم، عليه افه صالي افه رمول فقرأها قال؛ 
اف؟رسول يا هم من وحسروا، حابوا أبوذرت قال 
بالحلفه محلعتوالمنفق ان، والمنبل، الI قال 

الكاذبا(را،.
فانؤهأ((*يدا رحل عند اتخذتم ررإذا لبنيه! رحل قال 

.٠٣؛الصنيعة(( تهدم ))المنة ! وقالوا
إلاالمعروف يتم لا  ١١-! عنهما الد رصي - عباس ابن ونال 

صعرْؤإذا ، هنأْ أعجاله فإذا ؛ ومتره ، ؤتصغيره بتعجيله، ؛ بث_لأرث، 
٠تممه((؛؛' متره وإذا عقمه، 



علاحه- أمساوه . ة مظاه . الخلت مهء

د-ا1ء-
الشاعر:وقال 

يمنانأمحيى إدا الكريم ليس حن من أسديت ما بالمن أفدت 
أنإلا - الكرام صفات من ليس الأيادي وتعداد المنة أن ومع 

والاعتذار.المعاتبة حال في ؤيسؤغ يحسن ذلك 
فييفح ما فيهما يحن ارحالان الد رحمه - حزم ان قال 
تعديدفيهما يحن ه فإنوالاعتذار، المعاتبة، وهما غيرهما، 

هاتس'عدا فما القح غاية وذلك الاحان، رذك ، الأيادق، 

.الحاكن^٠

الوعد:-إخلاف ٢٤
المرذولة،الخصال ومن الذميمة، الصمات من الوعد ا فإحلأف

المنافقين.آيات من وآية الفاق، شعبا من فهوشعبة 
حاولن،إذا ثلامث،; المنافق ررآية واللام الصلاة عليه - قال 

. ٠٣؛أحلف(( وعد وإذا حان، اؤتمن وإذا كذب، 
.بها الاتصاف من ؤيانفون الخصلة، هذه من ينفرون الناس وكرام 

إلئأحبح عطشا أموت ررلأن الشيباني: حارثة بن المثنى قال 
. ٠٠٠موعدآ(( أحالف، أن من 

.الآخارأ/'امااعيون )١( 

•الآخلأفىدالرلأينحزمص٨٧)٢( 
عريرة•أبي عن ( ٠٩لم)وم ١٦٦؟إ الخارتم، رئاء )٣( 
انظراكساني، بن لعوف المقولة هده وسب، ٤ ٩ ٤ / ٢ المجالس بهجة )٤( 

.٧١ص عبيد لأبي اس 



يدمص— أسامه عذ0هرة. الخالق. ّوء 
سو1ت[
٠* سويفأ^ر اللثتم ووعد نفد، الكريم ءوعد ؛ الحكإء بعض وقال 
الؤفاءأقل فما الملمين، من كثير الخصلة بهذه ابتلى ولقد 

وممنالمنهزمين، من لكثير حيز حتى فيه، الخلف أكثر وما بالوعل، 
اتصفمن الخالمر أن - إليه المنتسبين لأم الاّدح_ماوون 

االكافرين صفات من ؤإنجازه بالؤعد الوفاء وأن السالخين، 
وعدأأعطي فال! المؤكد تاكيد أراد إذا بعضهم إن حتى 

إإتجاليزيا 
مايلي!الناص بين الثاثعة الوءا_ إخلاف مذلاهر ومن 

الأولاد:ْع الخلف - أ
منهالتخلص أراد أو حلفله، إمكان أراد إذا الوالدين من فكثير 

بهدية،يعده تجد0 - ذلك نحو أو المنزل من الخرؤج عند به تحلق إذا 
.به وعد ما يخلف ثم ذلك، نحوى أو حلوى أو 

هدهألف آفد فنشا الءد، احلأف الهلفا يعدد مما فمدا 
'ّ ث. 

;))القالب((د يص ما أو الثقيل، المزاح - ب 
وفيمحدد، مكان في أصحابه بيعوه شخص يقوم أن فيحصل 

لهمسيحضر بانه فيخرهم بعيدا، المكان كان وربما محدد، زمان 
المةبيت فد أنه مع المحددين، والزمان المكان ذلك ش الطعام 

يالخلف.

اوجااسمأ/؛ا،؛.ُهجة



علاجهء أسابه . مظامحرة . الخاش سوء 
~[irj

طالوربما به، وعدوا ما يجدوا لم المكان لدلك جاءوا ما فإذا 
أدراجهم.عادوا أسوا فإذا الانتظار، بهم 

القيحة،الأعمال من عددا هدا بصنيعه جمع الرجل فهدا 
لمين,الموأذية الؤعد، ؤإحلأف ، الحياء وقالة الكذب، بين فجمع 

تمعينة بأعمال المرتيطة المحددة المواعيد عن التأخر - ج 
أكثروما ، مواعيدْ يضبهل من أنل وما الأمر، هدا وقؤع أكثر فما 

مضاهالمحدد البدء موعد عن دنائق ياحن ذلك؛ على المترتبة الاثار 
الإسرلعإما نتيجتينإ إلى يودي وذلك العمل، وفنا من د٠انو( صاع 

علىالتعدي وإما المانت،، الزمن لتعويض فيه؛ الدقة وعدم العمل في 
أحرى.لواجباينإ خصصت أوقات 

;للمضيف، المجيء في التأخر - د 
يمبه، ليأتؤء محدد بموعد أصيافه الناس أحد يعد ما فكثيرأ 

يكونوقد المحدد، الموعد عن طويلة مدة أوبعضهم الأصياف، يتأخر 
يتسببكما المج، في ؤيوقعه المضيف، يربك مما عدر، بلا التأخر 

المحدد.الونت، فى جاءوا ولخن للضيم، الومث، إصاعة فى 
تالمستعارة الكتب إرجلع في التأخر - ه 

لديهعلم أوطالب، مكتبة، لماحب أحد يأتي أن كثترا فيحصل 
ونت،.أقرب فى يرجعه بان ويعدْ كتابا، يعيره أن منه فيهللب مكتبة، 

—يرجوها التي الفائدة على منه ؤحصل الكتاب، أخد ما فإذا 
أضاعه،ربما بل كثيرأ، ذللث، في وماطل الكتاب، إرجاع في تأخر 
عليه؛والتردد إليه، التودد كثرة من ليتحيى الكتاب صاحب إن حش 

الكتاب.يرجع كي 





ءعلاجه - أمسايه . مظاعرة . الخلق سوء 
لْى—

حازم؛ابن وقال 
واجبالحر على دين نعم فإن فاتمه نعم شي؛ عن قلت إذا 

٠لكذب' أنك الناس يظى لئلا بها ومح سرح لا، ت فقل ؤإلأ 
هآ-اصب:
حصالةفهو القبيحة؛ والممات المرذولة، الأخلاق س فالكذب 

وآيةالعقل، سفه وهوعنوان الكفر، ثعب س وشعبة النفاق، صال خس 
الهلوية.وخسثا الهمة، >>سقوءل 

المحمؤدة,عزتها عن بعيد النفس مهين والكذاب 
لسوءذم؛ كل وأصل ثث، كل حماع ))والكذب الماوردي; فال 

البغضاء،تنتج والميمة الميمة، ينتج لأنه نتائجه؛ وخبث، عواقبه، 
راحة.ولا أمن العداوة ْع وليس العداوة، إلى تؤول والبغضاء 

.صديمه((ر"'قل صدقه قل س قيل: ولذلك 
أكثرفما المتأخرة، الأزمان هذه فى خصوصا الكذب انتشر ولقد 

أنمع ذلل؛ح، في يصدق س أقل وما ومعاملاته، علاقاته في كذب يس 
الكذب.س محذرة المدق، على حاثه جاءت الثرع نصوص 

هالصادقين هع وكونوا اف اتقوا أمتوا الذين أيي قا • — تعالى - قال 
 ،^[.١١٩]١

الصدقفإن بالصدق؛ ))عليكم واللام الصلاة عليه - وقال 

الحمويحجة بن محمد بن علي بن بكر أيى الدين لتقي الأوراق ثمرات )١( 

• ٢٦٢ص داليين الدنيا ائب )٢( 



■ئدجه- أسايه — مذ0همرْ - صوء 

يكتبحتى لصدق الرجل وإن الجنة، إلى يهدي والر الر، إر يهدى 
صديقا.لاه اس 

الفجوروإن الفجور، إلى يهدي الكذب فإن والكذب، وإياكم 
.٠ افكذا؛اا<ُ عند يكتب حتى ليكذب الرحل وإن النار، إلى يهدي 

ورسولهالد على الكذب - الناس بين المنتشرة الكذب ومن 
لإصحاكوالكذب البين، ذات لاماي والكذب - وسلم عليه الد لى ص- 

صللتخلص والكذب والخصومات، المطالبات في والكذب السامعين، 
المحرحة.المواقف 

بعضوحذف الكاذبة، الأحبار نقل _ أيضا _ الكالب طام وّْرا 
المعاريص،في والمبالغة المملحة، باب في والتومع الحقيقة، 

ونحوذلك٠الأولاد، على والكذب والجاه، الثراء لأرباب واكنلق 

شه:والأسماف انمزاح .ممره  ٢٦
السفهاءؤيجريء بالمروءة، ؤيخل الهسة، يسةهل فالمزاح 

والأنذال،.
المارتام( كما امحه يام »المزاح الحكم; منثور بعض في فيل 

ااُماالحطب 
.هيته(("'زالت، مزاحه كثر #_ الحكماء; بعض وفال 

معود.بن عبدالد عن ( ٢٦٠)٧ وملم ٩ ٠ / ٧ البخاري روا0 ( ١ ) 
,لاكاتب علأج4 . طلام0 ب )٢( 
•أدبالدنثاراادينص٠١٣ )٣( 
٠٣١ ص داليين، الدنثا ائب )٤( 



سعلاجه - ، uLmmI- ة مظا،و - الخلة، صءء 

تإ-قد 
العلماعمن حماعة كر0 راوقد ; - اهد رحمه - عبدالبر ابن وفال 

إرالتوصل وس العاقة، ذمم من فيه لما المزاح؛ في الخوص 
الأح1ء((؛اا.ؤإفماد الضغائن، واستجلاب الأعراض، 

.المزاحK العداوة وبدء ، بدء شيء ارلكل يقال! وكان 
.أأُ الشر« إلا ألقح ما فحلا المزاح ءلوكان ت يقال وكان 
الدنيءولا فيحفي، الشريف تمانح رإلأ ت العاص بن معيد وقال 

فيجتريءعاليك*?'

الشتمفاحر0 الكلام أمام المزاح كان ررإذا مهران! بن ميمون وقال 
واللطام((؛'/
Iهمان أبو وقال 

مزاحاأحب ما صدمك مانح 
بمزحةالصديق مجنح فلربما 

آخر:وقال 
يكنفلا مزحت bذا تمزحن لا 

عداوةتعود ممازحة واحذر 

آخر:وقال 
هفإنالمزاح إياك فإياك 

بهاثهبحد الوجه ماء ؤيدهب 

جماحاالمزاح في منه وتوقا 
٠ممتاحا؛ عداوة لباب كانت 

الأدبموء إلى به تفاق مزحا 
ُالغضب٠ مقدمة على المزاح إن 

الذلأوالدنس اممز عليك ئجري 
٠٧٠ذلا عزته بعد من ه ؤيورث

ْ.٦٩/٢عداJرلابن المجالس بهب )ا()آ()مآ( 
. TYr/Yالشرب الاداب وانظر ، Y٠٧٠/ ابق انالرجع )٦( )٠( )٤( 
المجافىY/١٧^بهجة )٧( 





ءعلاجه . أسايه - مظاهرة . امحق صوء 
لاظ

فقال;ذلك من الحكمة بين ثم ومائلب< شموبا اكم وجعلن
فقال;الناس بين التفاصل معيار بين نم لتفاحروا، لا تعارفواه لؤ 

.[ ١٣]انحجرات، أمآكمه اف محي أكرمكم 
هوؤإنما العرق، أو اللون، أو بالجنس، التفاصل فليس 

•بالتقوى 
شيئاوذكر العنمحسا عن تحدث أن بعد - الد رحمه - حزم ابن قال 

لأنذكرنا، ما كل س أسوأ فهذه بلئ، ؛نأعجسن، راوإن ت صروبه من 
هلواتنلر أحرة، ولا دنيا في أصلا له فانية لا به أعجست، الذي هذا 

.أحرتك؟ في ينفعك أو عورة؟ لك يستر أو جوعه؟ محك يدفع 
هوأعلىفيما وربما ثلث،، نفي ياهمك من إلى انغلر لم 

ثم، الخلفاء ولادة نم - اللام عليهم - الأنبياء ولادة نالته ممن منك 
سالعجم ملوك ولادة ثم ، والعلماء الصحابة س الفضلاء ولادة 

فتأملالأسلأم، ملؤك وماثر التبابعة، ولادة ثم والقياصرة، الأكاسرة 
أكثرهم_تجذ ذلك ص به تدلي ما بمثل يدلي ومن وبقاياهم، محراتهم 

والتذل،والرذالة، السقوط، غاية في ويلفهم لأبحساسه، 53اأمثال 
أوننلراوك فيها هم بمنزلة تغتبهل فلا المذمومة، بالصفاُتح والتحلي 

،.١١((فوقك 
كانوابهم تفخر الذين الأباء لعل ر)ثم -! الاه رحمه - قال ثم 

الأيامأطالنن، ،، ^٠^١٢ومتعسص، ولاطة، خمور، وقربه اقا، ف

.٧ ١ - ٧ ٠ ص حزم لاين الفرص مداواة ني ير والالأخلاق ( ١ ) 
•ومض وزنا الحض فالوكى الأحمق وهو أنوك جمع نوش: )٢( 





رلْا_—علاجه . أسايه . ملاهرة . اططق سوء 

تزثهمع الجسام، وأخلاقهم الكرام، بالأياء المنتغر من وثارا أدنس 
بمنارتفعوا أنهم مترهما اههم، أشبوقصد أمنالهم، سلوك عن 

•تقدمهم بمن ومالوا قبلهم، 
محابمل، وأنى  ٠٠بنمه إلا الحقيقة على المرء بوئ أنى وهيهات 

.بكده((''' إلا الدارين 
الشعراء;أحد قال 

بالنسبفخرا طالب الا أيه
قفة؟مجن خلفوا تراهم هل 

خلبهمفي شلهم ترى أو 
راجحبحلم القفل إنما 

بهاس المفي فاخر ص ذاك 
الأخر;وقال 

ساميانفك بفعال تكن لم إن 
براّمالجديد على القديم ليس 

الأخر:وقال 

؟رءهيدس بمن الكريم ليس 

ولأنلأز الماس ما إن
أوذهبأوحديدأونحاس 

ء

وعصب؟وعظم لحم سوى هل 
وأدبكرام خلاق أ وب

وغلب'''منهم فاخر ص فاق 

بهسمو س سمو خك يغن لم 

بنصثهاخدا تم^ده لم ان 

مضىبمن تكون مروءته ؤيرى 

. ٢٣٠ص العقلاء، روضة )١( 
ابنعلي المؤمنين لأمير الأبيات هده وتنب ،  ١٢٢ -  ٢٢"ص ، العقلا، روصة )٢( 

■ ٢٦صل زرزدر نعم جمع علي الإمام ديوان انظر - عنه اث رصي - طالب أبي 
. ٢٣٠ص العقلاء، روصة )٣( 



علاجه. أسايه — مظاهم0 الخالق صر، 
-رئْا

1تيرا،بما أدو0 ما صالح ؤيرين ه اثينب~—اءه يشيد حتى 
اسدمم:لأدب المراعاة فلت .  ٢٨

التفريطؤيفح بها، والتحلي مراعاتها يحن أداب فاللمحادثة 
•شانها في والإخلال فيها، 

الخلق.محؤء صروب من صربا يعد الجاب هدا فى والتقصير 
المتحدث،مقاؤلعت المحادثة لأدب المراعاة لقلة المظاهر ومن 

أوتخهلثته إلى والمبادرة إليه، الإصغاء وترك بحديثه، والامتخفاي، 
•حديثه يكمل أن نل عنه والقيام وجهه، في اليدين ورفع تكديه، 

القس.امتداح وكثرة الاستئثار؛الحديث؛، وحب الثرثرة، ومنها 
يكرهون،بما ومواحهتهم الأخرين، لمشاعر المراعاة قلة ومنها 

والحال.المقام ينامسبج لا بما والحديث، 
العبارايت،واستعمال بالقول، والتفحش اللسان، بداءة ا ومنه
٠د،^نه دون صراحه الم،كرهه 

فيوالنية ، الخهلار_، في والغلغلة داعٍ، بلا الصئت، رفع ومنها 
العتاب،.

تحته،طائل لا فيما والخوض الكلام، في التقعير ا ومنه
والخلاف.المعارصة في والكلفج 

.٠٢٠والليل والخصؤمة، ، والمراء الجدال ومنها 

. ٢٣٠ص رونحةالملأ،، )ا(
للكاتب،.والجالة المحادثت أدب، قى احطاء ; نى ذلك تفصيل انفلرت )٢( 



٢٦ئدجه — أصايه - هفلأمء - الخلق سوء 
~i؛n

اسدس:لأدب انمراعاة فلت -  ٢٩
ؤتركإذن، دون منه والخرج المجلس لحول ذلك ثمن

,الخرؤج وحال الدخول حال اللام 
لذلك.أهلا ليس لمن للمجالس التصدر ؤمنها 
متجالضاثنين بين والتفريق المجالس، في التمسح ملة ومنها 

الرجوعوهويريد منه قام إذا الرجل مجلس قي والجلوس إذنهما، دون 
•إليه 

علىوالجلوس حقها، أداء دون الهلرقات في الجلوس ومنها 
المتكال؛وجه في الرجل ورغ كالأصْلجاع، الأدب بقلة تشعر هيئة 

ذلك.ونحو 

كالتجئو،المجالس في الدوق ينافي ا بمالقيام ا ومنه
,ونحوذلك والقهقهة، والتثاؤب، واكمحعل، 

السننفى التقصير ؤمنها الواحد، دون الجماعة تناجى ؤمنها 
آخره.فى والاستنفار العامحلس، كتشميت المجلس فى الواردة 

والتدخينوالنميمة كالغيية المجالس فى المنكرات مزاولة ؤمنها 
. ٠١٠عليهمالإنكار وترك المجلس أهل مداهنة ومنها ونحوذلك، 

الواووين:أممع امحعامل سوء -  ٣٠
وزجرهما،نهرهما، ذللئ، فمن كثيرة، صورأ يأخد الأمر وهدا 

أوامرهما.من والتضجر والتأفف عليهما، الصؤبن، ورغ 

ايابق.المرجع انظر )١( 
الوالاوينلدك1ب.انظرعقوق )٢( 



علاجه- امجايه - مظاهره . الخلق ّوء — _لأها

أمامهما.الجبين وتقطيب العبورس ذلك ومن 
بالجهل،ووصفهما أحلامهما، وتمفيه احتقارهما، ذلك ومن 

•والماء والحمق، 
اعدتهما.مؤترك عليهما، الأمر ذلك ؤمن 
إذامن الناس فمن الناُس، أمام وعيثهما ذمهما، ذلك ومن 

والديه،على والتبعة باللائمة ألقى ذلك نحو أو دراسته فى أحقق 
تربيته.يحنا لم لأنهما إ-خفايه؛ سبب أنهما وزعم 

٠بالتسبب وإما مباسرة إما وثتمههسا ، سبهما ذلك ؤمن 
إليهما،الانتساب من والاستحياء منهما، البراءة ذلك ومن 

.العجزة دور إلى بهما الذهاب أو المنزل(، من وءلردهما 
الميراثفي رغبة منهما؛ والتخكس محتلهما، ذلك محي ما وأقبح 

.- باس عياذأ ذلك. نحو أو 

الزؤجه:مع اسرة سوء -  ٣١
•وأريحية ورقة، بادب، الناس اثر ممع يتعامل س فهناك 

الكلامس ينتقي الخلق، حن بثؤثأ، المجالس في فتراه 
أعذبه.الحديث، وص أطايبه، 

ونولتؤداعته، وذهبت، حاله، تبدلت، المنزل، لحل ما فإذا 
هصوراأسدأ فانقلبح وفذلاظته، وبذاءته، غاإذلته، وحلت، سماحته، 

المكينة.الضعيفة زؤحته على 
ثيء،كل مسؤولية ؤيحملها زوجته، مع الأدب يسيء فتراه 



٨علاجه - أسياله - مظامحرْ - الخلق سوء 
صغيرةكل عند الطلاق ؤيهددها خطأ، أدنى عند عتابها قي ويغلظ 
الواجة.اللهفة في عليها نمر وربما وكيرة، 

ارةوحقاللهس، ة صععلى دليل الصنيع هدا أن رب ولا 
.الأيمان وصعق الثان، 

لأهله،يتودد والمروءة الدين ذا العاقل الحازم فإن ؤإلأ 
معاشرتهم.ؤيحسن عليهم، ؤيننعلف 

أحنهمإيمانا المؤمنين أكمل  ١٠-ت والسلام الصلاة عليه - قال 
لمائهم«اا/خاركم وخياركم أخلاها، 

الزوجات:بمص من ^ ١٥٠١١سوء -  ٣٢
التبعلتحسن لا الزوجات بعض أن نجد مضى ْا مقابل ففي 

منها.الله أراد كما بحقوقه تقوم ولا لزوجها، 
كاهلهوتثقل عليه، صوتها وترفع معه، الأدب تسيء تراها بل 

بالكماس.الإ>اق بكثرة ماله تزف وتاسات، بكثرة 
القطيعةعلى وأعانته بوالديه، برم عن وحيلته عوقته ربما بل 
والعقوق.

والعمال:الخدم معامله سوء -  ٣٣
يحتقرهم،فتراه والعمال، الخدم مع الأدب ء يمي من أكثر فما 

رثم iAr^/حان وابن ( ١١٦٢)والترمدتم، ٤٧٢-  Y٢٠/•احمد أخرجه )١( 
عريرةر عن كلهم ( ٢٣٤رنم)١  ١٨٠ه/المنة ثرح في دالموي ٤(  ١٧٦)

للمنينرحه في شاكر أحمد وصححه صحح، حمن الترمذي! وهمال، 
(.٢٨٤)اكحيحة ش الألانى ^نحه



علاجه- أمحسايه - مظاهره — ا*اظلق صرء 
تْال— 

يلمفلا مزدرى، لقي أو مضاعا، هملا إلا يراهم ولا ؤينتقصهم، 
أحدمد ربما بل سلموا، إذا اللام عليهم يرد ولا بهم، مر إذا عليهم 
رد.بلا يدْ مادا ؤيتركه عنه، بؤجهه فيتيح عليه، ليسلم ؛ يده العمال 

المكن.هذا لنفس كسر من العمل هذا في فكم 
لمدةرواتبهم ؤنوخر يهلقون، لا ما يحملهم من الناس وص 

زلة.أو هفوة أدنى عند روانهم س ؤيحم محلويلة، 
•ومو،ة ودين حلق ذي س بمدر لا الأمر وهدا 

الملكةوسوء التعف، أن )رواعلم ! — اللة رحمه — حزم ابن قال 
حاسةعلى يدلان رعية أو رقيق س أمره — تعالى - الله حولك لمن 

النفس،الرفيع العاقل لأن العقل؛ وصعق الهمة، ودناءة الشص، 
المنعة.في ونظرا•■' القوة، في أكفاءه يغاو_، إنما الهمة الحالي 

الطع،في فسقوط المعارصة يمكنه لا س على الأمحمتهلالة وأما 
•ومهانة وعجز والخلق، النفس في ورذالة 

بقتلأو جرذ، بقتل بجح من بمنزلة فهو ذلك نمل ومن 
٠.((١ امة وخصعة بهذا وحبكا قملة، بفرك أو برغؤبئؤ، 

والعمال:الخدم يمض من الأدب سوء -  ٣٤
-ذكرْ مر كما - والعمال الخدم حق في تقصيرأ هناك أن فكما 

.والعمال الخدم بعض س تقصير هناك 
إليه،وأحن لحاله، فزى أوكفيله، ه رثيأكرمه إذا ص فمنهم 

,ص٣٧الأخلاقوالسر، 



علاجه. أسبايه - مظاهره - الخلق موء 
——لأْإ—

بالأساءة،الإحسان قابل - يطيق لا ما يكلفه ولم مهمته، ومهل 
واJكران.بالجحود والمعروف 

فىؤيقصر بالأمانة، فيخل كفيله، أو ه رثيعلى يتمرد فتجدْ 
انمل.

أداءعلى وحرصر - وعلا حل - النه راقب الطرفين كلأ أن ولو 
ولنزكبينهما، المشكلات ولمك ، حميعا لامحتراحا - عليه وما ماله 

.ساحتهما فى والبركات الخيرات 

الأخوان:حقوق في الخصر -  ٣٥
بها،والقيام مراعاتها بالمرء يحن كثيرة، حقوق لهم فالإحوان 

•اداثها في والتهاون فيها التفريط به ينفح 
باليولا الحقوق، ؛تللث، بالي لا الناص من فكثير ذلك ومع 

فيها.التقصير في 
:مايلى الثان هذا فى التقصير مظاهر ومن 

الإخوان:تعاهد قالة - أ 
ولاأحوالهم، عن يال ولا إخوانه، يتعاهد لا من الناص فمن 

وتقويةالمودة تجديد في عي يولا وصلتهم، زيارتهم عر يحرص 
معهم.العلاقة 

بالعاقل.طيق لا وهذا 
الضرزقه إذا العاقل على الواجّسؤ ٠) ! - اممه رحمه - حبان ابن قال 

يوطنثم به، يتمك أن - عليه محافظ الوداد صحح لم ماريء ود 
وعرعنه، صد إن عليه الإقبال وعر صرمه، إن به ملته على ه نف



علاجه- أسا؛ه ٠ عظامحره . الخلق سوء 
[OAJ —

٠.ااعاوه((ر إن الدنومنه وعلى حرمه، إن له البدل 

الوفاء:ويلة النكر ب. 
اليسار.حال وفي ، الرخاء في إلا إخوانه يعرف لا من الاس فمن 
لمعروفهواحتاج صاثقة، او شدة في إخوانه أحد وقع فإذا 

مود.ة.من بينهما كان ما ونى وخيله، له، تنكر - اعدته وم
القائل؛قول هؤلاء على ؤيمدق 

ومرحباالاله حياك وإحواف كثرة إحوال الإخوان من وإن 
متثبانقيرأ يسوي لا وذلك كله والأهل الحال كيف وإخوان 

فاؤللباوالقرصى القرص إلل ت يقول بماله عته استغسنا إذا جواد 
اأقربار البعد في منه الثريا وحدت ءلهر« حلمل الذي حاولت أنت ؤإن 

ينالأن فما الناس؛ بعفر عند تجده ما الؤفاء وقلة التنكر ؤمن 
ؤيتنكرإلا — منصب أو جاه، أو كمال، — الدنيا أعراصر من عرضا 

اهم.أويتناّاهم، ؤينالقدامى، لأصحابه 
الكرام.أخلاق، من هذا وما 

الخشنالمنزل في يالمهم كان من ذكروا أسروا ما إذا الكرام إن 

الرجال.أخلاق عن يمر فالسفر فر؛ ال

.١ • ٣ ص العقلاء روضة )١( 
.١ • ٠ ص العقلاء روضة )٢( 



—يدج - 1سإبم - عظهمْ - صوء 
—لمحا 

ومصالخلافمعهم، وأكثر آذاهم، أصحابه مافرمع فإذا 
صفوهم.ؤيعكر عليهم، يكدر فيما 

يشر،لم امتثير إذا وربما يقترح، ولا يتكلم لا من الناسري ؤمن 
ماأمر في اجتهدوا وإذا مكت، أصابوا فإذا لصحبه، الأمر يترك بل 

اللوممن وابلا عليهم أمطر - نحوذلك أو الطريق يضلوا كان - فاخaلاوا 
Iمحوله أمثاله من يكرر وأصح والتقريع، 

الطريقصسلكتم ولوأنكم ؤأجدى، أنفع لكان وكدا كدا لوفعلتم 
.. . وهكدا حصل، ما حصل لما الفلاني 

اتجيران:مع الأدب سوء -  ٣٦
محكمفي الد بثن ومحي عالية، ومكانة عظيم، حى له فالجار 

وملمعليه الغه صلى - المي وكيلك الجار، حى عظم تنزيله 
وبالوالدينشيئا به تشركوا ولا افه ءؤواءبدوا تعالى-ت - محال 

والجارالقربج، ذي والجار والماكين والتام، القرنخ، وبذي إحسانا 
:،u[.٣٦الجبه]ا

بالجاريوصيتي يل حير زال ررما ت — واللام الصلاة عليه — ومحال 
،١١.ميورثه(( أنه ظننت حتى 

تفريطاهناك أن إلا - الأملأم في للجار المكانة تلك عظم ومع 
حقيرعى لا الماص ص كتيرأ أن ذلك الجانب؛ هدا في يفع كثيرا 

الأذى.من بانويع ؤيوذيه إليه، ييء بل قدره، يقدره ولا الجار، 

(.٦٢٤)لم وم ua/uالخاري رواْ ١( 



يدحه- أّايه . مفلأمء . امحق سوء 
qJ—

دامتوربما لبابه، الملاصق حارم يعرف لا من الناس فمن 
,يتعارفوالم وهم عديدة سنوات الجيرة 

أوأبوابهم، أمام النبل بإلقاء جيرانه يضايق من اس النوس 
المنزلإلى دخؤلهم معه يشق مما الجيران باب بمحاذاة سيارته يإيقاف 

ت•وخروجهم 
•الجيران بيت أمام الكثير الماء يريق س الناس وس 

تنبعثالتي النجسة والمياْ الكريهة، بالرواتح يؤذيهم ومنهم 
•لمجارى اص 

تعاهدها.ولا إصلاحها يحاول لا ذلك وُع 
وإزعاجهمالأصوات، ورفع بالجلبة، حيرانه يؤذي ص ومنهم 

•راحتهم وفت 
الجيران.أبناء مع المشكلات بإثارة أبناوْ يقوم س ومنهم 

عنهم.دافع ربما بل الجيران، عن أذاهم يكف لا ذلك ومع 
عبرمحارمه إلى والطر الجار عورات تتح ذلك في ما وأفح 

عليه.المهللة الوافد عبر أو النزل، 
كانتوالعرب وأسؤئها، الخصال أقبح س يعد العمل فدلك، 

لحقه.ورعايتها الجار عن بمحاماتها ؤتفاحر الحصالة، هده تانم، 
الدارمى;مكين قال 

القدرزل تنلي قبته ؤإلواحدة ار جالار ونناري 
،رر سنه يتلبيكون ألا أحاورْ لى حار صر ما 

١٣٢ءس نتبية لأبن والشعراء الشعر 



٨يدجه . أسيا؛ه - مظاهرة . الخلق سوء 
،المران محارم إلى الغلر عن يترنعون الجاهلة أهل إن بل 

بها.يفاخرون التي المحامي من الترفع ذلك ؤيرون 
عترة:قال 

ماواهاُأ'جارتي يراري حتى جارتبا لي بدت ما طرش وأغص 
الخالق.سوء مظاهر من تقييده ر نيما هذا 

. ٧٦ص عنترة ديوان !١( 



وج
علاجه- أسامه . مظاهرة . الخلق سوء 

امحالثاسل 

Mاثغلقسوء اسباب 
وبواعث،تجله، أمساب فله الأدواء؛ ْن كغيره الخلق سوء 

ان:الأنطييمة - ١ 
وموءوالبذاءة، القحه، على جل من الماص ص اك فهن

اويءمإلى ؤتؤحهه فيه، وتؤثر الطبيعة، هذه عليه فتغالمح الخالق، 
محاسها.عن وتصرفه الأخلاق، 

ه.نفإصلاح إلى يع ولم طبيعته، مع استرسل إذا خصوصا 

الْغزيه؛اكربيه سوء . ٢ 
أوإيجابا؛سلبا الأولاد توجيه في عغلمم دور لها المنزلية فالتربية 

المدرسةتربيه أن قبل والوك للأولاد، الأولى المدرصة هو فالبيت، 
والأسرة.البسن، يربيه والمجتمع 

واكيهأن كما المستقيم، لوكه مفي لوالديه مدين والولد 
واسمافه.ائه فعن كبير حد إلى ؤولان م

،وسمافالأخلاق، اويء معلى النزل في الوك تربى فإذا 
لليلالهمة، ماقهل نشأ — والترف، اليوعة، على ؤتربى الأمور، 



>ئلآح4- اره أٌ. ة مظاه . مهءالخلت 

ك(-
اّمتقامتهوتقتل شجاعته، على تقفي التربين فهده المروءة؛ 

ومروءته.را،
يرثونكما والديهم طاع يرثون الأولاد أن ذلك إلى أصف 

أصحاءآباء له فتخير صحيحا ولدأ أردت إذا قيل وليلك أشكالهم؛ 
.أقوياء 

ابنه;وصف فى العربي الشاعر ؤيقول 

راميمن ه رأمفى ة وخفامي تعالقله ه منأعرف 
الأثرذلك فإن - الروءة عديم ال>الق، ء مص الوالد كان فإذا 

ّساحقبالأبماءفىالخالرم.

والْجئمع:اييغق - ٣ 
نشأفإذا وموئه؛ الخلق حس في كرى أهمية الأمرين 

الهللأببدين تعنى ومدرسة حليب، بيت من صالحة، بيئة في المرء 
-الأخلاق ومحاسن الفضيلة فيه تشيع مجتمع في وكان وأخلاقهم، 

مافليكون أن أحرام فما وإلا تربية، خير وتربى منبت، خير نبت 
فيه.خير لا ثريرأ القدر 

والديريه بإذن نياته يخرج الْلمب، ءؤوالبلد ت - تعالى - هال، 
.[ ٥٨]الأعراف، نكدابآ إلا يخرج لا "تحثا 

للكاتب.الأولاد ترية ني الممصر انفلر )١( 
.٤٩ِ  ٤٨ص أمض لأحمد الأخلاق انغلر )٢( 



علاجه- أمايه - مظامحرة - الخلق ّوء ٨
 t -م:امحلل

موصعه،غير في الشيء وصع على صاحبه يحمل فالغللم 
فيؤيجهل الغضب، موصع في ؤيرصى الرض، موصع في فغضب 

البخل،مرصع في ؤيبذل البذل، موصع في ؤيبخل الأناة، موصع 
في،ينلن الإحجام، موصع في ؤيقدم الإقدام، موصع في رحجم 

العزة،موصع في ؤيتواصع اللسن، موصع في ؤيشتد الشدة، موصع 
•ال>اصعرم موصع في ؤيتكر 

الشهوة:- ٥ 

العفة،وعدم والبخل، والشح، الحرص، على تحمل فهي 
واللذاءاُّت،ُم.والذل، والجشع والنهمة، 

اهتكفانرْ منعرى فنوة شهه سبتور تمرب 
ملكاأصحى الشهوة غلب، فإذا د عبالشهوة صاحب، 

صورةفي الفضيلة معنى يدرك أن الإنسان على سهل انه يم 
بتفصيل.الفضائل هي ما يتعرف أن عليه سهل بل مجملة، 

علىالناس معاملة في والسير بها، القس أخذ في العسر ؤانما 
والشعورمفهومها، تصور مع الفضيلة على العمل ر وعفانوها، 

علىفتغلمس تهلغى قد الي الشهوامن، ناحية من يجيء - أثرها بحسن 

؟o/Y.Yالخم لأن الماص مدارج انظر )١( 
الكينآ/ْبم^الانظر.دارج )٢( 
• ٤٨١صى القثم لأبن المثالين ونزهة المحبين روصة )٣( 



٢١علاجه . أصيايه . مظاهرة . الخلق سرء 
—لأنا 

٠' , عمياء جهالة إلى للخير معرفتها تحول وتكاد الصائر، 

!-اممضب:

والعدوان،والحد، والحقد، الكبر، على يحمل فهو 
.والقه''؛

الخلق.حن مع تتنافى الأوصاف وهده 

؟-اتجهل:
.واللأياالشرور إلى به ؤيننع المهالك، صاحبه يورد فالجهل 

يشعر.لا حيث من دمارها في يعي ه، لفعدو والجاهل 
قتل:ولهذا 

هنفمن الجاهل كمبلغ جاهل من الأعداء يبلغ لا 
يؤدي— اوئها ومالأخلاق وبمحاسن الأمور، بعواقب فالجهل 

مالأارتكاب على صاحبه ؤيحمل تهلير، موثر عريض، اد فإلى 

J^rt ■

ا1ولآيغ:- ٨ 
تنكرأ،الخلaلاء وعلى تغيرأ، الأخلاق فى تحدث قد فالولاية 

ولايتهفي ناه رامن قيل: ولهدا صدر، ضيق من وإما طع، لؤم من إما 
ذلفىءزلها(رم.

.١  ٢٤/١الإصلاح رماثل !ظ )١( 
٦٩٠/٢انظر.دارجالالكين( ٢١

.٢ ٤ ٤ ص ، و\ذداو الدنيا ائب رم( 



علاجه- أّايه . ^٠ ٠٧٥٠- الخلق سوء 
—لتتا

ولاعث<، كبرت من إلا ولايته في كبر ررما شبة: بن سالم وقال 
٠٠ . عنها((كبر من إلا فيها تواضع 

فتغيرتالبلاد، بعض إمرة تولى صديق اسي للثكان وفل 
٠يقول الشافعي إليه فكتب، عليه، كافن عما عاداته 

البينذات محللاق وليس أبدا طالز فوادي من مؤدك ادهب 
تجنعلى لي ودك ؤيدوم تطليقه فإنها ارعويت فإذا 
حيفينفى تطلتقين فتكون بمتالها شمعتها رجعت، وإذا 

النيبينولاية عنك تغن لم بته مني انتك اكلاث وإذا 
عربىوما الحجاج، ولي لفد ررواس الحكم: بن يحص قال 

فماتيحب، ما إلا يسمع لا فكان ولايته، فهلالت منه، أدبا أحن 
الأدب((سيء لأحمق وإنه 

ه-انمزل:
ففدالعزل؛ فكذلك تغيرا الأخلاق في تحدث الولاية أن فكما 

صبرأولقلة أسما، لشدة إما الصدر، به ؤيضيق الخلق، به يؤ، 
فيالولاية به تهليش ألا المروءة صاحس، مقومات فمن ولهدا 

حرة.فى العزل به ينزل ولا زهو، 

بهجة)١( 

خفاحي.تحشز  ١٣٣ص الثافُي، ديوان )٢( 
. ٢٣٤ص سنابى الزلة )٣( 
.٢٤٤ص والدين، الدنيا أدب )٤( 



رخزا_ععلاجه أسيايه. . مظاهرة - الخلق صرء 

،ا-اممض:
قيل!وقد أشرأ، طرائقه ؤتوء بطرأ، اللبم أحلاق به تتغير فقد 

;بعضهم وقال امطال، نال من 
عمرذا كنن، وقد يمر ذا فاصبميت ثروه أنالتك الدنيا تكن فإذ 
اافقررأُمن ثوبا تحت كانت اللوم من حلائقا منك الإثراء كنف لقد 

•أهله بعفس يخاطب إبراهيم بن أحمد وقال 
تنيقد الدنية والدنيا ونممك يتني فنالغنى أطغاك أظنك 

نفيُغنى عليك سيعليني فإني بالغنى تعلوعندنفسك كنت فإن 

الفيت:وبمن -الشهرة  ١١
أوعلمه، بب إما صيته ونعي شهرته، ذاعت، إذا من فهناك 

فازدرىوطباعه، أحلاقه ؤتبدك أحواله، تغيرت _ ذلك نحو أو ماله، 
طريقه.بداية فى معه كان لمن ؤتنكر حوله، من 

المارودى:قال 

بالإحوازُومال اكديق عادى كرامة أصاب إذا اللثيم وكدا 
الهموم:-كثرة  ١٢

ولاالاحتمال، نتع فلا القلب، وتشغل اللب، تذهل التي، 

. ٤٢٤ ص ين والد الدنيا أدب )١( 
 )Y( اص عن ١  ٥٩ص مأثورة أقوالA/YY؟
٥٣ايادودي؛/ديوان )٣( 



يدجهأسامه. . ءن0هم0 — اهش ّوء  ٢١
• ٢١٣الهم قل: وقد صر، عر تقوى 

-الأمراض: ١٣

الأخلاقتبقى فلا الجم، بها يتغير كما الطع، بها يتغير التي 
المتني:قال على معها يقدر ولا امحدال، على 
ولىمرء العن وليا فإذا اب وثبصحه العيس أله 
٢٣١٠٨٥الضعم ا ؤانمحياة ل مل فما أث ت قال الشيح ؤإذا 
اثن:-كبر  ١٤

الجدوض*عم فكما معا، والمس الجم على تامحيره ، فلدلل
أمالعن القس تعجز فكذلك - أمحقال من يطيقه كان ما احتمال عن 

الأذى.على والصبر الهوى، مخالفة من عليه تصبر كانت ما 

ها-صيقاسن:
أنأحد من يريد لا انملن، صز هو مى الناس من فهناك 

عندتضيق ه نفأن فتجد ، أو إساءة أدنى يتحمل ولا ، محخهليء 
هفؤة.أو زلة أدنى 

الخمس:عيوب عن اممفلت - ١ ٦ 
معامحبناعن ومحتعامى ا، نأنفعيؤب عن نغفل ما فكثيرا 

فينا.الخلل مواحلن فى وننفلر أحوالما، نتفمد ما وقليلا ونقائصنا، 

. ٢٤٠ص والدين، الديا أدب انظر )ا()أ( 
. ٣.١٣; المحكري بشرح المني ديوان )٣( 



يدحه— أمالأ . مظهمة . الخالق سوء 
لأنا"

الأفعال،لا بالأقوال فنزكيها بأنفنا؛ الظن نحن U كثيرا بل 
النقائص.من ونبروها الكمالأت، لها ويدعي 

التامئأح^ا وكأننا نا، انفإلى بنا0 نحمن بخلق ممعنا فإدا 

أنناإلينا وحيل غيرنا، إلى عروناه ّيكاء ؛خلمح، اسمعندزا 
•عنه ومناي منه بمنجى 

ؤمتطلثي، المروءامت، بدوي يحمن لا الملف ذا فه
عليههي بما والرصا بالنفس، الاعجاب يورثر مما فهذا ؛ الكمالأُن، 

وإصلاحها.علاجها فى عي الوترك تقصر، من 
النفس،فإصلاح والجهل؛ الغفلة وعنوان ، عين وهذا 

ولاالعيوب، تجاهل ينام لا - المكارم ينج في قدما بها والمرقي 
النفس.تفقد عن بالغفلة 

عليه؛عيوبه حفاء ان الأنعيوب أشد اءمن ؛ المقضٍ ابن قال 
•غيرْ محاسن عليه حفين، عيبه عليه حفي من فإن 

عيبهعن يقلع فلن - غترْ ومحامي ه، نفعينج عليه حفي ومن 
،١١.أبدأ((يبصر لا التي غيره محاسن ينال ولن يعرف، لا الذي 

•الوراق محمود وقال 

،وحرص—^١٢لشهوته وايمعهم بنقصه أعريهم امي النانم 

. ٨٤ص الكبير والأدب الصغير الأدب )١( 
ه.١ ٤ ص مأثورة أنوال )٢( 



علاحه. أءءاأه . ة مفلاه . . الخال4 ء سع 

الماوردي:وقال 
لهيكن لم من عيوبك؛ بافتكار مساك ان الأنأيها ررهدب 

.المواعقل((تنفعه لم واعظ ه نفمن 

اممس:إصلاح من اياس - ١ ٧ 
هنفإصلاح فيحاول الخلق، سوء ه نفمن يعرف من فهناك 

إصلاحها،من أص حماحا أو نفورأ مها رأى ما فإذا أحرى، إثر مرة 
ووصمةتزول، لا لازب صربة الخلق سوء أن وحلن مجاهدتها، ؤترك 
•تتمحي لا عار 
-دنواثهمت:١٨

رذيل،حلق بكل اتصف ه نفومحلغت ه، همتدنت فمن 
الذبابيقع كما عليها ؤتمع الدناءات، حول تحوم الدنيئة فالنفوس 

عرالاقدارص.
اشرحمه - الشوكاز الإمام ئل 

الصغاردون الأقدار ار كبعن امى تتهمه اممه مح 
الاحتفارُ"''من ا هما ومل الذل من عراها لما أهل هي 

الخموق:أداء في القصير . ١ ٩ 
التماسإلى ويقود0 الضمير، بؤحز المرء يشعر الأمر فهذا 

.٣٥٨ص والدين الدنيا أدب )١( 
.٢٦٦و٢١١انفرالفواثدص)٢( 
. ١٩٥ءس الجوهر، أسلاك الشولكني ديوان رم( 



علاجه— أسيابه . مظاهرة ٠ امحق صوء 
vy ]—

اللاثمةبإلقاء ؤتارة والتملق، بالكذب تارة والمعاذير، المؤغات 
..وهكذاالاخرين على والسعة 

حياؤه.ؤبمل خلقه، اء ياغه وامتالآْر هذا ألف فإذا 
الخلق:من والتواصي التتاصح فلت - ٢ ٠ 

المحاولةؤترك وإلفه، الخلق بسوء التمادي إلى يمؤد مما فهذا 
٠به والتحلي الحلق ح'س اكتساب في 

البماع:والس الهادفف الصحة قبول عن التكبر - ٢ ١ 
منوتبذل تصدر وقد ، البناء والقد الهادفة الصيحة تؤجد فقد 

بصير.ونافي أمين ناصح 
يتكبرقد بل مصيخة، آذانا ولا مصغية، أفئدة تجد لا قد ولكن 
الصيحة،ءبول من ا تنكفؤيه، نففي ؤيتعاظم النص—ؤح، 

وامتصلاحه.علاجه ؤيعز حهلثه، على فيستمر 

الأخرة:'آ^فلفارممكيرشأم 
خلقه.حمن لن اكواب عفليم من وعلا- حل - الد أعده وما 

منيكثرون أنهم - اللام عليهم - الأنبياء وصف من كان ولهذا 
ذكرالاخرة.

الدارهذكرى أخلصناهم؛خالصة إن عنهم: - تعالى - قال 

الأشرار:مصاحبة -  ٢٣

ّساحب،فالمحاحب، المرء، سلوك في الأثر أبلغ فللصحبة 
بهم،يناثر أن بد فلا وعاشرهم الأشرار جالس فمن استراق، والطبع 









علاجه- أسايه . عظامره . الخلق سوء 
لى

٠٦٣٠٠

^محمحآسزازلآتحو
الوقؤفيحن الحالق لسوء المعالم لإوسنى لنا امنيافت أن وبعد 

.لا؟ أم الأخلاق تنير يمكن هل مفاده؛ كثيرأ يرد موال حول ههنا 
الأخلاقأن يرى من فهناك فه؛ اختلف قد ذلك عن والجواب 

ومحلباغعليها، يطر غراثر لأنها تتغير؛ أن يمكن لا ان الأنش ثابتة 
عنها.فكاكه يتصور ولا تغييرها، يمكنه فلا بها؛ التحلي على حل 

ولامتعدرا فليس ممكن؛ وارد الأخلاق تغيير أن يرى من وهناك 
ذلك.غير رأى لمن خلافا مستحيلا، 

الأخلاقأن ذلكا فيه؛ المقهلؤع الصواب هو الخاني والرأي 
هواكتسابيما ومنها جلي، فطرى غريزي ماهر فمنها صربين، على 
والمجاهدة.والرياضة، والممارسة، بالدربة، يأتي 

والمواعظ،الوصايا، لبطلت تتغير لا الأخلاق كانت، ولو 
والتأديبات.

أنإذ أ مماكن؟ الهيم الحيوان خلق وتغيير هدا ينكر كيف بل 
إلىالأم، شرْ ْن الأس، إن، الأّّتيحاش س ٣، ارازي 
السلاسةإلى الجماح من والفرس التخلية، عن والإمساك التائب 

والانقياد.

•الأخلاق في تغيير ذلك وم 



علاجه. أصيايه . عظامره . الخلق صوء 
[vnj —

يتغيرأن ان بالأنفأجدر البهيم الحيوان مع الئان هو لكن فإذا 
ه،نمبرياصة أحد إن وذلك الاعتدال، حد إلى طبعه ؤيتبدل حلمه، 

.، المكارم١ على ؤحملها وسياستها، 
والواقع.الشؤع أدلة نده تالذي هر الأمر وهدا 

التحليعلى تحث فهي جدأ، فكثيرة الش_رع ة أدلا أم
ارذص.ص والخلي باساثل، 

به.امر لما ممكن غير ذللثح ولولكن 
[.١٤]الاعر، ه ■زكى من أفلح >ؤةد تعالى - فال 

.٩[ ]الئس، زلكهاه من أفلح >ؤةد وفال; 
العلباعوأن تتغير، الأخلاق أن على دليل الأيتين هاتين ففي 

بالتزكية.ينال والملاح الملاح، من الخلق حن أن ذلك تتبدل؛ 
بالتملم،العلم ررإنما وسالم عليه الله صلى الض ال وق

اكرنتوق ومن، يعطه، الخير يتحر ومن بالخلم، الحلم وإنما 
.يوةه((*'ر

الانجابأخلاق فى الاداب وجوامع  ٥٦- مآ/هْ الدين علوم إحياء انظر را( 
•٤ ص مص للفا 

.١  ٢٧/٩تاريخه ني الخهليبح أخرجه زآ، 
صعيف.ند، : المافي الحافنل رتال :  ٥٧• / ٢ القدير فيض نى الماوي فال 

اض•
بمحمودا.ولبى مجالي، بن اصماعيل فيه لأن صعقه، وجه يسن ولم 

الألبانيونال القدير، فيفي في كما الصغير الجامع في اليوطي لضعفه ورمحز 
■الحسناا من أوقريب حن، ءاسادْ ; ( ٣٤)٢ الصحيحة فى 



ءعلاحه أسامه. - ٠ مظاه - الخل؛.  ٠٠٠٠
~[vvj^^

ذلكللتغسرا قابالة الأخلاق أن على دليل الحديث هذا ففي 
ؤيكتبينال ذلك مع وهو سيدها، هو بل الأخلاق من الحلم أن 

.ذللث، على النفس ؤحمل والمجاهدة، بالتحلم، 
؛١١١٠^٠^عادة إلا الحالم ا ومحلأهله زين الحلم إن لعمرك 

واو1تة،يتصفون أناسا أن ونسمع فنرى، الوالمر دلالة أما 
الخلق.وسوء والزق، 

رصي- معارف حدث (س ٩٢٩رقم) ٣٩ ٥/١٩اعثر ر الطراني وأحرجه 
يردومن التفقه، والفقه التعلم، العلم إنما الناس، أيها |يا ت يلفغل - عنه اس 
.العلماءا عباده من الد يخني ؤإنما الدين، *ي يفقهه حيرا به الد 
حكتمابي اين وعب يم، راولم *فيه ث ١  ١/٢٨ المجمع في الهيثمي نال 

.حماءةا| وصعقه حبان، وابن وأبوزرعة، أبوحاتم، وثقه 
لأنحن، إسناده حجر: ابن أازال :  t٠٧٠/ القدير فيض في الناوتم، ونال 

اخر.وجه من لمجيثه اعتقد مبهما، فيه 
.مرمءا(انعيم أبو ورواه موقوفا، عود مابن حدث من نحوا الزار وروى 

اسنني نعيم وأبو ( ٢٦٨٤)رنم  ٣٢م/• الأوسل في الملراني وأخرجه 
الدرصي - الدرداء أبي حدث س ٢ ٠ ١ / ٠ اريخه في والخليب ، ١  ٧٤/ ٠ 

الخيريتحر وس بالتحلم، الحالم ا وإنالعلم؛التعلم، ■إنما بلففل; - عنه 
•يوقه الثم يتق ومن يعطه، 
من؛كهى،- الجنة لكم أقول ولا - العلا الدرجات بكن لم إ؛ه كن من تلاث 

.تطير، مفر من رده أو م، امتقأو 
الحن«.بن محمد إلا صفيان عن الحديث هدا يرو )الم : الهلبراني وغال 
ابنمحمد به نفرد ءثلاللاان، عن الثوري حديث، من اغرببح ت نعيم أبو وقال 

الحسن!.
وهوكذاب!.يزيد، أبي بن الحسن *فيه : ١  ١/٢٨ الجمع في الهيثمي وقال 

.٤٤٠ص مأثورة أقوال )١( 



علاجه— أّسايه - مظاهره - الخلق سوء —
IVAJ —

ؤأحدؤحاهدها، ؤيامها، ه، نفمتهم الواحد راصن ما فإذا 
وحسنتطياعه، تدلت - الأخلاق محاسن على المعينة يالامساب 
أحلاقه.

عنهماض رصي - الصحابة أمر من كان ما ذلك على دليل يحير 
بالية،يتصفون ممن العرب من كير كسائر كايوا فلقد البعة، بل ق— 

والغلغلة.والقوة، 
-قلوبهم الإيمان بشاشة ؤحالهلت الإسلام، في دحلؤإ فلما 

أحلاقهم.نت يححلباعيم، رمحت 
الإيثار،y، يقض، ونهجا يحتدى، مثالا أصبحوا إنهم بل 

الأخلاق.ونحوذلكمنكارم والحلم، والكرم، والمماحة، 
الفرس،مربهل إلى نصل لكمحر قابلة الأخلاق أن تين أن وبعد 

الالماس غالبية أن ذلك الخلق؛ سؤء علاج وهو ألا القصيد، وبيت 
يعلمونبل وقبحه، صرره يجهلون ولا الخلق، سوء عليهم يخفى 

به.متصفين كانوا إن منه الخلاص ؤيتمنون ذلك 
سؤءس المخلى كيفية هو الماص أغلب يحتاجه الدى وإنما 

الخلق.بحن والتحلي الخلق، 
عندالمالية الصفحات خلال، من — اممه شاء إن — سيتبين ما يمحدا 

وأسبابوفضائله، تعريفه، حيتا س الخالق حن عن الحديث 
٠ذللث، على العينة بل والاكتسابه، 

الضد.حسنه يظهر والضد بضدها، تتميز فالأشياء 



ععلاجه - أمايه . مره عظا . الخلق ّوء 
لج

الأزلاممصل 

وفضاساثخلق حسن 

ازظقحسن تعريف الأول: العبعث 

xi فJجمن«:*كالْغ ر«
Jli  ٢١(()ونقيضه القح صد ررالحن منفلور: ابن,

حن.لما نعت راالحسن الأزهري! 'م، وقال 
•وحس«آم فهوحامن فهما حا يحس وحس حنن، 

كأنهقياس غير على محامحن اروالجؤع الجوهري! عن وقال 
حمعىمحن«لم.

الماوىء((ل؛ا.صد الأعمال في )اوالمحاّن ت وفال 
الغلق:حن تعريف 

تمايلى ؤمنها متقاربة، عديدة الخالق؛تعريفات حسن ءئف1ا 
الأذى،وكف المدى، بدل هوت الخلق حن إن قيل! - ١ 
الأذىرْ،.واحتمال 
الةسحرم.و5ما الجميل، بدل الخلق حن قيل! - ٢ 

والتحليالرذائل، س التخلي ّا-ونل: 
.انالعربمآا/،\ال)ا()آ()م(

.المبمآا/أ\انال )٤( 
.٢٩٤/٢محدارجاuلكين)ْ()٦()٧( 



علاجه- أسيايه - مظاهره - الخلق ّوء ع
—لغا

الخالق؛ - الله رحمه - تيمية ابن الإسلام ثخ وقال — ٤ 
والوعاءوالإكرام، باللام، قطعك من تصل أن الناس مع المحن 

له.والزيارة عليه، والثناء والاستغفار، له، 
والمال.والمنفعة، التعليم، من حرمك من وتعهلي 

عرض.أو مال، أو دم، ن، ظلك عمن وتعفو 
. ٠١٠تءص_،(ا موبعضه واجب، هدا وبعض 

علىيقوم الخلق اروحسن اث رحمه - القيم ان وقال - ٥ 
والعفة،الصبر، عليها; إلا محاقه قيام يتصور لا أركان، أربعة 

.'والحيل(('والشجاعة، 
الخلق،حن تعريفا في - الله رحمه - الماوردي وقال - ٦ 
الجافب،،لثن الحردكة، محهل يكون ررأن الخلق; حمن ووصف 

ّ ٠١٢١الكلمة(( طمب، الفور، قليل الوجه، طليق 
الخلق؛حض في - اس رحمه - محعدي اض الشخ وقال - ٧ 

مكارمفي والرغبة والحلم، الصبر، امحاّه عفليم، فاصل حلق و )١٠
إلىالمناع ؤإيصال المسيئين، عن والصض العفو، وآثاره الأخلاق، 

ومقابلةالزلاُنؤ، والعفوعن ، الجنايايت، احتمال فهو أجمعين، الخلق 
قؤله;وهي واحدة أية في ذلانv الله جمع وقد بالحنايتح، البثاُن، 

[.١٩٩]\سم\ف< الخاماينهل،< عن وأعرض بالعرف العفووأمر رخذ 

ابنصوالرحمن النخ وترب جمع نميت ابن الإسلام شيخ ذادتما مجمؤع )١( 
. ١/٦٠٨ ٠ محمد وابنه تاصم 

صوالدين، الدنيا ائب )٣( المالكين مدارج )٢( 
.٦٨ص سعدتم، لابن الماصرة الرياض )٤( 



علاجه- أسايه - هظايرة - الخلق مء 
لأيا

حسفضائل امحاس: المبعث، 

الأفرادعلى والأخرة، الدنيا في عفليمة، فضائل الخلق لحن 
والمجتمعات,

مايلي!الفضائل ، LLLjفمن 
أ:عزوجل ١ اس لأمر اْسال أنه - ١ 

عنوأعرض بالعرف وأمر العفو >ؤحاو -! الى تع- قال 
[.١٩٩]الأعراف، الجاهلين^ 
الأية،تلك في الأخلاق مكارم - وتعالى سحاف، - جمع فلقد 

•فيها ورد يما والتحلي بها، بالأخذ وأمر 
■:وسلم عليه الله صال ■ للرسول ؤياعه أنه - ٢ 

أبورواء الذي الحديث في - واللام الصلاة عليه - قال فلقد 
. ٢١١((حن بخلق الناس رروحالق : - عنهما اش رصي - ومعاذ ذر 

■:وسلم عليه الله صلى * بالؤبمول اقتداء الخلق حن - ٣ 
أخلاها،البشرية أكرم - لام والالصلاة عليه - كان فلقد 

ا.شوأزكاهم 

رغم ٧٧٩ص والدارس ١(،  ٩٨٧)والترمذي ، ١  ٠٨-  ١٣٥ه/أحمد أخرجه 
ذرانح، حديث من كلهم )٣(  ٠٩ا/رالحراثهلي ا/أه، والحاكم (، ٢٦٨٨)

شرطعلى صحتح • الحاكم وتال ، صحح حن حديث ت الترمذي ونال 
٠ووافقه المس،خعن، 



علاجه- أسيايه - مظاهرة . الخلق صوء —
—AYJ]

أسوةاف رسول قي لكم لكن ^٥١- I يقول - وحل عز - واش 
[.٢١]الأحزاب، ح،ةه 

عظيمة.عيادة أنه - ٤ 
الجزاءعليه ورتب - مر كما - به أمر - وحل عز - الد أن ذلك 

.— >>سيأفي كما — العغليم 
صار- له وعادة ديدنا ولكن الخلق، بحسن المسلم اتصف فزاخ 

ؤتقالأجوره، بذلك فتعفلم أحواله؛ كل قي له متعدا لربه، مهليعا 
عثراته.

الصبر،أن ذلك عفليمه؛ عبادات يتضمن الخلق حن إن ثم 
الاخلاهية.الأسى من تعد - ونحوها والكرم، والإحسان والحلم، 

ؤيرصاه.اش يحبه مما فهي العبادة؛ مفهوم في يدخل مما الأمور وهده 
الورجات:رفعة - ٥ 

حلقهيحن لسالح العيد ررإن -ت ومحلم عليه اش صلى - قال 
.٢١١القائم((الصائم درجة 

اتجنة:يدخل ْا أعظم أنه - ٦ 
الجنةالنناس يدخل ما اروأعثلم -I واللام الصلاة عليه - قال 

،.الخلق((١٣وحن افه، تقوى 

إسادْالحاكم: ^1)، ءنءاسة، ٦٠/١والحاكم (، ٤٧٩٨)داود أم أحرجه )١( 
نيالألانى وصححه الدهي، ووافقه يخرجاه، ولم الثيخض ثرثل على 

(.٧٩٠)المحيحة 
٢٠)اكرمدي أحرجه )٢(  رقم YYi/Yحبان وابن ( ٤٢٤٦)ماجة وابن ( ٠٤



ءيدجه ٠ أسيايه - •ظا،ررة . الخاش ّوء 
~{ATj_

اهلوب:كب - ٧
فهوالقالؤب؛ لكسب الداعية الأسياب أعظم من الخالق فحن 

ؤيمحصديقا، العدو ينقلب ويه والقرب، للعيد صاحبه يحبب، 
٠قريا البعد ويهٌر حبيبا، البعفر 

إرصائهممن ؤيتمكن للناس، المرء يتقرب الخلق وبحن 
الخلقحنن جالس س فم وءلبقاتهم؛ مشاربهم، اخلأف، على 

ه.مجلفى ورغب أحثه، 

الأمور:تيسر - ٨ 
عز— والله الله، تقوى س لأنه لدلكؤ؛ سبب الخلق فحسن 

.٤[ ]العللاق، يسراه أمره من له يجعل اف يتمح، ء)ومن يقول: - وجل 
اسن:للذم مدعاة الخلق حن - ٩ 

والتاريخالحسن، الخالق أهل بدكر —ا ألسنتهتلهج اس فالن
•بحديثهم تمري والركبان مارهم، بْلر 

•ا-ادلأْقمنشرارخلق:
ؤإنمابالإساءة، الإساءة يقابل لا الحسن الخلق صاحّح لأن 

بالإحسان.قابلها وربما والإعراصس، والعفو، بالصنح، يقابلها 

حدثاكرمذي: وقال هريرة، أبي عن كلهم  rn/iوالخاكم (، ٤٧٦)
^؛،،٠٧١ووافقه الإسناد، صحح الحاكم: وقال غريب، صحح 
(.١٦٣٠)^أا\\رقم الترض نن صحح في الآب;ي 



علاجه. أمايه طاعرة. . ا-اظني سوء 
~"لأيا
ولماعليهم، فمحل له لكن لما سفههم في الماص جارى ولو 

العاملحريا لكان الفائدة هده إلا الخلق حن ص يات فلولم 
.به يتحلى أن 

اثماماد؛يوم ■ وملم عليم اللم صلى ■ النيئ من.جلص القرب - ١ ١ 
منيوأتربكم إلل أحيكم من »إن ؛ - واللام الصلاة عليه - مال 

,، ١١أحلاها((أحاسثكم القيامة يوم مجلسا 
وجلعز الله. سق . ١ ٢ 

إنبل أهلها، ؤيحب الأخلاق، مكارم يحب - وحل عز - فاه 
أحلاها.أحنهم اس إلى العباد أحب 

عندحليا وكنا مالI - عنه اس رصي - شريك ن أسامة فعن 
منايتكلم ما الهلير، رؤؤسنا على كانما ؤسلم، عليه اس صلى الني، 

مال;اممه؟ إلى اش عباد أحب ص ; فقالواأناس حاءْ إذ متكلم، 
،.((١٢ما أحلا أحنهم 

آاسر النفي ة محبعليه ألقى عبده يؤما له الأحن، ؤإذا 

٣٤/١الآحلأقاعارم ر سظ-الخرانملي مضىتجِوجه، )١( 

المجمعفي الهيثس وقال ، ٤٧١رنم  ١٨١ا/الكبير في العلراني أحرجه )٢١( 
 a / المحح رجال أرجاله :  ٤١٢ I.

.٦٦٤/١مالمجالس بهج؛ن )٣( 



٨علاجه - أسيايه — ^٠؛ ٧٥٠٠- الخلق صوء 
اهيامت:يوم الميزان فى شيء أممل الخلق حن - ١ ٣ 

عليهالد صر اض، عن . محه الد رض . الدرداء أش فعن 
حسنمن القيامة يوم العبد مران ر أثقل شيء من #ما ود: 

الخلقا(يم.

الديار:الأعماروعمارة .زيادة ١ ٤ 
الجواروحن الخلق، راحسن : - واللام الصلاة عليه - قال 

.الأعمارءرأ؛في ويربيان الديار، يعمران 
المالي:الأح-سان على ينيل فد إحان الخلق حن - ١ ٥ 

صاحبولأن الخلق، عش وتعالء منه يصحبه محي المال لأن 
بماله.الماس بمع لا محي انال 

عرتعال ولا منه، يمحبه لا ان فاحالخلق حن أمجا 
بخالهه.الماس سع الحسن الخلق ومحاحس، الخلق، 

والفمراءالمساكين على المرور يدخل ال المكان وإذا 
المقوسعلى والبهجة المرور يدخل الخلق حن فكدلك - ونحوهم 

مشاربها,اخلمتإ مهما 

الأخلاق.مكارم محي داخل اّل محيل ذللث، إر إضافة 

٢٠)والزمدي ( ٤٧٩٩)رقم وأبوداود  ٤٤٨- it؟/؟أحمد أخرجه )٤(  ٠٢ .
رفا>٠ْ(ص٦٩/١(والخراض٤٨١رقا)٢٣/.١٢ينجان

فيالألباني وصححه صحح، حن الترمذي وقال الدردا،. أيي حديث، من 
(.٢٠٤)المغرد الأدب، صحح وفي ( ٨٧٦)افحيحة 

(.٠١٩)الصحيحة في الألباني وصححه عانثة، عن ١  ٠٩/٦احمد رواْ )٢( 



علاجه1 أسايه — ٠^٧٠^٠ ء الخلق  ٠٠٣ م
[MJ —

سق:، -١١^٥٠١ ١٦
حجته،إبداء من المخاصم أو المناظر يتوصل الخالق فحن 

وعملا.ثولأ الصواب إلى يدلك ؤيترثد صاحبه، حجة وفهم 
-المخاصم أو الناظر نفس في ذلك لحصول سبب أنه وكما 
أوخاصمه.ناظره لن لحصوله الدواعي أقوى من فهوكيلك 

واحدكل لم ؤيللحق، الوصول من الطرفان يتمكن وبدلك 
والتعصب.والراء، والجدال، الاإجاج، من منهما 

اسم:.زيادة  ١٧
مدعاةوذلكؤ القس، وتطمئن القلب،، يصفو الحز فثالخالق 

والعارفلإدراكها، عي يالي العلوم معرفة من المرء يتمكن لأن 
•تحصليها يروم اض، 

فيوالأدب للواصع، صاحبه يدعو الخلق حمن إن ثم 
•الإدراك ؤيقوي العلم، يزيد مما وهدا الملم، مجالس 

اثخير؛غ:حصول . ١٨
رموليكن لم قال: - عنهما الد رصي عمرو- بن عبدالد فعن 

ارحياركميقول وكان متفحشا، ولا فاحشا ومحسلم، عليه الد صلى اللة 
أحلأةا((>اا.أحاسكم 

واسماه:الطيش مضار من الملامة . ١ ٩ 
والطيش،**^ ١١ار مقمن المرء لم يالحسن فسالخلق 

ابنعبداث ح،-ث من ( ٢٣٢١)لم وم AY/Uصحي،0 في البخاري أخرجه )١( 
عمرو.



سعلاجه ء أصايه . عظاهرة - الخلق صوء 
AVJ ؛—

الاحتمالات.من يمكن ما لكل ونظرْ ، وصبره برزانته، 

والمتعيه:الواجبت بالحقوق الوفاء - ٢ ٠ 
للأهل،الحقوق بتلك الوفاء محن المرء يتمكن الحسن فبالخلق 

ومائرمحنوالمعالجن، والجيران، والأصحاب، والأقارب، والأولاد، 
موءجراء من أصعت حقوق من فكم حق؛ أو مخالطة وسهم بينه 

الخلق،.

-الأنصاف:٢١

فضالة،من بها وأكرم الإنصاف، فضيلة تنال، الخلق قبحن 
التعصبمحن الحسن حلمه عليه يأبى المن الخلق، احب فص

وقلةاف، الاعتعلى يحمل ذللئ، لأن للنفس؛ والانتصار المقيت،، 
الإنصاف،.

العيش:وطيب اليال راحه -  ٢٢
فإنعاجل؛ ونعيم حاصره، راحة في الحسن الخلق فصاحبح 

وءلسّ_االعاحالة، الراحة مائة وذللئ، ساكنة، ه ونفمهلمئن، قلبه 

•العيش( 
وعذابحاصر، ثقاء في المء الخلؤ، صاحب أن كما 

مماومخالهليه، وأولاده، ه، نفمع وباطني ظاهري ونزلع مستمر، 
منذلك على يترتب ما ْع أوقاته، عليه ؤيكدر حياته، عليه يشؤش 

لضدها.والتعرض الطيبة، الاثار فوات 
ؤتأكدتسلامته، ؤدامت، معيشته، طابت، حالقه حسن )رقمن 

محبته.الماس فى 



علاجه. أسيايه . عظامحرة . الخلق سوء ع

الماسونفر بغضته، ودامتا معيشته، تكدرمحتح حلقه محاء ومن 

استمع:فى الخام والاتفاق الوئام حصول -  ٢٣
والمراحم،الؤئام ثيع ~ ما مجتمع في الأخلاق حنتط فإذا 

المجتمع.ذلك في والمؤدة الألفة ومحاديتج 
ماعرفال صاحبه إلى يجبي الأخلاق بمكارم الامتزاج ارأن ذلك 

ولابواجبا، حينئاز يخل فلا ؛ الواحيايت، من عليه وما الحقوق، من له 
•.حق إلا يدعمح، 

الذيالالتئام وكمال الارتباحل، شدة إلى بالضرورة يدعو وذللثح 
والمعاصيوالقوى، البر على للتعاون واحدأ عفوأ الأمة أفراد يجعل 

وتحفغلراصية، عيشة في القل_ا لهم تنتج المي ال الأعمعلى 
رآ،. حنا(( تقبلا ملأعقابهم 

الأعداء:هجمات -صد ٢٤
فىالمنهارة الأمة صفوفا فى سمومه ؤيبثا يتسلل، فالعدوإنما 

أخلافها.
ذلك.س منعة ففي الفاصلة بالأخلاق تتمتع التي الأمة أما 

اليين:ذات إصلاح من المرء يتمكن وبه - ٢ ٠ 
أنتهلح يوبدللأ، الأؤلراف، حمح به يرصى الخلق فحسن 

المشتتة.والأراء المتنافرة، القلوب يجمع 

.١٧٠ص المملى أدب عن  ٢١٥ص عاثورة اقوال )١( 
.٠ ١ ص حض الخضر لمحمد الأمن حياة )٢( 



سعلاحه ٠ أسامه . ة مظاه - الخلة،  ٠٢

انم؛وب؛ستر حسن -  ٢٦

دمامةمن الخ1مة والعيوب الأمان من بكثير المرء يبتلى ففد 
.اواس بعض من حرية للوغرصا ، للدم عرصة يجعله مما ، ونحؤها 

وذلكمولد، عن به يقعد ولا مجد، عن يمصن؛، لا ذلك ولأكن 
•راجح وعقل حن، خلق رزق إذا 

الخلقسوء أن كما ، القبائح من غيره يغْلي الخلق محسن 
ر١ المحاسن؛ من غ؛رْ يفح 

منكان الركبان باخباره مارت الذي قبس بن الأحنف مهدا 
.فيه موجودة وص إلا ذم حصلة من فما ؛ خلقه الناس أفح 

،وشجاعته بحلمه، ولد والالمجد من بلغ ما بلغ ذلك ومع 
.بيانه وروعة ، حلقه وجسن 

عثدالملكعن الثقفي يعقوب أبي عن عدي بن الهشم ارروى 
ابنمصعب مع الكوفة قيس بن الأحق علينا قدم قال! عمير، ابن 

صعلكان فيه، رأيتها وقد إلا رحل في تدم حصلة رأيت فما الزمحر، 
الأسنان،مراكب الأذن، أغضفء'، الأنف، < أحجز٠٣ ٠٢٠الرأس، 
٠أشدق،  حفيف،ال'.ين،  ٠١٠باحق الؤحة، ناتيء الذقن، مائل ٠ 

. ٢٣٤ص انذلرأقوال.ائورة )ا(
دغش.)آ(صعلالرأص:

•الفم نحو اروئت مقل الأنف وأحجن ، الشيء اعوجاج الحجن؛ أحجن؛ )٣( 
.ترخ م اغفغ،; )٤( 
الماثلأ.الشدق الأشدق: )٠( 
وأكثرالعور، س يكون ما انح والبخق العور، بعد العين تخف أن البخق؛ )٦( 



علاجه— أصابه — — الخاز صوء 
—كثا
،١١.نفسه((عن جر تكلم إذا لكن ولكنه الرجلن، أحنف العارصين، 
برئارديت إذا لم فاعزو بنئال، الجمليس 

مجدارآأ،أورثن ومناقب ادن معال، الجمإن 

^واني١١للحمرى الاداب زمر ظر وان،  ١/٠٦ لنماحظ والتين البيان )١( 
.٩٤لادهي،/البلاء أعلام ومير ،  ١٩٩،آ/

• ٦٧ص ديوانه انظر الرمحيى، يكرب معد لعمروبن اليت )٢( 



معلاجه - أّسايه . مظاهرة . الخالق سوء 
nj|_؛

امحانىاسل 

١^!^حهس اكساب أسياب 

التيالأحلاق تغير البشرة الهلبٍاة على ما أثقل أن ريب لا 
كما- مستحيلا ولا متعذرأ ليس ذلك أن إلا النفس، علتها طبعت 
م-•

منالأتان يستطع متنؤعة ووسائل عديدة، أسبابا هناك إن بل 
الخلق.حسن يكتب أن حلالها 

ماير:ذلك ومن 

اJضJة:سلامه - ١ 

-الغالب في - لوك فالحلل؛ وأمرها عظيم، العفنيدة فشأن 
بهيدين وما معتقد، من يعتقله وما فكر، من ان الأنيحمله لما ثمرة 

المعتقد.في حلل عن ناتج هو إنما لحك الفي والانحراف 
أحنهمإيمانا المؤمنين وأكمل الأيمان، هي العقيدة إن يم 

فالعقيدة؛ لدلك، تبعا الأخلاق حنت العقيدة صحت فإذا أحلاقا؛ 
وكرم،صدق، من الأخلاق مكارم على صاحبها تحمل الصحيحة 

ونحوذلك.وشجاعة، وحلم 
وشح،، كدص، من الأخلاق اويء معن ؤتزمه تردعه أنها كما 

ونحوها.وجهل، ، وطيش 



يدجهأسيايه . مظاهره . الخلق سوء 
^w~

ادابعنوان الظواهر )راداب _ت الض رحمه — الغزالي محال 
نتيجةوالآعمال الخواطر، ثمرات الجواؤح وحركات البواطن، 
مغارسهي القلوب ومرائر المعارف، رشح والاداب الأخلاق، 

محتزينها،الظواهر على تشرق التي هي السرائر وأنوار ومنابعها، الأفعال 
•ؤبمساؤيها مكارهها بالمحامن ؤتبدل ؤتجاليها، 

صدرْيكن لم ومن جوارحه، تخشع لم قلبه يخشع لم ومن 
النوية({را؛.الأداب حمال ظاهرْ على يفض لم الإلهية الأنوار مشكاة 

الحرصكل يحرص أن لم المأجدر فما كيلك الأمر كان فإذا 
أحرىوما تشوبها، شائبة كل من ائها وصفعقيدته سلامة على 

إذاالناس لأن ؛ شيء كل على العقيدة أمر يقدموا أن بالمصلحين 
.لدللئ، تبعا أحلاثهم واستقامت نقومهم، زكت عقائدهم صحن، 

مآ_اىوس:

الخيرات،عليه تتابعت للعيد محح فإذا عنليم، باب مالدعاء 
البركات.عليه وانهالت، 

منبالتخلي ورغب الأخلاق، بمكارم بالتحلي رغب فمن 
الضراعة؛أكفط إليه وليرفع ربه، إلى فليلجا - الأخلاق اويء م

البابهدا في مفيد فالدعاء ميئه؛ عنه ؤيصرف الخلق، حسن ليرزقه 
ربهإلى الضراعة كثير - واللام الصلاة عليه - المي كان ولهذا ، وغيرْ 
اراللهمالاستفتاح؛ دعاء في يقول وكان الخلق، حسن يرزقه أن باله 

عنيواصرف أنم،، إلا لأحستها يهدي لا الأخلاق؛ لأحسن اهدني 
T0u/Y_Iعلوم إحياء 



٨علاجه أسايه. - محظامحره ء الخلق  ٠٠٣
.*ر أنت(( إلا سنتها عض يصرف لا ممتها؛ 

الأخلاق،متكرات جبي *اللهم ت دعائه من وكان 
.والأدواء((''*والأعمال، 

والكسل،العجز، من بك أعوذ إني *اللهم يقول؛ وكان 
فتةدمن المر، عذاب من يك وأعوذ والبمحل، والهرم، والجن، 

. ٠٣١والممات((المحيا 

٣-المجاهدة:

الحسنالخلق أن ذلك الباب؛ هذا في كمحرأ تنفع فالمجاسة 
بالمجاهدة.المرء عليه يحصل الهداية من نؤع 

افهوإن صبكا لهدمهم فينا جاهدوا ^والدين : - عزوجل - قال 
[.٦٩]العنكبوت، ه المحستين لمع 

علىوجاهدها بالفضائل، التحلي على ه نفجاهد فمن 
مطر،شر عنه واندفع كثير، حير له حصل الرذائل محن اكخلمح، 

اكتسابيهو ما ومنها فهلري، غريزي هو ما منها - مر كما - فالاحلاق 
•والممارسة بالدربة يأل، 

أوأكثر،أومرتين مجرة ه نفالمرء يجاهد أن تمي، لا والمجاهدة 

عنه.اث رصي - عر حدث من ( ٧٧)١  ٠٣٠/ ١ لم مرواه )١( 
ووافقهوصححه، علاقة، بن زياد عم حدبث، من  ٥٣٢/١الحاكم احرحه )٢( 

•الدمك، 
والممات،المحيا فتنة من التعوذ بامب، الدعوات، /\إ\0\ البخاري رواْ )٣( 

والكل.انمجز من التعوذ باب والدق، الذكر ( ٢٧٠٦وسلم)



ئدحه— أساقه . ٠ ءظ،و ■ ■. ااط4 سيء 

والضعبادة، المجاهدة أن ذلك يمؤت؛ حتى ه نفيجاهد أن تعنى بل 
.[ ٩٩والحجر، ه اليقين ياتيك حش ريك ياعند ؤ • يقول — وتعار -تبارك 

الهحابخ؛- ٤ 

ألاعر وحملها ذميمة، أحلاها ارتكبت إذا القس بنقد ؤذلك، 
إذاالثواب بمبدأ أخدها مع أخرى، مرة الأخلاق تلك إر تعؤد 

وقصزت.تواث إذا العقاب بمبدأ وأخيها أحنت، 
بعضسجيتها عر وأرسلها وأحمها، أراحها، أحسنت فإذا 

المباح.في الوقت 
بعضمن وحرمها والجد، بالحزم أخدها وصرت أماءت ؤإذا 

قدذلك لأن الض، ثة محاّفي ال٠مالغة يحن لا أنه عر 
•وانكماثها انقباصها إر يؤدى 

للخيربه تكون بما نفسك تعاهدك وليحسن المقفع; ان قال 
السيلالماء يهللب كما يهللثك الخير أتاك ذلك فعلت إن فإنك أهلا، 

،٢٢١.لحدورة((اش 

الغلق:حن على اكترته الآىر في اسر . ٠ 
أكبرمن — عواقبها حن وامحتحضار ، الأشياء يمرامحت معرفه فإن 

•إليها والهم، وتمثلها، فعلها، إر الدواعي 
بالصبرتجنى وما الاثار، تللث، فذكرها القس ئصعنت فكلما 

الأرض.من المنخفض الحدورة: )١( 
٩• ص الكبم والأدب الصغير الأدب )٢( 







—ّعلاجه - أصيايه - •طار، الخلق.  ٩٠٣

،أمرصي ربما كان مؤلم مضمن على وصبرت شديدا، ثقلا ذلك 
أنتمثلت لأنها نفي؛ سامحت وكأني الرصا، في ذلك وأعجزني 

لزم.ذلك ترك 
يغضبعما إمساكي منها عاليه قدرت قاليي غالبة، دعابة ؤمنها 
الانغلاق،من تركها أن رأيت إذ فيها؛ نفي ومامحت، الممانح، 

للكبر.ومضاهيا 
عيوبهامن يعرفه بما نفى عقلي فناهلز شديد، عجب ومنها 

نفيكلفت بل أثر، — ينه والحمد — له يبق ولم كله، ذللثج ذهب، حتى 
التواصع.واستعمال حملة، قدرها احتقار 

فىوصعق، ا، الصبغرارة دها تولكانت، ات حركا ومنه
.فدهثن، تركها على نفى يقصرت ، الأعضاء 

فىعليه وقفن، قاليي والغلبة، الصيت، بعد فى محبة ا ومنه
المستعانواه الديانة، في يحل لا عما فيه اك الامالداء هدا معاناة 

عشالاةي،«م■
نكاحإلئ بعضتؤ الأنفة في إفراحل ا ومنهH _ت أيضا - وقال 

عنتوقفن، وكاني فتي، في ذللئ، وصمنا وجه، بكل الح-نم 
واهعلي اعترضت لعوارض قبحه أعرف الخي الإفراط هدا مغالبة 

عان.الم

مقاومتهما،على ؤأعان - تعالى - الله مترهما قد عيبان ؤمنها 
وكان—، الحمل وش — البتة إحداهما فذهب، عليهما، بالهلفه وأعسان 

,٣٤. ٣٣ص حزم لأن اكوس صقوشمو.ط\و\1 ١( 



علاجه٠ أسبايه - مظاهر0 - الخلق صوء —
ييا-إر— 

وطاوشطمسه، قصدت طالع منه لاح فإذا بي، مؤاكلة كانت عادة ال
يظهر،فيكال عروقه، نبضت ميوله منه ثار إذا فكان منهما، الثاني 

.أحلي حتى لطفه من بضروب هدعه الض يسر ثم 
،ومحترم طيه عر - تعار — الله بعون قدرت مئرط، حقد ومنها 

عاليه.أقدر فلم البتة قْلعه وأما نتائجه، حمح إظهار عر وغلبته 
.' أبداء١ صحيحة عداؤة عادار من أصادق أن وأءجزنى 

خ_عدواوهمق.

وتطلأبالمعالي، ونشدان والإباء، الجد، يستلزم الهمة فعلو 
الأمور.ومحقرات والصغائر، الدنايا، عند والترع الكمال(، 

والتأنيب،اللوم بسياط تضربه بصاحبها تزال لا العالية والهمة 
حمالفضائل وحرمان الرذائل، واكتساب الذل، مواقف عن وتزحره 

.والسؤدد المجد مقامات أعر إر الحضيض دركات أدر من ترفعه 
هنفوحشعت همته، علت #فمن ت — الله رحمه - القيم ابن قال 

بكلاتصف، ه نفوطغت، همته، ينتج ومن جميل، حلؤ، بكل اتصفا 
حإقرذيل«م•

إلاالأشياء من ترضى لا الشريفة #فالنفوس - اهله ه رحم - وقال 
,عاقبة وأحمدها وأفضلها، باعلاها، 

يسركما عليها ؤتسر الدناءات، حول تحؤم الدنيئة والنفوس 

.الماء كثرة وهو مد جمع مدؤده آ ١ ر 
الأخلأقواوسر،صأ'*ا.)مآ(
. ٢١صراالمم، الفوائدلأبن )٣( 



٨علاجه . اصيايه ٠ مظامحره الخلق. سوء 
ولا^، JUترض لا اسلي ذالشوس الأقدار؛ عر اب اليب

•وأجل ذلك من أكر لأنها بالخيانة؛ ولا بالرقة ولا بالفواحش، 
ذلاك«لا/من بالضد الخسيسة الحقيرة المهينة والقوس 

الخلقعر ه نفوألزم الفضائل، انماء عر الر، توز فإذا 
إلافضيلة عند يقف ولم باعلاها، إلا متقية مجن يرصى ولم بالمحامن، 

ؤيبقىعاجلا، ه نفمياسة يحسن فيما واجتهد عليها، الزيادة ومحللب 
ؤيرتقيالمام، من الخية يلغ أن يلث لم - أجلا الجميل الدكر لها 
ةوالرئاسالأنانية، عادة الفيحوز الكمال، محن الهاية إر 

الدكرمخلدأ١٢روجميل محوبدأ، الثناء حن له ؤيبقى الحقيقية، 
اضير:- ٩ 

الحس؛الخلق عليها يقوم الي الأخلاقية الأسس من فالصر 
والحلم،الأذى، وكف الغيهل، وكفلم الاحتمال، على يحمل فالصبر 
.٠٣٠الءليشوانمجلةوترك والرفق، والأuة، 
بالظفرفاز إلا الصبر واستمحب تْللبه ر أمفي جد من وقل 

•ا-الس:

والفعل،القول ص والقبائح الرذاثل اجتناب على تحمل فهي 
والخل،، الفحشاء من وتمنع خير، كل وهررأس الحناء عر وتحمل 

.والميمةر'ُوالغيبة، والكذب، 

.٢٦٦ص الفوائد )١( 
١ص للجاطل الأخلاق تهذيب انظر )٢( 

٢٩٤/٢اUلكن.دارج ام )٣()،( 



علاجه. آصايه . ^٠ ٠٧٥٠- امحق صوء 
-كظ

عة؛ ١٥٥٠٠١١- ١ ١ 

معاليص الضيم، النفس، عزة على تحمل فهي 
التقى،هوشجاعة الذي والندى الذل ؤعلى والشيم، الأخلاق 

ومفارقه.المحبوب إحراج على ؤبمولها 
بقوةفإنه والحلم، الغيهل، كظم على صاحبها تحمل وهي 

الزقعن بلجامها ؤيكثحها عنانها، يمك ؤثجاعتتها شه 

'اا-سل:

الإفراطًلرفمحا محن محمحّْلها الأخلاق، اعتدال على فهويحمل 
البخلبين تومعل هو الذي الجؤد حلق على فيحمل والممريهل؛ 
والئحة،الذلة بين هوتومهل الذي الواصع ^٠٠ وعلى والإسراف، 

حلقوعلى والتهور، الجض بين هوتوسعل الذي الشجاعة حلق وعلى 
•، ل القس ؤسقؤحل والمهانة الغضب بين هوتؤمعل الذي الحلم 

وامحمطيب:العبوس وثجننج البشرواسدةمح< -ممم  ١٣
وسجيةالعلماء، إدام ررالبثاثة اش—ت —رحمه حبان ابن قال 

هيجانؤيحرق اندة، المعنار يطفيء البشر لأن ، اء الحكم
.٠ الماعي((أ من ومنجاة الماغي، من تحصين وفيه المثاغضة، 

. ٤٣٩ م/ اس -دارج انظر )٢( )١( 
• ٧٥ص ، العقلاء روصة )٣( 



علاجه. أّابم — هرة عقك - امحق صرء 
لأظ~

الشاعر:وقال 

بالطلاقهولائه حمتعا س النا من لقيت من بالبئر الذ 
*المازاءهُلذيد نلعمن كلسا ثخينا ثمار حتى منهم نجن 

الجميلالثناء يكثر أن أحبست ررإن المنصور؛ جعفر أبو وقال 
١'*.حن((ببشر فالقهم - نائل بغير الناس س عليك 

سابي:بم-ضالاسص؛اوشرا
بائرإحوان واكتساب موونه، بأيسر صغينة للمع • قال 

.'٠٣٠ مبذول 
حازم:محمدبن وفال 

حامدوهاالمحامي اكتب وما 

آخر:وقال 
سمرهحمن على أخوالبشرمحثئب 

آخر:وقال 
أهلهيكسب بشر ال

المحدعى يستوالتيه 

الهلليقُ''والؤحه البشر بمثل 

٠عابسا' كان من البغضاء يعدم ولن 

والمحبهالمؤدة صدق 

بهوالمالمذمة حثه 

.٧٦ص العقلاء، روصة ١( 
ا٠٤ص هذيل بن همدالرحمن بن لعلي والسياسة الأدب عض ٢( 
بهجةاسش؟/هأ^٣( 
آ/\اآه.المجالس بهجة ٤( 
.ص٠٧العقلاء، روصة ٠( 
.١  ٠٣ص ة ياّوالالأدب عين ٦( 



'ئلآحه٠ أساٌه ٠ ة مظاه — . الخلت ء س4 
-وصح

للعقول،موص البشر )ر ت - اس رحمه - الحنثر عميل ابن وقال 

.٠ صده((' والعبوس القبول، دواعي ومن 

.عليها يثاب صدقه الملم أحيه وجه في الرجل تبسم إن بل 
لفأحيك وجه في ر)تبملش — وسلم عليه الد صلى _ المي قال 

٠٢'. صدقة(( 

شيئاالمعروف من تحقري( ررلأ والسلام الصلاة عليه ِ وقال 
.طلق((بوجه أحاك تلقى أن ولو 

باسا،ماسا إلا يرى ألا بالعاقل فاجدر الأمر كان ؤإذا 
ثمللقا.

وليتحاهدالد، فليحمد ِ وطبعا المرء في سجية ذلك كان فإن 
ه.نفمن الحميدة الحصالة هده 

تجبوعلى والئللاقة، البشر تكلف على ه نففليجاهد ؤإلأ 
أنسبه وتأس نمه، ذلك تألفه حتى حملة؛ والتقهلب_ا العبوس 

*امه دندؤ^ اؤ 

حديثه،في ؤيونس عريكته، وتليض حواشيه، تري، وحينئذ 

مح،جه•ليرغب 

.٣٦ْ/٢عمل لابن الفوز محاب )١( 
حديثعذا وثال،; المعروف صناثع في جاء ما باب  ٢٩٠٦)الترمذي أحرجه )٢( 

الجامعوصحح ( ٢٧٢)انمححة في الألباني وصححه غرب، حس 
(.٢٦٢٦)لم مرواْ )٣( (• ٢٩٠٠)



٨علامه — أسايه . عظاهرة — الخلق سوء 
والخغافل:الخغاضي - ١ ٤ 

يعينوهدرمما الأكابروالعظماء، أحلاق من والتغافل فالتغاصي 
المباغضة.ؤإحلاد العداوة وأد وعلى وامحتجلاها، المودة امتبقاء على 

يرقعمما وهو ا، وثقافئتهالنفس، صمو على دليل ه إنثم 
المزلة،ويعفيالكالح

رحمهرروكان.. الأيوبي الدين صلاح عن متحدثا الأثير ابن قال 
كثيريكره، ما على صبورا متواصعا، الأخلاق، حن حليمأ — الله 

يعلمهولا يكره، ما أحدهم من يسمع أصحابه، ذنوب عن التغافل 
•عليه يتغير ولا بدلك، 

المماليكبعضي فرمى حماعة، ؤعتده حالسا كان أنه وبلغتي 
فأ-حقنأته،الدين صلاح إلى ووصلت فأحيلآته، رموزر١، ب بعضا 

حليه؛الأحرى؛^١٠١ الجهة إلى فالتفت منه، بالقرب ووقعت 
لتنافلكها,(رم.

كثير- اهد رحمه — الثنقيهلي الأمين محمد الشخ ؤكان 
ذلكعن يال ؤحينما ه، نفحق فى الأمور من كثير عن التغاصى 

يقول!كان 

المتغ__ايىرمه قومنني لكن قؤمه في يد بغبئ الليس 

بقنروأصلها مصحفة، أهي أدرى فما معنى؛ الكلمة لهذه احد لم مرموز; )١( 
•أدرتما لا أعجمة؟ كلمة ر أم موز؟ 

.٢٢٥/٩الكاملفياكارغ)٢( 
صاللص، عبدالرحس للشيخ الشنميطي الأمين محمد الشيخ نرحمة انظر 



علاجه- أسيايه . مظاعرة . ا"اظاق صرء 
—WJ]

لزومعلى الناس يعاشر لم ررمن -I الض رحمه - حبان ابن قال 
-المحبوب ص ياتون لما الوقع وترا— المكروه، من يأتون عما الإغضاء 

إلىالوقت، _، Jbأن وإلى صفاثه، إلى منه أقرب عيثه تكدير إلى كان 
. ٠١٠الشحناء(( وترك الوداد منهم ينال أن منه أقرب والبغضاء العداوة، 

،اّّتهلاع ما إربه دفن الأريب إربُ'ُ من "إن ؛ المقفع ان قال 
٠٢١. الهلريقة(( على والامحتقامة الخليفة، في بالمامحق يعرقل حتى 

الشاعر:فال 

جاهلالمح ص باتي بما لديه كانني صديقي عن عض أعمض 
٠أحاول١ فيما الكرم احتمال تعليق حليمض أن غثر جهل بي وما 

عنهاه رصي - طال_، أبي ن علي المؤمنين أمير وقال 
فديرالعنوض ترك على وإني كثيرة أمور عن عيني أعمض 

متروهو المرء وأغضى تعامى لربما ولكن، أغضي، عمى من وما 
أميرالمقال ش علينا وليس ^^،١ لونثح، أشياء عن وأمكن، 

خترُ*'الجمع بأخلاق وإني، وطاقي، باجتهادتما نفي، أصبر 
م:-الحل ١٠

فيهلما الألباب؛ يذوي وأحقها الأخلاق، ، أشرفمن فالحلم 
. ٧٢ص ، العقلاء روصة )١( 
.والاJه١ء العقل الإرب; )٢( 
.١٤٧ص الكبم والأدب المغير الأدب )٣( 
. ٧٣ص ، العقلاء روصة )٤( 

•١ ٠ ٦ م، علمح، الإمام د-وان )٥( 



علاحه. أساد4 - ة مظا،و - الخالة ء س، 

لوج-
.الحمد واجتلاب ، الجد وراحة ، العرصى محلأمة من 

.الغضب هيجان عند النفس صبط الحلم وحد 
و4ثار إذا وإنما الحليم، يغضب ألا الحلم شرط من وليس 

. ٠١١رحلمهثائرته وأطفأ يحزمه، سورته كث دواعيه هجوم عند الغض_ا 
وعلت، ثانئوه وقل محبوه، كثر بالحلم المرء اتصف فإذا 

.كرامته ووفرت منزلته، 
ثاءإن - الأتية الفقرات في الحلم معالم بعض ومتتضح هذا 

اش-.

ا1هئهإين:ص الأعراض - ١ ٦ 

وملمنمه، وأراح عرصه، حمم الجاهلين عن أعرض فمن 
يؤذيه.ما من 

عنوأعرض بالعرف وأمر العفو >ؤحذ ت - وجل عز - قال 

والإقداع.المهاترة تلد التي الهلائفة عن يرفعها 
تالشعراء بعض قال 

حمماش إن رجال يمول حتى انمعها أشياء عن لأعرض إني 
٢٢١صدءاأنه أناس وظن مل له حياء لا سفيه جواب أحشى 

\oyو  ٢٠٢ص والدين، الدنيا انغلرأدب ( ١١
عيون( ٢١



علاجه- أّيايه . مظاهرة - الخلق  ٠٠٣
~إدذ\-

٠ُ . الشر(( اتقاء الخير ابتغاء من )رإن تقول! والعرب 

فقيليجأه، فلم عبدالعزيز، بن عمر من نال رحلا أل رروروي 
.منه؟ يمنعك ما I له 

.محن(^'القئ 3ال:
ص.الخرفع  ١٧

تالحكماء قالت كما الهمة، ؤعلو النفس، شرف من فذلك 
.٢٣١((المكارم تحمل كما المكاره تحمل أن النمس ))شرف 

قط.شيء أغضبه معاؤية أظن ما قريش: من رجل ))قال 
غضب.أمه ذكرت إن بعضهم؛ فقال 
ليجعلتم إن أغضبه أنا ت القرشي المنى أسماء بن مالك فقال 
إنالمؤمنين أمير يا له! فقال الميسم، في فاتاه ففعلوا، جعلأأ؛ا، 

أملأ،.عيني لتشبهان عينيك 
مولاهدعا ثم سفيان! أبا أعجبتا طالما عينين كانتا نعم قال: 

الوهو قتلته قد فإني ابنها؛ ديه المنى لأسماء أعدد له؛ فقال شقران 
•يدرى 

.١٥٩ص مد لأبي الأمثال )١( 
لأبىالخاشع، الخاثف الخليفة عدالعزيز بن عمر ليرة الجامع الكتاب رأ، 

صلتيمحمد د. الشيخ تحقيق بالملأ المعروف الخضر محمد بن عمر حفص 
اوورنو؟/؛مآ،.

. ٢٠٣. ٢٠٢ص والدين، الديا أدب )٣( 
.١ ١ ١ / ١ ١ العرب لسان انظر . أو^١٠ فعلا الشيء على الأحر هو ■' الجعل )٤( 



٢٦علاجه - أسايه - •طار؛ - الخالق مر» 
الريرذقوُلأ'بن صر أتجت إن ث له فقيل الجعل، وأخذ بع 

.وكذا كذا أعطيناك لمعاؤة قلت ما مثل له 
.مات حتى بقربه فأمر ذلك، له فقال فأتاه 

وأننابديته، أمه إلى بعث ر فتلته، والق أنا I فقال معاؤية، 

مالكا*'مأ٠الكتا اس لعمر فإني مالك أم المنى لأمما؛ قل ألا 
فيلله خثمج الخلافة ولي لما عدالعزيز بن عمر أن اروروي 

الطريق،على ناثم برجل فمرا حربي، ومعه المجد إر النحر 
فقالبه، الحرمحي فهم لا، عمرت فقال أنت؟ أمجنون إ فقال به، فعثر 

. ٠٣٠لا((فقلت؛ أنت؟ أمجنون سألي! فإنه مه؛ عمر؛ 
فقال:وجهه، فلطم فيس بن الأحنف إلى رحل وجاء ارومل: 

هذا؟إلى دعاك ما أحي يابن الق، بسم 
تميم.بني من العرب مجد ألطم أن آلمار؛، قال؛ 
قيامة,بن حارثة صيدها يلأها، ؛أنافما بيمينك، فبر قال: 

فقطعبالسيف حارثة إليه فقام حارثة، فلملم الرجل فذهب 
٠يهسه 

فمك.الصواب لعل )١( 
. ٥٧٩ص والمساوي، المحاسن )٢( 
. ٢٤٢/هالجامع اوىاب )مآ(
الحلف.; والالثة وأفسمتا، حلفت يعي آلت! ر٤( 



يدجه— أصايه . - ا-اطق ّوء ٨
.قطعتها(('١' واهي أنا فقال; الأحنف، ذلك يلغ 
قلتلئن واض لأخر: قال رحلا أن )ربلغني ت الأصمعي قال 

٠همسرأ لتمعن واحدة 
.تمعلم عشرأ قك إن لكك الأخر: فقال 

أبمتافما أنت أما له: فقال عليه، وأربى المحن رجل اروثتم 
.ُأكثر((ُ اهد يعلم وما شيئا، 

؛— اش رحمه - الشافعي وقال 
اببهمأكون أن إلا العيب وما رئعه تزايدت ندل مبني إذا 

تحاربه>'<ندل كو ن ل٠كئها  عزيزةعلي نمي تكن لم ولو 

الرجالعي من الشتم رأيت 
'بمالي'أبى فدت لنانمه 

آخر؛وقال 
لأنيأحدا، مشاتما ولست 

نصباأ؛ا0 اللثيم جعل إذا 
يالْاسيء:الأس؛نهانه - ١ ٨ 

الكبرمستحسن ومن والعزة، الأنفة صروب من صرب وذللت، 
والإعجاب.

يومأجلس العراق ولي لما أنه الزبير بن مصعب عن »حكي( 

٠٧٩ص والماوى، المحامن )١( 
.الأخبارعيون )٢( 
. ٢٨٧الأخارا/عبرن )٣( 
•٩ ٠ ص الشافص ديوان )٤( 
. trU/Y^i_iبهجة )٠( 



سعلاجه - أمايه - مظاهرة - الخلق سوء 
—ى

الذيوهو — جرموز عمروبن أين فنائي؛ مناديه، وأمر الجند، لعهلاء 
•الأرض في تباعد قد إنه الأمير، أيها ت له فقيل - الزبير اباْ قتل 

فليفلهرآما،عبداض؟ ُأاي أقيده أني الجاهل أؤيفلن I فقال 
موفرأ.ليأحد 

.الأكبر«را، تحن م من ذلك الناس فعد 
شعره:في الزعماء بعض فول ذلك ومثل 

،كريم١٢عض إذأ الذباب إن محلردته الذباب طى كلما أو 
يعنى— فءنال يجيبه، لا وهو الأحنف ب س رجل )اوأكثر 

. ٢٣١عليه((هواني إلا جوابي س منعه ما والله ت - الساب 
الشاعر!يقول مثله وفى 

ينالأل٤،أن مقاذيرْ حمته الذباب منجى لومك بك نجا 

فقالحيه، باغ حتى يتبعه سل ؤجعالأحنف، رجل )روشتم 
الوانصرف، فهاته، شيء نفك في بقي كان إن هذا يا الأحنف؛ 
تكره(الْا.ما فتلقى سمهائنا، بعض يسمعك 

بقولالثعمل فتمثل ؤيشتمك، يتنقصك فلأن للشعبي! وفيل 
محر:
ا>تحلث،ما أعراصنا س لعره مخامر داء غير مريثا هنيئا 

اJقلت١٦إن مئلثه ولا لدينا لاملؤمة أوأحني بنا أميثي 

والدين،الدفا أدب )ا()آ()'م()أ( 
. ٢٨٧الأخارا/عيون )٠( 
.بهجة )٦( 



يدجه. أسايه — ء الخلق سوء 

فقالأعني، إياك • فقال عنه، فاعرض هبيرة ابن رحل اروأسمع 
.أرض((را'وعنك له: 

تالأذية سيان - ١ ٩ 

ولاله، قلباك ليصفو ؛ بسوء نالك من أذية تنهمر يأن ؤذلك 
ؤمنمؤدتهم، له تصف لم إخوانه إماءة ثدكز فمن ؛ ٠ منه؛ تتؤحنؤر 

اّمتهلعتما فانس، معهم؛ العيس له يطب لم إليه الناس إماءة تدكر 
المان؛م

بالاحان:الاماءة ومقام اسووالصمح - ٢ ٠ 
الهلمأتينة،من وفيه الدرجة، ورفعة المنزلة، لعلو محبب فهدا 
تشفيهاعن ؤترفعها وعزها، النفس، وشرف والحلاوة، والسكينة، 

والأنتقامر؛ا.المقابالة فهم، منه شيء ليس ما - بالانتقام 
بعفوإلاءرأ((اْ،.عبداااومازاداف : - واللام الصلاة المير-عليه قال 

اشإلهمر الأمور راأحب الد رحمه - عثدالعزيز بن عمر وقال 
داشدة«رأ/والرفق اب؛، في والقصد المقدرة، عند العفن تلاثه: 

حسالرجل ينل لا ن أيوب مال مال: الزبرقان بن داود »وءن 
.، ءنهم((لوالتجاوز الناس، أيدي في عما العفة ت خصلتان فيه يكون 

.ص٣٠٢والدين، الدب ائب )١( 
_ya/yماص الانفلرمدارج )٢( 
.٤ ٥ / ١ للسباص الحياة عالمتي مكيا انغلر )٣( 
•برانفر.دارجالساهم٢/٣)٤( 
*أرذمحا/ْ'اءنأبيمريرة.1/ا*ملم رواه )٥( 
. ١٣١ص العقلأ،، روضة )٧( )٦( 



ءعلاجه . أسامحه - مظامحرة . الخلق صوء 

؛— اس رحمه — الشافعي وقال 
العداواتظلم من نفي أرحت أحد على أحفد ولم عفوت لما 

الكندي!المقع قول هدا في يدكر ما جميل ومن 
جداسلف عمي بي وبين أبي بمي وبين بيي الذي وإن 
زندامكرمة كل في لهم قدحت بزييهم حرب نار ل قدحوا إذا 

مجدالهم بنيت مجدي هدموا ؤإن لحومهم وفرت لحمي أكلوا وإن 
وضضاكوم،ن_حملالخفداُ''عليهم القديم الحقد أحبل ولا 

:- القد رحمه - الثنقيهلى الأمين محمد وقال 

حداد0ُثياب من كساني ما إذا رندسٍ حله الخل لأكو وإني، 
ابنعمر راقام ت قال عبدالمللثا بن قيس أو عبدالملل، ؤعن 
أنهالقوم فغلن طومار"*، بيده رجل له وعرض قائلته، إلى عبدالعزيز 

فالتفت،بالهلومار، فرماه دونه، يحبس أن فخافا المؤمنين، أمير يريد 
•فشجه وجهه في فوقع عمر، 

فيقائم وهو وجهه على تسيل الدماء إلى فنغلرت قال: 
وخلىبحاجته، له وأمر العلومار، قرأ محي يبنح فلم الشمس، 

.'محساله((ُ

. ٨٢ص الشافعي، ديوان ١( 
,٧٨٠-  VAt/Yاوجالس واطربهجت ،  ١٧٤-  ١٧٣ص الفلأء، روضة ٢( 
.٢١٧ص الشنقيطى الأمن محمد بقلم الحرام الد بيت إلى الحج رحلة ٣( 
مطوية.صحيفة الطومار; ٤( 
. ٤٢٤؛_ Yr/Yالجامع امماب ٥( 



علاجه- أمسايه - مظامحر0 . الخلق  ٠٠٣ م
ِلتااار

والعفو،الخالق حن عن متحديا - الض رحمه - القيم ابن ونال 
منالخصال لهدم أجمع أحدأ رأيت اروما ت أساء من إلى والإحسان 

روحهاممه قدس - تنمية ابن الإسلام نخ 
مثلهلأصحابي أني وددت I يقول الأكابر أصحابه بعض وكان 

لأعداثه.

لهم.يدعو وكان قط، متهم أحد على يدعو رأيته وما 
وأذىعداوة وأشدهم أعدائه، أكبر بموت له مبثرأ يوما وحنت 

أهله،بيت إلى فورم من قام ثم واسترجع، لي، وتنكر فنهرني، - له 
إلىفيه تحتاجون أمر لكم يكون ولا مكانه، لكم إني وقال; فعزاهم، 
الكلام.س هدا ونحو فيه، وماعدتكم إلا مساعدة 

الضفرحمه منه، الحال هده وعظموا له، ودعوا به، مروا 
عنه((رم.ورصي 

جمانابن فال -كما بالعاقل يجدر فإنه كيلك الأم كان فإذا 
لمجازاةالخرؤج وترك كافه، الناص العفوعن لزوم على ه نف))توحلين 

سب<ولا الإحسان، س أحن الإساءة لتسكين سب لا إذ الإساءة؛ 
٠٠ الاستعمال؛مئلها((ُ س أشد وتهييجها الإساءة لنماء 

القدرةْع إليه والإحسان المسيء، العفوعن أن ءلارا يظن وقد 
القهاء.تطاول إلى يجر قد وأنه والمهانة، لليلة محؤحب، — عليه 

فإنبحال؛ بالدلة يشتبه لا العفووالحلم أن ذلك حملآ؛ وهدا 

.٣٢٩-٣٢٨/٢السالكين مدارج )١( 
. ١٣١ص العقلأ،، روضة )٢( 



٢١علاجه — أسايه - مظاهره - امحق محو، 
الكرامة.يدهس، وجه على الأذى احتمال الJلة 

يزيدهحمن، المكروه، عن الرحل اء إغففهو الحلم أما 
.ومهابة رقية الناس أعين فى الإغفاء 

بوادرهتخشى ولا فهوالمهممح يكدرها بطش لا الحلم سياسة 
علىهع ؤإحانا وكرما، حؤدا، حملئ، امحقاحل فالعفو 

الأخلاق.ومكارم الإحسان في رغبة الترك؛ فتؤثر الانتقام، 
ومهانهوحؤفا، عجزا، الانتقام يترك صاحبه فإن الذل؛ إ بخلاف

.٠ منه٠ حالا أحسن بالحق المنتقم لعل بل محمود، غير فهدا ، نمر 
اآ-اوغاء:

ومثغضة،مذمة البخل أن كما ومحمية، محبة فالخاء 
الجميل،الذكر ؤيكب العداوة، ؤينفي الموله، يجلب خاء فال

والماويء.العيويسح ؤيخفى 

غه1اءا لهيكوف أن ك ن ومحالبرايا فى عيوبك كثرت ؤإن 
الأمخالفيل ا كميعطيه عبتؤ فكل بالمخاء ئنر 

عريكته،ولاث ه، نفزكمثؤ بالسخاء الإنسان اتصف، ما فإذا 
الفضيلة؛ومدامج الأخلاق مكارم في يترقى أن إلى لثح ذلوقاده 

وبر•حثر م م، قرب مالسخيا 
كلؤيحرصون الخلة، تلال؛ح إلى سائرون الأكابر كان ولهذا 

. ١٨٦/ ١ الإصلاح رماثل اننلر ١( 
.٣٠٩ص القيم لأبن انفرالرؤح ١( 
. ١٦ص النانعي، ديوان ١( 



ئدجهأسايه. — مظاءر0 - الخلق صوء —
[mj—

•بها يتحلى بأن غيرهم ؤيوصون اكتسابها، على الحرص 
رحلI أكافئهم لا ررثلاثة -ت عنهما اش رصي - عباس ابن قال 

قدماْاغبرت ورجل المجلس، في لي ونع ورجل لام، بالبدأني 
•علي التسلم إرادة إلي؛ لمشي اس 

اش.إلا عني يكافئه فلا الرابع أما 
ذلتسهو؟•

رآنيثم ينزله، بمن يفكر ليلته فبات أمر، به نزل رجل قال؛ 
اي«راا.فأنزلها لحاجته أهلا 

فيهيقول المعنى هذا فى شعر — عنه الد رصي - وله 

عاكنوالليل الليل فكر وأعمل الفتى صاجمت الهم طارقات إذا 
ناصرالدهر نكبة من ولا سواي بها يجد لم حاجة في وباكرني 

امرمطروق هم وزايله مقامه س همه بمالي فرجت 
ثاكر٢٢ظن، للذي إني الخير بي بظن؛ علي فضل له وكان 

!— اممه رحمه - الراقص قال 
كرياصةعملية رياصة راصها والإنفاق الجود نمه ألزم ررفمن 

.ووحو0 المريع في القؤة ومعاناة الحديد، باثقال العضل 
جامدةيدعها ولكنه الهلبيعة، تللث، يناقض فلا الشح أما 
>، تتير((ل ولأ تجيب، تولا تلين، لا مستعصية، 

.الأخار؛/ا-'اا عيون )١( 
•/٧٣ ١ القترواني رشيق لأبن ونقده وآدابه الشعر محامحن قي العمدة )٢( 
للرافصالقلم وحي )٣( 



علاجه- أسايه . محظاهره . الخلق سوء 
UOJ ]—

نفسّمخاوة محخاءان؛ الخاء أن إله الاثارة تحن ومما 
•الناس أبدى في عما ومخاوته يديه، في بما الرحل 

الدنس،من وأبرأ الدكرم، في أمحص الماس أيدي في ما وتركه 
انمب.س وأنزه 

,والكرم الجؤد استكمل ففد وعف فبدل ,( هوحمعهمافإن 
الناس؛إلى والإحان المعروف نيان - ٢ ٢ 

منكيصدر ما تني أن وهى رفيعة، ومنزلة عالية، مرتبة وهذْ 
يمدرأم.لم كانه حتى حسان، إس 

إحسانص فدم ما فلينس الخلق حسن في يرتقي أن أراد فمن 
يتأهلأن ولأجل الناس، على والتريع المنة ْن لم يحتى ومعروف؛ 

•وأرفع ارفع أحرى مكارم لنيل 
لككان أو صنيعة، أحد عند للئا كانت )رإذا المقنع! ابن فال 

ولاله، ؛الصغير وتعظيمه باماتته، ذلك إحياء فالمس - حلول عليه 
بسمعيأصغي ولا أذكره، لا تقول! أن على به المن قلة في تقتصرن 

•كرم ولا يعقل يوصف لا من يعص منه نحي يقد هدا فإن ؛ يدكرْ ص إل 
أوبه، تكله وما إياه، تك مجالفي يكون أن احذر ولكن 

الاستطالةفإن الاستطالة، ص شيء - فيه تجاريه أو عليه، تمنه ت
٠٣٠.المعروف((وتكدر ، ;^^ ٠٥١١تهدم 

عنالحديث تفصيل وانظر ، ١٤٤صر الكبير والأديب، المغير الأدب انظر )١( 
ايدثاء إن - نريبأ بمدر ط'ا ، للكاتب، العالين الهمة فى خاء ال

T١r٨/٢الكين المانظرمدارج )٢( 
.١ ٤ ٢ - ١ ٤ ١ ص الكبير والأدب التغير الأدب )٣( 



علاجه- أصيايه . عظاعر• . الخلق صوء  ٢١
بالمثل؛مهياثيتهم وترك ادزاس< من باسل الرصا -  ٢٣

أنفسهمبه له ومحلوعمتا عليهم، مهل ما منهم ياحذ بان وذلك 
.' والمشقةُ العنت على يحملهم وألا واحت؛ارأ، سماحة 

عنوأعرض بالمرق وأمر العفو تعالى - قال 
[.١٩٩الجاهاونه]الأءراف، 

»أمرالأية: هذه في - عنهما الق رصي - الزبير بن عداهد قال 
.الناس((أخلاق العفوس ياخذ أن سه اس 

منوأعمالهم الناس أحلاق العفومن خذ ر)يعني مجاهدI وقال 
وتركاهلة والموالعفو، الأعذار، ول قبمثل تخسيس، غير 

اواحلنهم((ُم.حقاثق عن والتفتيش اJحن، في الاستقصاء 
قومه:مع حاله واصفا الكندي المقنع قال 

رفداأكلمهم لم مالي مل ؤإن واجدا كنت إذا مالي وأعطهم 
الآ>ثوقال 

صفالما واعمد الأخلاق كدر ولع كثيرة أمور عن واصفح العفو خذ 
بعدأحمد له: قال حنبل بن أحمد إلى الأصم حاتم قدم ارولما 

.السلامة؟ إلى التخلص كيف، أخبرني به: بشاشته 
أشياء.بثلاثة حاتم؛ له فقال 

.٢٩ارجالالكين٢/•Juا;ظر
. ٢٩افالكزمآ/• .دارج )٣( 

.الذلأ،،ص؛7ارونحان
. ٢٧٦ص والسامة الأدب ءٍن 



ءِعلاجه - أصيايه . عظاعر0 . الخلق سوء 
QWJ —

هي؟ما I أحمد فقال 
ولاحقوقهم وتقضي مالهم، تأحد ولا مالك تعطيهم قال؛ 

تؤذهم.ولا أذاهم على ؤتمحبر حقؤقك، بقضاء تطالبهم 
.الصعبة إنها ; أحمد فقال 
،١١.تسالم((وليتك I حاتم قال 
الصحيحةانية الأنعادة الءإن _أ اش رحمه س الرافعى قال 

وذك، العطاء دون الأحد هى الزاثمة ؤإن الأحد، دون العطاء فى 
الأحلأق((لآ،.فلقة إليه انتهت ما آحر 

عزوجلاسه. الأجرس امحاب - ٢ ٤ 
الفاصلة،الأخلاق اكتساب على يعين ما أعظم من الأمر فهدا 

فإذاالناس؛ أذى ؤتحمل والمجاهدة، الصبر، على يعين مما فهو 
ومجاهدتهحلقه حسن على محيجزيه - وحل عز — الله أن لم المأيقن 

عليهوسيهون الأخلاق، محاسن اكتساب على سيحرصن فإنه — لنفسه 
السبيل.ذلك في يلقاه ما 

اممضب:جب -  ٢٥
علؤةالإلى وتدعو القلب، في تتقد حمرة الغضب، لأن 

والتثني.والانتقام 
عندحماحها وكح الغضب،، عند ه نفالإنسان صبهل ما فإذا 

.١ ٠ ٦ - ١ ه ه ص والساسة الأدب عين )١( 
. Nf/rاكلم وحي )٢( 



علاجهأ،اساوه. - - الخلق  ٩٠٣ —
—ص

عنبها ؤينأى وكرامتها، عرتها ه نمعلى يحفظ فإنه - سورته اشتداد 
الانتقام.ومذمة الدم، ومغبة الاعتدار، ذل 

يافقال; رحل »حاء قال! - عنه الد رصي - هريرة أبي عن 
الفال! مرارأ، ردد ثم تغض—،، لا I فقال أوصني، الد، رسول 

تغضب((ُا/

أنالقوى والحرم السوي، اللب لدى ااذسغي الماوردى؛ قال 
بحزمهشرته دواعي ؤيمابل فيمدها، بحلمه الغضب مة يتلقى 

.؛ العاهيهءُ بحميد ؤيعد الخبر©رم، إحل ليحفلى فيردها، 
؛منهار'* عديدة أسباب ثاثرته ثارت إذا الغضب ولتكين هدا 

.ذماف.ءروجل.:أ
علىمنه الخؤف ؤيبعثه منه، الخؤف إلى يدعو0 ذلك فان 

الغضب.يزول ذلك فعند بنديه، ؤيأحد أدبه، إلى فير"ح له، الهلاءة 
,[ ٢٤]الكهف،، ه نست، إذا ربك ءاؤواذكر تعالى - قال 

. ٠٠١غضبت((إذا يعنى : ررئال

غيرها;حالة إلى هوفيها الى الحالة عن ينقل أن - ب 
حال.إلى حال من والنقل الأحوال، بتغير يزول الغضب فإن 

•ما/هبمعنأبج_،هرضة الخاوي رواْ )١( 
الخيرة.; المواب ولعل الكتاب، ني وودت هكذا )٢( 
. ٢٠٨ص والدين، الدنيا أدب )٣( 
رجبلأبن والحكم العلوم وجامع ،  ٠٢٦ -  ٢٠٨ص والدين، الدنيا أدب انظر )٤( 

. ٢٣٠.  ٢٣٤ص معدي لابن الارار قلوب وبهجة ،  ٤٣٦ / ١ 
. ٢٠٨ص والدين، الدنيا أدب )٠( 



ئدجه. ه أمحا . ٠ م عظ - . ١^٠ ء محي 

الغضب.على المترية المثة الاثار تدكر - ج 
Iالصفح وجراء العفو، ثواب تذكر - د 

،والثواي، الجزاء فى رغبة الغضب؛ على ه نفبدلك فيقهر 
والعقاب.الذم استحقاق من وحذرأ 

•إليه التقوس لمثل علته، القلوب ا'عهلاف تذكر - م 
والعفو.التالف،، إلى يبعثه فذلك 

الخلق:أذى من بمبب، ما على النفس توطين - و 
ووردلذلك، العبد وفق فإذا أوالقولي، الفعلي الأذى من سواء 

وصبره،بحلمه وتلماْ حلفه، بحن احتمله الغضثا وارد عليه 
عواقبه.بحن ومعرفته 

يغض_،;أن يعد غضبه ينفذ ألا - ز 
ولكنه، وردم دفعه من ان الأنيتمكن لا - غالبا - الغضب، فإن 

الأفوالط،من ه نفيمغ أن غضتا إذا فعليه تنفيذه، ترك من يتمكن 
فعلمن ه نفمغ فمتى ، الغضب، يقتضيها اش الحرمة والأفعال 

العبديكون وبهذا يغضب،، لم الخقيقة في فكانه الضارة الغضب، آثار 
القلبية.والقوة العقلية، القوة كامل 

غضبايوما عبدالعزيز بن عمر غضب، قال! عبلة أبي ررعن 
وجيءالحبال، في وند وحزي، فاحفر، به، فأمر رحل على شديدأ 
حل.باليا 

لنونمؤ.غضبانا أكون أن لولا أني أما بيله، ّحلوا ت فقال 



علاجه- أسيايه - مظاعره - الخلق صوء 
—ص

عمران،]آل اكاسب< عن والعافن الغيظ >ؤوالكاظمتن وتلا: 
٢١١[.١٣٤

إلىؤيمود الشقاق، ؤيورث العداوة، يذكي، الجدال لأن 
•الآحرير،من الشغي، ؤيدعوإر الكذب، 

قلبه،صفاء على وحافظ اللجاج، من ملم المرء نجنبه فإذا 
ومحافهلالألفاظ، بذيء في لسانه وإطلاق عيوبه، كشف من وأمن 

القول.
الوصولبه يراد هادئا جدالا قلماكن الجدال إلى اصطر إن ثم 

•وأرمح، أحست، هي، بالي، وليكن، الحق، إلى 
[.١٢٥]الحل، أحسنه هي باش ^وجادلهم تعالى - قال 
فإنالمجالس في صؤته وعلا الجدال، في الخصم ؤ إذا أما 
هي- حينئذ - الجدال لكم، طريقة أفضل وإن أولى، السكومتح 

تركه.
ربضنفي بست، زعيم ررأنا —؛ واللام الصلاة عليه — قال 

تركلمن الجتة ومط في وبست، محقا، كان وإن المراء ترك لخن، الجتة 
ّ ٠٣٠حلقه((حسن لخن الجة أعلى ر وبجت مازحا، كان وإن الكذب 

آ/مآأالجامع الكتاب، )١( 
ادناعا.رصالجة; )٢( 
رالووتم، وصححه الاملي، امامة أي حدث من ( ٤٨• )٠ أبوداود رواه )٣( 

١٩ ١ م/ داود أبى ض صحتح في الألاني وحسنه  ١٣٠ ص الصالحين ؤياض 
رذم)ْا•،(.



معلاجه - أسايه . مظاهرة ٠ الخالق سوء 
ص—

اثخلق:من امحواصي .  ٢٧
اويءممن وبالتحدير الخلق، حن ففائل ببث وذلك 

٠الأخلاق حني ويتشجح الخلق، ؤء بالمبتلين وبنصح الأخلاق، 
Iيقول - وتعالى ارك تب- والق الحق، من الخلق محسن 

٣[.]العصر، بالصبره وتواصوا بالحق ء؛ؤوتواصوا 

البناء:والنس الهادف، النصح قبول -  ٢٨
يبعثؤمما الفاصلة، الأخلاق اكتساب على يمن مما فهدا 

الأنملة.الأخلاق عن الخلي على 
يكملحتى به؛ يأخذ وأن الصح، يتمل أن لصح م، فُلو، 

فقاله.ؤيتناهى مروءته، وتتم مولده، 
أن■ >و0]\ع1 رأسا كان إذا خصوصا - الكمال لمتهللب نبض يل 

خدمهمن عقله إلى يكن كان ومن وثقاته، خواصه، إلى يتقدم 
ؤيعلمؤْعليها، ويهللمْ ونقائصه، عيؤبه يتفمدوا أن فتامرهم - وحاشيته 

دنسها.من والمملهر العيؤب، من للتنزْ يبعثه مما فهدا بها؛ 
بالشرعيوبه من شيإ إله يهدى من يتلقى أن له نبض يل 
عليه.أءلالعه بما والسرور الفرح له ؤيفلهر والقبول، 
يجيزمما أكثر عيوبه على يوقفه الذي يجيز أن لمستحسن ال 

نقصه،على ينبهه من ؤيشكر الجميل، والتاء المدح على المادح 
أسؤع_ بها وعرى الهلريقة، هده لزم إذا فإنه بفعله؛ لؤمته ؤيتحمل 
عيوبه.على تنبيهه إلى وخؤاصه أصحابه 

أولاكأن واستشعر منه، أنف القص من فيه ما على نبه ؤإذا 



علاجه. امسايه . مظامحرة - الخلق سوء ء
ص—

التنزهه نفيأحد أن حينئذ فيلزمه أحله؛ من ؤيصعرونه به، سيعيرونه 
يتملا النفس فإصلاح منهارا،؛ التخلص على ؤيقهرها العيوب، من 

عايهارآ<.تار البإلقاء ولا عيؤبها، بتجاهل 

وجه:أتم على عمل من اله سني• بما المرء قيام -  ٢٩
الاعتذار،ذل ومن والتقريع، التوبيخ، من بذلك لم يحتى 

الأخلاق.واعتلال النفس، تكدر ؤمن 

تؤيغه:والحنرمن وقع، إذا بالخطا اسم - ٣ ٠ 
ملامةفيه إن ثم الهمة، علو ؤعنوان الخلق، حسن آية فذلك 

فدرمن ترغ فضيلة بالخطأ اليم فالتالشقاق، ومن الكذب، من 
صاحبها.

ام-مدمهممحً
إلام، س مخ ولا زانه، إلا ثيء ني يكون لا ارني فإن 

شيءفي يكون لا الرفق، ارإن واللام-ت الصلاة عليه - قال كما شانه 
.'شانه«ُ إلا شيء من بمنع دلا زانه، إلا 

.٠ كله«' الأمر في الرفق، يحب رفيق، اف ®إن وقال؛ 
والراحة،كله الخير أعطي فقد والخلزا الرفق أعطي »فمن 

وآخرته.دنياه فى حاله وحسن 
.٦ ١ - ٦ ٠ ص للجاخل الأخلاق تهدب انظر )١ا 
ا'ظرامال،مأثورةصراْْ؛•)٢( 
عاى.عن ( ٢٠٩٤)سلم رواه )٣( 
عاسة.عن ( ٢١٦٠)لم وم٨ ٠ / ٧ البخارتم( رواه )٤( 



٦؛•ئدجه . أصايه . مظاهرة ٠ الخلق صوء 
إلاوبلية ثر كل إر سلا ذلك كان والخلق الرفق حرم ومن 

اس«لا،عممه من 

٣٢

والعطف،الاحترام، بدل هو - حقيقته في _ واصع فالن
.ذلك٠٢٠ يستحق لمن والمجاملة 

سبيلوهو الهمة، وعلو النفس، كر على دليل فالتواصع 
فدرمن يرفع حلق فهو الكمالأت، في والترفي العالي، لاكتساب 
الاستفادةعلى ؤيبعثه ؤمؤدتهم، الفضل أهل رصا ؤيكبه صاحبه، 

والتعالي.الكر عن به ؤباى أحد، كل من 
مم_اسسال

للتناكر،لا وللتعارف للعزلة، لا للأحتماع حلموا فالماص 
حياته.بمرافق واحد كل لينفرد لا وللتعاون 

ا،رصوالوالمغمس، كالحب، ية نفعوارض ان وللأن
والأستهجان.والامتحان ، والغضث، 

هدهمن له يعرصى ما بكل الماس يكاثف أن على مار فلو 
يحملولم الاجتماع، لاحتل - حال أي وعلى وقت كل في الشؤون 

التعاون.عن الأيدي وانقبضت، التعارف، 
بهيتحامى لأدب الإنسان هيا أن حلقه فى اس حكمة ص فاكان 

الخلينعن  ٢٢٠ص أنوالماثورة )١( 
.١ ٢٧/١الإصلاح انلررمانل )٢( 



علأج4— أسايه . مظهم0 — امحق سوء م
ص—

الماJاراةر١؛هو الأدب ذلك تخاذل، أويدعوإلى تقايا، يحدث ما 
المشتتة،الاراء ؤيجمع والألفة، المؤدة يزيع مما فالمداراة 

المتنافرة,والقاوي، 
ماوتجب الكلام، ولين اللقاء، حمن إلى ترجع رروالمداراة 

بهالأشعار يكون أحوال في إلا استنكار أو غض_ا، أو ببغفس يشعر 
كتمانه.من حيرا 

مجاش،العداؤة لك يضمر بالرحل يجممك أن المداراة فمن 
ااخهلاب((رأأا.فى به ؤترفق التحية، حق ؤتقضيه طالق، بوجه فتقابله 

الحكماء;أحد قال 

مضيعلى الصلؤع مخي كان ؤإن رتي ونصوودي مالي وأمنحه 
—اض رحمه — الشافعي وقال 

بالحياتعني الشر لأدفع رويته عند عدوي أحمي إني 
محباتل''آ،قلى حثا قد كانه أبغضه ان للأنالبثن وأظهر 

صداقة.إلى وقلبها العداوة، إطفاء إلى تبلغ قد المداراة إن بل 
منهع خصوصا الحميدة، الحصالة هدم إلى المرء أحج فما 

منه.الأذى يتوقع أوممن معاشرته، من له بد لا 
لممن بالمعروف يعاشر لم من بحكيم )اليس الحنفية ابن قال 

الإصلاحانظررّاثل )١( 
.١٣١ا/الإصلاح رسائل )٢( 
•جمع  ٢٨ص الشافص ديوان )٣( 



—علاجه - أسيايه - مظاعرة . الخلق سوء 
ص—

.٠ ر ال٠خرج(( أو ال٠رج منه اش ياتيه حم بدا معاشرته من يجد 
ملكعنها تغنى يلا لطيفة، ميامحة ))المداراة ؛ العنابي وقال 

كثرتفمن المضار، بها ؤيدفعون المناع، بها يجتلون موثة، ولا 
ر"'. واللأمة(( الحمد ذمة في كان مداراته 

احائمداراة زمانه يدارى أن للعاقل ))ينبغي ت بعضهم وقال 
'٣٠.الجاري((الماء في 

النامحىؤمداراة العلم، نصفا الموال ))حمن ت الحسن ؤقال 
'١ . الموونة(( نمق المعيشة فى والقصد العقل، نمق 

الما التمس الماس حميع رصا المس رامن ت حبان ابن وقال 
وإنبدأ، معاشرته من يجد لا س رصا العاقل يقصد ولكن يدرك، 
أويستقبحها، كان العادات ص أشياء امتحان إلى الوننا دفعه 
صلثح ذلفإن مالما؛ يكن لم ما يستحسنها كان أشياء اح استقب

اللن اللأمة تؤحد ، فكيف، لم يفلم دارى من أكر ؤبما ، المداراة 
.٠٠٠يداري؟(( 

عنهالله رصي - طالبح أبي بن علي المؤمنين أمير قال 
١٠ فداره ءل.وا نقدر لم أنت، إذا الورى زين الذي العقل لك يقول 

.٧ • ص ، العقلاء روصة 
ا٥ ٤ صى والمأمن الأدب عين )٣( 

الأخبارم(/'اآ.عيون 
الملأ،،صا'ا_مأ7.روضن

•١٠٦ص علي الإمام ديوان 



علاجه- أسايه — مف0همة الخلق. سوء —
ص—
معالمهاتضح حتى يعد؛ فيما المداراة عن حديث مزيد ومياتي هدا 
وأكثر.أكثر 

أم.ازوماسق:
حنةفالصدق عديدة؛ وعواثد حميدة، ارا اثللصدق فإن 

ونقاءالسمرة، حعن على فهودليل الحسستارتج، إلى يصاحبها اى تن
العقل.ورجحان الهمة، ومحمو السريرة، 

باله،ؤيمفو منزلته، وتعلو ، المرء قدر يشرف فيالمدق 
الضمير،ووخز الكدب،، رجس من صاحبه فهويجي عيثه؛ ؤيف، 

أنهكما منه، الثقة وننع ا إليه الناص إّساءة ص ؤيحميه الاعتدار، وذل 
عزيزالكرامة، موفور فيفلل القس، في وثقة وشجاعة، عزة يكبه 

الجناب،.مهيبإ القس، 
يحرزولا مكانة، له تعلو ولا صولي، لأحد يستقيم أن يمكن ولا 

صدق.لسان يرزق لم ما القلؤيب،، في قبولا 
ذللت،جملة ص الخلق وحن البر، إلى يهدى المدق إن تم 

■ 'V
مهانوالكاذب، خليل، مصان ارالصادق الثلغاء: يعص قال 
ذلل«م.

للكاتبمظاهرْ_علاجه، والكذب ، ١ ٠ ٢ ء ١ •  ١/٢الإصلاح رائل انظر )١( 
.٣٨.٣٣ص

.٢٦١ص الدنياوالدين، أدب )٢( 





علاجه- اُه أ،- ة ^ ٧٥٠- الخالت. س*ء 

فإن- الحمد خصال أفضل من الزلات عن الصفح لكن وإذا 
-ومنثمهم لومهم وتتجنب هفواتهم، عن تتغاصى بان الناس أص 

صرخواأنهم على شاهد لديك يقم ولم المؤدة، منهم عرفت رحال 
قلوبهمعنها•

لم— هفؤة منه صدرت س كل إحوانك من تعنف أخدن ملو 
غيرصديق الأرض ظهر على لك يبق ولم جميعا، تفقدهم أن تلبث 

٠جنبي بين ادى نمل 
التيالعثرة قبيل س لكن إن الصديق من يصدر ما أن والحاصل 

موصعفذلك - الرأي في اجتهاد في خط أولكن غفلة، حال في تقع 
كثيرأثر الصداقة نقض في له يكون أن يبغي ولا والتجاوز، الصفح 

-الصداقة عن انصرافا أو الصحبة، في زهد عن لكن إن وأما 
الاستشهادمجوصع وهدا صداقته، عن النظر وتقي؛ به، تزهد أن فلك 
الكمسن،!قول بمثل 

يقربؤدة المذو عني صد إذا الذي ولا الدنيء بالنكس أنا وما 
مذم،فيه فالي عني مذهب له يكن ؤإن دمت، دام إن ولكه 

متعبطوهو أتى ود لا النفس له ن، تهلوعود ود الخير إن ألا 
كونلا جفاء وبين صداقة ذي س تصدر قد عثرة بين والفرق 

فىاسامح..صبارجلأرسلأراملأ_ض
.رسب، معها 

فلابه، يستهان الذي بالأمر ليس الصديق جانب في والتفريط 



علاجه- أٌسايه - مظاعرة الخلق. سوء 
—[mj

تينةالمودة لمعير ممده عالي تقوم أن دون عليه الإقدام يتبغي 
يخلأن - والخهلا للغفالة وهومعثصى يخلو- لا المرء أن ذلك واصحة؛ 

الصداقة.واجبات من بشيء 
منله أقمنج — صديقك مودة صفاء من ثقة على كنت فإن 

الصداقة.تقتضيه ما أحن على معاملته فى ومرت عدرأ، نفك 
عنناشئا الإخلال هدا يكون أن شبهة قلبك في حام فإذا 

يستدعيفالعتاب العتاب؛ موصع فهدا - الصداقة بحق الهاون 
فاقبل- بالتقصير اعتراف أو عير على الجواب اشتمل فإن ا، جواب

نفس.وسماحة حاؤلر، بصفاء التقصير وقابل العير، 
تالشاعر قول يحمل الوجه هدا وعلى 

اغترابه منرابي ما إذا صديق من المودة ذا اتب أع
٠١اب؛ العتبقي ما ؤد الؤيبقى ؤد فليس اب العتذهب إذا 

مليمصدر في نبتت، قد صاحبك صداقه أن على يدلك ومما 
القيبقلبك لقيته إذا حتى عتا؛كا، إلى يدعوه ما ه نففي يجد أن 

داعيا.للعتاب يجد ولم ه، نففي ما كل ذهب - التللق وحينك 
أحدهم;قال كما 

الصدورفي الضماتر تكلمت ا التقينؤإذا محمدأ أزور 
السر؛آ،الضمثرعن رصي وقد يلمني ولم ألمه لم فارجع 

,Ur-A/Yالجالس بهذ )ا(
عيونالآنمار-ا/ا*آ.)٢( 



ءلأح4- اماأ،< - مظاعرة - الخلق  ٠٣ —
ص—

لهنجاد ولم الصداقة، بحق الإجحاف من صاحبك أكثر فإن 
صدقفي الارتياب نفك من يزيل عذرأ الكثير الإجحاف هدا في 

1القائل قول موصع فدلك — مؤدته 
٠ابُ اعتمودة ال تنلست بوده امحتربت من عتاب أئلل 
الناس:م الؤقيعه تجنب -  ٣٦

يورثمما - ومغامزهم لموبهم والتعرض الاس، ش فالوس 
لدلك.تبعا الأخلاق فتوء القلبج، على ؤيشوش العداوة، 

ذلكمعايب عن الناس يبحث لأن مدعاة ذلك إن بل 
الشخص.

الاطلُ'ُوبالحق دموْ ذمه إلى اص النا دعومن 
فتتخدللعيؤب؛ والتعرصى )رإياك ولدها توصي أعرابية قالت، 

المهام.كثرة على الغرضر شن ألا وخليق غرصا، 
قوتهءرم.س اشتد ما يهقر حتؤر غرصا الهام اعتورت وقلما 
فيماالناس إلؤر أسع ررمن —I عنه اللة رصي، — الأحنف وقال 

يحلمون((ُ'ُ.لا ما فيه قالوا يكرهون 

رائعتفصيل فب حين الخفر لمحمد ١ ٦ - ١ ٠ / ٢ الإصلاح رانل انظر )١( 
جملكلام شه  ١٦٧.الجوزيلابن الصفوة وانظرصفة الأم؛ لهدا

.المعنؤرهذا حول للشافعي 
)٢(

.١٤١ص للصباغ جميلة وكلمات ماثورة أنوال وانظر ، ٨ ١ / ٢ الأمالي رم 
. ٩٣،/الملأ، أعلام سر )٤( 



علاحهأمحاؤه. - ٠ مظاد - . الخال؛ ء صب 
— QnJ

حممه:ْوصع نفه المء يضع ان -  ٣٧
الغضب،إنفاذ عن والكف المعاذير، لألتماس يدعو فهدا 

الظن.إماءة عن والبعد 
فيحلفه كان إذا كثيرا ينزعج - المثال سبيل على - منا فالواحد 

فعاله،ما ونفعل موقعه نقع فد ونحن الأبواق، يطلق شخص المارة 
مريض،بعضنا مع يكون أوأن مهم، بموعد اللحاق على حرصا إما 
ذلك.نحو أو 

فنقمبمرفعله، يمؤخ ما وحدنا الخصم مؤضع نا أنفوصحنا فإذا 
وحلمنا.بهدوثنا ونحتففل والجهل، الإساءة عن بدلك 

فلابنفسك؛ الناس تقيس أن السر ررأعدل I المقصر ابن قال 
٠١'• إلثك« يؤتى أن ترض ما إلا إليهم تاتمح، 

هنففليتوهم الأنصاف أراد راس اش رحمه - حزم ابن قال 
. ٢٢٠تعسفهااؤحه له يلؤح فإنه خصمه؛ مكان 

_تالله رحمه - الخعلا؛ي قال 
كلمفترضى ما مثل ا يعحمللماس ارض 

كحناء نأبكثهم أ يعحمالماس ا مإن
٠٢١كحئك حز م هولط كنضك نفس فلهم 

. ٧٣ص الكمر والأدب الممر الأدب )١( 
الأخلأقواورص«ح.)'ا(
.٤٠٦ص مأثورة أهوال( )٣( 



علاحه٠ إمائه ء ٠ مذ1اه — . ١^٧^ سءء 

-قثتاصن
لخصه:مرآه الخاس يتخذ أن -  ٣٨

ونفركرهه، ما رافكل به، والأحد فعله، بالمرء يحن مما فهدا 
ذلكمن أحبه وما فليتجنته، - حلق أو فعل، أو قول، من عنه 

.' ءليفعله((ُ واستحسنه 

الشاعر:قال 

محكما مل ذكن نحه امريء خصال أعجبتك إذا 
'يحجبك'حاجب حثتها إذا والمكرمات الجد على فليس 

امماصم:الأخلاق وأهل الأخيار ماج .  ٣٩
وعلىالأخلاق، مكارم على يربي ما أعظم من الأمر فهدا 

بمنالتأثر شديد حؤله، من يمحاكاة مؤلع فالرء القس؛ في رسؤحها 
حثه.يما 

فيرمحؤحها حسن، من الفضائل سائر تنبه الشريفة والصداقة 
الجانمن توجد ض، من؛ م طامح، نمرأ وإيتاوها القس، 

.سخاء البخيل ومن شجاعة، 
حهلر؛في يخوض أن إلى الصداقة قوة تدفعه قد ان فالجب

•نكبة من صديقه ليحمى 
ماله؛من جانبا يدل أن إلى الصداقة قوة تدفعه قد والبخيل 

شدة.من صديقه لإنقاذ 

.دارجالااكينآ/همج)١( 
٩اص والساصة الأدب عين )٢( 



علاجه- أسايه - مظاهرء . الخلق صوء 

الذميمة.أحلاقها هذبت إلا نفس ني نحل لا المتينة فالمحداقة 
ومريعلآصاJقاثه، يتواصع أن إلى الصداقة يه تنزل فالمتكبر 

إلىفيجلس الغيظ، كظم من شيئا ه نففي الصداقة تضع الغضب 
يعدفيصير والحلم، التواضع اعتاد وربما وأناة، حلم في أصدقائه 

٢١١. حليما متواضعا ذلك 
الدينذوي من العقلاء الاحلأء لصحبة المرء وفق ما فإذا 

.وهدائته تؤفيقه علامات من ذلك فإن — والمروءة 
عنيبحث أن اللب بذي أحرى فما كذلك الأمر كان فإذا 

•شر كل عن رمصروْ كلحير، علمح، يسم، حتى الثقات؛ إحوان 
ولمأهلها، إلا يساير لم الفضائل طلب ررمن حزم: ابن قال 

والبر،المواماة، أهل من يق محل أكرم إلا الطرين( تلك في يرافق 
وصفاءوالحلم، والأمانة، والوفاء، والصبر، العشيرة، وكرم والصل>وا، 
المودة.وصحة الضمائر، 

الكلابأمثال إلا يساير لم واللذات والمال الجاه، طلب ومن 
عدوكل إلا المريق تلاك في يرافق ولم الخذة>م، والثعالب الكيةرأ<، 
آ.٤١الطيعة((حّيث المعتمد، 

.٨/٢الإصلاح انظررصاثل )١( 
عار.الهو الكالئ، بداء أصبت، الش الكلبة؛ )٢( 
الحادعن.; الخالبة )٣( 

.٢٠، ٢٤ص )أ(الأخلأقوالسر، 



٢ علاجه- أسا؛ه - مظاعرء - الخلق صوء ١ 
امحرؤءات:وقوي واممضل اسم أهل إلى ٤ ٠ 

ولو- ونيارتهم لقانهم من وأكثر ، هؤلاء إر المرء اختلف فإذا 
•ودلهم سمتهم من وقس لحلق!أخلالهم، - باستمرار بماحهم لم 

ابنقيس إلى نخلف رركنا قال: قيس ابن الأحنف أن يروى 
،١١.الفقها(نتعلم كما الحلم منه نتعلم عاصم 

العلم،أهل من إليهم يحتلف الذين هؤلاء يكون أن يلزم ولا 
الخصال.وحميد الخلال كريم على حبل من العوام من يوحد قد بل 

فييجري من الخامة غمار من رأيت »وءد حرم؛ ا!ن قال 
راثضىعالم حكيم فيه يتقدمه مالأ إلى الأخلاق وحميد الاعتدال 

.، ٢١حدو قليل ولكه ه، لف
وصاحبه:خالطه ْن بكل ان الأنينتفع أن وباتجمله - ٤ ١ 

حالهلهمن بكل )رينتفع العالية والهمة الافدة، الصيرة فصاحِس، 
وعديموخنه، الخلق ء ومم اقص، ونكاملٍ، من وصاحبه، 

.وغزيرهاالمروءة، 

الموصوفينمن الأخلاق ومكارم المروءة يتعلم الناس ص وكثير 
سييءمملؤك له كان أنه الأكابر بحفي عن روي كما باصيادها، 

به.يناّلا غلينل، قفل، الخلق، 

الأخلاق.مكارم عليه أدرس فقال: ذلك عن فسئل 

البصريالرنام بابن المعروف عمران بن محمد المن لأبمح، والاعتذار العفو )١( 
.٠١٤، ٠١٣ص أبوصالح عبدالفدوس د. تحقيق 

.٢٠ص والمير الأخلاق )٢( 



٢١علاجه - أسإيه - مظاهر0 . الخلن! موء 
ؤيكونأحلاقه، صد قي الأخلاق مكارم يكون وهذا 

. ٢١١((عليه والصبر ومعاشرته، مصاحبته، على النفس بتمرين 
أهليمحك انتفعت ولقد فائدة، ثيء ررولكل ; حزم ابن قال 

وحميحاؤلري، واحتدم طبعي، توقد أنه وهي عفليمة، منفعة الجهل 
عفليمة.لي تواليفن إلى سببا ذلك فكان نشاحلي ؤتيحج فكري، 

لتلكانمعشت؛ ما — كامني واقتداحهم نثامحلي، امتثارسمم ؤلولأ 
٠٢١. التواليف(( 

تنفعهأمورأ البهم الحيوانات من يتعلم العقلاء من كثيرأ إن بل 
وصبره.وحزمه، وحربه، وصناعته، وأخلاقه، معاشه، فى 

تخللا النهار أول حوائجك في البكور علمك س لرحل: قيل 
علىأقواتها محللب في بكرة كل خماصا تغدو الطير علم من • قال به؟ 

الجوفي لها يعرض ما تخاف ولا ذلك تام لا وبعدها، قربها 
والأرض-

حتىوالتماوت والتحفظ، الكون، علمك من لأخر وقيل 
,فريته؟ على الأسد وثوب وثبت به ظفرت فإذا بإربك، تفلفر 

ولاتتحرك، فلا الفأرة، جحر ترصد أن الهرة علم اليتم( • قال 
وثبتالفارة برزت إذا حص ميتة، كأنها حتى تختلج، ولا ئتلوى، 

كالأسد.علها 
قال!والسماحة؟ والبدل الإيثار حس علمك من لامحرث وقيل 

.دارجالالكين'آ/ْم.)ا(
. ٤٨ص والسر، الأخلاق )٢( 



علاجه— أّايه — عظاهره ٠ الخالق سوء 
جو— 
ولاإليها يحتاج وهو الأرض، في الحبة يصادف الديك علم من 

تجيءحتى حشتا طلبا ؤيطلبهن الدجاج، يتدعي بل ياكلها، 
.به النفس طيب، بذلك، مرور وهو فتلتقهلها منهن، الواحدة 

يكنلم وإن وههنا، ههنا، فرفه الكثير الحب له وصعّت، وإذا 
أناللوم من أنه فهويرى والجود، البدل ألم، قد طبعه لأن لحاج؛ له 

را،. بالهلعام!وحده يستبد 

والصراع:السراع حال الاعتدال عش النفس توطين - ٤ ٢ 
والمرض؛،الغنى، - الخلق سوء أسامح، من أن بنا مر فالق_د 

والعزل.والولإيه، والكبر، 
واكتسابالمعالي، نيل يروم الذي بالعاقل يحن فانه ؤلهدا 

منلأن ؛ والضراء السراء حال الامحدال على ه نفيوطن أن الفضائل 
الضراءحالي في الاعتدال موقف ؤ يقفأن المروءة صاحب أدب 

والراء.

االمتقلب؛ صرف؛ من جازعٍ ولا محرني الدهر إذا بمفراحٍ ولت، 
زهو،في الولاية به تهلس لا المروءة صاحبا أن نرى هنا ومن 

ولاالأثروالطر، على الغنى يحمله ولا حسرة، في العزل به ينزل ولا 
والخنوع'\الذلة إلى الفقر به ينحهل 

.١ ٦ ٤ - ١  ٤٧ءس القيم لابنر العليل نماء ني مفصلا ذلك انظر )١( 
. ٢٨١والآحإرا/ا-ماما عيون )٢( 
. ٢١•ا/، الإصلاح اظررّانل )٣( 



علاحه. أماهه ء 0 مظاه — الخلآ، ٠ ب

العربي:الحكيم قال 
رالفقومدله غنى التيه اختلايهما أرصي لا ان حلق
الدهرعلى يته افتقرت وإذا بهلرأ تكن فلا يت غنفإذا 

ُالصبر' من مج إلى أدنى حلما بواجد فلتا ر واصب
:الكلأبي ورارة بن عبدالعزيز وقال 

٠جزعا' لأواثها من ثخثعت ولا Jبهلرني العماء فلا بلون كلأ 
والسراءررأصثح.نا —؛ الد رحمه - عبدالعزيز بز, عمر ونال 

ركبت(الم.أيهما على أبالي لا بابي، على مهلتان والضراء 
فيالموأحواله، أفعاله وتعتدل المرء، أحلاق تستقيم وبهذا 

'الأخلاقر.واختلاف التقالب، من بدلك 

ومعاضتهربمقتضىعقولهم، ومراعاة الناس، أحوال معرفه -  ٤٣

وعلىالأمور، مياسة في النغلر جودة على دليل الأمر مهدا 
اكتسابعلى يعين وهومما الخير، وبماثل تقدير في التصرف حن 

الماس.قلوب في المودة استبقاء وعلى الرفيعة، الأخلاق 
عندبه ؤينتفع الأمر، هذا يحكم الحازم الحكيم العاهل فالرجل 

ماؤيحس يلاقونه، س عقول رايزن فتراه المختلفة، بالهلثقات لقاثه 

الأخبارا/ا/'ا'آ.)ا(ءٍون 
. ١٧٤ص الخف الدين لمب الأول، الرعيل مع )٢( 

)ماممابالجامعما/بمأ،.
.٢ محل للكاتب العالية الهمة ; ني ذلك تفصيل اننلر )٤( 



٠ ■ئدجه٠ أصابه ٠ — ١^^ صوء ، ٦

ؤيشهدالماس، فيصاحب نقومهم، إليه ومنع صدورهم، تكن 
وسرائر،عمولء، م، ألتهم وراء مما بصيرة عر وهو مجالسهم، 
ؤعواطما.

ماؤيتحامى الرشد، عن ينحرقوا أن إلا ايرهم يأن له فيتيسر 
.المم، صؤت من يتألموا أن إلا يؤلمهم 

ولاحقا، يقعد لا فيما ؤنزعاتهم وطاعهم المامى عقول، ؤمراعاة 
الهاوبة((رأآ.انية الأنمظاهر س مغلهن - باؤللأ يقيم 

موهبةأصلها في وهي - الألمعية إر عائد الأمر هدا أن وكما 
أعاظمسير ؤتدبر والخمارمة، بالدربة، يأتي كيلك فهو - إلهية 

هدهيقوى مما فهذا باعتار، الحواديث، مجاري في والفلر الرحال، 
شالها.س ؤيرفع الخصلة، 

.اسافظمحعااىامحلأة:٤٤
ويج،الوجه، وطلأتة ،، ٣١لحن عغلمم سب لهي 

الدنايا.عن ؤترفعها وسموها، القس، 
والنكر.الفحشاء عن تنهى ذللث، مقابل في الها كما 

الصلاة.عنه تنهى ما حملة من الخالق وسير 
والشح،كالبخل، الكثيرة النفس أدواء لخلاج مثب إلها ثم 
٠وغيرها والمجنع، والهلع، والحد، 

ام:-الصي ٤٠
الأحلاؤ،ؤتما ، لؤل— الؤي—تقيم النفسي، تركو الصيام فث

. ٩٠/١الإصلاح رماثل )١( 







علاجه— أسايه . ■ظاهرة . امحق صوء 
ص—

.٠١الشر(('وبذر اّل، أصل وتركه الخير، وبذر العقل، 
يؤبهالحياء كاه من إ يقول أعرابيا !رسمعت ت الأصمعي قال 

.لميرالاسعييه((رأ،

اللام؛إذث،اء . ٤٩
الناسأفشى ما فإذا للمؤدة، ؤمجلبة ، مدعاة فاللام 

وزالتموسهم، زكت وتحابوا توادوا وإذا وتحابوا، توادوا، اللام 
لذلك.تبعا أحلافهم فتحن بينهم، فيما الؤحثة 

صلى- الله رسول فال فال; - عنه الد رصي - هريرة أبي، عن 
حصتومثوا ولا تؤمنوا، حتى الجنة تدخلوا ررلأ الم-؛ وسعليه اض 

اللامأفشوا تحابيتم؟ فعالتموه إذا شيء 'ًالإ، أدلكم لا أو تحابوا، 
ثم(ام.
لكيصمي مما )ران — عنه اش رصي — الخهنايح بن عمر قال 

إليه،الأسماء باحس، تدءو0 وان ، لقيته إذا باللام تبدأْ أن أحيك ؤد 
.٠ المجلس((' في له توسع وأن 

التيؤيق:اليرة ميؤ النفير إدامه - ٥ ٠ 
عرفتهاصورة أعظم ئارثها يدي بين تضع النبوية فاليرة 

البشرية.حياة في ؤحلق هدي وأكمل انية، الأن

.٠ ٦ ص ، العقلاء رومحة )١( 
.yya/y^لأن الشرب الاداب )٢( 
عريرةابي عن ( ٢٦٨٨)والرمذي (، ٥١٩٣)أبوداود واحرجه ( ٠٤)لم مرواء )٣( 
.بهجت)٤( 



يدجه— أّايه مث0مة. الخلق. سرء س
—ص
وحكمةالاحرة، حير أراد ررمن ت - الد رحمه - حزم ابن قال 

كلها،الأخلاق محاّن على والاحتواء السيرة، وعدل الدنيا، 
الذصلى — الذ رمحول يمحمد فليقتد — بأسرها الفضائل وامتحفاق 

علىالذ أعاننا أمكنه، ما وسيره أحلاقه، وليّمممل - وملم عليه 
٠امين(( بمنه به اع الأن

■:ءهم الله رصي ■ الكرام سيرالصعابئ النظرض - ٥ ١ 
عنورثوا الذين وهم الدجى، ومصابح الهدى، أعلام فهم 

ؤحلقه.ؤممته، هديه، — ؤبملم عليه الذ صلى — الذ رسول 
علىيبعث - أحوالهم على والاطلاع سيرهم، ني فالنظر 

•بهديهم والاهتداء بهم، التاسي 
والخلم:المحصل سيرأهل قراءة -  ٠٢

علىالعزيمة يحرك مما تراحمهم في والفلر سيرهم، قراءة فإن 
أمامتتمثل أوكاك حياة أن ذلك الأخلاق؛ ومكارم المعالي اكتساب 
•منوالهم على والهر بهم، بالاقتداء إله وتوحي ، القاريء 

عنقرؤوها حكايه الأخلاق محامن إلى الماس بعث ما ؤكثيرأ 
عنه.رؤيت حادثه أو فاصل، رجل 
فيوالمحب الشمائل كب قراءة -  ٠٣

بفضلها،وتدكره الأخلاق، مكارم على ان الإنتنبه فإلها 
اكتسابها.على وتعينه 

. ٢٤ص والسم الأخلاق ^١( 



ءعلاجه . أسا|ه . ة مظا،و ٠ الخالآ، ء ب
وآآا~

عواثبها،صوء له وتبين الأخلاق، ماويء من تحدرْ أنها كما 
صالتخلص وطرق 

الحكاياتأن ااعلم I هذيل بن همدالوحمن بن ■علي، قال 
والقلوبوالمرؤوس، للرص نافعة وآداب للنفوس، لوة م والأخار 

وقرنها،طرفها لسماع تصغي والأذان شجونها، من إليها ترتاح 
ومحاصرتها،;مذاكرتها سسهل والجاليس ;مطالعتها، يأنس والو-حيد 

وكثرةنشاطها فالة عنها ؤيدهبا مللها، من ;ها نجم بع والطب
را<كاوها«.

فإنهاالأخبار؛ ;هلرائف ،اعليكم ث - عنه الق رصي - عمر وفال 
،٢١. منهم(( والحظوة المنزلة تنال وها والسادة، الملوك علم من 

الكب،في الظر ص »أكثروا لبيه: الهتد ملوك بعض ومال 
الفقهغربة! في توحشون يلا نلاثة فإن حرفا؛ يوم كل وازدادوا 
الرأى«.مالكمحرمخارج والحلواللسان الشجاع، والطل العالم، 

اكنزْفيءقولالاس.»ماألوالأشا،؟ذال: و٠يللا٠أءون: 
،٤١.أقوالهم((قراءة يعني 

ومنها؛حدا كثيرة الباب هدا في والكتب 
للترمذي.المحمدية التماثل كتاب -  أ

•والس الصحاح س الأدب كتب - ب 
للماوردتم،.والدين، الدنيا أدب ج- 

حبان.لابن الفضلاء ونزهة العقلاء روصة -  د

. ١٥٨ص واس الأدب عض )٤( )٣( )٢( 



ئلآح4. أسامحه . ة مظاه س . الخلت ء س4 

-وس
والهاجسالداهن وشحد المجالس، وأنس المجالس بهجة _ ه 

ع؛دالر•لامح، 
•قيبة لابن الأحبار عيون - و 
•حرم لاص القوس مداواة مح، والمر الأخلاق -  ز
.مفلح لابن المرعية والمح الشرعية الأداب — ح 
بنلعلي، ة رياموالالحب وزين ة والياّالأدب عين - ط 

•عدالرجمز،بر،طير،
للقاّمي.الأنجاب أخلاق في الأداب جوامع ِ ي 
•حين الخضر لحما الإصلاح رسائل — ك 
٧^٤:اسا ض الإطلاع . ٥ ٤ 

علىتشتمل مؤثرة، موحرة وكلمات مأثورة، أقوالا فالحكم 
بالأمورودراية وحبرة، تجربة، عن ناتج وقول صائب، وحكم سديد، 

ومجرياتها.
حنكتهفد حكيم، عاقل من إلا الغالب في تصدر لا والحكلم 

.بميمهاووسمته الأيام، وعزكته التجارب، 
بالفضائل،تغري فهي القوس؛ في البالغ الأثر لها والحكم 

اكتسابها،وتدعوإلى والعالي، المكارم إلى وترشد معالمها، وتبين 
بها•وتم>،ضانملي،

٢١١الفكر. وعصارة التجربة، ؤثمرة التعقل، وليدة الحكم أن ذلك 
.مواء حد على والنثر الشعر فى تؤحد والحكمة 

.١٦٩و٦٩ص٧٢و٨٦-الفمل عبدالعزيز د. وتار؛خه العربي الأدب ١^ )١( 



ءعلاحه . إمائه . ة مظاه — , الخلآ سء 

قآو1—
المافعتوالوصايا الجامعة، الحكم من الأسلاف عن ورد ولفد 

.وامقماؤْ جمعه يتعذر ما 

تضاعيففي ذكر ما على زيادة ذلك من لشيء ذكر يلي وفيما 
الىاب.هدا

فيتكون عشر المكارم ررحلأل ؛ — عنها الق رصي - عائشة قالت — ١ 
ولاالبد في تكون وقد ابنه، في ولا أبيه في تكون ولا الرجل 
الحديث،صدق I أحب لن ال ا يقتمهسيده، في تكون 
للجار،والتيمم الأمانة، وحفغل الرحم، وصلة الناس، ومداراة 

والوفاءالضيم،، وقرى بالصناع، والمكافاة السائل، وإعهلاء 
٠١'.الحياء((ورأسهن بالعهد، 

لين،في قوة للمؤمن الأخلاق ررمكارم -; الذ رحمه - الحسن قال - ٢
واقتصادالعلم، على وحرص يقين، في وإيمان دين، في وحزم 

ورحمةالفاقة، في اعة وقنالسعة، في وبدل القفة، في 
''،.استقامة(( فى وبر حق، فى وإعطاء للمجهول، 

وقدصؤحان بن صعصة ررّسمعت، ت الشيياني هبيرة بن مصنله قال - ٣ 

النامحسيكون إن والكتير، للصغير والتؤدد ، السؤال عن شسه 
شرغا"',."'سكفىالض 

ّواء.شرعا: )٣( •٦_٢•٦ ١/٢اسشبهجة )١( 
)٤(اوجالسآ/ا•!. بهجة )٢( 



ىلآح4. أ،ساأه ة. مظاه . الخلت. سدء 
-لآ،أاسص

منإلا سثدون لا الجائية أهل ررلكن العلاء; بن أبوعمرو ال حم- 
،خاء المائعة الإسلام في ؤتمامها خصال، صت فيه كانت 

الإسلاموفي والحب، والبيان، والحلم، والصبر، والجدة، 
رأ،. العفاف((زيادة 

ؤيهمصيءلاهر، بن عبدالد يمدح العميئل أبو الثاعر ثال ؤ— 
أبيه؛نول على يسير أن محياهر بن عبدالد بن ممحعب، 

واسمعأنصت عبدالله كخلأل حلاله تكول أن يحاول من يا 
أولعفالبل إليه الحجج ج واليتما بالصيحة هلأءصاوُك 

الأرفعالأشم والشرف المجد في محله تحل أن تهلمع كنت إن 
واصبنواشجعوداروكاف واحللم واتي وارفق و؛ئ وعف فاصئؤا 
وادفعواحمل وحام وحد واخرم واحتمل وانن ونال ولن والهلس 

ُُ المهع قمحي أبصرت فقد فامالك مي،أ المكارم إر العلريق هدا 
الأبيات:هدْ عن هذيل بن عبدالرحمن بن علي فال 

السؤدد،ومؤحبات المكارم، حلال الأبيات هدم حمعت، )روقد 
؛ُ . المروءة((وتفاؤيق 

•قومك؟ مولك ءيم عاصم؛ بن لقيس وقيل - ' 
٠المولى((.ونصرة اليتم(، وبذل الأذتم(، ؛كث قال;  ١

الأدبلهمن  ٢٧٤ص الشلأ، وروضة  ٦٠٤- الجالس بهجة )١( 
.١١٣ص والمسامحة 

٠ص والممياست الأدب وعين ٦ ١ ٥ / ٢ المجالس بهجة )٢(  ١١٠
.١  ١٣ص والياّة الأدب عين )٤( . ١  ١٥ص والهامة الأدب عين )٣( 



٢علاجه - أسيايه ٠ مظاعرة - الخلق صوء  ١
الكارم:وصف في وقيل - ٧

ثانيهاوالدين أولها فالعقل مملهرة أخلاق المكسارم إن 
والصبرحامهاوالصدقّاديهإرابعها والحلم ثالثها والعلم 

عاشيهارا،واللين تامعها والرفق ثامتها والجؤد مايعها والشكر 
هولوته،من الرجل إنصاف االمروءة المروءة! وصف في وفيل - ٨ 

أ'؛. إليهء أوتي بما والجزاء هوفوقه، من والسوإر 
حيرانه،عثرامت، واحتمال لسانه، صدق الرجل ررمروءة ت وقيل ٩- 

٠٢١. وحيرانهء أ؛اعدْ عن الأذى وكفه زمانه، لأهل المعروف وبذل 
ؤإذاصرت، ابتالستق ؤإذا شكرصت،، أعطين إذا ٠المروءة ت وقيل - ١٠

٠٠١. انجزات،(ا وعدت ؤإذا غمريت،، فدرُتج 
محتركواللسان، الْرج وحفغل العشرة، حسن #المروءة وقيل• - ١١

،'١ . يهء يعاب، مجا المرء 
العشيرة،اص_هلناع ث فمال السؤدد؟ #ما لحكيم! حكيم محال -  ١٢

الجريرة.واحتمال 
الشرف؟فما محال: 
الدى.وبذل الأذى، كف محال: 
الشاء؟فما محال: 

الحسم،,ورعاية الأدب،، امتعمال محال: 
الجد؟فما محال: 

.١٠٣ص والسياسة الأدب همن ( ١ر 
. ٢٣١ص والياّة الأدب عين )٥( )٤( )٣( :٢( 



علاجه- آصايه عظامرة. . الخلق ّوء —
—ص

.المكارم وابتناء الغارم، احتمال 1 قال 
المروءة؟فما قال 

,الصنيعة ؤتعاهد الحق، عرفان قال؛ 
الساحق؟فما وقال: 

النائل.وبذل ائل، المحب فقال: 
اوكرم؟فماقال:

٢١١.والرخاء((الشدة فى الإخاء صدق فقال: 

ايايرة:الأمثال ممرفه - ٥ ٠
بأحوالمنفلورة مشاهدة حالأ تشه موجزة، أقوال فالأمشال 

هوالماثلة.القاثمة والحال السائقة الحال بين يجمع والدي مابقة، 
تبعثفهية الماس؛ في وسروره المقوس، في أثر وللأمثال هذا 

الحياة.معترك في وتهدى بل، الوتفيء الملوك، وموم العمل، على 
فالعاقلتعليم؛ أو تنبيه أو تؤحيه س تتضمنه ما بسبب وذلك 

حوادثس مضى ما بالتل يتل.كر والعاقل الختل، إذاّمع يسترشد 
.. . وهكذاالتاريخ، 

نبيلة،قيم س إليه تدعو بما ؤخلقية تربؤية أهداف، ؤللامثال 
الحميد،الملؤك أنولع س حياته في للمرء ترسمه وبما عليا، ومثل 

لوكالمس عنه تنهى ويما فيها، المحرف وحسن للأمور، والاحتياهل 
٠الثاينة واليحرقات ، ء يي ال

.١ ٠ ْ ص والسامة الأدب عض ر١( 



٢٦ملاجه - أسايه . ،^• ٧٠٠- الخلق سوء 
الهزلتمنج الحفظ، سريعة الظل، حقيقة الأمثال أن ذللث، 

بكلامالأمور من كثيرا فتعالج حفي، بطرف ترثي ما إلى ثبمير بالجد، 
•النفس أعماق، إلى يمل يسير 

ماالأمثال من ؤيجد إلا حياته قي ان الأتبه يمر مؤمحفا من وما 
الؤحهةأويؤحهه غلوائه، من أويخفف بلاءه، عليه ويهون عنه، يعبر 

٢١١.القبح مجن وتنفره الجميل، ني نمحببه سلؤكه، تفؤم الي المحيحة 
المرءأدب ييز ااول؛م، ت هذيل بن همدارحمن بن عن، نال 

العصورأهل عن يحكى وما النادر، والبين، السائر، المثل يعرف حتى 
والمعانيالباليغة، الألفاظ من لهم وقم وما العجيبة، الأحبار من 

.الغريبة 
الصادروالأدمحب، المكتسب،، والعقل بالأمور، العلم ذلك ففي 

،٢١.والحسب،((المروءة ذى عن 
ولا، يحويهلا الأمثال من ضخم رصيد العرمحثج وعند هذا 

مصتفإ.تؤفيه ي

مائل؛الأحلاق، مكارم عل يعن مما الأمثال من عيهم ورد ومما 
عنملثج.، iAj(Jيضرب وأن إياك -  ١

<٣١هلأكلث،.فيه بما تلاط أن زاك أي 

ومصطفىعبدالزيز وناصف صض محمود • د الربتة الآ٠نال، معجم انظر )١( 
صالقمل عبدالزيز د. الربي والأدب المقدمة، من ف - مرع ميمان 

. ١٠٩ص والمامة الأدب عين )٢( 
./٨٨ ١ لالخيداني الأمثال ومجمع ٤ ١ ص عبيد لأبي الأمثال )٣( 



علاجه- أصابه - عظاعر؛ - ا-انااق  ٠٣
~كت(

.منه يعذر وما إياك - ٢ 
٠٠٠الاعتذار. إر قيه تحتاج أمرا ترتكب لا أي 

سفه.العقاب تعجيل _ ٣
'٢٠بالعقوبة. يعجل لا الحاليم أن أى 

الاوط.المط حيرالاسهالا . ٤ 
٠٢٠والغار.النمصر بين يعي 

المطامع.الرجال أعناى مطع - ٠
٠٠١الجشع.ذم في يضرب 

العجول.زاد الخطأ . ٦
؛١ • اليل نمد أحطأ إلا أمر في عجل من قز يعني 

٠٦١. الخضؤع الفقر وثر المنؤع، الغنى حير - ٧ 
وبه.الأمر وذ صرب . ٨

حسس لطن؛ طهرا لمحا الأمور، يداور لمن يضرب 
'٧١التدبير.

اس.

الأ.ثالا'/٢١٨. مجمع

الآ.ثالا'/٤٣٢. مجمع

الأ-ثاوا'/٧٢٠١ مجمع

٠٤٣٢/ ٠١اس  مجمع

٠٤٣١/ ١'الأمثال  مجمع
٠٢٦٢/ ٢'الأمثال  مجمع





علاجه* . قرة عظ ء الخلق سوء 
وج

اهايثاسل 
الأخلاقنتعلق امور 

I والْداهنهالمداراة بين الأ'ولت المبحث

الحدودوهده ، مكروهة أحلاق من JمذرJة تقع الفضائل )احدؤد 
عنهاهوحارج مما فيها يدخل ما تمييز أن إلا جلية، واصحة نفسها محي 

فشيئا.شيئا النفس بها تساس تربية أو فطرة، صفاء إلى يحتاج 
أهييدرى فلا أمور، الفلر لأول الرحل على يتشابه ما وكثيرا 

حدودها.عن خارجة هي أم الفضيلة في داخلة 
الفضيلةقبيل ماهومن فيخال صواب، غير إلى حلنه سبق وربما 

المكروهقبيل من هو محا يخال أو به، غيرْ بمب أو فيدعه، مكروها 
.ءليه((لأ، غيره يمدح أو فيرتكبه، فضيلة 

خلقذلك ومن الأخلاق، ص كثير في يجري الشأن وهذا 
يمتازأنه مع المداهنة بخلق الماص من كثير عند يشتبه إذ المداراة؛ 

.الدجى من الصح امتياز عنه 
أنوبما الأخلاق، عن الكتاب هدا فى الحديث، أن وبما 

المداهنةأن وبما حياته، ش العاقل يحتاجه فاصل خلق المداراة 
معرفةفإن - ومقوؤل درك إلى به ؤينزل احبه، بميزري دنيء خلق 

لل،يحتى بمكان؛ الأهمية من المداهنة عن ؤتمييزها المداراة 
٠المداهنة طريق عن بنفسه ؤياى المداراة، طريق العاقل 

. ١٢٤؛/الإصلاح )؛(رسائل 



^*•^4. أصاد4 - 4ظ\هم0 . الخلق مرء 
ص

س\و\0سالم 

.اواواهة'ا'عن الداراة نمز اش العالم ذكرلمض يلي فما 
.ورذيلة حطيثة والمداهنة وفضيلة، صدقة المداراة — ١ 
والتوددالكلام، وطيب ، اللقاء حن إلى ترجع المداراة - ٢ 
غيرمن ذلك كل ملالة، أو سختل أو بغضب يشعر ما وثجنب للناس، 

•الجهات من جهة في للدين ثلم 
المؤمنين،أحلاق س المداراة » -ت اممة رحمه - بطال ابن قال 

صوذلك القول، في لهم الإغلاظ وترك للناس، الجناح حفض وهي 
.الألمة(('"'أساب أقوى 

ينهشعرف قلم أو —ان لس ذو يلاقيلن، أن المداراة س - ٣ 
حفاوة،في وتحييه جبينك، له فتهللق ، الأبرياء ولمز الأعراض، 

علىالوقع حفيفه لدغاته تجمل أو قذفه، س جانبك تحمي لعلك 
.عرصك 

محها.الد رصي - عاثشة أل الزمحر بن عروة عن الصجح في نقرأ 
فقال؛رجل — وسلم عليه اس صلى — المي على استأذن ارأنه ت أحبرته 

وعض»ا/؛؛ه_0؛ْ الباري وانغلرفح ٧ ١ - ٧ • ص ، العقلأ، انغلرروصة )١( 
حينالخضر لمحمد للاصلاح والدعؤة ، ١  ٠٧ ٠١٠٢صن واليامت الأدب 

الإصلاحورسائل ، و٤٧ه_٢٠•ص 
رابجمل، سطا 

ذحالاري*ا/ْأْ.)آآ(





علاجه— أسايه — ٠ الخلق سوء 
ص—

شيطانايكون أن إلا الحنة بالموعهلة تعالجه أن عن يعؤقك ولا 
مريدأ.

طالقا،جبينا فتمنحه باطثة، يد ذا تلقى أن المداراة من - ٤ 
إلىالقصد يثير أن إلا ه نفقي أثر له يكون لا ما حديئك في ؤتتجتب 
أذيتك.

لنكشر''*ررإنا _ت عنه الد رصي - الدرداء أيي قول محمل وهدا 
. ٢٢لتلعنهم(('قلوبنا وإن أقوام، وجوم قي 

اتقاءالذلالم وجه في التبسم أن على شاهد الأثر هدا وفي 
مداهنة.يكون أن إلى يتعداه ولا المداراة، من صرب - بأمه 

فلأن،إلى نجلز بإ ; لأبي قلت I الفضل أبي بن محمد ررقال 
عداوته؟.عرف، وقد 

ود((؛م.عن وأقدح نارا، أ-؛مي هال: 
;عثدالد بن المهاجر وقال 

عملعلى مي البغضاء أخا وأدني بغضة غير من الرء لأقصي ؤإني 
٠٠٠يردى من الد به يردي مصرعا له أرى أو بغضاء بعد ودأ لتحدث 

بغلعلى جرير فلقيه أبى، رديف كنت قبة بن عقال رروقال 
وألهلفه.أبى فحياْ 

ِنضحك )كشر; را، 
طرقوله التمريض، يمينة *علما ١ ٠  Y/uصحيحه ني البخاري احرحه )٢( 

ولعلمهاطال، كل وفي ١ • ٢ / ه اسق نغليق حجرفي ابن الحاففل اخرجها 
لغيرْ.حنا ند الفيكون بعضا يشد بعضها 

ءءونالأخارم/آ\.)م)1( 



علاجه- أصايه . مظامحرة . الخلق صوء 
—ص

,قال؟ ما لما قال أبعدما I قلى مضى فلما 
•جرحي؟®'"' أفاونع أبي: قال 

الرحليكون أن ؤذلك الاعتدار! في التلطف المداراة ومن _ ٥ 
لهالاعتذار في أن وعرف أوعمل، بغية عن صرفه تقتضي حالة على 
لهوتذكر يؤلم، ما ذكر عن فتعرض ألما، ه نففي يثير ما الحال ا بهذ 

بغيتهمن الحرمان بين له تجمع لا حتى فيه؛ هوواقع مما غيرْ ؤجها 
به.له يعتذر أن يحب لا بما ؤإيلامه 

بالخير،ايرهم فتاس، النتخالط أن المداراة من ■ ٦ 
بالمنكر.وتفارقهم بالشر، ؤتزايلهم بالمعروف، ؤتعاشرهم 

ررخالطواالسلف: من ورد الذي السائر المثل في حاء وقد 

الآفعالفي وزايلوهم الصالحة، الأفعال في أي'عاشروهم 
٢٢٠ال٠ذمومة.
حلاثقأن فتجد ما، بلد في الغربه ترميك أن المداراة من - ٧

تعرف،كنت، محما كثيا ؤتترح تعرف، ما عير على يتحاداتهم ا أهله
المداراة.حن من ذلك فإن يعرفون، بما وتأخذ 

٢٣١أرصهم في دمنا ما وأرصهم دارهم في لمتا ما فدارهم 
؛شرعي، محذور أوتذر تأتي، فيما يكون بالا مشرؤط هذا وكل 

عيون)١( 

 )Y(ومجمع؛ ١٥٧صJ^v ، /١٤٣٠
. ١٥٥ص الآدب،وبث عين )٣( 



ععلاجه - أسايه عظاعرة. ٠ الخلق  ٠٠٣
—ذرلإ0لا 

عادةكل على الشرعي الأمر مديثر تعص شرعي محذور نم لكن فإن 
•وعرف 

فإنهالشؤع حالف عرف كل أن والاستمراء بالتتح علم ؤقد هذا 
٠١٠تنممض. لا مهلردة قاعدة وهذه مختل، ناقص 

حاجتك،أوإدراك حقك، لتهللأب تسعى أن المداراة محن - ٨
وحنالترفق، إلى فتلجأ ، والاستعلاء بالغلبة ذلك على تقدر فلا 

'أ،. فاحل1إ( تغلب لم #إذا ت تقول والعرب المداراة، 
ببغيحدودمجا في وتأليفهم الناس، رصا بها يبغى المداراة - ٩ 

.رفق فى للنصيحة أوإلقاء بالقط، قضاء عنها يبعدك فلا يكون، أن 
الذيفهو ؤحكمته؛ الشخص ذكاء إلى ترجع المداراة - ١ * 

لأسبابأن ذلك يكون؛ أن ينبغي ما وؤلريقتها مقدارها في يراعي 
.ءلرقهاواختلاف المداراة مقادير تفاوت فى مدخلا العداوة 

ظنفي لخؤنا عنك ينحرف س مداراة في تبالغ أن لك ساغ فإذا 
سمحلمداراة - إليك الد يسوقها لنعمة ارتياحه لعدم أو بك، يقلنه 

حد- مداراته الحال واقتضى صادفك، إن - والفضيلة الحق يحارب 
خفيفة.اكلعلما س ومسحة قريب، 

الرشد،إلى منه المد ترجو لمن مداراتك تكون أن ينبغي كما 
عجعلى شاب لمن مداراتك فوق - الهليب س شيئا فهلرته س وتانس 

سليم،عقل ذا يصير أن س أملك انقطع حش الخلق، ولوم العقل، 
حلق/يم-أو 

. ١٠٦ص عبيد لأض الآ.ثال )٢( .  ٢٨٤ص اياصرق الرياض انظر 



علاجه. أصايه - هظاعرة . الخالق صوء —
~~لخثلا

تسالكهلا المداراة من صربا العقل من يميه فه من •ع لك إن ثم 
فحثا،فيزداد لمانه، سلاطة من الخوف أثر له مداراتك نعد مجن مع 

حضوعا.فيزيدوْ رهبة، الناس ليزداد 
سقصدين، إذا فيه بما الرجل على تثتي أن المداراة ص - ١ ١ 

الشح.س هوفيه عما مصزه أوأن ماهوأرفع، إر تحمله أن ذلك 
حتىأبائه؛ مجد الف بالمرء ندكن أن المداراة وس - ١ ٢ 

•نولهم على والستر اماعهم، إر بثُ 
وشيمته،نخؤته، اكخصن في تحرك أن المداراة ؤمن —  ١٣
ومروءته.

قالهما فتتمي اثنين، بين بالصلح نعى أن المداراة س - ١ ٤ 
فيثالاه عما الطرف وتغض حير، س صاحبه في متهما واحد كل 

بمضسّوء•
حالوافؤم على النصيحة إلقاء إلى تعمد أن المداراة س - ١ ه 

بمواحههمحديثك تنهل فلا ما، مخالفة في وقعوا أو الرشد، عن 
•إعراصهم أو نمورهم حشية يكرهون؛ بما 

المعانيس محماعه الخاطبين على يخفا بما تبتديء ؤإنما 
ثممجمل، بالفظ الراد المعنى عن تعبر ثم الغرض، حول، الحالمة 

ألفتهوقد إلا عنه تفصح لا حتى فشيئا؛ شيئا احه إيضمن تدنو 
المياسة،حن س التدؤج ، ٧٧٥خواطرهم؛ إليه وهدألت، نفؤسهم، 

المداراة.وجميل 
بابس غيره، تريد وأنت باكيء تحرض أن المداراة س - ١ ٦ 







علاجهأمجايه. ٠ مظارة الخلق. صوء 
ص—

ؤيريدمعنى، منها السامع يفهم لمعنيين؛ محتملة ألفاظ وهي 
آخر.معنى منها التكلم 

غيرحقيقة،أحدهما I ؤجهين ذات ألفاظ هي ث فقل ثنتا ؤإن 
يقصدْمجا وهو حقيقة، ؤثاتيهما الخاطب, فهم إلى بق يما وهو 

التكلم.
فيأن عرفوا متى اللهجة، صدق أشربوا الدين يفعله ما وهذا 

وهويعنىالما.ع.
دعوةأراد حين ياسين آل مؤمن عن يقمه غيما - تعار - قال 

وإليهفهلرني الذي أعد لا ؤوuلي وحل عز - الد محالة إر قومه 
[.٢٢]ص: 

حالقهم،عبادة عن اعرصوا إذ الخاطبين؛ تقريع أراد إن فإنه 
صورةفي الكلام فأورد شينا، عنهم يخمح، مالأ عبادة عر وعكفوا 
فيلالخالوصل ؤإظهارا الخ-هلاب، في تلهلفا ه؛ نفعلى الإنكار 

ه.لفيختاره ما لهم احتار حيتا الصيحة؛ 
ولا، الأذكياء يحكمها كريمة، حصالة فالل.اراة وبالجملة - ٢ ٠ 
نفؤسالمداراة على الهلبؤكة فالفىس الفضلاء؛ حدودها يتعدى 
وشأنالواحاJ، كالجسد الائتلاف في ليكونوا حلقوا الاس أن أدركت، 

تنكرولا حياة، من فيها مجا قدر على ملتثمة تكون أن ليمة الالأعضاء 
يصفواأن الأطباء يعجز بعلة يصاب أن إلا جل. فى معها ركبا عضوا 

دواء.بنن. له 









علاجه. أسإيه مظاهرة. الخلق. سوء 
كتلاّ

هأحبلا مولاي يا كنن مذ ه عيبدا وهمر م نعI قال 
مقراطبه الكاس قي ومم بقراط به مات ذي الهذا 

هقولتجدون كيف I ال ونه حولفيمن السلطان تفت فال
باسمن فعالتي فى ا فمعذرا الماس مليك يا النديم قال 

ارْ،باذنجانقهل ادم أنولم الاإطان_ا ادم أنكي جملت 
ؤيخاتلون،يراوغون، ة، المداهنأهل حال هي هذ0 
بمايبالون ولا الأبلج، الحقيقة وجه ؤيمترون ؤيكذبون، ؤيخادعون 

عواقب.محن ذلك على يترتب 
يفلهرأن ؤيحزنهم ثر، من الداهنة في ما يعرفون الذين أما 

غيرفي تساير أن بألمنتهم فيربأون الخير- استطاعته في من على الثر 
لعلمهمبرين،؛ ؤس ما له يزينوا أن على الوجيه نصح محنوثرون حق، 

علىمجحضى صرر ؤأنها الأمانة، أداء في ؤتفريهل حيانة، الداهنة بأن 
•باطله مح، يسايرونه من، وعلى أصحابها، 
سباحترام عينيه ؤيملأ الداهنة، يكره الحازم الؤجيه إن ثم 

عليه.اشتبه إذا الثر ولوجه منه، غفلة في كان إذا الخير لوجه يوقفله 
محنيقبل ولا الداهنة، يبغض مجن الرجال عذلاء من كذلك 

•باطل م، ايرة مأو مدح، ُي، مالغة ه جلي
رجاليداخلون كانوا الذين الدين، عياء من والأجلأء 

نةبيأخذون كانوا — صدانة أو الشام بينهم فينعقد ة، السام

.الشوبمت؛/اآا)ا(





ءعلاجه . أصايه مظاعرة. الخلق. موء 
[nvj-

اوجوةاخلاق من مهست اهانى: الممث 

مأزشالرئة، حير ص - وسلم عليه الله صر - محمد نبينا 
الدعر وأكرمها حلقنا وأحنها قدوأ، وأحلها رتبة، وأعلاها البشرية، 

وتعار-.-تبارك 
بالؤحي.وأيده بالرسالة، وأكرمه علم، عر الفر احتاره 
أديهثم الخصال، كريم عر وفطره الخلال، حميد عر جإله 

نالتكما القرآن، حلقه فكان تربيته، فأحسن ورباْ تأليه، فاحس 
.، حلقهأعن سئلت عندما — عنها الق رصي — عائثة المينين أم 

العفووأمر^■؛bJ تعار - فوله بمشل القرآن ايبه ؤإنما 
اف^إن وقوله: [، ١٩٩]الأعراف، الجاهليزه عن وأعرض بالعرف 

وانمكراساء عن وبنهى القرى ذي وإيتاء والإحسان بالعدل يامر 
منذلك إن أصا؛لث، ما عر ؤواص٠ر وقوله: [، ٩٠]النحل، ه والبغي 

افهإن واصفح صهم ^il_، وقوله: [، ١٧]لسان، الأموره عزم 
الجميل^الصفح ؤفاصفح وقوله: [، ١٣]U_، ه الحنين يحج، 

الأءورهعزم لمن ذلك إن وغفر صر ؤدلخن ث وقوله [، ٨٠]١^، 
وسهسلث، الذي فإذا أحن هي باكي ^١٥^ وقوله: ، [ ٤٣]الثررث،، 

روأبواكح ٦، افدركفي والحاكم (، ٧٤٦)٠  ١٢/١ملم رواه 
المختارالني نماثل م، الأنوار ن، والغوتم، )٩(، ثادابه السمح، أحلاق 

(١٩٧)











يدجه. أمايه — ٠^٠^٠٠ . ١^٣^ صوء 

الدسبيل في بها يضرب أن إلا قط، أحدأ بيده صرب وما 
الد،حرمة تنتهك أن إلا قط إليه صنع شيء من انتقم وما - عالى ت- 

أوقْليعةإثم فيه يكون أن إلا أسرهما احتار إلا قط أمرين بين حير وما 
.ذلك من الناس أبعد فيكون رحم، 

حاجته.في معه قام إلا أمة أو عبد أو حر أحد يأتيه كان وما 
كانوما الأسواق، في صحابا ولا غليظا، ولا فظا يكن ولم 

٠يعموؤيصمح ؤلكن الجة الة يجرى 
لحاجةقائمه ومن بالسلام، لفيه من يبدأ أن حلقه س وكان 

.المتصرف—، هو يكون حم صابره 
لقيإذا وكان الأحر، يرسلها حتى يده فيرسل بيده أحد أحد وما 

شدثم فثابكه بيدْ أحذ ثم ؛المصافحة، بدأه أصحابه س أحدا 
.عاليها قبضته 

بيديهؤيمك جميعا، ماقيه ينصب، أن جلؤسه أكثر ؤكان 
لأنهاصعحابه؛ مجلس س ه مجاليعرف يكن ولم الجبوة، عليهماشبه 

بينرجليه مادأ قط روى وما المجلس، به انتهى حيث يجلس كان 
الواسعا المكان يكون أن إلا أحد على بهما يضيق لا حتى أصحابه؛ 

•ب صيمح، 

بينهلم، لمن ثوبه بط ربما حتى عليه يدحل من يكرم ولكن 
•عليه ه يجلرضيأ ولا قرابة وبينه 

يقبلهاأن أبى فإن تحته، التي بالؤمادة عليه الداخل يؤثر ؤكان 
•يفعل حض عيه عزم 



.أماو4 - ٠ - الخالة،  ٠٠٠٠٠
^^وقآأ~

كليعطي ولكن عليه، الماس أكرم أنه ظن إلا أحد امتصناْ وما 
محاسهولطيف وحديثه، وسمعه، وجهه، س نصيبه إله لس جص 

وتوجهه•

وأمانة.وتواصع حياء مجلي ذلك مع ه ؤمجل
واستمالهلهم، إكراما اهم؛ كنأصحابه يدعو لكن ولقد 

به،كناه بما يدعى فكان كية، له كن لم س كني ولكن لقلوبهم، 
يبتديءيلدن لم واللاتي الأولاد، لهن اللاتي الماء - أيضا - ؤيكني 

•قلوبهم به لين فتتالصبيان، ؤكني الكض، لهن 
الماسأرأف ولكن رضا، ؤأصرعهم غضبا، الماص أبعد وكان 

يشافهلا ؤكان لالناس، الناس ثأنفع للناس، الماس ؤتحر بالماس، 
يكرهه,بما أحد 

والأساءاتباعه، حسن افه رزقتا وشمائله، أحلاقه بعض هدْ 
يهديه.والاهتداء يه، 







ءلأج4- امايه •ظاعرأ- - الخالق مء 
~ِدلا

الأفرادعلى والأخرة الدنيا في عظيمة فضائل الخلق لحن - ٩ 
.والمجتمعات 

علىتعين ومجل اكتسابه، على تبعث أمباب الخلق لحن - ١٠

واكوددالكلام، وطب اللقاء، حن إلى ترجع المداراْ - ١١ 
ذلككل ملالة، أو سخهل أو بغضتا يشعر ما وتجنثا للناس، 

.الجهات ْبن جهة ني للدين ثلم غتر من 
.باطنه تر ؤيالشيء على يظهر الذي الدهان س المداهنة -  ١٢
أوالفلالم س بمدر بما الرصا إظهار هي المداهنة حقيقة - ١١٠

•مكروْ اوعمل :اُلل، ثول من الغامق 
سالمداراة بها تتميز الش المعالم لبعضر٠ ذكر البحثا ورد؛ي — ١٤

المداهنة.

النبوة.احلاق س المقمملفات لبعض ذكر - أيضا - فيه ورد كما -  ١٠
ينفعأن الله فأسأل البأصثا، هذا في ورد ما لأهم ملخهس هذا 

إنهالخلق، حن المسلمين bحواني يرم وأن الكلمات، بهذْ 
محمدنبينا على وملم اهد وصلى أعلم، والأر عليه، والقادر ذلك ولي 
أجمعين.وصحبه وآله 





ءلأج4- امايه - طام؛ الخلق. سوء ء

©٢الظن إماء؛ . ١٣
٢٧الأسرار إفشاء > ١٤
٣٠اإلؤاحذةدالزاة ْا_

٣١الأعذار نول .عدم ١٦
٣٣الماجرواكدابر > ١٧
٣٤الخد -  ١٨

٣٦د الحق- ١٩

٣٦•أ.ءداراةالمهاء 

٣٦الحساء قلة - ٢١

٣٩الخل - ٢٢
٣٩اسةوسمعا > ٢٣
٤١ابد إخلاف > ٢٤
٤٠الكذب > ٢٠
٤٦ف والإسفاف ؛؛^؛_ > ٢٦
٤٨بالب الغخر > ٢٧
٠٢اسمم لأدب ارائة iالأن> ٢٨
٠٣ايجالس لأدب ا،لرسمة قلا > ٢٩
٠٣الوالدش مع المحامل مر، > ٣٠
٠٤الزؤجة ع الثرة صوء > ٣١
٠٠الزوجات بمص من الخلق موء - ٣٢
٠٠والمال الخدم معامالة سوء > ٣٣
٠٦والعال الخدم بعص س الأدب سوء - ٣٤
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