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٠"٣ مء - عنه اك عفا استغي. مقدمة 

مءِ\شآهنيص
المعتنيمقدمة 

_ءفاا11يصبم_

زكاه،وللنفس نورا، وللعقل شفاء، لالقاو_، العالم جعل الذي للؤ الحمد 
الخٍر،اليء الكبتر، الحق الواحد هو إلا إله ألا وأشهد مرونا، وللروح 

والفلير.المثل عن تعار 
حينعلى ربه أرمله من الأمين، الصادق ورموله عيده محمدا أن وأمبد 

الرشاد،محلريق إر الخلائق ليرشد العقول، مجن اد وفالقلوب، مجن ظلام 
والدال.الصواب حيانهم إر ؤيعيد 

الرضيوم إل بإحسان لهم والتابمن وصب آله وعر عليه الئة صر 
والتاد.

بعدتأمجا 
أييالظاهري الفقيه العلامة للإمام لطيفه رمحاله - أحبابي - أيديكم نين 
القلوبمجضمؤنها قي تخاطب رماله وهي زة؛آمح؛ الأتيلمي حزم بن محمد 

القصيرة.حياتها ر نيئ وكيف حلقت،، لماذا لمزكوونص 
حلاصةفيها والفائدة، الي عفليمه _ حجمها صعر عر — الرماله وهاوه 

وحقيقةوئصحا. إرشادا بعده لن أهل.اها الحياة، في وتجاربه الإمام لأفكار 
لصلاحمريد يكل يجدر ما العجمة والكلمات والدرر المفائس مجن حوت لقد 
بالواحد.عليها يعص أن حوله مجن الحياة حقيقة ولفهم تلبه 

عندالكريم القارئ فإن الرسالة؛ لهذه القيمة في اطيل أن أؤيد ولا 
فوائد<هااوعزة نفائسها ميدرك عليها اطلاعه 





٥١٥٤حزم ابن للإمام موجزة ترجمة 

نيخإصحزم ابن للأمام موجزة ترجمة 

١^٠:□ئلمحهالإ.ام 
أحمالبن عالؤ محمد أبو والمعارف، الفنون ذو البحر، الأوحد، الإمام 

للأميرأيزدامولى جيم كان اليزيدي، القرطم، الأندلمي حزم سعيدبن ابن 
ضمعالة•ريني* 

مجلالث،صحابة الأندلس،ي لحل من *وأول معدانء بن احلف حده وكان 
دااالداحل،ا.المعروف هشام؛ بن معاؤية بن عبداوحمن الأندلس 

وثلألمتة.وشمانين أرع سنة بقرطة؛ي محمد أبو ولد 
نفيهوكتبا سالا، وذمنا مفرطا، ذكاء ورزق ورفاعية، تئم نشأ؛ي 

العامرية،الدولة الوزارة؛ي عمل ترطثة؛ أهل ك؛راء من والدم وكان كثيرة، 
والأحبارالأدب، ش أولا مهر ند وكان شبيبته، ني محمد أبو وزر وكدللث، 

دللث،،مجن ملم ليته ^!^١ ب فأثرتر الفلسفة، وأحزاء الخطق وقي والشعر، 
علىؤيقدمه بالتهلق، الاعتناء على فيه يحص تأليم، علم، له وهمت، ولقد 

عدذالنقل، مب منتحر الإسلام، علوم رأس؛ى فإنه له، فتآلمث، العلوم، 
الأصول.لا الفروع في ظاهرية وفرط ب، يس على النفلير 

كلهالقياس بنفي القول إلى اجتهاده أداه ثم للشافعي، أولا تفقه إنه فيل؛ 
والقولوالحاليث،، الكتايه وعموم التمى بظاهر والأحل. وحقيه، حليه 

وناظركثيرة، كتتا دللث، فى وصنف، الحال، وامتصحاب، الأصلية، بالبراءة 
فبجبل فى الأتحة •ع يتأدب، ولم وقله، لمانه وبسط عليه، 

عنأعرض إنه بحيثج فعله، حتس س جزاؤه فكان وجئع؛ وسب العبارة، 
ونت،،؛ى وأحرنت، منها، ونفروا وهجروها، الأئمة، س جماعه تصانيفه 
ومؤاحد٥،وأحدا واستفادة، انتقادا وفتشوها العلماء، س أحرون بها واء؛ثتى 



الأءلأفواسوهم*داواتاسوس

يطربون،فتارة المهين، بالجرن الرصف في ممزوجا الثمين الدر فيها ورأوا 
يهرزون-مريم وس بممون، وُرة 

رسولإلا ؤيترك، توله من يوحد أحد وكل عزيز، فالكمال الجملة وش 

دينوفيه والنثر، النفلم ؤيحن النقل، ؤيجيد جمة، بعلوم ينهص وكان 
منزلولزم الرئاسة، في زهد وتد مفيدة، ومصماته جميلة، ومقاصدْ وحير، 

الكبار.تبالخا عليه أش وقد تجفومحه، ولا نغلوفيه، فلا العالم، على مكثا 
أبومحمدألفه كتابا تعالى الل أسماء فى اوجدت الغزالي؛ أبوحامد تال 

.ذهنه١٠وسيلان حفهله عفلم على يدل الأندلسي حزم ابن 
أهلأج»غ حزم ابن اكان أحمدت بن صاعد القاسم أبو الإمام وتال 
اللسان،علم فى تومعه *ع معرفه؛ وأوسعهم الإسلام، لعلوم تاطه الأندلس 

ابنهأُ؛مرني والأحمار؛ يالمير والمعرفة والشعر، البلاغة مجن حفله ووقور 
تشتملمجلد أربعمثه تواليفه من محمد أبي أبيه بخهل عنده اجتمع أنه الفضل 

ورنة.منثمانضألف ثرب على 
مستنبطاوفقهه، للحدب حافظا حزم ابن كان الحميدي؛ أبوعيدالئه وقال 
مثلهرأينا ما بعلمه، عاملا جمة، علوم في متفسا والستة، الكتاب من للأحكام 

فيل وكان والتدين، النفس وكرم الحفظ، وسرعة الذكاء من ل اجتمع فيما 
علىالشعر يقول من رأب وما طؤيل، وباع واسع، نص والشعر الأدب 
المعجم.حروف على كثيرجمعته وصمْ منه، أّرغ المديه 

محمدالمنصور وزراء مجن — عمر أبو — أبوه كان صاعد؛ القاسم أبو وقال 
وزرثم ، - المرواني المتنصر بن بالله المؤيد دولة مدبر - عامر أبهم، ابن 

هدْثباو ثم هشام، بن عياJالثحمن للمستثلهر محمد أبو ووزر للمغلفر، 



ب٧ س هص حزم ابن للإمام موجزة ترجمة 

ثمب، وبؤع المنطق بعلم وعني الشرعية، اللوم على وأمل الطرقة، 
عنه-أعرض 

الثة.عن وانحراثا أمورا باطنه قي ريع حش عته أعرض ما ت تلت 
بالأندلسأحد ينله لم ما دلك من نال حش الإسلام علوم على وأمل تالت 

تباله.

ءالقواصممماب في محمد أبي على انمرثي بن بكر أبو حط وقد 
ليتمرنة على سورت سخيفة، أمة هي ^ ١٥٠الفلا٠رة، وعلى والواصمء 

علقحكم حين الخوارج منإحوانهم تلموْ تفهمه، لم بكلام وتكلمت لها، 
إلالاله،.الأحكم ت فمالت صفين، و.تإيو؟ 
وحل.تعدت فالما بالباطن، القول رحلتي• قي لقست، أول؛دعة وكان 

دءابنيعرف إسبيلية بائية من كان سخيف المغرب به ملأ قد بالغلا٠ر القول 
الكل،حالح ثم داود، إلى انتب تم الشافعي، بمذهب وتعلق نشأ حرم*، 

إلىضب ؤيشئ، ؤيحكم ؤيرفع، يضع الأمة إمام أنه وزعم بنفسه، واساتقل 
منهم،للهالوب ^^١ يقولوا لم ما العلماء عن ؤيقول فيه، ليس مجا الله دين 

كونهوامق بملوام، فيه فجاء وصفاته، الله ذات في المشثهة طريق عن وحرج 
متضاخ،كاءواأ'آا، بالدليل طالبهم فإذا بالمائل، إلا لهم بصز لا توم بين 
كانوبسه أدب، من عنده كان بما الرئاسة وعقدته منهم، صحابه أح 

شبهمن إليهم يلقي كان بما ؤيحمونه يحملونه فكانوا الملوك، على يوردها 
طافحة،متهم حضرتي ألفيت الرحلة من عودى حين وفي والشرك، البيع 
حسادإلى أضار عدم و؛ي أنران غير مع فقاسيتهم لافحة، ضلالهم ونار 
^٥.الدمص للإمام الكلام )١( 
الكلأمللإ*اماينالربيسرى 
كاضا;جيوا.)٣( 



النفوسنداواب والتي|لإؤ ^ ٠٠١٢٠^٨٠ ءء 

ماوأنا محرمس، لهم يتكشر وأحرى شحم،، لهم تذهب تارة عقم،، يطوون 
سامحزم لامح، بجرء رجل جاءني، وتد بهم، تشغيب أو عنهم لعراصر، يمح، 

فيبرماله احر وجاءني، نواعي، علته فجردُت، دواعي،، تيه الإسلام® ءنكت 
ينقض.أن من أفحش والأمر ارالغرة®، برسالة فتقضتها الاعتقاد، 
تكلمولا العلم، في أبيه سح بكر أبو القاصي، يتصف لم ا؛ قلتvل 

الالعلم في عثلمته فعلؤ، بكر وأبو يه، الاستخفاف ني، وباي بالمهل، نه 
لهما.وغفر اللة فرحمهما ا يكاد- ولا - محمد أم، رنة يطغ 

فبحئمحفوظ4 أمجا فقال،! ، — محمد أبا وذكر الغافهي،- حزم امح، الهع تال 
ألقافبثجاحه ؤيتيتإ الحكم، مجرحان بحره من، يخرج ثجاج، وماء عجاج، 

دين،أعل كل علهم، وأربج، الملمين، علوم حققي لقد الهمم، نياض في، النعم 
المكانةمجن يرضى ولا المحرير، يالس صياه في، وكان والحلء، ارالملل وألف 

الأؤلواد.الظفرأحد وبها وفصد،ل؛لنسة® فأحال، المعتمد أنثي بالمرير. إلا 
وهويدرم،ببلنية أم، عند نحن، بينما تال،ت واجب مح، عمر عته وحدثم، 

الحاصرين»اسأل ثم ؤيتعجا، يمعنا حزم مح، محمد بآم، إذا المدهب، 
الحصار:له؛عم، فقال دللت،، في، فاعترض فيها، جووب، الفقه، من، مجأله 

ووكف،لىفعكف،، مجتزله ويحل وقعد، فقام منتحلأتالث،أ من ليم، العلم هذا 
الوضع،دللتج إلى تصدنا ححم، قرية أسهر بعد كان وما كمح، فما وا؛و، منه 

يمدهستإ.أنهيت. ولا وأجتهد، الحق، أتح أنا فتها■ وقال مناءلرْ، أحمح، فتاظر 
يتغلم الأئمة مجن ءال0 ^^، له وسهد الاجتهاد، رتية بلغ مجن، نعم، تلتا؛ 

-منه أوكثيرا — القرآن يحفظ الذي والعامي، الميتدئ الفقيه أن كما يقلد، أن له 
يبني؟وعلام يقول؟ الذي وما يجتهد؟ فكيف أبدا، الاجتهاد له يسوع لا 

الإ.امالذعم،ئإئ.أكا:)١( 
سال،.ت وكف، )٢( 



٩ء؛تلا؛ه حزم ابن للإمام موجزة ترجمة 

وكشطربميرص؟إ•
حفظند الذي المحدث، الفهم التقظ المنتهي الفقيه ت الثالث والقسم 

نيوشارك الحر، وقرأ الأصول، تواعد في وكتابا الفرؤع، في مختمنا 
منرتإ فهذه مناءلرت4، وقوة بتفيرْ وتشاعله الله لكتاب حفغله *ع الفضائل؛ 

قالص له وصح لمش الأئمة، دلائل في للنفلر وتأهل القيد، الاجتهاد لغ 
،مثلا— حنيفة كأيي — الأعلام الأئمة أحد بها وعمل الثص، فيها وبت، مسألة، 

وأحمد،عسي، وأبي الشافعي، أو الأوزاعي، أو الثوري، أو كمالك،، أو 
بعد_ فيها سعه ولا وليتوؤغ، الرحص، يلك، ولا الص فيها فكح ؤإمحاق، 

ءاليه-تقاليد.الحجة ^ام 
بفعلها،يتراءى ولا بها، فلثكتر الفقهاء من عليه شبب مش خاف فإن 

ه،نفمن الداخل عليه ؤيدحل فتعاقب، الغلهوز وأحم-إ ه، نفأعجبته فربما 
لسوءيزذيه من عليه الله فيسالط بالحروف، وأمر بالحق، نهلق رجل من فكم 

أنهكما الفقهاء، نفوس فى مار حفز داء لهدا الدينية، للرئاسة وحبه تصده، 
المزخرفة،والترب الوقوف وأرباب الأغنياء محن المنفقين نفوس في سار داء 

يلتقونفتراهم والمجامحدين، والأمراء الجند نفوس في يسري خفي وهوداء 
الاختيالمن وكمائن مختات، الجاهدين نفوس وفي الجمعان ؤيصعلدم العدو، 

والخوذالمدمة، ، القراقلر ولص والعجم؛،، ليقال، الشجاعة ؤإظهار 
ؤينضافمتجبرة، وفرسان متكبرة، نفوس على المحلأة والعدد المزخرفة، 

ينصرون؟فش للمكر، وشرب للرعية، وظلم بالصلاة، إخلال دللت، إلى 
عبادك.ووفق دينلئ،، فانصر اللهم؛ يحيلون؟ لا وكيف، 

العلمطلم؛، ومن نفه، على وبكى العلم، كنزه للعمل العلم ءللّ؛، فمن 
وأهلكهبالناس، وازدرى واختال، تحامق والرياء، والفخر والإفناء للمدارس 

اماتل:نوغساكاب.)١( 



الآءلأىواثوهمنداواةاصس

الأنفس.ومقتته العجب، 
رأت؛ما - المجتهلين أحد وكان — عيداللأم بن الدين عر الشخ قال 

»الض«ومماب حزم، لابن اااسر« مثل العالم الإسلام؛ي كب في 
للشحممح،انمين•

لليهقي،الكسر، نن ءالوثالثهمات الدين، عز الشيح صدق لقد قلتح؛ 
أذكياءمن وكان الدواؤين، هدْ حصل فمن عدالير؛ لأبن ءالتمهيد، ورامها؛ 
حقا.فهوالعالم فيها؛ المهلالعة وأدمن المفتين، 

كتابفهم إلى ءالإيصال كتاب أكبرها جليالة؛ مصنفات، حزم ولابن 
شرائعلجمل الحاففل ،رالخصال وكتاب ورقة، ألف عشر حمسه الخصال، 
في*المحر وكتاب مجياو، الفقه في >^،، ٠٠١١٠وكتاب مجلدان، الإسلام، 

مثةالودلع، حجة ١٠كتاب مجلدامت،، ثماني والأثار، ؛الح«»ج المجر سرح 
القاصي،إسماعيل على الرد في الخمس *انمة كتاب ورئة، وعشرون 

يكونعنها، التناقص ونفى التعارض ظاهرها الش ارالاثار كتاب مجلد، 
بلاالحديث،، صحح في ^١^ ١١٠كتاب يتمه، لم لكن ورنة، آلاف عشرة 

انفردارما كتاب النظرية،، ائل المفي والتخليص ،؛التلخمى كتاب أسانيد، 
بنالحس لأبي الموصح، *امختمحر والشافعي،، حنيفة وأبو مالك، به 

وأبىماللث،، الخمسة الفقهاء اراحتلأف كتاب مجلد، الفلاهرى، المغلس 
كتاب، ^iiJالفقه، في ءالتصفح كتاب وداود،، وأحمد، والشافعي، حنيفة، 

كتابكراؤيس، دلأتة المنافقين، أعيان المصهلفى علم هل في ®الشيين 
ورقة.سر ألقالموطأ، سرح في ®الإملاء 

فيالقواعد »در كتاب أيصا، ورقة سر ألقالفقه، قواعد في ®الإملاء كتاب 
®الفرائص،كتاب مجيليد، ٠الإحماع٠ كتاب أيصا، ورقة ألقسر الفلاهرية٠ فقه 

الصقر،محمد بن عيدالحق على الرد في البلقاء ®الرسالة كتاب مجللء، 



محإهحزم ابن للإمام موجزة ترجمة 

؛ي*الفصل كتاب مجالدان، الأحكامء لأصول *الإحكام كتاب مجياليد، 
الفصل،على اعترض من على *الرد كتاب تميران، مجلدان والحل، الملل 

وسائرإبليس عن المعتدنن تمويه نقض ني *اليقين كتاب مجلد، له، 
كتابورقة، مئة الرازي، زكريا ابن على *الرد كتاب كبير، مجلد المشركين، 

المبواتعلى اعتراضه ش الراوندي لابن الفريد، كتاب على الرد *ي *الترشيد 
كتابمجلد، المسلمين، من المتأولين كمر من على *الرد كتاب مجلد، 

بالألفاظالمتملق لحد *التهريك، كتاب مجلد، الحديحج، علل *ى *مختصر 
مجلد،البربر، *سب كتاب مجلد، *الاستجلاب، كتاب مجلد، العامية، 

دللثج.وغير مجيليد، العروس، *نمهل كتاب 

كثير.هدا وعير 

له،بقرية فنزل وطنه، عن وقرئ العلماء، فى لمانه لتعلويل امتحن وتد 
الوليدأمح، ومحن محنه وجرت المالكية، من جماعه عليه وئام أمور، له وجرتا 
الدولة،فأتصته اياجية، ملرك منه ومروا ومنافرايتج، متاظراُتج الباجى 

قرية.فى ليلة بائية إلى وتحول كته، س مجلدات، وأحرمت، 
الثيان،أكل س برص ند حزم ابن كان ت دحية ابن التهناب أبو تال 
شهر•غير سنة وسعتن ثتمحن وعاش رمانة، وأصابه 

لهفولد الحففل، لقوة اللبان يستعمل ثثئزث؛ي المافعى كان وكدللثج هالتج؛ 
•الدم رمي 

شقيقين.الحجاج وميفج حزم ابن لمان كان ت العريف، ابن أبوالعباس قال 
ءبد.اللهأبومحمل. الإمام لي قال التركي• طرحان بن محمد أبوبكر وقال 

أنحزم ثن محمد أبو أ-؛مرني، ت - الرمح، بن بكر أبي والد ؛عني - محب ابن 
فقاليركع، ولم فجلس المسجد، فيحل حنازة، شهد أنه الفقه تعلمه محبب 

تال؛، — سنة وهمشرين ستا فد وكان ٠ المسجد تحية فصل قم رجل• له 



الأءلأفواضهمفواوا2اص

المجد،يحك الجتانة على الصلاة من رجعنا فلما وركمت،، فقمت 
يعدوكان — صلاة وفت ذا ليس اجلس، اجلس لي؛ فقيل بالركؤع، نادرمت، 
علىذلي رباني؛ الذي للأستاذ وقالت، حزنتر، وقد فانصرفت، قال: ا - العصر 

لحون.بن ءيدالث4 أبي الفقه دار 
بهفبدأُت، مالك، اموؤلآ، على فدلي بماجرى، وأعاث فقصدي،، قال: 

وبدألتهأعوام، ثلاثة من نحوا غيره وعلى عليه تراءتي وثنابمتإ عليه، 
؛الماطرة.

جمحدنه وسمحت، أعوام، سعة حزم ابن ص،جبت، العربي؛ ابن قال نم 
مجلدامتؤ،ت وهو ءالفصل*، كتاب، من الأخير الجلد سوى مصمماته 

وخمسينست، سنة في مججالدارتا أرع ءالإيصالء كتاب، من عليه وقرأتا 
مرة.غير إجاز0 منه ولي مجلدا، وعشرون ومحوأربعه وأربعمنة، 

وفقهحديثإ من لون حامل هئإفن حزم ابن كان حيان؛ بن أبومروان قال 
اكعاليمأنويع في المثاركة •ع الأدب،، بأذيال ذتعلق وما ونسبإ، وجدل 

لجراءتهغلخ مجن فيها يحل لم كثيرة كب وله والفينة، الخهلق من القديمة 
هتاللثج،زل أنه زعموا فإنهم ؛ — المعلق صيما لا — الفنون على النسور في 

لممن مخالفه الفن واصع أرّعلاءلالي>س وخالف، الخاللث،، سلوك في وصل 
وناصلالشافعي، رأي على الفلر إلى أولا وءال، ارتاض، ولا غرضه، يفهم 

بالشذوذ،وعيبح الفقهاء، من لكثير فاصتهدفج؛دللث، به، ومم حش مجدهيه عن 
أنإلى عله وبت، عنه، وجادل فشحه، الaلاهر، أصحاي، قول إلى عدل نم 

فىاسترسال، على خالفه مجن عنه ؤيجادل هدا، علمه يحمل وكان ماتإ، 
زلاص العلماء؛ على الله اخدم الذي العهد إلى وامتاد طاعه، 

ولابتنعريضن عنده بما صالأءه يلهلفس، يلث، فلم [، ١٨٧معران؛ ]ff، أتكتمؤيمره 
فتقرالخردل، إنثاق ؤينشمه الجندل، صلث، عارضه مجن به يصلث، بل ب؛ندريج؛ 



٩" ١٣ص حومهتهأ ابن  ٣١٠٣موجزة ترجمة 

ءالي4،ءتم1لؤوا ونته، لفقهاء استهدف حتى الندوب، يه وتوغ القلوب، عنه 
وثهوافتتته، من وحدروا عليه، ومتعوا تضليله، على وأجمعوا 
عنيهجرونه تربهم، عن منونه الملوك فْكق منه، الدنو عن عوامهم 
ليلة.بائية من بلدة أثره؛ كخ يه انتهوا أن إلى بلائهم 

بلده،بالة من يتتابه فيمن علمه يبث راجع، ولا مرممع غير ذلك في وهو 
يحييهمالملامة، فه سحسون لا الدين ١^^^، أصالج^ هن القتسن ٠^.^ من 

باديتهآممزعا يعد لم بعير، وم مصمماته من كم حش ؤيدارسهم، ؤيممههم 
معايهوأكثز علانية، ومجرمت، بإمسلية، بعصها أحرق حش فيها، الفقهاء لزهد 

،وتخلفهأعوصن..٠ هي الني العلم بمنامه جهله النصف عند — عموا ز— 
من؛المليم يكن فلم دك وعلى غمارْ، في ميحه نوة على دك عن 

(،؛١^١١يحرك أن إلى لقائه، عند عته عالمه ساهد ومغبي، رأيه، اصعلراب 
لأمراءتثثمه صنانه ني يزيد مما وكان الدلاء، تكدره لا علم بحز منه فينفجر 

إلىنما حتى إمامتهم، لصحة واعتماده ، - وبانيهم ماضيهم - أمية بتي 
الم،لىاا.
والإنجيل*،للتوراة والمحارى اليهود *تديل كتاب تواليفه: ومن قلتأ٣ا؛ 

المدحجى،الحسن بن محمد عن؛ — علم من الله أبعدْ — المنهلق أحد وقد 
أشياء.في فزلزله فيه، وأمعن 

به،ومعرفته الصحيح، الحديث، في لمحبته محمد أبي إلى ميل أنا ولي 
البشعةوالماثل والعلل، الرحال، فى يقوله مها كثير فى أوافقه لا كشت، ؤإن 

ولاأكئزه، لا ولكن مسألة، ما غير في بخطنه وأةهني والفرؤع، الأصول، في 
ممفيالأمحلء؛رواضحة.أ-ضابص\ا\'ى.)١( 
العداءناصاعليا من ؤطالق—ايفا-على الخوارج، اوصاف من اض_،ت )٢( 
•الذمي الإمام أي؛ )٣( 



ءءءءء
الأءلأفواثونيناواواباسوس-ءو،١ *ء 

وسعةذلكته لفرط وأحفع المين، وللمالعفووالمسامحة وأرجوله أصلته، 
علومه.

أولىبل فقال؛ ،الموطأ®، المصنفات أجل يقول• من تول ذكر تق ورأيته 
السكن®،ابن وءصحح ومسالم®، البخاري اصحيحا ؛اكطيم الكتب، 

أبيكتاب، يعدعا ثم أصخ، بن لقامم و،رالتةى، الجارود®، ابن وامتتقى 
جعفرأبي وارمصتم، أصخ، بن لقامم وءالصنفإ® الناش، وكتاب، داود، 

الطحاوي®.

رآهما،ما فإنه عيسى®؛ أبي اجا»ع ولا ماجه®، ابن امتن يكر ما تلت• 
ولأادحلألرالأنالشإلأ؛عاوموته.

ينأحمد وءمسند محمية،، أيي ابمي وءمسد الزار،، والمسسد قال• يم 
محمفيان،ين الحسن وءمسند، الطيالسي، وءمسند، إمحاق، وءمسند، حنبل،، 

بنمالك ءموطآ، ذكر نهابمها و؛ي كثير، هذا غير متجر..-وذكر ابن وامند، 
أنس.

ءالصحيحن®يلو يل«كر أن ٠الموطأ® رتبة بل حزم؛ ابن أنصف ما نلث،؛ 
المرقط،النبوة المسندات وقدم تأدب،، لكته والنماثي®، داود أبي امتن •ع 

•شيء لايوازيها القلوب، في ومهابه النفوس ني لوقعا *للموطآ® ؤإن 
حزم•ابن قال كتبه بعض هماي بن المعتضد أحرق ولما 
لاحرمحواالذيالقرطاس حرتوا فإن 

صد«ريهرم بل القرطاس تث 
ركائبياستقلته حسث، معي يم 

مريم دفن ييزل انإن زل لين



ء ١٠ًء ٥١٥٥حزم ابن للإمام موجزة ترجمة 

دكاغدرى راق إحن موني دع

يديمن ناس اليرى كي بملمم يتولوا 
دأةبب المكاتفي ردوا منؤإلأ 

تربمن ف سئون ا مدون فكم 
إذاعلتيحرتون مارى الثكذاك 

الممردن نرآذفي القم أكفه
تعرْ•ومن 

آتيوالمس الق هد أش
امموى أنول أن لله حاش 
مداالصائر على يخئى كيف 

له!مجيبا فقلت 

ذيالالعموم مجن لمتم و•-ل
يغمد نم فكرطتم وت

حزم؛للابن 
ثهاأبوم عليا الدنمن مج—ناي 

دءاثإليىالةرأنواثناس
ثغورمجاهداالراف أحلزم وأل

مدبرغير مملا حمامي لألمي 
الوغىحومة الكمارفي مع كفاحا 

ثايبيس والمقايرأي اللاأرى 
تييثاموالهدى المص في جاء 

تاؤميهرة ششمس وهوكال

ؤيمظلطم 

شفوثامسام رأينالكل

وحاصداد بفيكل ^٠١ 
المعحالجرفي رحال؛كرها تتانى 

رنافأول فارت نيعان هإذا 

الوات—ررقاق والالموالي مر ب

وأكرمموتلأنمسقتوكاسم



الآءلأىواونهو|في*داواأاسوس

يرىحمامي سل لا رب نجا 
وةال_أفا_:

انممثإلأمامحزناوأدركامل 
امحنممرة مف4 تش إداأمك

العالدمونفض بات إلى 

ح؛-صكارضدضبماش
وحمةيإنم مم على حصلتا 

نانريكسهمنؤكذي الأن ك

كثير.ذلك سوى أشعار وله 
إحاوىعمزه فكان وأرثمؤئة، وحمين ت عام في وفاته وكانت 

وأشهرامنه وبمن 
حناته.فسيح وأمكنه عنه، وعفا حزم ابن الإمام الله رحم 

رالقابتفض من ولاجثلشي 

ىتفنه رلل.اتنشى ه تجائم

حزثاواستخلفت كنرالهلزي تولت 
كستانكن تالم أنه ودلدين

لايهنافعيشالث، لنانخشى ومم 
محنابسه كثاط اري ايات وف
بلامضىلمظ تئس الحممته إذا 

بمرق(، ٢١٨: ١٨٤ادومي)\\إ ، UJAJالملأءا، اسرأعلام س متنادة الترجمان )١( 
واختمار.



ص ١٧ً س المؤنق مقدمة 

آةئآث«مقدمة 

وحاتمعبده محمد سيدنا على الب وصر شه، عفليم على لله الحمد 
والقوة،الحول مى تعالى إلته وأبرأ كمحرا• تلينا وصلم ورئله، أنيائه 

ؤيخلصوالمكارم، المخاوف جميع الدنيامن قي مايعمم كل على وآمتعينه 
وصنهم،•هول كل ْن الأحرى قي 

بعدتأما 

تعالىالتمييز واهب أفادنيها كتيره؛ معاني هذا كتابي جمعت؛ي فإني 
يتصاؤفالتهمم من منحني. بما الأحوال؛ ونعاما الأيام بمرور 

وآثرتعمرك،، أك؛ر دلك أنفقت؛ى حش أحواله، على والإشران، الزمازرا،، 
أكثرإليها تميل الش اللدايت، جميع على فيه والفكرة له بالمْلالعة دللئ، تقييد 

المال.قفول من الازدياد وعلى النفوس، 
منيشاء س به الله ليتخ الكتاب بهيا ذللئ، س ا سنتر ما كل وزممت، 

نكريفيه وأؤللتا فيه، وأحهدثها نفسي، فيه أتمث، ما إليه يمل ممن عبادْ 
وعقدالمال كوز ص له أقمل ، ijuiفتكون هديا، إليه وأهديته عفوا، فيأحده 

لاستعماله.تعالى الله ويثرْ تدبرْ إذا الأملاك؛ 
عبادهنفع ش لش الأحر شط؟' تعالى الثه من - دللث، في - راج وأنا 

أ'ستمن،تعار وبالله نقومهم، علل ومداواة أحلافهم، من فد ما ؤإصلاح 
الوكيل.ؤبمأ تعالى وحمناَالثة 

تماؤفالزمان؛أحا.انهوعجايه.الأعمام. )١(
نتعت،.ت سبرت رطت،. ت زمت )٢( 



الآءلأفواثونيماواةاصس٠  ١٨ص 

اىث>ي«ة١^٣ همنمواةصسو1صلأح لعل: 
ولدهبحكمته، الحكيم ولذة يعلمه، العالم ولذم بتمييزه، العاتل لذم 

يشريه،والشاريت، بأكله، الأكل لذة من أعظم ياجتهاده* لله. المجتهد 
والآمربأمره.بلعبه، واللاعمتا يكبه، والكامس، ؛ومحلته، والوامحتيء 

اللن.ادت،لسائر واحدون والعامل والعالم العاهل الحكيم أن دللث،؛ وبرهان 
عليها،المقبل يحسها كما ؤيحنونها فيها، المتهملث، يجدها كما مميتا الم، 
فيبمحكم ؤإنما عليها، الفضائل ءلال_ا وآثروا عتها، وأعرصوا تركوها وفد 

ا.١لآخمر يعرف، ولم أحدهما عرف من لا عرفهما؛ من الشتتتن، 
ثها[بقاء لا آمادالدنيا نفصل: 

؛اصم-حلأل— شآحرفكرتالث، واقهيث، الأمجوركلهامدتر۶،'؛^،، يعقست، إذا 
كللأن فمهل؛ للاحرة العمل هي إنما الحقيقة أن إلى - الدنيا أحوال جمح 

منولابد عنه، يذهابليه ؤإما عتل؛،، بذهابه إما حزن؛ فعقياه به محلفرُتؤ أمل 
عاجلش مرور حال كل على فعقياه لله.؛ العمل إلا الشثثتن؛ هذين أحد 

وآجل•
الصديقمن معظم به ؤإنلث، النا'ما، به يهتم بما الهم فمله العاجل؛ قي أما 

جيدا،الباطل يعرف الن>ؤ، أو ،، pslJlحقيقه بمهم أن دون ، - فقط - الحت، يمرق فالن«ي ( ١ ) 
شيدع أصل الكلمة وناو0 الأمور. على يحكم أن له بمح لا بالحق،؛ جاعت، لكنه 

والنتويروالقضاء.الدعوة 



~ ١٩— الدميمة الأخلاق ؤإصلاح النفوس مداواة في ضل: 

حي[كل غايت الهموم نفي ]فصل: 
إلاأحده فلم طلبه، و؛ي اّسحانه ش كلهم الناس يتوي غرصا طلسته 

فييتووا لم كلهم الناس أن علمت تدبرته فلما الهم؛ طرد وهو واحدا؛ 
أهوائهماحتلأف على — رأيتهم ولكي فقط؛ طليه في ولا فقط، استحسانه 
فيماإلا أصلا حركه تحركون لا - ؤإراداتهم هممهم ، ومايزأ ومْلارهم 

عنإزاحته به يعانون فيما إلا أصلا بكلمة ينطقون ولا الهم، طرد به يرجون 
وهومصستا؛ وس للخ>لأ، مقارلتا وس 'سيله، وجه مخْلئ فمن أمسهم؛ 

الأمصالأسفيضسلهواثم.
إلالعالم تعار اه خلق ثد - كلها الأمأ اتفقت قد مذهب الهء فطرد 

يثعيهميعتمدوا ألا على - الحساب عالم ويعقيه الابتداء عالم يتناض أن 
•يستحسنه لا من ١^٢، ففي غره ّترحض وك^ئ مموا0، محسا 
للاحرة.يعمل فلا له؛ دين لا ض الاس في ذ إِ 

اكرسلأيردسمولأالأسولأالم،•
الصيتل؟ا•بمد على bرادته بهوام يؤوالخمول س الناس في و- 
صككثير وجودْ؛ على عدمه ؤيؤنئ المال، يريد لا من الناس في و- 

والفلاسفة.الزئاد ص تلاهم ونز الأنبياءء 
منذكرنا كمن طالبها؛ يهليعه، اللدارا ييغمى من اللأ'س فى و" 

•اقتنائه على المال ممل المؤثرين 
العامة.ص ترى نن كأكثر العلم؛ على الجهل يزر تن الاس في و. 

العالمفي وليس ، سواها- لهم غرض لا التي - الناس أغراص هي وهذه 

اخلأف.-اين:)١( 
اصة.الص؛ت:)٢( 



ه ٢٠مء 

مهءعن طرده ولايريد الهم، يستحسن أحد — يسامى أن إلى ذكان م٠ 
العجيب،الئ ندا لي وانكشف الرقيع، الهلم ندا شي قي استقر فلما 

علىموصلة سيل عن بحشتر العظيم؛ الكنز ندا لفكرى تعالى الله وأنار 
أنولعجميع اتفق الذي للنفس؛ المعللوبر هو الذي الهم طرد إلى الحقيقة 
فلمت له عي العلى - والهنالح والصالح والعالم، منهم الجاهل - الإنسان 
ههالماو طي، فإنما ؤإلأ للاحرْ؛ بالعمل الله. إلى التوية إلا أحدق 

ليهلئدبهطلبه من ااصورت،لا، ؤإنماطلب أنفسهم، الفقرعن هم به ليaلئدوا
عنبها ليهلرد طلها من اللذايت، طلس، ؤإنما عليها، الاستعلاء هم ه نفعن 

الجهلل٢،،هر نفسه عن به لملرد طلبه من الهلم طلبا ؤإنما منها، هم نفسه 
بها^ ذللث، يطلن، من الناص ومحادثة الأحبار سماع إلى ضلّاا ؤإنما 

ومربأكل، من أكل ؤإنما عنه، العال، أحوال ومغيب ، ادثوحدأ هم نفسه عن 
منواكثزرى لع-إ، تن ولعب لبس، تن ولبس نكح، نن ونكح ثوب نن 

عنليطردوا توبع: نن وتودعل٦، مشى، من ونشى ركب، من وركب اكتنز، 
الهموم.وصار الأفعال هذ0 أصل.اد أنفسهم 
مرصعوارض من لها- لأبد - حادثه هموم تدبره لمن ذكرنا  ١٠كل و؛ي 

ليعصعنه والعجز منها، يوحد ما وذهامح-، منها، يتتعدر ما ويعير حلالها، في 
منعليه حمل ما على بالحصول تنتج نو؛ نتاج وأبمّا ، الكائنة الآف١مت، 

والثهرة.الصمت، الموت؛ 
الأصل.في شرعا م«توءا ليس ونن.ا 
فرح•ض؛ 

الوحشة.التوحاو؛ 
لجة•دلها احممى-، اكس-أؤ،ت المطوعاتث ض مبم 

رتاجالررص*•م كذا المكونوالراحة• التوبع؛ 
وتكدرلذتها.لهاتئثها ثمرص عوارض وكرما الابذ( المنتهيات ألك كل وم أي؛ 



الدأميممالأخلاق اثنفوسرإلصلأح مداواة مي سل: 

اتناءأو ٢، اختلاس أو حامد، طعن أو م؛انس، حرف ثن ذلك؛ كل 
ذك.وغير والإثم الذم •ع عدو؛ 

موصلاكدر، كل من خالصا عيب، كل من مالتا للاخرة العمل ووحدت 
فيبمكرؤة اشحن إن للأجرة العامل ووجدت الحقيقة• عر الهم طرد إلى 

ماعلى له عوو مته ينال مجا عاقبة قي رحاؤْ إذ ينؤ؛ بل يهتم؛ لم الميل تلك 
بسبيلهمحو عما عاقه إن ووحل.ته يقصد، إيأ0 اووي الغرض ثى وزائد بمليبإ، 

إنورأي بمللب، فيما ثور غ؛ث فهر بدك؛ مناخيا ليس إذ يهم؛ لم عانى 
يقهو مر؛ قيه ّااثؤ مما يمؤ ؤإن مر، نكبه نكبته ؤإن ثئ، بالأذى ئصد 

أبدا.دك بخلاف وغيره أبدا، متصل مرور 
واحد؛طريو إلا إله وليس الهم، طرد ومحو واحد؛ مجهللوب أنه فاعلم 

وسحق،.فضلال محيا عدا فما تعالى؛ لله العمل ومحوت 

برحص[نضنك ئيغ لا 

ممامحوأئىمها،ووسدكإلأفيذاتالأه.ش
حالئكعلك يوجة لم محوان يبع وفي الحريم، حماية وفي حو، إلى دعاء 

وفى;صرءظلوم.تعالى، 
بالحصى.الياقوت كباثع دنيا عزض في ه نفوباذل 

ايمؤوءة[فاقد ]فصل: 

له.دين لا لمن مروءه لا 

حقا[انماقل، ]فصل: 

إلأالخة٠نما العاقللأيرىلضه 

منامه.ماعنل، منافي أحل. اختلاسرامب؛ )١( 



الأءلأجواسهرهمنواواتاسوس٢٢

امياء[فن - الشيطان شخؤخ من ]فصل: 

خوفخير فعل من ممتح زب أنه ودلك الرياء ذم في لإبلمز 
الألمفهوثديي فثك؛ على فاض ندا منه طزقك فإذا الرياءأ٢،ا يه يقلى أن 

عليه.

والراحة[العمل أبواب أعظم من ]فصل: 

الناس،بكلام المبالاة طرح وحو والراحة، المقل أبواب من عظيم باب 
كلها.والراحة كله المقل هوباب بل الخالق.؛ بكلام المبالاة واستعمال 

فهومجنون.وعيهم الناس طعن من يسلم أنه تدر من 
آلتهاؤإن الحقائق. إلى المكون على متهل'آا وراض الطلر حقق نن 

بمدحهماغتامحل س وأكثر أشد إياه الناس بدم ، اغ؛ماطهر —كان صدمة أول في 
إيا0ثمدحهم لأن اياْ؛ 

فأمدالعجّتج؛ فيه ذللث، ، أّنىل ت - ل مدحهم وبلعه - بحق كان ن إ— 
فضائله.باوللث، 

سديد.نقصن وهدا يالكل.'■—،، فقدصارمسرورا مر0، فيلمه بياحلل كان إن ؤ— 
ذمانساياْ:وائ 

وهاواعليه، يعاب ما تجئه إلى مسا دللث، كان فربما فبلغه، بمحق كان إن ف— 
الفح.اس:)١( 
؛رو4يتمن أن فعله عراء، أنه الش؛ْلان له ووموص صالح، عمل عر أقتل إذا فالمد  ٢٢١

وسوسةلأن أيدا؛ يتركه ولا الممل على دلتتتل عدوه، شر من به بنعيي وأن تعار، 
مردسها.حياله لا البيان 

أدبها.شه: راض )٣( 
اكاط،:سعادته.)٤( 

االئزيان».من أيحل؛ أسرى: )٥( 



٩ ٢٣س الذميمة الأخلاق يإصلاح النفوس مداواة في ضلء 

اص.إلا ب يرس لا عظس؛إ حظ 
ولكنوالصبر، بالحالم زائدا فضلا اكتسب، فصإر، وتلغه بباطل، كان إن ؤ— 

دارفي بها فيحظى بالباطل، ذمه من حنالت، يأخذ لأنه غانما؛ دلكا ْع 
ونداتكلفها، ولا فيها ينمت، لم بأعمال النجاة إلى يكون ما أحوج الجزاء 

مجون.إلا فيه يزهد لا عظيم حظ 
وليسسواء، ومكوتهم فكلامهم إياْ، الناس مدح سلخه لم إن وأما 

يثنحه.لم أو ذمهم، بلخه حال؛ كل على للأجر غانم لأنه إياْ؛ ذمهم كدللثج 
نشرىعاجل ادللث، ؛ - الحسن الثناء في - . الله رسول تول، ولولا 

فيرمته س أكم بالماطل الذم في الخافل يرغب أن لوجب امحسااأم 
البالحق الثشرى تكون فإنما - القول ندا جاء إذ - ولكن ؛الم(، المدح 

.ا_ المدحر ينفس لا — المدح ش بما الثشرى نجمت، فإنما بالباطل؛ 
والرذائل[الهضائل ]ضل: 

نقارإلا ت والمعاصي الطاعامتؤ بين ولا والرذائل، الفضائل بين ليس 
ونفرتوالطاعات، بالفضائل نفثه أننتج من فالسعيد شل؛ وأنثها النفس 

ونفرتوالمعاصي، بالرذائل ه نفأنست، من والشقق والمعاصي، لرذائل اس 
وحفظه.تعالى الله صنع إلا هاهنا وليس والهلاءا»ت،، الفضائل مى 

بالملائكة[متشبت  ٥٣١٢١طالب، ]فصل: 

متشبهالشر وطالب بالملائكأن، الآحرة في ليفور الآحرة طالب 

حانوابن (، ٤٢٢٥•اجة)وابن (، ٢٦٤٢لم)وممد)0إ\0\ه رُاْ صحح: )١( 
(٣٦٧.)

نمه.يالميح وليس الممدؤح؛ عى صدر الل.ؤ، الصالح بانمل اليثرى تكون إنما أي' )٢( 
الفورةالغار: )٣( 



اسمذوضنيسواأاسوس٦  ٢٢٤ 

عتشااللذات وءلال1، بالثباع، مشه والثلة الصوت وطالب بالثياطين، 
والواضالواجمات م ث لا - اJال لبن ١^ وطالن بالبهائم، 

ولكنه»J؛<! الحيوان من شي؛ له؛ي يكون أن من وأرذل، امقط - المحمودة 
 Jمنشيء بها يتبع لا الوعر؛؛ المواصع الكهوف؛ي الي؛ي يشبةاشرا

كيلكمنها؛ مي ما والرح الشص تجمف ثم الطائر، من تل ما إلا الحيوان 
المعروف.ني ينفى لا الذي الماو 

يغشعلؤإنما جماد، أو بهيمه أو مع تيها يفوئه بصفه يغبط لا فالخاتل 
والجمادات،والهائم ^٤ ٧١عن بها تحال الله ، أيانهرالتي الفضيلة ني يتقدمه 
الملائكة.له يشارك الذي التميز وعي 
النمزأن غافي،الم لله.،؛ مجوصعها غير ني يضعها الش بشجاعته مر ن ف— 

منه.أما١أع والفيل والذئب الأمد وأن أجرأمنه، 
جنا٠منه أقوى والفيل والثور الغل أن فليعلم جسمه بقوة مر من و— 

منه.الحمارأحمل أن فليعلم الأثقاو؛ بحمله نر -ومن 
منه.عدوا أّرغ والأرب الكلن، أن شلم عدوه؛ بنرعة مر -ومن 

وانصوتامنه، الطيرأحسن كثيرامى أن فليعلم صوته؛ مربحن من و— 
منصوته.وأطرب ألد المزامير أصوات 
محنلكن ا عليه؟ متقدمه البهائم نذه فيه تكون فيما مرور وأي فخر فأي 

يتقدمهلا فإنه باواللئ،أ'آ،؛ فليك0ل. عمله؛ وحنن علمه، واتسع تجتنه، قوي 
•الناس وحتار الملائكة إلا الوجوه عده في 

اسران:جمعاءاوير،.)١( 
جعلهساثوبزا.ابانه؛ )٢( 
للأخر؛.أي:بالم )٣( 



٠٠ ٢٠الدميمة الأخلاق ؤإصلاح الموس حو\و\ق في فصل: 

ضيلة[لم جامعتان آيتان ]فصل: 

آهةودءويسآلضعيرألي.؛ى سخاذثام ؤولأ ؛ ^^٠٠اش قول 
هوالهوى عن النفس ئهي لأن فضيلة؛ لكل جاح ]اكازصات[ و؟ه آتأوكن< هم( 

تحتواقع كليهما لأن الشهوامب؛ الطح وعن الثمحص العلع عن ردعها 
بهالذي فيها الموضؤع للنطق النفس استعمال إلا يى فلم الهوى؛ موجب 

٢.والساعأ والحشرات البهائم عن بانت 
ثالخير[جامعان حاويثان اوفصل: 

،رأىوأمرْ ل اللأثغضب،ر ت — استوصا٥ للذي — الله. رسول قول 
عنثهيه في لأن فضيلة؛ لكل جامعان وضه،أم يحب ما لغير0 الثرء يجب 

يحبان ٤^؛^^ أمره وفي هواها، عن الغضبية القوة ذات النفس ربع الغضب 
لأرمةوجمع الشهوانية، القوة عن النفوس ريع لنفسه يحب ما لغيرْ المرء 

الناءلقة.النفس في الموضؤع النطق هوفانية الذي العدل؛ 

ادشقاء[يتعجلون أ9كئراكاس ]فصل: 

يتعجلون- هم ما وقليل تعالى؛ الله عصم من إب - الناس أكثو رأيت 
الموجمس،الإثم عظيم ويحتقبونأ٤ا الدنيا، ض لأنفسهم والتعب والهم الشقاء 

يضتونحبيثة نيات من أمحلا؛ ينفح معه يحظون لا بما الأحرة في للنار 

رثهعند كريثا يصير نهدا دوتا؛ يالص يتطى أن عليه العبد آن يقصد إنما المصنف لعل )١( 
يعده.ما وانظر أعلم. والئه وتعالى، تبارك 

٢(.٠ ٢ والترمذي)٠ ٦(، ١ ١ )٦ والبخاري (، ٣٦٢)Y/ أحد رواه صحح: )٢( 
(،١٢٥ والترمذي)٥ (، ٤٥وملم)(،  ١٣والبخاري)(، ١٧٦احد)٣; رواه صحح: )٣( 

ماجه)آأ(.واىأي)آا'ْ(،واين 
مهمالون.يجمعون ثحتقبون: )٤( 



•داواةاائفوس٢٦-ص 

وتمنيله، ذنب لا ومن وللصغار للناس الئهلالث، الغلاء تمتي من ،؛ عليهاأ 
تعجللا الفاسدة النيات تاللئ، أن شنا علموا وتد يكرهونه؛ لمن البلاء أشد 
وحسنوهانثاتهم صنوا لو وأنهم كونه، أويوجب يتمنونه مما شيثا لهم 

ولأثنوال٢،يدلكأمورهم، لمصالح دلك لأنفهم، الراحة نمئلوا 
أويمعيريدونه مما شيثا دللث، يؤخ_ن أن غير من المعاد؛ الأحر؛ي عظيم 

١^؛س معدأعظأ وأي هاءليها؟ا الش الحال هده ص أعظم غبن 'فأي 
دصهإوها؟ا.

الدنيا[حقيقة ]فصل: 

؛— فقط الرمانين هوفصل الذي — الأن إلا تجدها لم الدنيا مدة حقمتج إذا 
يحممن أصل فن ؛ - يكن لم كما - فعدومان لأنا لم ومجا مضى ما وأما 
بمدةهيأءلمنكئال>ف؟أ.حاليا باتا 

النوم[حكم من ]فصل: 

فلوربلحزن؛ وكل مرور كل ونسي الدنيا، عن حرج المرء نام إذا 
التامة.العادة لعد ؟ أيصا — دللث، على يقظته ش نفه 

منزلة[الناس أسقط، ]فصل: 

منهمإليه أساء تن كافآ ونن فهوأسقطهم، وجيرانهأ٤، أهله إلى أساء من 
وأفضلهم.وحيئ٠م، سيدهم، فهو بإساءتهم يكافئهم لم ومحن مثلهم، فهو 

وجمعووجمالوا اكوات )٢( يحقدون. بمموزت )١( 
حقه.ش جثوه ذنب بلا أي• )٤( التزم• رتب• رم 



ححسييي 

ؤإجلاله[العالم 

وأنؤثجلونك، يهابونك الجهاو أن إلا العلم فضل من كن لم لو 
بسائرفكيف محلله؛ وجوب إلى ميتا ذلك لكان ويكر٠ونكت بممحثونك العلماة 
صاحثهأن إي الجهل نقص من يكن لم ولو والآحرةا الدنيا في فضائله 
الفراروجوب إلى صيتا دلك لكان الجهال؛ من نفلراءْ ؤيغيط العالماء يحثد 

الدنياوالآحرةا.في بسائررذائله فكيف عنه؛ 
الوساوس[عن الاسغان العلم: فضائل من ،: ١٠٠٠٥]

عنبه المشدل شي أنه إلا به والاشتغال العلم فائدة من يكن لم لو 
الأفكار^شلأئغيزاتيإ،وكفاة 

بملولما الفضائل من وله فكيف إليه؛ يلغ دلكَأعذللم كان للقس: 
أتعبمثله وفي العلم، ًلاوتا عليه بمحصل مما ذكرنا ما أقلها ومن ذكرْا 

والحمروالئزد باشلرج ا ذكرنعما فتقاغلوا أنفسهم؛ الملوك ضعفاء 
بالهضئ؛تعود اقي الفضول وسائر الصيد محللب في الدواب وركض والأغاني 

فائدة.فلا فائدة؛ وأما والأحرة، الدنيا فى 

الجهال[تسلط يكفيك العلم ،: ١٠٠٠٥]

بتسلهلالذل من كفاه ماذا - ساعاته مرور في _ العالم تدثر لو 
وجههله بان ند بما الغيْلة ومن عنه، الحقائق يمغست، الهم ومن خ الجهالأ 

الحلم،من لديه بما وغيهله لئه. حمدا لزاد غيره: عن الخفيه الأمور من 
غاز.بالها لا الش الرمة  ju'yiأي: )١( 
اكاط:أممنضسذ.)٢( 



الآ-ءلأذواتونيسواةاصس٢٨ء 

منه•المزيد في ورب 

العلوم[أعلى إهماو الحمق من ]فصل: 

كزايعلكن ؛ - عليه نادر وم أعلايا- وترك العلوم يأدز نفه غل شض 
يزكوحنث اشراءل٢، وكغارس البررا؛، مبما يجود التي الأرض ؛ي الدر؛ 

\ك>ذو\ؤيماوئ.

غيرأهله[عتد تتشرانملم لا ]فصل: 

والحلواءالعسل كإءلعامك لهم؛ *مد أعله من ليس من عند العلم نشر 
منمجدخ به لمن والعبر المث أوكئبيماك وحس، احتراق به من 

الصفراء.احتدام 

الناس[]فصل؛ 

ناءمن أشفق  JUIالباتز؛لأن باّل؛ الياحل مجن الأم بانملم اياحل 
البذل.ولايفارقه،ع النفقة، على لايفنى بما بجل بالعلم والباحل مايندم، 

إليه[ةالبعث> مال بما اشتغل ]فصل: 

بوا0؛يثعلها فلا - غيرْ من أدنى لكن ؤإن - محا علم إلى بهلعه مال من 
الدللت، وكل بالهد، الزيتون وممارس بالأندلس، النارجل ممارس فتكول 
يتجب.

انملوم[اجل ]فصل: 

رصاه.إلى الوصول على وماأعاك تحالى، حالقك من ما؛ربلث، العلوم أجل 

اشم;اكم.)٣( )٢( 







ع ٣١ً ضل:غياسم 

الفلاح[أصل، بالحبيب. الأقاداء نفصل: 

محاسنعلى والاحتواء الثيرة، وعدل الدنيا، وحكمه الآحرة، حيز أراد من 
الثه^^،رسول يمحمد فليقتد بأسرها* الفضائل واستحقاى كلها، الأحلاق 

آمين.يمنه؛ به الأساء على الله أعاننا أمكنه؛ ما ومننه أخلائه وليستعمل 

الجهل[أمل، مصائبا من ]فصل: 

عمري؛من هوض الجهل أهل غاض 
حهليأيام يحنونه لا فيما بكلامهم ت أحدهما 
علمي.أيام يحفرني الكلام عن بكؤتهم والثاني؛ 

فيمايضنهم.ناءاقون عماينمعهم؛ أيداساكتون فهم 
صري'*من مرتن العلم أهل ومرني 

 Iحهلي.أيام بتعليمي أحدهما
علمي.أيام ؛مذاكرتي والثاني؛ 

والنمد[العلم فضائل من ]فصل،: 

أهلهماإلا الله. يؤتيهما لا أنهما الدنيا! في والزهد العالم فضل من 
مجاأكثر أن ؛ — والصوت المال من — الدنيا علوأحوال نقصي ومن ومتحمهما، 

لايستحقهما.وفيمن غيرأهالهما في يقعان 
أملها[فليصاح،_، الفضائل، طلب، من ]فصل،: 

أكرمإلا الهلرين( في؛نلك يرافق ولم أهلها، إلا ايز يلم المقاتل طلب، من 
لأنمحطلأبمااردشس)١( 



الآءلأذواسوهمممواتاصس^  ٣٢ء 

والوفاءوالصبر العشيرة وكرم والصدق وابر اة المواٌأهل بن صديق 
المودة.وصحة الضمائر وصفاء والحال، والأمانة 
الكيةر١،املأب أمثال إلا ثائر لم واللأوات: والخال الجاْ طالب وس 

خبيثعدوالمعتمد، كل إلا الهلريق تلك في يرافق ولم الحiيةل٢،، واكعاب 
العلييعة.

النافع[العالم ]فصل: 

الفضائلحن يعالم أنه وهو عفليمة، الفضائل استعمال في العلم منفعة 
،- الدرة في ولو - مجتبها الرذائل مح ؤئعلم ، - الندرة في ولو - مأتيها 

مه.فيفئ الرديء والخاء مثاله، في مرغب المحن الخاء يسمع 
وللجهلفضيلة، كل في حصة للعالم يكون أن يجب المقدمات ندم بلمح، 

صافيإلا -  ٣١يتعلم لم ممن - القفاز يأتي ولا رذيلة، كل *ي حمحه 
الصلاةعليهم — النييون بها حصن منزلة وهده التركيب، فاصل جدا؛ الهلبع 

وئدالناس، س يتعلموه أن دون كله الخير علمهم تحال الله لأن ؛ ~ والسلام 
الما إلى الأخلاق وحميد الاعتدال مجن يجرى من العامجةل'اا غمار من رأيغ 

طابممن ورأستا جدا، قليل ولكنه لقسه؛ رائص عالم حكتم فيه يتقدمه 
فييتقدمه لا وهو الحكماء، ووصايا .وأ؛، الأنبياء عهود وعرف العلوم 
فعلمت،حدا؛ كثير وهدا الخالق! شرار والمريرة العلانية وماد الميرة 'صث، 

تعالى.الله من وحرمان مجوام، أنها 

العورةالثرئ.ض: )١( 
أواسرئ.الخواص، الغين: )٢( 
عهودالأنياء:ثراسءم.)٤( حهلاتهم. العاص: غمار )٣( 



— ٣٣ص ضلًضالأسقواثر 

جانبك[سلامة عانى ]احرْس 

بالدهاءتوصف أن من وتحمفل الجانب، بسلامة توصف أن على احرص 
ةتا|لث،.وربما بلث،، دللث، أصر ربما حتى منلثج؛ فكثرالمتحمقلون 

اينكابه[ملاقاة على نفسك وطن ]ضل: 

أولا،يتوطنالث، تتضث ولا أتاك، إذا هملث، يقل تكره ما على نملث، وطن 
قدريه.تكن لم مما تحب ما أتاك إذا ؤيضاعف، مرورك ؤيعظم 

الشدة[بعد المنج يأتي ]فصل: 

لجارا،.إذا-كاثرج،الهومثلم، 
[اثغادروالوفى ل: مش] 

كل- عيد وال،، يغدر؛ال٠حادودر والرقي ،، للمجدودر يفي الغادر 
الإحواناحشار إلى الزمان يضهلره لم من دنياْت في العيي._ 

عدوك[تصكر.ق لا ]شمل: 

ومهدكلي، هالفهو مقبلا كشت، إن الث، فإتيؤذيال؛،؛ فيمن تفكن لا 

اعلم.واللت كلها، ئفاعت جاءبعدهاالمرج، الهموم ااشتدت كيأي: )١( 
والأاعلم.نمته. بمدسْ لأي )٢( 
واللهوالجاْ. المال محدود لكونه شنه؛ عنده يجد لا بعن يغدر قد — ؛؛١٠^١ — الوقف أي• ، ٣١

حما.وما يكون لن الخالة منال، لكت أغالم. 
منبمص في نقلنها كنا ما أحلاق عن الزمان محن تكشمر ما فكث؛نا ؛ - واللي - نعم )٤( 

أوفياء.ظنناعم 



الأءلأخوادسونيماوا2اسوسهً■ ٣٤ءء 

يؤذياك.أحل فكل مدبرا كنت ؤإن ، يكفيك 

عيوبه[عرف لص هنيئا نفصل: 

منها.الناس يعلم أكثرمما ه نفعيوب من هلم لن طوبى 
الجفاء[على الصبر اقسام ]فصل: 

ام؛أتثلاثة يتمم الجفاء على الصبر 
عليه.تقدر ولا عليك، يقدر عمن فصبر ~ ١ 

عليك.يقدر ولا عليه، تقدر عمن وصر — ٢ 

ؤعليلثج يقدر ولا عليه، تقدر لا عمن وصر — ٣ 
أشدهو ما حثي لمن والرأي الفضائل، من وليس ومهانة، ذل، فالأول،؛ 

والماعدة.المتاركة عاليه؛ يصير مما 

بهيوصف، الذي وهو ، - الحقيقة على وهو - وبث قفل واكانىت 
الفضلاء.

غمين.يتمم والمال،. 
،والوهلة الغلط سيل على إلأ منه يع لم ممن الجفاء يكون أن ما إ- 

علىحلمأ وهو وفرض، فضل عليه فالصبر عليه؛ ؤيندم به، أتى ما ئخ ؤثعيأ 
الحقيقة.

فلا— به يسممليل حقا لها أن ؤيفلى نمه، ممدان يدري لا كان من أما و- 
عليه؛ليصيور ؤإفاد للصابر، ذل عليه فالصبر ، — منه ملفؤ ما على يتيم 

أي:لأسسضاش-طلينىمجإلأطبم..)١( 
المان.اوس )٢( 
-تطءلت.مييممالى•ي، ٣١



=ب ٣٠ص سلًديالأحلأقواض 

لكنيأته إعلأم4 والصواب مخف، ، لهر والمقارصة ،، امتشراءر يزيد لأنه 
عنوصمانه ، - فقط - له استرذالا ذك ترك إنما وأنه مه، يتنصر أن ممكنا 

دك.على يزاد ولا مراحعته، 
وحدْرأ/الكاو إلا حزاوْ فليس الئمالأنل٣، جفاء وأما 

الناس[اصرارمجالسة من تفصل؛ 

،،معادْر في عليه يندم ؤإنثا نمه، يولم هما يعدم لم الناس جالس من 
أوداحلهم؟ حاللهم بمن بعد الظن فما همته؛ يئس وذلا كبده، يتضح وغيظا 
لكلمار؛اجعلهم ولكن عنهم؛ الانفراد في واللامه والمرور والراحه والمرة 

تخالطها.ولا بها ثديأ 

الناس[مجاسة عيوبا أهم من ]فصل؛ 

لكفيا:عيبان ^^نفىءجالأالاسإلأ 

لولاالش ١^؛ النهيكة بالأسرار الأنس محي الاسترسال أحدهما: 
اوجالسهلملإخبهاابلح.

فيالئهلكة الغلة موآس واكاني: 
والمح.ال الفالأسشراء: )١( 
اوقا؛الةبمثلالئقارصة: )٢( 
ارطعالأراذل.ض:)٣( 
عنداكهي بالمعروف الأم •فقه في ضوابط له ندا لكن بهم- المقوية ليقاغ أي: )٤( 

منآمنا المعاتب يكون أن الضوابط نالك رأس وعلى وعم، ال الفزاد ؤإلأ المتكرا؛ 
لهم.تأليه من أعظم مقامي ترب 

كالضةونحوها.)٠( 
يغيرمنهم اخذمال مثل تعالى؛ الله عقاب أمورندتجلب على معالمهم محاولة أي: )٦( 

ونحوندا.أعراضهم..٠ على أوالاعتداء حق، 



الأءلأذوضهمماأاسدسا  ٣٦ء 

عنالانفراد إلا الشن لأين من الملامة إلى مبل فلا 
يالث>ا<.

الصالية[بالأعمال نمجل ]ضل: 

منقإف ؛ — محل ؤإن — اليوم تعجله بأن تحققه غدآن عمل من شيثا لاتحقرف 
الكل.محيبطل دلك عند أعجرأ»رعا وربما كبرها، يجتمع الأعمال تليل 

صالحا[ثحقوسإ لا ]شمل: 
ؤإن— الأن تعجله أن البعث يوم ميزانك تتقيل به ترجو مما مسا يحقر لا 

النار.محي بك ف لقل. لواحت،ع كثيرا عنك يحط فإنه ، — تل 

الأحوال[عجائب من ]شمل: 

ولامحيها، كان تن إلا آذائ يجو لا والخوف: والكثه والفقن الوجع 
منإلا ة؛حها يعلم لا والإثم والعار الرأي ولماد عنها• حارجا كان من يعلمه 

محيها.داحلأ كان من يرام وليس عنها، حارجا كان 

منه[ضاعت من إلا ^تسمرالمض؛ز لا ]فصل: 

وليسعنيا، حارجا كان من إلا حمها يعرف لا والغنى والصحه الأس 
يعرفلا الأحره وعمل والفضائل الرأي وجودة فيها• كان من حقها يعرق 

لآضلكنسمص،ولأ-هسلم-كنشص•
الءائن[عاقبة ]شمل: 

شاهديممت من وأول الغادرأى، له عدر من الغائر: في يزهد من أول 
راححة.مصلحه فيها مجايتهم إلاإذالكنت اللهم )١( 
لأجاله.ءل.رالغائر صاحه الغائر يكرم من أول أي: )٢( 



٦٠ ٣٧سء سل:ديالأخلأقواثر 

بها•يزني الذي عينه ش الزانته لهول من وأول يه، له ئهد من الزورن 
الفاسدة[العقول 

يتوالى؛ديأ فكيف رم لأي بعد إلا صحته إلى فعاد فسد شيئا رأينا ما 
تليلة كل ائه إنتعجيل لصاحيه ثين عقلا ؤإن ليلة؟ كل الثكر فساد عليه 

لملسنيأنمارم
الحياة[ستة ،!،: ]٥۵

ا.تنير وقه رم،، المال ^زايامحئمرموممر0 الءلريقت؛ئمر 
الأحمق[وتدبير تدبيرالعاقل ]فصل: 

يتدير0.الأحمق يعد أن يجوز ولا ٢، يتديرْر العام ينحس ند 
السلطان[على أضرالناس ]فصل: 

يشذلهمفالحازم حواليه؛ الضئغين كثرة من الالءلان على أصؤ شيء لا 
أعدائهئب AAوأما فيه. يفللونه بما شغلوه يفعل لم فإن فيه؛ يظلهم لا بما 

ه.نفقاتل فدللث، 

والشدة.العناء اللأي؛ ١( 
يدميصد س كم . علكم بالثي - واظروا اJمةا الحكم -طك عر الإمام م لب ٢( 

الخراب.الأرض س اما- والإرشاد-وعقله الإصلاح يدعي قد بل اليوم- الإملأم 
فدمإراسإلأضلكنضسموأراداّ

ابنه.ما الأصح ولعل االزراياا، الأخرت البعفس وفي رالزوايار، الطوءاتت بعض في ( ٤ 
أعالم.والله ؤيكرمه، رثه عند يرفعه للمحن الإنسان تعرض أن والمقمودت 

قانعا.العيد تجعل وقلته يلأااادن؛ا، التعلق فى ترغب المال كثرة أي؛ ٥( 
دبرالماشصء.مأ4ره،نملأسالسللوبه.٦( 



الآءلأفواسوهمنداواأاصسه ٣٨

الناس؟[على العبد يهو1و« متى ]فصل: 

ضونهل١ا•أ>ْ بمثل الشخص على العض ومع كثرة 
ستائرالخهال[]فصل: 

جعلهامحتار الأنساطر؛،: وقله والاممهرارأص، ما، زي بلزوم ، التهويزر
•٢ ^ينغهماكسا-أمامحهلهمل 

الرخاء[أيام يصاحبه^ بس تغتر لا ]فصل؛ 

يومئذ.صديقه أحد فكل ؛ دولته أيام له حادثة يمحداهؤ العاقل يخر لا 
ْلريقع؛ى[على كان بمن إلا أمؤيك ث تستعى لا ]فصل: 

لنمك،تريد مثلما لنمه منها يريد بمن أمورك ش تتمن أن فى اجهد 
كحظهغيرك من حفله بمن فيها نتعن ولا 

الؤشاية[وقبول إياك ]فصل: 

نقلنن فإذ قاله؛ أنه توقن حش قائل عن إلٍك نقل كلام عن لاني، 
•عندك.صذص من رجع كذبا إليك 

ا،ش«.العالم ني الناس رأزس كمانل: 
الممفليم.التهميل: 

الأممهراد:انموس.
اكئمصمح.اءل:الأن
رأيهم•يماد جهلهم بها لثداردا لجوئهم ءر الجهال، رصعها ستائر أتمات 
وّالءلانه.وغنام عزه أيام أي؛ 

Xaij  أعالم.واللة كان. حاو أي على غيرك أرمن متلث، يتممع أن نمه الذي
أحيكأسرار وثخرج وتفعل تغضب قد بأحيك، وثاية قي عليك كن.ب من قان أي؛ 



= ٣٩■ًق ضو:ضاسقواثر 

له[لئن لا بمن تقة لا تفصل؛ 

أظهرؤإن المتخم، سق ولا ، - دسلث، غير على لكن ؤإن - التدين ثق 
شيءعلى تأمنه فلا تعالى، الله بءحرمات< امحتخف، ]ف[من ا. ديتكل على أنه 

عليه.تشفق مما 

الأصل[هي الأيواح مشايكة نفصل: 

شيءهذا بآموالهم؛ المشاركين من أكنز بأرواحهم المشاركين وجدت 
معرفةفأعيني سواه؛ — التجربة طول على — قط أجد ولم إاْ، اختاري طال 

البتر.ض طييعه أنها قدرت حتى ذللث،؛ في العلة 
الظالم[أقبح من ]فصل: 

١^^٢،.في أحن إذا الإساءة أكتر من الإنكارعلى الثللم: مح من 
الحياة[سنن من ]فصل: 

كثيرةل'آ،.أعداء له حدُن، عدوواحد من استراح من 

وأحن.إخارك، كدب؛ي فكون إليه، ييقأد كلأتك، الواشي مآخذ ۶^٠١، ائتمنلث، لش ا =
_)AU(.وانظر أعلم. واللث أحيك. وين ينك به وافثد ، - انمادق - كلامك 

منعنده يما معك يعدل فانه ، - إيراعيم دين — الصحيح الدين من بقايا ءنل.ه كان من لأن ( )١ 
ولعلالمؤمنين. ويسى الغدروالخسة الكمر أهل في الأصل كان ؤإن الأخلاق. مكارم 
المعاملة.يحسن اتثموا ممن الإسلام غير على رآهم من بعصن قصد الإمام 

شاهد.خير والواقر غال؛ا. الإنكار معه لاينفع فيها وتمادى الإماءة أكثر من لأن )٢( 
لأنكثيرين؛ أعداء اكتب - محقا كان ؤإن - عدوه من انتقم من أن ينمي الإمام لعل )٣( 

الدين.أهل وخاصة الحق، صاحب لايعذرون الناس أغلب 
يظمثنعدوفلا من استراح من فان واكب،؛ البلاء فيها الأصل الدنيا أن يقصد أولحله 

أعالم.والله كثيرون، اعداء له تحدث فلعله لها؛ 



الآءلأفواثتونيسواةاصس

الظل[ضخيال ادونيا ]فصل: 

حثب،تطحني على. مركبه تماثيل وص الظل؛ حال بالدنيا رأيت ما أشبة 
وتبدوأحرى.طاتفه فتغيب تدارسرعة، 

الموت[عجائب من ]فصل: 

للجسدالروح صحبه أقواما صحثت أني ودلك الموت؛ في تعجبي محتال 
بعضهم،أز ولم النوم، في بعشهم رأيت ماتوا فلما ؛ - المودة صدق ن م- 

إن— الموت بعد المنام في التزاور عر الحياة في بعضهم عاهدت كنت وند 
أدري؛فلا الآحرة؛ دار إر تقدمني أن بعد النوم ني أره فلم ؛ - دلك أمكن 
شغل؟.أم أنسي 

النقص[غفلة ]فصل: 

الجسد؛في حلولها قبل الابتلاء دار في فيه كانت ما ونسيايها النفس غفله 
ثمذلك، تبل ورف ههد ما كل عن ، ١٢عمن محلين في وقع تن كغفلة 
وهوأنيالبيان؛ محن زائد ، شعبر ر فلاح ذللت،؛ في - أينا - الفكر أمحللئر 
تشاهلحتى حثها وقوى جسيم، من بالتخل ه نفهمت إذ النائم رأيت 

عهدهامحرب على — اليتة تاما سيايا نومها تييل فيه كان ما نسيت قد الغيوب، 
آلمة،متلدذه حساصه ذاكره ذلك كل في وص أحر، أحوال لها وحدثت ، — به 

فيؤتحزن ؤيخاف ؤيحتلم بلتي النائم لأن حاله؛ في محسوسة النوم ولذة 
نومه.حال 

أي;ءطا،.)١( 
الطريق.ت - الشين بكم — اكب )٢( 



ً ٤١م ضل1هماصقواثر 

الألواح■؛أنس ]فصل: 

دلكودليل ، يه مبروم فمتثمل الجد فأما التفس؛ النفس تآنس إنما 
النفسلذعاب وأمنه ا — نمه فارقته إذا — حسه حد بدفن المرء استعجال 

.— يديه بين حاصرة الجثة كانك إن ؤ— 

إبليس[مصايد من ]فصل: 

دعاته:ألمنة عر ألقاهما كلمتين من أحمى ولا أنخ ولا أصيد لإبلمز أر لم 
نلهفلأثاأساء بآن أساء اعتدارمن إحداهما: 

يسيءأوأن أمحس، أماء ند لأته اليوم ييء أن الإنسان استسهال والثانية: 
غيرْا.قدأساءفي لأنه مجا وحه في 

ماحد في له ومجدحلتين للمر، مسهلتين عذرا الكلمتان هاتان صارمث، فقد 
ولايكر.ؤيحمل بمرق 

استعمال]فصل: 

،والتأهب التحقظ في حقه توفيته على تقدر حيث الظن ّوء استعمل 
النفس.راحة فتربح ؛ التحمفل عر يلثا محتاته لا حيث الظن حس واّمبل 

الحقيقي[اتجؤد ]فصل: 

ردلك وأفضل البر، وحوم ر ،كله أالفضل يبدل أن وغايته: الجود حد 
مأرومبم:م»لوومه.)١( 
نلهم•من ملأل، خلالهم على يحتجوا أن الضلال: أمل محتامج من وندا )٢( 
يكادند لما •ستا يجعلك بحيث مكانه؛ في — الحازر وهوشد، - الفآن سوء اجعل أي؛ )٣( 

لك.

للرسة.شالة أدنى نج،• لم حنث الفلز حس تتعمل أن المقمودت لعل )٤( 
الضروري٠.والأهل الض احتياجات عن زاد ما .' ١٣١١)٠( 



الأءلأىواتوهمفواواةاصس ٦٠ ٤٢

والأحضرفاقه.،، ا!اوامةأ العمة وذي المقتر، الرحم وذي المحتاج، الجار 
الممصيربمدر وعلى البخل، في داحل الوجوم نذْ من المقل ومع 

فهوالوجوه نذه غتر في وصع وما والذم، المدح يكوف دللث، والتومع؛ي 
مذموم.وم نديت، 

وهوئيثار، فضل فهو منلثإ؛ حاجه أص هو لن متلث، من بدلت وما 
•■تحت٠نالجود 

وموانتمحافذم، ولا حني فهولا ندا من مغ وما 
مهمة[فهمؤق ]فصل: 

علىوالإيثار جود، القوت عن صل ما وبدل فرض، الواحات يدل 
حرام،الواجبات ومع محزأم، - عدمه على يهلث لا بما - الموت من المس 

عدر،القوت ببعض الإيثار من والمع وشح، بخز الموت عن صل ما ومتع 
ومعصية.ورذاله نتن أوبعضه القوت أوالأهل القس ومغ 

جزاءوالدم ، مكرر ؛للم حقه بغير أحيله أو فيه فللمتإ بما والخاء 
،- م لا - الحقيقأن على غيرك  Juتذل إنما لأنك ، - الحمد لا - ذلك 

حق.ولكنه جودا، ليس عندك مم.ا حقوقهم الاس ؤإعطأء 

واثتهؤر[والجبن الشجاعة ،)،: ]٥۵

الجاروعن والحريم، الدين عن للموت المس يدل ٠الشحاءة٠ت حد 

أي;اكيالال.ياص.)١( 
العدل.الاتصاف: )٢( 

صضمبمالأمارىسماسل.)٣( 
باخذمالامرة مرتض؛ ظالث سط للاحرين، اعيته غيرحق، شيئامن إذااخاوت أي: )٤( 

لهم.إرجاعه بعدم ومر؟ تستحق، 



٠ ۴٤٣ هصل:ميالأخلأقواثر 

دالُرض،المال ظلماش ٢ الهضي«ةر١ وعن المستجيرالمظلوم، وعن المضطهد، 
أوكثر•يعارص من ز سواء الم،؛ ساترسل ومح، 

وحص•نحور الدنا ش وبدلها وحور، جص ذكرنات عما والضن 
ملأو تنك الواجيات اوحقو3( عن المنع في بدلها من ذلك: من وأحص 

أنمّهمافيمايدلون لايدرون شاهدتهم قوم نولأءكلهم• من وأحممح، غترك• 
يكوندللث، ولمل — نيد عن عمرا يقاتلون وتارة عمرو، عن نيدا يقاتلون فناره 

أويمرونالنار، إلى فنقلون معنى؛ بلا للهاس، فيتمصون ؛ - واحد يوم في 
إلىالخار•

يدويلا ذمان الناس ض *ام ت توله ني الله. رصوو بهؤلاء أنذر وقئ 

اثعفة[حقيقة ]فصل: 

ثحللا التي الأجسام عن جوارحك وجميع بمهزك تئص أن ®العمة®: حد 
فهوتعالى الل4 أحل عما يمسآكلئ، حتى نقصن وما لهوعهر، هذا عدا فما للئ،؛ 

وعجز.صعقا 

العدل[حقيقة ]فصل: 

أن®الجور®: وحد وتآحد0، الواجب نمك من تعطى أن ®العدل®: حد 
وتتجاشطائعا، المحق نمسلث، من تحهلى أن ت ®الكرم® وحد تعهليه، ولا احده 

وليسوفضل، كرم جود وكل ، - أما - فضل وهو قادذل لخيرك حقك عن 
وليسفضل إذ أحص؛ والجود أط، فالفضل جودا؛ وفضل كرم كل 

شالأيسم الهضمية:)١( 
(.٢٩٠٨سالم)روا0 صحح: )٢( 



الأءلأذواثونينداوابسس

ناظة.عليه زدت فرض والفضل جودا، 

اثطؤيل[التعب يفسد قليل إهمال ]فصل: 

شة.لياصه يفد ساعؤ إيال 

الجماعة[وخطا الواحد خطأ ]فصل: 
يجمعهالا التي الجماعة صواب من حير الأمور تدير في الواحد حهلآ 

يضرىل'آ؛الجماعة وصواب يستدرك، دللث، في الواحد حهلآ لأن واحدأم 
الهلاك.ذللث، وفي الإهمال، استدامة عر 

الفتنة[نيران ]فصل: 

نئاثالكةلأسدلم.

المس[مع وقفه ]فصل: 

الأنياءق\دت ما عر واطلاعي بالرياصة أزل U، عيوبه، فئ كانت، 
٠والمتقدص المتأحرين . الحكماء من والأفاصل ، - عليهم الله لوات ص- 

أكثرالئه أعان حش مداوابجا، و\تي القس وفيآداب الأخلاق في 
الحماسبأزمة والتصرف، القس، وؤياصه العدل، وتمام ومته• بتوفيقه دللث، 
ت— الله ثاء يوما_إن متعقل بدللث، ليتعظ بها؛ الإقرار هو؛ 

الاوينلأتمٍرلءم.اي:)١( 
بمري.يضري؛ )٢( 
عاليها،الامال ولأةالون صورقا، الناص قدتتحن مدئه، قي خالع مفلهر يالفتة أع،* )٣( 

ثمرثها.وتسلي اذتضح نل تمرت الش النعرة مثل وتتلاشى، ماتموت نرعان ولكن 
تالقيم كتابه هي حسن مشهور الشيخ فضيلة عنه نقاله كما التركماتي، همدالحق الشخ قاله 

اكنا)ا/يأ(.فيأحادب، 





الأءلأفواسونيفداواةسس

موكلهلكنت العادة وكأن ؛ - الحمد ولثه -  ١١٠٠٠^فدهب عليهما؛ 
إذافكان مهما؛ اكابى وْلاولي ،، كه١١دت نم ًنالإ مه لاح فإذا يي؛ 

iدعهرتعالى الله يسر ثم يفلهر؛ فيكال عروثه، نبضت مدودْ منه ثارت 
}أحلدأ حتى تعالى لملفه من بضروُب 

وغلبتهومتره، طيه على — تعالى الله بعون — نادرت مفرط حقد ومنها• 
أنمعه وأعجزني عليه، أتين فلم ألبتة قهلعه وأما نتاتجه، جميع إنلهار ^، 

أبدا.صحيحه عداوة عادانى من أصادي 
الإطلأق_وليسكدلك_؛إلأإذاعلى فوأعنا فبمده موiالفلنل٤،؛ وأما 

فهوؤإلأ العاملمأن؛ في مح ما أو الدان؛ن، في ثحل لا U إل بصاحبه أم 
أفضل.والحزم حزم، 

عنحقا أعتقده فيما أبالى لا أنى من — أعدائي جهال به يعيبتى الذي وأما 
أباليلا وأني الأرض، خلهر على من جميع أنهم ولو حالفته؛ ثن مخالفة 
فهده: - مجمى لغير تعئدوْ ند الذي ننهم مجن كثير في بلائي أهل موافقه 

شتكن لولم ولثمري لها، مثيل لا ام فضائر أكثر من محيي الخمله 
وأناحالقي.، تحد وطiباتي متمثال أعظم مجن لكانت، — بالله أعوذ و— 

اناطلمب الناس ابماعه ينس فلن* كلامكب؛ محلثه س كل أوصي؛دللث، 
وتكلفإوجؤد0إ نفسه آلم أو عقله وعبن تعار ربه أمخط إذا والفضول 

فيها.قائده لا موونه 

لنيلآلم لا أز الحقائق؛ معرفة عن غاب، س بعص - أيما - عابني وقد 

اى؛سستجفي»حوْئزاك.)١( 
والمع.الكف، اشع: )٢( 
احالاو:ّكن؛)٣( 
واسل.ر.الخوص سدة ضتر>ت )٤( 



"٤٧*=فم،وءضاسقواض 

إذالهم أمتعص فلا ٢، إحوانيأ١ إلى مي من دلك أتعدي وأني مني، نال من 
ولمالكلام أجمل نقد بدللث، وصفني من إل أترون وأنا ا يحضرني منهم نل 

ترىألا الحسن؛ وتمح القح تحين فيه اندرج أجمل إذا والكلام يفنزه، 
له؛مامع كل ولأسمحه دلك، نلائايطأأحتهالمحس *إن عائلاقال; لوأف 
وJحه.الإجمال هذا يحس خلهر الإسلام® ني أمحه #هي فقال: فثر إذا حش 
ذلكني أصدق؛ لم مي« 0ل تن ثل #لاآئء قلث،: إن فإني ى؛ وأط 

لدلكأظهر ألا على نمي قصرت قد لكي كلهم؛ الشر في محول معلؤغ 
جملهالمقارصة عن اك الإملي تيثر فإن يهئجا؛ ولا تخثطا ولا غضأتا 

ؤإن، — وقوته تعالى الله بحول — عليه أعتمد فهوالذي ؛ — لدلك أتأهب أن ب— 
ولاالصدق، فيه أتحثى غيرفاحش، مؤلم بكلام إلا أقارض لم الأمر بادرني 
الجهل.ولا الغصمت، مخرج أحرجه 

قمعبه أرجو مما — إليه داعية لضرورْ إلا لهذا كاره فإني وبالجملة• 
يزنالناص أكي إذ ؛ - إلق الناقل ئنخ أو مض، النل في افشرىل'آا 

لهمأقيع شيء ولا ، غترهم ألنة عن إياه يسمعونه من المكروْ لإم٠اع 
إلىالناص نة ألعلى المكارم نقلهم عن به يكمون فإنهم الوجه؛ دا نص 

ؤإدحاو^نذارْ،ضآلأشاوإلأإئئامحماتر، الاس، 
''— لهما ثالث، لا — وجهين أحد ص يخلو لا مني النائل فإن ندا؛ يحد نم 

حزنيعدم اعتد ند وأته غيري، إذاآذاني أحزذ لا بأش العض - أبما - عب/{ يند أكا• ا ر١ 
نهم.طعن إذا لإخواني المحب عدم إلى - يلك ك- 

اوق1رصان:اوقاباة.)٢( 
التائي.المشوي:)٢( 
الآخرين•من يمعونه مما الشيح الكلام م يحثون الناس أكثر أي: )٤( 
بالميهة.الكلام تقل بمي' )٥( 
الوقيعة.اان«ائمت )٦( 



الأءلأوواثوهم(ناواةائغوسج ٤٨

صادئا.يكون أن ؤإما لكذثا، يكون أن إما 
بأنه؛ نفلسان على مته الانتصار لي الثة عجل فمد كاذثا؛ كان فإن [ أ ت 

منهأنا م| إلؤر سب بان فضلي على ب وبأف الكذب، أمل جملة ش حصل 
بعالؤإما دلك، وفته في إما كذبه له السامعين أكثئ بملم وما العرض بريء 

فال.عما بحثهم 
أوجه؛ثلاثة أحد من يخلو لا فإنه صادئا؛ كان ؤإن تبا 

يقدرمن إلى المرء امتراحه إليه استرحت أمجر فى شاركته أكون أن إما — ١ 
وصعهلمقوطا به وكفى حاله، أسوأالناس فهذا وأمانه؛ ثمه فيه 

كفانيفقد ؛ ء عيتا وليس — عيب أنه يغلى بما عابس يكون أن ؤإٌُا ~ ٢ 
ا.ءاب_ وهوالمعيب-لاس ا، شأن4ل جهله 
أءللقنقصا متي وعلم الحقيقة، على مرفي بعيب عابّي يكون أن وإُّا ~ ٣ 

بالغضبأحدر حينثذ وأنا منه، ألوم بأن أحي قشي صادئا كان فإن لمائه؛ يه 
بالحؤا•عا؛ني ض على ض نمي على 

أمتعصلكي لهم؛ الامتعاض عن أمك لت فإني أمإحوانيل'أ،؛ وأما 
وأحعلهيحضرني، منهم القاتل أندم أن على فيه أؤيد لا — رقتما امتعاصا 

نالمن ذم ؤلريق به أملك بأن ودلك ؛ - ؤيتتصل و؛خجل ؤيعنذر ؛^٠^٤^ 
منبه أولى بإصلاحها واكهممأ٦، شه أمر في المرء نغلر وأن ،، الناسأ من 
والوضاعآن.الخة الضن*.' )١( 

ليهوظننت إليه اسرحت عندما — اصراري من بر إليه أمررت أكون أن إما والمعست 
إياه.امتودمته ما بمن لم لأنه الناس أحس من فندا به، دعابمي جاء *إذا ، - الأمانة 

أي:يكتيبجهاوهصاتاله.)٢( 
لهم.الغضب يم؛يت )٣( 

العودة.بعدم يينمهد فعل، ما •طح ؤبحرف نفه يذم يتيمم'  ٢٤)
العقلاء.وكلام والمنة المحاب موص ص وذمهم الناس ر ينع من ذم له أين أي•  ٢٠)

الأسام.اكهثم:)٦( 



الأخلاذواثرفي همل؛ 

علىاتمحارْ على ءمحكت4لا، صدقى، قفل أذكز وان الماس، عثرات تتح 
نهوا، ٠يك١ ؛ذللث، يوصى لا إنه أتووت وأن الفضيلة، ذكر دون الب-< ذكر 

.— القول س أوتحونذا — يهدا لمفسك ترض فلا •ملث،؛ يالكرم أولى 
ننبعث،غضبه، وأمتثيز طإ\ع* وأهخ فأحث الماثل ، أ،وارسر أن وأما 

والمعرضصدبمي، عر حيتتد الجاني فأنا أكرْت ما أصعافر ا صاJيةىأ نى منه 
وربمابه، والإغراء يسمعه، لم ، مار ؤإّماعه فيه، وتكراره السنا، بقبيح له 

لىيرضاه أن لصيفي ينبغي لا ما نمي على حانتا ذلك ش س أيصا ٠ كنت 
بأكثرص يدب، أن صديقي مجن أنيد لا وأنا والمكروه، الجفاء سماعي إس 
يولدحتى مني المائل تاب، أن إر دللث، تعدى فإذ حددت!؛ الذي الوجه من 

وربما- المواجهة بقبيح إليه - أيما - يتعدى وأن الميل، يتفاعمؤ أن ؛دللث، 
منازعهكانت، وريما البداءة، ص ومنزلته المائل نمه فدر على وأبويه أبوي إر 

شاكرغيز منه، متذل1لم عليه، زارل٦، ذللثؤ، في لفعله متقص فأنا : - بالأيدي 
١^.تعار وبالله اللوم، أشد دلك على لكنىألوته له، 

•الي،إأصح بأني تحقيقا؛ دون الأمور تعثفإ من يعص - أيما - وذمي 
أوديني، نقص حفظه في كان مجا إلا منه أصنع لا أني بياثها؛ جمله ونده 

ؤإن- الملاية هذه من أحنظ الذي أرى فإني نفي؛ أوإتعاي، مرضي، إحلاق 
عليهذزت ما كل أنه ولو مجالي، مجن يضيع َمما العوض فى أحل . فو 

١^^.اككيأتات١( 
العب.ندا نك كون أن يرض لا إي: ٢( 
أعارش:انازعوأحامم.٣( 
العتدب•لذم اسون عن 1يت ٤( 
فيالمهمع;اس«،ولخلالآصحماأسه.٥( 
وطنمس.محتقر زارت ٦( 



الآءلأفواتونيفواواةاسوس

.،١^١
وحبه،العدل على طبعه أن المد• على تحار الئه نتم أفضل ووجدت 

كلوعلى الفاسدة العلواير هد0 فع على استعنت فا وإيثارْ• الص وعلى 
باللهإلا نوة ولا حول ولا دلك، من ش قي بما إلا والدنيا الدين في حير 

تعالى.

فلييأزواستخفافه؛ الفللم وعلى واسنمهاله، الجور على طح من وأما 
فىولا دين فى يقلم لا أنه وليعلم أبدا، طباعه أويقوم ه، نفبملم أن من 

خفيسو7لى.
الوكأئتي محل، بهلبعي أعرفها فلم والخيانة؛ والكذب الرهووالحسد وأما 

العالمين.رب لله والحمل. إياها—، جبلي تركها—لمنافرة في ر حمد 

الشهرة[حب، عيؤيا من ]فصل: 

بها،يذكر أن عاملها أحمئ، إذا الأعمال يحيط أنه الدكر حب عتب من 
لأنالففبمائل؛ يفز وهو تعار، الله لغير يعمل لأنه ؛ شركا يكون فكاد 

ليذكربه.لكن للخير؛ الخيرحبا يفعل لايكاد صاحبه 

والذام[المادح ]فصل: 

٠شعاعها عليه ألقت أي. )١( 
يزكيادوي اومح_ شرقه أنزل إنما وتعالى تارك الله فإن شديد؛ نظئ الكلام غاوا في )٢( 

مناكنمه ومن الثّر على مهم لمع من الخلاتق، لجمح اعوجاجها- ؤيقوم الأخلاق 
علىبل النفوس؛ وتهذيب الإصلاح س يدعولليأس الكلام هل.ا ومثل الحياة، أحداث 

،- سبها كان أيا - أخلاقه من فد ما إصلاح محلى ونهاره ليله في يجاهد أن المد 
الأمة.صلف وندي والسنة الكتاب فى الثناء نبل مثعا بربه.، متعينا 

منه.بالله نعوذ بالفعل، شرلأ هو بل )٣( 



٠ ٠١"ًً همل:ضاسقواض 

فيوأؤ نقصك• على نبه لأنه فيك؛ ليس بما مدحك من ذمك في أبلغ 
منلك انتصر ولمد نضالك، على نثه لأته فيك؛ ليس بما ذمالث، من مدحك 

الإنك1رواللأىانلموبامتهدافا،إلى بدلك، ه نف

دمهأهل[بعلم الناقص ليما : ٠٠١٠٥٥]

لوظمضمحه،ممنسلى.
عيوبه[قيت، من، السعيد ]فصل،: 

ودمتإ.عيوبه قلتإ من فالسعيد عيب؛ من مخلوق يخلو لا 
غيرالمتوقع[عي، غالبا المدريجري : ٠٠١٠٥٥]

ربمن فسمحاف يقلن؛ لما هوالتأمب فالحزم يقلن؛ لم ما يكول؛ ما أكثر 
خالقه..إلى وافتقاره عجزه اذ الأنلترى، دللت، 

•دتومحخه لومه من مممرون الناس لأن لايشعر- ومر - ه نفس لك وتدانتصر أى،ت )١( 
يرتقيبما نقمه إتمام في لايعي الناقص أن لايعني ونذا والوعي. الفهم يقصدكماو ( )٢ 

الكمال.درجات ؛ي يه 



اسمةواد،تهوهمشياباص ٦٠٠٢

^اواس|هاتا

الحق[زالصديق 

سثاتكامتهان من فيك ورهد عاتيك، من امتماك 

الصديق[عتاب ]فصل: 

JUau _ ا.فإماتصفوؤإمجاتطيرل للميكة؛ ك|لئ1ك

الأصدقاء[آحون ]فصل: 
أفشىممن لك أحوو دوك; يميلش الذي مثْ إخوانك من طوي من 
فقدمتهم لوثك مرْ طوي ومن فقط، حانك فإنما مرك أفشى من لأن ٠ثك؛ 
وامتخونك.خانك 

يحبك[عمن تبعد ولا يؤيدك، لا ممن تقترب لا ]فصل: 

تزهد]و[لأ والخزي، الصة على ضحصل فيك؛ يزهد فيمن ترع1، لا 
،الإحسان مقارصة وترك الظالم، أبواب من باب فإنه فيك؛ يرغب فيمن 
نيح.وندا 

الناس[احدرْس ]فصل: 

،ولاصحب من إلى كله بوهمه يلق فلا الناس، يخالط بأن اشحن من 

وتعإذا الخطأ على بماسك عوالذي - صحتك ماء يريد الذي - الخق انمديق اي• )١( 
الخمقة.في فيك زس ص سهاك، فلا ميتا يراك نن أما مك، 

لمأفهمج؛دامض:*وإماطراو)٢( 
بالإحان.الإحان لاتقابل فأك فيك، يرف عندمانزعيفيمن أي: )٣( 
ه•نفش يدرر ما بكل صجب ض يخر لا أي؛ )٤( 



٠" ٥٣—واتصاأاءاتواومأيحة الإخوان فني فصل: 

مترقبوهو إلا غداة كل يصح ولا ، مناصب١١٢عدو أنه على إلا منه يئ 
فإن،؛ المكاشمسال العدو من يترتب مثلما مجعامالتهم وسوء إحوانه غدو من 

يثتضولم ىكساسد،وإنصالأحرىضمتآما 
فيالصفاء غايه إياها وأصماني المريء حالصني من بعص أن أعلمك وأنا 

تغيرأنخ تغيرعلي والرصى؛ والغضب والضيق والثعة والرخاء الشدة حال 
تهلقدرت ما حدا لعليف ولمبب الصماءأ غاية فى متصاله عاما عشر اثني يعد 
دلكأهمني ولقد ا، بعدهار لي صلح وما الناس، س أحد في مثله يور أنه 

فتالحىالمعاملة، سوء - هدا مع — تستعمل لا ولكن شديدا. هما كثيرء ستين 
منهملْا.الحب وأهل ٤^ الناس س الشرارة بدوى 

أنإلى سالكها يحتاج التكلف،، شاقه الخسللث، وعرء ؤلريق هنا ها ولكن 
راحلاالناس يمارى حتى العمعورص من وأحدز ا، المطار ص أهدى يكون 

صاحبهايحرر والدنيا، الدين ش الفوز '؛لريي هي الطريق وهدم تحار، ربه إر 
الكرس الثزآء الصحيحة؛ والعقود الليمة النفوس ذوي نياتأ صفاء 

—دللئ، مع - ؤيحصل الفضلاء، وصجايا الأرار فضائل ؤيحوي والخديعة، 
أنو٠ىل والدهاء؛ النحراء ذوي الخثاء وتخلص الدهاة، سلامة على 
-مرهم س ولا - إخوانك من أحي إل مثي وألا بك، يثق من كل ص تكتم 

لك.ث صدق الأيام لاتحت بمن خاص يندا كاملا. الأمان بمض ألا اسود: ١( 
الخيارة.ظار المكاشف: ٢( 
ذلك.بعد وده لي صنا رما أي: ٣( 
الخلق.شرار أي: ٤( 
والخال.اع.الدر الحب: ٠( 
ااقطا:طاثتسثطالمام.٦( 
النقضتمعمناسو٧0، 
١^١^٠.رامبمانيمةااسارإلهاش ص وس0 ٨( 



اثنقوسنداواة والنير^ !٢١^ 

،— بك الناس أحمى لكن ؤإن — الوجوه ّن ما ؛وج؛ طيه يمكنك ما سرك من 
عليهتشفى أمرك من شي؛ على أحدا تأمى ولا ائتمنك، محن لجمح تمي وأن 
الكفاية،تعالى الله وعلى واجتهد، حيتثد غازودأ؟ا منها، لأيد لمروؤة إلا 

احتاجمن ولكل ، — يأللث، لم أو - سألك، لمن وحاهالث، مالك، فضل وابدل، 
انتظارلثج نفتشعر ولا ، ،— ر بالرمة يعمدك لم ؤإن — نفعه وأمكتلث، إليلث، 

إليهأحتننؤ من أو على إلا بت، ولا .، ربك، غير من ذللث، على ا ٠مارصة١٤ 
لشدة— يغضون الخييثة التراكسسؤ دوي فإن ،؛ ءليلث،ل وميع بلث، مضر أول، 

كلدعاط، ا أحوالهم- من أعل5، ؛ي إليءم-إذارأوْ أحن من، الحد-كل 
التيالآفا١تؤ بعص حلت، إن الئلوعنه وأضمر معاملة، أحس الأنس فى أحد 
مستريحا.التا مثعس والليالي؛ الأيام مرور مع تأتمح، 

النصيحة[أصول من ]فصل: 

ص،ولأ-جضشرطالإحابةس،ولأشالأئمغعلىشرْل 
منعليلثف U وادية الفضل امتعمال ميل عر لخن الإثا؛ةلبن؛ شرط على 

المعروف،.وبدل والشفامة النصيحة 

الكمحان.الز: 
يعناية.تخن ارثين 

تنعه.أن يتصدك لم ؤإن ت أي 
القابااة.ت القارصة 

الجميل.ونكران الأذك، أؤ،ت 
مقبل.المنصؤح أن س نصحت، —إذا نفك توحلن لا أؤ،< 
شفاعتك.مقبل عناوه المثمؤع لأحل.—أن شفعٍت، نفسك—إذا ولاتوحلن ت أي 

لتأحال،تلها.عديه ئهدي أنلث، نفتالث، توطن ولا أي؛ 



—ْْ — واتميحة والمداقة الإخوان هى ضل: 

واثنسحة[انمأاواقة حقيقة ]فصل: 

المرءيكون أن هو ت — محدودْ طرقي على يدور الدي — ررالصداقة؛، حد 
ومنصديثا، فليس هدا عن ممل ضن يثرْ؛ ما وينرْ الآحر، يسوء ما يسوؤْ 
صديقه.ليس لن صديثا المرء يكون وقد فهوصديق• الصفه هن>ْ حمل 

فعلايقتضي فهدا *المصادقة*؛ فهو الإضافة باب ش يدحل الذي وأما 
الأبناء،مع الأياء في دلك وأكثر ييغضه، من الإنسان يحب قد إذ فاعلن؛ من 

وليسعشنا. محبته صارت وفيمن الأزواج، وبين إحؤتهم، •ع الإخوة وفي 
فيه.نصح فيما صديى ناصح كل لكن ناصحا؛ صديق كل 

أمالأحز دللث، محاء - الأحز صئ ما المرء ينوء أن هو ررااتصي«ءةاا1 وحد 
زائدالنصيحة في شرط فهدا ؛ — محاءْ أم الأحر محر — نفعه ما يثثْ وأن ، — محره 
الصداقة.شروط على 

ومالهبنمه شاركلث، من I — عليها مزيد لا الش ~ الصداقة غايات وأقصى 
*مفلفزاءشاهدت أنى ولولا سواك، من على وآثرك دللث،، توجب، علة لنير 

زماننا،في معدوم الخلق هذا أن لقدرت — *ثالنسيه،ا صاحتي - و*مباركاا< 
الأحوالتأش ،ع — الصداقة أمجاب جمح استوفيا رحلين قط رأينتا ما ولكنى 

غيرهما.— للفرقة الموجية 

الإخوان[الأستكثارمن ]فصل: 

الإخوانمى الاستكثار من ت بالرذائل أشبة الفضائل من شيء ليس 
بالحلم،إلا تكتثبون لا لأنهم متركبة؛ تامه فضيله دللث، فإن والأصدقاء؛ 

وحسنوالعفة، والمشاركة، ا، والأّتضلأعأ والوفاء، والصبر، والجود، 
الأمتضلأع:مة.)١( 



الأءلأمحواثرنينذاواةاصسء ٠٦^ 

محمودة.حالة ويكل العلم، وتعليم الل٠اعل١،، 
الإحوان،لصوص فآولئك ،؛ ر النعمة أيام والأتيلع الثاكريه نعتي نا ول
دللث،ثودليل ؛ - كيلك وليسوا - أولياء أنهم يقلن والدين الأصدتاء، ونحث 

الدنيإ.انحراف عند انحرافهم 
الخمرعلى المتتادمين ولا الأءل٠اع، لبحفى المهبمادنن - أيصا - نعني ولا 

أعراضمن الثل على ا والمتآلميزأ والقبائح، المعاصي على والمبممعين 
ودليلأصدقاء؛ هولاع فليس فيه؛ فائدة لا ومحا الفضول في والأحد الناس 
التيالرذائل تللث، فقد عند عنه ؤينحرف بعض، محن ينال بعضهم أن دلك؛ 

ِ>لأعء_ع_فع 

بعمىعلى للتناصر إما لله.؛ إلا محي لغير الصفاء إحوا0 نعتي ؤإنما 
شل.\د>ود0' الممة لتفي ؤإئ الجدية، الفضائل 

فيالحال صعوبه ، ]رأت[أ منهم، الاستكثار عيوبر أحصيث، إذا ولكن 
نكبةعند لهم الحق من يلزئك ا وممشاركتهم، في والمرلْ، إرصائهم، 

وفيتؤإن ودممث،، لئمث، — أسلمنهم أو ِ بهم غدرت فإن لهم؛ يعرض 
إذابمواْ الفاصل يرضى لا الذي وهذا ، — هالكث، وريما — ينفك، أضررت 

من- وفيهم لهآ مرص بما الهم في تفكرت ئذا الصداقة. في تتثبأ٦، 
بالحزنيفي لا بهم السرور كاد ت - منهم يغدر من غدر أو فراقا، أو موت، 

ءّم.الدفاع حن أي: )١( 
المتصودؤيكون وجه، المطيؤع قي ولما أنته، ما الأصح ولمل ءالحرمة*، الخط؛وعت م )٢( 

ااد)يا.عندأهل وافرة حرمه له تكون التعمه صاحب إذ أسه؛ لما مشابها 
الخجصين—أضا—٠التآكنت)٣( 

•تعالى الله عند والعالم الكلام، يستقيم يه إذ أنته؛ مجا الأصح وليل ءما٠، ايطيؤع* ش ( )٤ 
المحسوبة*عير المغامرة والقصودت اإخداع> اكرر■ رْ( 
 )٦( I،___.تعلق



٠" ٠٧~ والنمسعة وانمداهة الإخوان مي فصل: 

المصرا،منأشا•
امذائل[أعظم من المدح محبة نفصل: 

أته؛يدلك ويلز المدح، محثة من بالفضائل أثمة الرذائل قي ليس 
إقُحاءرى؛ ما المداحين قي الأثر في حاء وقد به، يرصى ممن ثخم، الوجه 

قيثرعث أن وفي الخير، من والتزئد الشر عن الأنصار في به يفع ئد أنه 
الماتسينبعص أن عندي صح ولقد سمعه• من الممدوح الخالق دلك 

؛- الحثيثة الأعمال بعص محلي وقد - للتاس الأذى أهل من رحلا لقي للدنيارم 
والرقىيالبتمل ووصفه فما، جممكره سع يد ويأته عله، يالناء ممايله 

شرْ*كثترمن عن الفامق إتمحارذللث، مجتاإلى دلك فكان مثشنا؛ 
والتميمة[النصيحة بين دقيق فؤى ]فصل: 

يدمإنسانا سع مجن لأن الممه؛ من تمره لكل الصمح^ أيويع مفى 
كانوالمكيدت فيه القول عن دلك فكتم له؛ ءلالتا يكيد0 أو له، ظالما آحز 

ذوقد ريما كان وجهه على بدلك أعلمه إن نم مذموتا. ظالما لدلك اللكتإ 
له،ظالما فيكون الأذىأ؛ا؛ من يعد اصتحقايه يبلئه لم ما والكائد الذام على 

ندامن فالتخلص ظلمه؛ قدر من يأكر الظالم من يمتص أن الحق مى وليس 
العقول.ذوي على إلا صعب، الباب، 

\لئ»ض.')١( 
أحمد)أ/رواه صحح: التراب*. ئيوجوههم المداحينفاحتوا رأبمم ارذا كقوله: )٢( 

xrUi.y_)وابن (، ٢٣٩٣والترهدي)(، ٠٤٨ وأبوداود)٤ ٢(، ٢ وملم)٧٩ ٥(، 
والريامة.اليا،ة أهل أي: )٣( 
إذاوذلك ستحمه؛ لا تميزا شنا الهل1ءن على جلب غد لكن تيه الهلعون أحبر ؤإذا أي؛ )٤( 

يستحق.مما بأكتر الaلاءن معاتبة إلى فيه الهلعون محي 



النفوسنداواة والتو|في ^^ ٠٨١٢١

؛^١٢القاتل س نه يحفظ ناوا_إن مثل للعام_فى والرأي 
مهلك.زائد زكلأم[ الاسرمحال قي يج لئلا قال؛ ما يبلعه أن دون 

مايألعلف منه يكاد الذي الوجه من يحفظه أن فالواجب الكيد؛ فى وأما 
علىيزد ولا تحفيظ'المكيد، في يقدر  ١٠وأبغ الكادال«، على انحمان في يقدر 

٠ذاثئا.
،إليه المبلغ على فيه صرر لا مما نح لما التبليغ فهي النميمة، وأما 

و.فهمفق•
تكرارادنمأيحة[]فصل: 

الثالثةوأما وتذكير، تنبيه والثانية وديانه، فرض فالأولى مرتازت النصيحة 
ذلكمن أشد وربما واللهلاملّآ،، التركز إلا دللث، وراء وليس وتقريع، فتويح 

يرطئ'ْ؛المء ض ثواجت سات ى إب اللهم م اض ين 
.يتأذ— أولم بدلك الناصح تأذى أوثخهل، المتصؤح لصي — فيها النصح 

ألاإلا ؛ — تصريح لا — ويتعريفس ، _ جهرا لا — مرا فانصح نصحت ؤإذا 
شرطعلى ثتمحح ولا له، التصريح من فلابد تعريصك؛ المنصوح يفهم 

ومللئ،ءلاءة وءلالب ، - ناصح لا - ظالم فآنت، الوجوه نده تعديت فإذا 

.١٠١٠١واللت ممط، الطاعن أماآ فيه حرمة عن يدافع أي؛ )١( 
سك.لم إذا إل الملغ على مه صرز لا مما يتمي: لعاله )٢( 
اللطام:النمواكرب.التخارببالأتداء. اكركل:)٣( 
علىونسيتهم الخلق تل.ك؛ر دوام س شرعية لمصالحة اشح تكرار كان إذا إلا أي؛ )٤( 

اعالم.والئة الحق، 

لأ'تتفلراكول_كام_.أي: )٦( 



- ٥٩مء ص:ضالإضانواسواسوالنصيذ 

الصيانة؛حكم ولا الُقل حكم هذا وليس ، - وأخوة ديانة حق مزدى لا - 
عساو0.واليد،ع رعيته، •ع الأمير حكم لكن 

ثه[تفعله لا ما صاحبك تكلص لا ]فصل: 

فأنتأكثر ءلااسث، فإن نفك؛ من له ندو ما مثل إلا صدمك تكلم، لا 
^٢،،الفقدأُ ظالم.ولأيإلأضرط 

•الرة خست مصر فأنت ؤإلأ 

الأطماع[أهل مسامحة ]ضل: 

ولامروءة ليس لهم• والتغافل ، والامتبام الأسثثار أمل مسامحه 
الحلقذللث، على التمادي على لهم وتضريه وصعقن مهانه هو بل فضيلة؛ 

ذكونؤإنما الثوء. الفعل دللث، على لهم وعول به، لهم ، وتميطأ المذموم، 
فهؤلأءوالإيثار؛ الإنصاف، إلى الئيادراJن الإنصاف، لأهل مروءة المامحه 

حاجتهمكانت، إن ميما لا دللثه؛ بمثل يعاملوهم أن الفضل أهل على فرض 
أشد.وضروريهم أمس 

والتغافلالسامحة لإمماط موطا ندا كلاثالث، كان فإذا محاتل: قال فإن 
فسادفهدا العاملة؛ ش والأحنى والعدو الصديق استوى فيه؛ للإخوان 

ونت.أي *ي محي، على نفك ثوطن متاع من حئك ما أي: )١( 
ةوودتتكضأكثزلس.)٢( 
اطر.راش الخام. وجمع اسع ض )٣( 
اووغع.امحرة:)٤( 
اكنمط:الإساد.)٥( 

الأمنفى سلنا يإذا المعاملة، في العدووالأحتي ابح نلا - عادة لأننا- ،; ٢٧١بمني ، ٦١
•لايتبمي؛ د*ن*ا النزلة؛ م ممهم امتوى الصديق مع 





واسسحةواسداقة الإخوان مي ضل: 

فيك[تيس بما مدحس إذا دفرج لا ]فصل: 

مصلأنه بذلك؛ غمك لمطم بل فتك؛ ليس بما تمدح أن يثرك لا 
بهذايرضى ولا بك، وهزؤ منك وسخرية إياْ، ؤيمعهم عليه، الناس آ ينيه 

العقل.صعيف إلاأحمق 

الناسينبه محفلك فإنه به؛ افرح بل فيكر؛ ليس بما يممت، إن ، تأسأ ولا 
أولميه مدحتأ وسواء الملح، به تستحي ما محيك كان إذا افرح ولخن عليه، 

تدم.أولم به لممت، وسواء الل.م، به تستحق ما محيلخ، كان إذا واحزل تميح، 

اطراصًاب،[]فصل:

الأصلا؛ بذللث، يخبنْ فلا نوء قول صديقه امرأة في يقول قاتلا سْع من 
عنممة داؤع أو اللسان، سلط الناس في وقاعا عيابه القاتل لكن إذا صيما 
موجود.كثير وهذا الناّس، فى يكثرأمثاله أن يريد نفه 

أحييدرى لا القائل هذا وقول، بالحق، إلا الإنسان يحدث فلا وبالجملة 
سمتفيقا القول، سمع فإذا ءذليمر٣،؛ ااا.يانة في أنه إلا يامحلل؛ أم هو 

إنسانقول إلى راجعا وليس - شائع القول لث، دلأصل أن وهيم جماعه، 
ماعلى محييمه سارا، يرهفأن يقدر لا أنه إلا حقيقته؛ على اطاغ أو ، — واحد 
أوكثير، النماء له1 وليمل رفهم،؛ في وبيته بيته بذلك دليخأرْ عليه؛ هو وقفا 

مموا؛وجه س وتحمظ كن.ا، أمز اجتشّا أو ا، أهللئ،أ وثقم، مننللت،، حصن 

الحق.بغير المادح أي؛ )١( 
لأ-اس:لأتحزن.)٢( 
المشنعة.الكإئر نهومن نعلا ثت أوإن امرأة، عرض ءلس؛ي لأنه )٣( 
يدقق؛يخبر• ٢٤١
تقويمهم.على اعل مم،; )٠( 



>داواةائضسوادأتهوني ح ٦٢

ياليولا يتحمظ لا رآه ؤإن أصاب، نمه فحظ وتحرز المنصوح ءبل فان 
تصديهألا ش فليس إياه؛ صداقته على وتمادى بكلمة، يعاوذْ ولم أماك 

ففته.يوجب ما فوله في 
هوعليه وقف ما مثل على صدمه يوثم، أن وثير حقيقة، على اطلع فإن 

غيرفإذ الجلثة؛ على يوقمه وأن يدللث،، يخيرْ أن عليه فمرض الحقيقة؛ من 
نقثة.ولا فيه حير لا رذل فإنه صحبته؛ احتنم، يص لا رآه ؤإن فدللث،، 

ويحولغءرْ• إل لابمحتاج سوء دلتز المرء منزل ل متز رجل ويحول 
أكثردليل وطلب ، أيصا- - دلك مثل التستر سيل على رجل منزل في المرأة 

نخس.هذين مجن 
وممسكهاحال، كل على ؤيفارثهار المرأة، هده مثل يجتنب، أن وواجب، 

لأيبعدعزالدياثة.

الأخلاق[ث الناس مراتب، ]فصل: 

مراتب:نح على أحلاقهم في الماس 
المفاقأهل صفه وهذه الاغسب،؛ ض وثذم الوجه، في ثمدح - ١ 

عليهم-غالب الناس ل قاس حلى وندا لعيامحن، اس 
والوقاحهاللاطة أهل صفة وهل.ه والمغي.با؛ التشهد في تذم وطاتقة — ٢ 

سالمامحن•
والهلع.ا الملق أهل مجقة وهذه والغيب؛ الوجه في تمدح وطاتفة — ٣ 
الثخفأهل منة وهذه الغيجخ. في وتمدح الشهد في تذم وطائنة . ٤1 

و\ذوح
فيالمحمعتاوزانيا،،وسالأدقماس.)١( 
 )٢(L.ll ;_ .مترالمث )الغمق.)٣



٦٣والمسءة وانمداقة الإخوان لي ضل؛ 

ؤيثتونالمسامية، في والذم الدح عن ممسكون الفضل؛ أهل وأما — ٥
•الذم عن أويمسكون الغيب، يالخير؛ي 

الشهد،قي فيمكون ؛ والة1ءةر الشاق من البرآء العيابون وأما . ٦ 
الغيب.ني ؤدثون 

الشهد؛ي الذم وعن الدح عن فيمسك—ون الملامة؛ أهل وأما — ٧ 
والغيب.

وبلونا.قدشاهدنا المحقات هذه أهل من كل ومن 

اثنسحة[أصول من ]فصل: 

إلىتحديه من ب تند ولا لين، وبكلام الغلاء، ففي نصحث إذا 
ونفير،إغراء فدلك الصيحة فى كلامك حشث فإن نماتا؛ فذكون غترك؛ 

وقال]دآ، ءثثئ.ه أو قلأءيتدؤث ؤأوأ ؤعملألم> تعالى: الل4 ةال وفد 
رمولالأه.:،للأثهموا«رىب

وجهفي مخطئ ولحلك ظالم، فأنتا محتك< القبول بشرط نصحث، ؤإن 
الصواب.وبترك حطئلث، بقبول مهنالبا فتكون يصحك*؛ 

هائاatة[شيء لكل نفصل: 

وهىعظيمة؛ منفعة الجهل أهل ، Jمحكاأ انتقمت، ولقد فائدة، شيء لكل 
فكاننشاطي؛ ونهج فكري، وحمي حاطريل٤،، واحتدم طص، توقد أنه 

والحلق.الأدب صوء )١( 
(،١٧٣٤وسالم)(، والمغاري)٦٩(، ٣٩٩و)أ/ ٢( • ٩ ، ١٣١)٣; احمد رواْ صحح: )٢( 

وأبرداود)أهيأ(.
اسائ،:مب،وانماملةّ)٣( 
اشتد.احدم: )٤( 



الآءلأفواثوهممحاةاصس٠  ٦٤ب 

-امل١،ولولااسثارئهم المنمة، عفلمة لي تواليف إلى ت ذلك 
التواليف.لتلك انبث ما وانداخهملك٠نىل٢،؛ 

يبابعه[ولا ئصاهزصديا لا ]فصل: 

مساإلا العملين ندين ا رأيت—فما نياينه؛ ولا صديق، إلى نصاهن لا 
لأنص فلس - لكلا اكدا فيهما أن الجهل أهل قلن ؤإن لسة. 

علىوالمؤثرون شمه، حظ ءااو_ا إلى واحد كل داعيان العهدين هدين 
المتازعئ،ونمت، نفسه حظ امرئ كل طلب اجتمع فإذا ؛ جدا فليل أفمهم 

المروءة.اد فوقوعها و،ع 
تقتضىالقرابة لأن يحقا؛ بعضهم الأهلس مصاهره مغيه المصاهرة وأسللم 

مجنمه لهم انفكاك لا ما إلى مضaلؤون لأنهم ؛ - كرهوه ؤإن -  ٢٣١العدل
له.والحمايه عنه الدب، أحد لكل الهلبيعة توحم، الذي الش_، فى الأحت٠اع 

أي:خايافي.)١( 
الخاا_أبما_.أى:)٢( 
ءالصيرا،وكلاهماوحيه.ليوعاتت ال١lفي)٣( 



٦٠ ٦٠- سو1ميار»مةواماما 

أنواعها.وش فيها الخول تحقيق عن ثئلت وغد 
وكراهةالمحبوب الرغبة؛ي أنها ؛ ورسمها واحد، حتى كلها المحبة 

تختلفنأنها الناس تدر ؤإنما بالمحبة. منه ، المقارصأةأ ئي والرغثه منافرته، 
اختلافأحل س الأغراص احتلمت، ؤإنما فيها، الأغراض اخلأف حل أس 

وفيه،لله. المحثة فتكون ؛ انحسامها أو وصعقها وتزايدها الأءلماع 
والصديق،والقرابة، والابن، وللأب، او_،، المهليعص على وللأتفاق 

كلهفهدا وللمعشوق؛ وللمأمول، وللمحسن، الفراش، ولذايت، وللساوهلان، 
ينالفيما اليع فدر على — للت، وصمت، كما - أنواعه احتلمت، واحد حتس 

المحبه.وجوه احتلمتإ فلدللثف لمحبوب؛ اس 

علىأمما العاشق يمويتج كما — ولده على أمنا مات، من رأينا وقد 
ونجدفمات، ومحبته تعالى الله خوف س مهق عمن وبلغنا ، - معشوته 

يغاروكما فراشه، ذات على يغار كما صديقه وعلى سلألانه على يغار المرء 
معشوته.على العاشق 

والزلفهلديه، والرفعه منه، الحفلوة تحس،؛ ممن النحثة  ٤١٠١٠١فأدنى 
يزيدثم لله.،. المحين أءل٠اع غايه وهذه أكثر. في نفع لم إذا ءندْ؛ 

فيالمرء ^٤ ٠١وهن.ه ، والمؤازرْ المحادثة في ثم المجالسة، في الهلع 
رحمه.وذوى وصاويقه ملهنانه 

ااعلأ.ة.اائنم:١( 
اومابالآ.اوقارمة:٢( 
انهطاعها.انحامهات ٣( 
القرب.الزل؛ة: ٤( 
المناصرة.المؤازرة؛ ْ( 



الآءلأىراتوهممموا2اصس٦٦ءء 

؛- ذلك رحا إذا يالأعضاء- المخاكلة يحب؛ ممن المحب أط٠اع وأقصى 
علىجماعها قي يرغب فراشه ذات في المحة المفرط المحب تجد وليلك 
البابنذا في ؤيدحل الاتصال، من ليستكثز محتلمة أماكن وفي شتى مئات 

ولده،في الأب من الهلمع ندا بعضن يقع وتد والميل، بالجد الملامة 
امحلسىإل 

ماشيء عن العلمع انحم فإذا الخلع؛ قدر هوعلى إنما ذكرنا ما وكل 
فيه.تهلع ما إلى النفس مالت، له، الموحبة الأسباب لبعضن 

النحوها؛ الرؤع عفليم إليها، الحنين شديد لله. بالرؤية الثقث ونجد 
دللئ،إلى نفئه تحن لا لها الختكز وتجد فيها، يهلمع لأنه دونها؛ بدرجة يقع 
فيوالحلول الرضا على يقتمحئ وتجده فيه، يهلمع لا لأنه أصلا؛ يتمناه ولا 
أكثر.في ه نفتعلمع لا لأنه فقعل؛ الكرامة دار 

ولالألك،؛ التحئ؛ يقغ بما *نهن يقغ لا القراتب لنكاح الئتحل ونجد 
نكاحيتحل من فتجد دللئ،؛ في يهلمع لا من معمة تقفإ حيث محبه تقف، 

محبهتهف، حيثا محبتهما محن يقفخ لا - واليهود كالخجومن - أحيه وابنة ابنته 
فييعلمع من المسالم كتعئق الأخ وابنه الأبنه يتعشقان نجدهما بل الملم؛ 
.يا^٠١٤مخالخلته 

هووكان الشمس، من أجمل ولوأنهما — فيهما دللث، ي؛لمغ لما منجد ولا 
فاسدمن إلا تجده فلا الندرة في دللث، وجد فإن ، - وأغزلهم الناس أعهر 

الخلع.باب له وانقنع الأمل، له فانفح الرابع، دلك عنه زال، ند الدين 
وحتىعشما، تصير حش عمه لابنة محبته تفرط أن الملم مى يؤمن ولا 
يْلعلأنه ؛ — منها أجمل كانتا ؤإن — أحيه وابنة لابنته محبته لها محبته تتجاوز 

المعانقة.اكت؛قت )١( 
محرمم^.أغزلهم: ألمم. اعهر: )٢( 



٦٧ ٠٢وانواعها الممة مي ^،: ٠۵٥

أحيه.وابنة ابنته إلى الوصول من بملمع لا حيث عمه ابنة إلى الوصول من 
يْلمعلا لأنه ؛ — أيمحا س عمه ابنة في ه نفمن ذلك قدأمن المحراش وتجد 

بهامحنامع لأنه الرصاعة؛ من أحنه قي نفسه من دلك يأمن ولا ذلك، في منها 
شرجه.في 

تختلفلكنها واحد، جنس كلها المحبة أن محن ذكرنا ما عيائا بيذا فلاح 
واحدة؛كلهم الشر فطالع ؤإلأ فيها، الأغراض اختلاف، تدر على أنواعها 

ظا>ا.•اثينا الدس والاعتماد للعادة أن إلا 
الطعإن ئقولت لكنا وحدْ؛ الفن هدا في تأثير له الهلع إن نقول؛ نا ول
يموتاذ الأننجد فإننا ؛ - والأحوال الأموال في حش - هم كل إلى مسبا 
وابنأبوآمه وجده لأم أخيه وابن لأم وعمه عمته وابن وصديقه وخاله جاره 
حهلئْحل ؤإن — يدْ عن لفؤته الهم عنه ارتلع ماله في له معلمع لا فإل بنته؛ 

إذاحتى بباله؛ منه لثي؛ الاهتمام يمر أن إلى منيل فلا ، - مقداره وعفلم 
حدثمجاله؛ في الطع له وحدث بعد، على مولى أو بعد على عصبه له مات 

عفليم.أص س ي عن منه اليسير بموتر - والفكرة والغيظ والأمفر الهم من له 
لإنقاذيهتإ لا التأئرة الطقة أهل من اف الإنفنجد الأحوال؛ في ونكدا 

مهلمعله حدث إذا حش ؤإبحاده؛ غيره لتقريج، ولا أمره، دون بلده أمور غيره 
محلفإلى فائه ربما أمت والغيظ والفكرة الهم من له حدث الرتبة هده في 

وأحراْ.دنياه وتلمإ ه نف
وضدهدميم، نوء حلى وهو هم، ولكل ذل، لكل أصل - إذن - فالعلمع 

والفهم؛والعدل والجود الجدة مى مركبه فاصله صفه وناJ٥ القس، نزاهه 
أنتجن،نجاJة فيه وكانتر فامتعممحا، صدها امتعم.ال في الفائدة قله رأى لأنه 

وكانت،فاته، لما يهتم فلم نفس مخاؤة طبة فيه وكانت، فتنزه، ه نفعزه له 

لأح:م•)0 



الأخملأذياسومسواأاسيسقص  ٢٦٨ 

اسع.وقله اكاعه إليه حثت عدو طيعه فيه 
-صدها هو الذي - فاسع الصفات؛ هذه من عتركيه القس نزاهه فإذن: 

والشح،الجس، وص: الأربع؛ الصفات لهدم المضادة الصفات من متركب 
والجهل•والجور، 

لأحد.أحد ذل، ما السع ولولا مستعمل، متزايد مجتوش حلع والرغبة 
علىئحاص بن عثماذ »كنما فال: الماض أثي بن أبوبكر أ-تحرني، و٠ 

لامملمع،.ياعثمان، داإمتجة،ث داره باب 



.^٦ ٦٩المحبة في الباب مدا من فصول: 

اثمةض الباب هذا ص فصوو 
المموه[بشرب 

فرق•ولا بمب؛ من يد اشحن كمن يكرم، من مرب اشحن من 
المحب[دعوة ]فصل: 

•مجابة ودعوته مضمونة، فإحالته خ الخلوأ ش السما ^ا 

عندك[بما اقنع ]فصل: 

ءناJك.من بك مع عندك، بمن اقع 
الممبة[السعيد.L، ]فصل: 

ولا٠مiهل٢،، عليه يلقى أن يقدر بمن ابتلى من هو المحبة ش السعيد 
أنذاك وصلأو الماس، س ملامه ولا ف الله من بيه مواصلته قي تلحمه 
ئوءحلق فإنه الملل؛ مى حاليين يكونا أن وتحل.يدْ؛ الحبة. في يتوافقا 

إلابازلك وأر ببعض، بعصهما  ٤٣١مالْ عنهما الأيام نوم وتمامه مثعص، 

دللث،حصل فلو ؤإلأ القرار، دار فهي، فيها، إلا فليس بيقين؛ صمانه وأما 
اللذة.امتيفاء دون العمئ وشل، الفجاتع، ومن لم الدنيا في كله 

المحبة[ضياع دليل، العيرة ضياع ]فصل: 

المحبة.فأيقن العيرة ارتفعت، إذا 

الميان.ايالو:)١( 
أىتيةد.رءلىالخلوْبم.)٢( 



اسمصواتونيسواأسس٠ •٧ ً

اثعيرة[حقيقة ]فصل: 

أنكرة عدل من لأف والعدل؛ الجدة من متركب فاصل حلى الغتره 
محلبعاالجدة كانت ومن حرمته، إلى غيرْ يتعدى وأن غيره، حرمة إل يتعدى 

الأ٠تضامل١ا.مجن الأمه تحدث العزة ومن عزة، فيه حدثت له 
قط؛الغيرة عرف ما أنه ت نفسه عن الدهر ش صحيناه من يعص أجبرل 

فغار.بالمحتم ابتلي حتى 
الفهمأهل من كان أنه إلا الركب؛ خيث، اتجع فامد النص ندا وكان 
والمحول.

المحبة[درجات ]فصل: 

!■٢٧المحية للج 
أوحسنه، إليه الختفلور صورة النانلر يتمثل أن وهو الاستحسان، أولها! 
الصادق.باب فى يدحل وهدا أحلاقه، يستحسن 

يريه'دُي، إليه الختفلور يي الاظر وهورغبه يه، الإعجاب نم ]ثانيها[! 
غاب.إذا إليه الوحثه وهى الأكن؛ ثم ]ءاكها[! 

بابفى يمي الؤع وهدا يه، البال شغل وهوغلبه ؛ الكلم، ثم ]رابعها[ن 
_ارالثقااالغزل؛

مناليسير إلا والشرب والأكل الوم امتتيغ وهو الشغف، ثم ]حامسها[! 
الموت•أوإر التوسوس، أوإل المرض، إل دللث، أدى وربما ذللشر، 

•أصلا المحية تناهي في منزلة هذا وراء وليس 

الأصام:موبعسم.)١( 



— ٧١- المحية هي الباب مدا من س>و<ً 

عشقا[النساء أصناف أشد لفصل: 

فوجدناأكثر، النساء من والحدة الحركة ذوات في العشي أن نفلن كنا 
السكوذ؛، Jjiيكن لم ما أكثر؛ الحركات الساكة وهوفي ذللث،، بخلاف الأمن 

:ءاُاُ•

الغصوانماء.اولأ،ة:)١( 



الأءلأذواترهمف،اوايصس٧٢

١١٣^^١^ضس1حؤر١، كل{ 
تفقلت فيها؛ الكلام تحقيق عن مثلت وقد 

وقبولالإشارات، وحفه الحركات، ولطئن المحاسن، رقه دحلأوةت ا- 
.- ظاهرة صفات م تكن لم _وإن الصرر لأعراض التمس 

انفرادعلى الصفات جميل ورب حالتها، على صفة كل جمال لموام• ا~ 
حلو.ولا راتع، ولا حسن، ولا غيرمليح، الطلعة بارئ منها صفة كل 

الفراهة- أيصا — وهى فيها، جمال ®ع الفلاهرة الأعضاء بهاء لروعة! ا- 
والعتق•

محسوسولكنه عنه، به يعبر امم اللغة فى له ليس الشيء هو لخن• ا— 
يتمثلؤإشراى الوجه، مكسوعلى وهوبزي رآه، من كل باتفاق النفوس في 

صفاتهناك تكن لم ؤإن — استحسانه على الأراء فتجتمع نحوه، القلوب 
إفراداالصفات تأملث، إذا حش ويله؛ واستحسنه راقه رآه من فكل ؛ جميله- 

أحلوهذا الراني؛ نفس يجدْ المرئي نفس قي شيء وكأنه طائلا؛ نز لم 
الصباحة.مراتب 

للحلأوة،ممضل وس للروعة، مفضل فمن هذا؛ يعد الأهواء تختلفا ثم 
المفرد.القوام يفصل قهل أحدا وحدنا وما 

ذكرنا.مما فشيء شيء اجت٠اع لملاحة! ا— 

الجمال.الشاخ: 



~ ٧٣~ الأخلاق ص اياس ب تعامل 

د،لاساصامماسبممحسمة

ايْتذموم[^^ ]١٥

عتبهآحز زي إلى له، معنى لا متكلف زي من محوالتتمل ال٠ذمومت التلون 
معنىلا حاو إلى لها، معنى لا حاو ومن له، معنى لا أنه وقي التكلم،، ؛ى 
بهمما - أمكنه ما الزى من استعمل من وأما . - دللث، يوجب سب بلا — لها 

العملعيون من عين فهذا ؛ — إليه بمحتاج لا مما — التزيد ورك ، ~ حاجة إليه 
■كيعر والحكمه 

تعالىالله أش والذي حير، كل في وموالقدوة الثه وو رم وقدكان 
عنوأبعده بتمامها، الفضائل أستامحت، فيه تعالى الله جمغ والذي حلقه، على 

حمإبلا المدينة؛ أقصى في ، راحادأ أصحابه مع المريص يعوذ ت - نقص كل 
يلمسوقد حضره، إذا الثنز ؤيلبس ، ٢٢عما٠ةلولا قلنسوة ولا ثحل ولا 

مجايترك ولا إليه، يحتاج لا ما يتكلمج ولا حصره، إذا الحنزايتج مى الوني 
يجد.لا عما وحد بما ؤيتغنى إليه، يحتاج 

الراتعهالبغله ؤيركب الخس، يلبس ومرة حاما، راجلا يمشي ومرة 
حمارايركب، ومره الناقة، يركب ومرة ا، عريار الفرس يركب ومر؟ الشهباء، 
يابتا،والخبر حمر، دون التمر يأكل ومرة ، أصحابه بحص عليه ؤيردفا 

والحلواء.يالثءل٣ا والبملخ المثؤية، ، العتايىر يأكل ومره 
راجلا:ّاتناءررحاو4.)١( 
أقفلم )٢( 
ءرتا:يلأنزشمةه.)٣( 
خالفه.يركن يردي•؛ )٤( 
.الناق:أش١٧٣)٥( 



اسمذواسرنينداواةاصس=٦  ٧٤ء 

فوقسكلم، ولا إله، يحتاج لا ما ؤيترك ا، الفضلر١ ؤييذل القوت، يأحذ 
•لربه. الغضب، ييع ولا لنمه، يغضب، ولا مقدارالحاح؛ن، 

الثبات[]فصل: 

تالثجاجأآا_ هو الذي - والخان ، - العقد صحه هو الذي - الخان 
الأحلاق.يكمة عارف، إلا بينهما يمرق لا اشتاها مشتبهان 

الفاعلسله ما أو ازطل، على كان U هو اللجاج أن بينهما: والقرى 
ائم؛قولا صوابه له يلح أولم قائم، له لاح وتد ٢، ل فيه سسثإ لما نصنا 
الإنصاف.وصدم مذموم، وهذا 

ماأوعلى الحق، على يكون فإنما • — العقد هوصحة الالي — الثبات وأما 
الاصؤلراب.وصده محمود، وهدا بامحلله_، له يلغ لم _ما حقا المرء اعتقده 

عماالبحث، ورك عليه، بث، ما تدبر صيع لأنه نذين بعمى يلام ؤإنما 
اكزم؛أحيىهوأمباطل؟•

والحمق[الممل حقيقة نفصل: 

فيهيتهلوي الحد وهذا والمضائل، العناعات استعمال االعقلا: حد 
—كتابه من موصع غير في — تعالى الله نص وقد والرذائل. المعاصي احتتاص 

يعقل.لا عصاه من أو على 
ثتحأومقلةةؤمحض«وج وغالأ _ث قوم عن حاي تعالى— الله قال 

نثحىيديم ^! ٠١٠•'ؤ - لهم ممدئا - تعالى الله نال، ثم ألثبمي 
]_[.أبمم،آض 

الضروؤة.امحاله حاجات عن الزائد المحل: )١( 
والمخاصمة.الغصسبا البج; )٢( 
نشببتتحالقأه.)٣( 



الأخلاقمن الناس بم ضامل هيما سل: 

والرذائل.المعاصي امسعمال ®الحمق®! وحد 
ومرارحنون محو نإنما القول؛ قي والتخليط الحجارة وثيق التعدي وأما 

ئلجرا<.
العقلين واسطه ولا ، — آما ينا ما وهما - العقل صد فهو الحس، وأما 
اشحف.إلا والحمق 
دنيا،ولا دين في إليه يحتاج لا بما والقول العمل هو ®التحف®! وحد 

ولاولافضيله، عليهما، ولاعويا طاعه، ولا محصيه ليس مما حلق حمتد ولا 
العمل.وفضول القول هدر من ولكنه مجوذية؛ رذيله 

المرءيستحى - منهما أوالممثل — الأمرين نذين من الامتكثار قدر فعلى 
فيويحمق أحرى، في ييعقل قضة في المرء يسحق، وقد ®الئخمإ«. امم 

ثالثة.

المعارففي التصرف على القوة ووجود الأشياء، تمييز ®الجنون®! وصد 
ينهما.وامعله ولا ®الطق® الأوائل! يميه الذي وهذا والصناعايتج؛ 

حالعليه وصلحت، وافقهم بما الناس والتوددإلى الدنيا، أمر إحكام وأما 
وبعل.المال إنماء فى واكص عداه، أوما عيب أو أوغيره، باطل س التودد 

عقلا.فليس ورذيلة! معصية ص أمكن ما بكل الجاه وتثبيت، الصوُت،، 
يعقلون!لا بأنهم وأحترنا يعقلون، لا أنهم ش الله صدقهم الذين كان ولقد 
اشيامتهم حافظين لملوكهم، ، ^"١^؛ لأموالهم، مثمرين لدنياهم، ماسين 

والملأمة®.®العقل وصده! ®الدهاء®، يش الخلق هذا لخن 
®الحزم®،فهويسمى وأمه، تصاوف فيه بما ذكرنا فيما المعز كان إذا وأما 

®التضييع®.له! النافي وصده 

أكاتدل؛لءرمارةسفيالاض• ٢١)
الدارا.:ءالماسملأالإّاءة.)٢( 



النفوسنداواي والتوم ١^٥ ء ٧٦ء 

ايرةومالممثة، تدير قي والتوثط موصعه، الكلام ووضع الوتار، وأما 
السخف.ضد وهي ارالرزانة٠، سمى الأحلاق محهدْ ت يالمالمة الناس 

الجووآلامن رأى الوش لأن والجدة؛ والجود العدل من مركب والوفاء 
يعاجليستح أن ورأى ذلك، في فعدل إليه، أحن من أو به ؤق من يقارص 
يتولمرلنا ينجلي أن ورأى ،، ذلكل في فجاد المحفل، محن الوفاء عدم له يقتضيه 

ذلك.في فشجع الوفاء، عانة من 

الفضائل[أصول 

والفهم،العدل، ومحي: فضيلة، كل تتركب عنها أربعة؛ كلها الفضائل أصول 
والجود.والجدة، 

اليأضداد وص - رذطة كل تتركي عنها أريعة؛ كلها الرذائل وأصول 
والشح.والجبن، والجهل، الجور، وعي؛ ذكرنا-، 

والعمة[الأمانة : ٠٠١٠۵٥]

والجود.الحالل أنولع من نوعان والعفة الأمانة 
الأ-محلاق:في فلته ومما 

اسأمحل إنماالعق
الالعيالممل مل 

الأشياءأعسجامل 

لوم؛العالعالام وئم
المأفيدل العام وزم

ورملاق الأخويه ق

ونبفه—ؤ. إلأ ؤم 
دينييف كرى لاب

ردنو فهه ل 
--ءجورفيإي ود 

جاد:مقل.)١( 



٧٧م الأخلاق من _ LJIبه يتعامل فبما فصل: 

رورغوالجس ■دؤ " ئ?دإاوؤ الجلأك ؤب
١يورا غنت كإن همم  يورغط نى زن ٠٠

وزالخ—وفو؛—ول وى سنم بالاثكل ال وكم
دورالد يعحدثت ها نعاكضل أصول ذي 

؛- أيمحا - قاش ومما 
وحولوبماصوفهم عدل الفضائل جميع أصول زمام 
راسالماس فهوم حازها ض غينها رين نده فمن 
بإحا-هاثسالأكازالرأزبالأموثس كالا

النزاهة[حقيقة ]فصل: 

الصبر.وكيلك والجود، الجدة من تركت فضيله القس قي الزاهه 
الجودمن مركبه فضيله والقناعه الجدة، أنولع من مفرد نهمغ والخلم 

والصمدالحسد، عن متولد والطمع الملمع، عن متولد والخرص والعدل،، 
والجهل.والشح الجور عن متوليه والرب الرب، عن متولد 

والزنا،والعصب،، والرقة، ١^]،، متهات عفليمه؛ رذائل الخرص من ؤيتولد 
بالفقر.و١لهلم والعشق، والقتل، 

^^١ؤإنما والملمع، الخرص بين فيما تتولد الاس بأيدتم، لتا والمأله 
الطمع.من الضن في امئكن ما هوبإفلهار الخرصن لأف والطمع الخرصى محن 

والصبر.الخلم من متركبه فضيله والمداراة 
والجدة.العدل( مجن مركب والصدئ، 



اممفوسنذاواة واتيمؤ  ٥٣١٢!=-  ٧٨-= 

احدراصام[]فصل: 

كديإليك مل نن أف ودلك بحق؛ محدك من رجع بباطل، إليك حاء من 
ولانذا، من فتحمظ بحق؛ الث، عتفرحع فأجبته، طبعالئ، حثك إنسان، عن 

iائاإهل١عن عندك صح كلام إلاعن يجن، 
،^،-،[٥١من أقبح شيء لا ت ]فصل 

اأنواعه؟ من الكفننوعا بعيسريكون ظتمث، وما الكاJب،؛ من أنح شيء لا 
تحته.والكفننؤغ جتس، فالكدبج كفركدب؛ فكل 

القس،مهانه يولد الجبى لأن والجهل؛ والجبن الجور مى متولد والكدم، 
المحمودة.عرتها عن بعيد النفس، مهين والكنواب 

الكلام[الناس أقسام ]فصل: 

والكلابالحمير وبين بينهم نمل هو الذي - كلامهم في الناس رأيت 
أماتاثلاثة؛.يتقسمون والحشرات 
غترلسانه إلى شق ما بكل متكلم كلامه؛ أنفق فيما يالي لا من أحدهات 

الناس.في هوالأغلن، وهدا باطل. إنكار ولا حق، مم محقق 
أنهتوهم لما ودافعا حق، أنه نفسه في وقعر لما ناصزا يتكلم أن والثاني؛ 

وهوكثير، وهدا التزم. فيما لجاجا لكن الحقيقة؛ لعللم، مجحمق غير باطل؛ 
الأول.دون 

الأحمر.الكبريت، س أعز وهدا موصعه، في الكلام واصع والثالث،؛ 
راجعاسقصسم.)١( 

وليسوالسنة، الكتاب من عديدة أدلة دلت كما نفقهه؛ لا بكلام تتكلم الخوانات بل ( ٢ ) 
المعل.موصع خدا 



٩" ٧٩ً الأخلاق من الناس به بضامل غيما ضل: 

هما؟[الناس مواطولن من ]فصل: 

}لقدطالطضغاظهالخقأ 
أنيا؟[الالث راحة أكثرالناس ]فصل: 

الدم؛غاية في والآ■حر المدح، غاية قي أحدهما راحتهما؛ عغلمت، اثنان 
الحياء.ومطرح الدنيا، مهلرح وهمات 

الالذيا[L، الزهد أسباب، من ]فصل: 

لل؛م ص المالم ي ان ثواتان إلا  UjJIني اكزمب م كن لم لُ 
يشزهما وكل منه، يشفق ما وم يقظته، ش عإيه يشفق ما كل سق نام إذا 

ولاخمولا، ولا حاثا ولا أهلا، ولا ولدا لاثدؤ الحال ■_ فى فتجدْ إليه؛ 
ولأمح،ولأئ؛وهمإن.اواطاضءقل.

الحياة[تعالى.هت الله سنن عجائب، من ]فصل: 

كانإليه الحاحة اشتاJتا شيء كل أن ث للعالم . الله تدبير عجسس، من 
فوته.فما الماء في ذلك وتأمل لهر٢،، أهوو دللئ، 

الأخمرابةوُت، في و"أمل له، أعز ذللث، كان عنه الخى اشتد شيء وكل 
دونه.فما 

الناس[أحوال ]فصل: 

أرمحون،له يديتؤ أرصا عهلمر كلما الفلاة؛ في كالماشي يعانونه فيما الناس 
أميالب.له حيلنا مسميا المرء لصي وكلما 

ونكده.ملمه سطول له لكؤ، فكل يظهرؤيود، أن لأيد الم، لأن )١، 
أحنر.أي: )٢( 



التقوسوالتومآ(ذاواة )؛١^ 

ومستريح[اتدنيا  'جمسب انماقل ]فصل: 

فيهاءإنه ئال؛ من وصدق الدنيام في معيب العاقل ءإل قالت من صدق 
مستراحا.

وينهينه يحال وبما دولته، وغلبة اياطل انتثار من يرى ففيما تعيه؛ فأما 
مزإفلهارالحق.

الدنيا.فضول من الناس سائر يه مايهتم كل فمن وأماراحته• 
رأئك[عند يضرك ما وكل إياك نفصل: 

فييضؤك فيما زمانك أهل اعدة ومالسيئ، الجاليس وموافقه إياك 
الحسن، الدامه إلا بدلك تتقيد لا فانك ؛ قل. ؤإن . دنياك أوش آحراك 
ذلكفي ما وأتل بك• يتمت ز ساعدته؛ من يحمدك ولن الدم، ينفعالث، 

.مغبتك اد وفءاةيتلث، بسوء يبالى لا أنه ■ — هوالمضمون و— 
دنياكفي يضثك لا فيما زمانلث، أهل ومعارضه الجليس، ومخالفه ؤإياك 

والعداوة،والمنافرة الأذى بدلك< تتقيد فإنالث، ؛ - تل ؤإن - أحراك في ولا 
أصلا.منفعة دون والضررالعظيم؛ لالة a٠الإلى دللث، أدى وربما 

وكفى[الله أدْس تفصل: 

لكيكن ولم الله.، أوإغضامس، الماس، إغضاب س بد يكن لم إن 
ولاونافنهم، الماس فأغضمتا الحق؛ أومنافرة الخلق منانرة عن ا مندوحلار 

ولاتنافرالحق.ربك، تغفتإ 

اوب:ال1ُقة.)١( 
اذ>عوالمفر.)٢( 



الأخلاقمن الناس به ي4عا«لر هيما فصل: 

الفضائل[اصل ه بالحبيب الاهتداء ]فصل: 

واجب؛والرذس والمعاصي الجهل أمل وعظ ه؛ي المي اة الأن
روصار ٠لريةته.، وتعدى أحْلأ ممد والأكفهرارأ^ بالجفاء وعظ فمن 
ومغابملهوحندال٢ا لجاجا آمره على بالتمادي للموعوظ  Ijyc•الأم أكثر 

لامحسنا.مسيئا وعظه فيكويفي الجافي؛ للواعظ 
غيرالموعوظومخرعن برأي مشيت وكأنه - ؤلن ببروتثم وعظ ونن 

يتقبللم فإن الموعظة؛ في وأنم أبلع فدللث، ؛ - الموعوظ من يستمح بما 
ننحضرة ففي يقبل لم فإن الخلاء؛ وفي باكحشيمل٣،، الوعظ إلى فليتقل 
واللين•بالقول أمره فى الله أدب فهدا المرعوظ؛ منه يستحى 

يفعلونأقوام باو ام1 يقول؛ كان لكن بالوءذئةر٤،؛ يواجه لا . وكان 
ىلا؟!«رْ،.

،اصر عن ونخى بالمر، وأم ر ارشل ^لى 

الاممهرارتعبوسالوجه.)١( 
الطي.الغزدت الغضب. السجت )٢( 
الاحترام.المم: )٣( 
تعلقما خاصة يالنميحة؛ يواجه ما ممرا لكن أنه. تين مرنه بل •عللثا، ناوا لمس )٤( 

اراقال:الملأ؛ التوحيد-على كلمة تال من تتل حين لأصامة.؛؛؛_ كقول بأمورعامت؛ 
٢(،احد)؛،/U• صحح: والحدث اكثير. وغيرناو وثك؟ا«، إلااشأ؛ ألأإك 

(.٢٦٤٣(،وأبوداود)(،وطم)٤٠٢١٦٩واJخ^ري)
وسلم٢(،  ٥٨٤، ٤٧١٧، ٤ والبخاري)٤ ٢(،  ٢٥٩، ٤ ١ ، ٦٢)T/ أحد رواْ صحح: )٥( 

والماثي(، ٢١٢٤)والترمذي (، ٤٧٨٨، ٩١١٠وأبوداود)(، ٢١٠٥٦، ١٥• ٤ ١، ٤ ٠ )١ 
٢(.٠  ١٧س)وابن (، ٥٦٠٤ ١ ، ٦٠٢ ١١٧، ١ )٠٦٩ 

٥(،٩ ٠ ١ و) ( ٥٦٧٨والخاري)(، ٦٠٧و)أ/ ( ٨٧و)ئ/ ١( ١ ٢ ا/ أحد) روا٠ صحح: )٦( 
ماجهوابن (، ٢٧٠)١ والت٢ِطي (، ٤٨٠٧)داود وأبو (، ٢٥٩٦٠، ٢١٦٥)وملم 

(٦٠٦٨٨.)

(.٤٨٦٠٥(،وابرداود)١٧١٠٤(،والخ١ري)٩٦(،وLم)١١٠١ّحح:رواْأصد)'؟/ )٧( 



الآءلأقياسونييناواأسس ٢٨٢ 

ظغلثقا تعالى؛ ومحال ال٠اللأ٢،. حوف ، بالموعغلةل١ يتخول وكان 
[.١٠٩مىمإك-ه لأممتؤأ آثتاف 

محيلين محلا تعالى؛ الله حدود من حد محي تجب محإنما والشدة؛ الغانمله وأما 
لاإقادرعلىإةاجالخد_حائ_.دلك 

محعلمن على - النسيء بحضرة - الثناء ! - أيقا - الوعظ محي تثع ومما 
إلامحقه المدح لحب أعالم وما الخير. عمل إلى داعيه محهدا محعله؛ حلاف 

المقاتلورغ أن يجب ولهدا الثناء؛ سع من به يقتدي وهوأن وحده؛ ندا 
الخضمحي ؤئرعب غترْ، عن اJأثور القيح عن -امنها نفز والرذائل 
ملف.بما ؤيتعظ تقدمه، عمن المتقول 

إليه[غيره يجذب شيء لكل 

من- محيه شيء كل فوجدت فكرتي؛ فته وءلالت الماء، دون ما كل املت 
كفياته،الأنوج من عررمعيره يخلع مي-أن طعه-إن حي-من وهمر حئ، 

النامحْسوترى محضلأء، الناس كل لوكان يود الفاصل فترى صفاته؛ ؤيلبسه 
اوأناؤيقول! عليه ذكرشيثايحفى من كل وترى شتّاء، الناس يودلوكان 

١له موافقين الناس لوكان يود مدم، ذي وكل أمركادا*، أفعل 
نوعيته،إلى أحاله بعضن عالي يعصها محوي إذا العناصر؛ محي ذلك وترى 

ورطوبةبالماء والشجر التب-امت، تغدي ومحي الشجر، تركسس، محي ؛، liiوترى 
إلهلا ومال.برْ؛ دللث، مختئ محاق نوعيتهما! إلى دلكر ؤإحالتهما الأرض، 

إلاعو.

مندآحر•محن يتماس ثتخدل،ت )١( 
والترمذي(، ٢٨٢١)وسالم (، ٦٨)والخاري )ا/'\'\*آ(، أحث رواء صحح: )٢( 

،يالمءمعت،اصا،وسالأصحءاأك.)٣( (. ٢٨٥٥)



٨٣" الأخلاق من الناس ب4 يتعامل فيها فصل: 

المخلوقات[تماؤت ث لعاش الله عفلمة ]فصل: 

شبهاآحر يشبه أحدا ترى لا ثم الخالق؛ كثرة تعارت الله ؛ jjJعحب من 
هلعاما؛ الثمانين ودلح عمره محنال من مألت وقد فرق! فيه بيتهما يكون لا 

لكلبل ءلأ؛ رن فقال واحدا؟ شجها ٢ لهدْر مشبهه حلا فيما الصون رأى 
ذلك.يعرف العالم في من كل ونكدا فتف\اا. صوؤة 

القدؤة[دلائل من 

فإنهعليهات بصرْ تكرر ومحتال المركبات، الأجسام وحمح الألأت تدبر من 
ولاالنفس، تعريها فيها مروقا بعض من بعضها ؤيعرف بينها، ما يميز حتتئد 
تتناهىلا الذي الحكيم العزيز بحال فبلسانه؛ عنها يعبر أحد يقدر 

مقدوراته.

]فصل:الآضداكاس[

إلامنها يحصلون لا فاسدة؛ آمال عليهم غالت قوم الدنيات عجائب من 
الأقواتغلاة يتض كمن آحاد؛ والإثم الهب ثم عاجلا، النفس إمماب عر 
الضررفيها الش الأمور يحص يتمص وكمن الناص، هلاك غلائها في التي 

لهلايعجل دلك ص يزمل ما تأميله فإن ؛ — متفعة فيها له كاسي ؤإن — لغيره 
فلوتكوئه؛ تعار الله علم ر ليس بما دلك من يأتيه ولا وقته، فبل دلك 
حإقئنفه يتعب ولم والفضيلة، والراحه الأجز لتعجل والرخاء الخير تمص 
مضة؛.بلا الأخلاق هذه لفساد فاعجيوا فوقها؛ فما عين 

•حزممحمحي ابن زمن في الموجودة أي: )١( 



الآءلأىواثومؤ،ذاواةاصس٨٤*ء 

الماهيةوفداوايأدواء١^^ م X ضل 
انمجب[]علاج 

فيهما فلممتس مضائاله أعجب فإذ عيوبه؛ ز فليقكن بالعجب اشحن من 
عيبلا أئه يقلى حتى — جمله عيوبه عليه حمت فإن الدنيثة؛ الأخلاق من 

عيونا،وأعثلمهم نقصا الناس أتم وأنه خ الأيدر إلى مميبته أن فشالم ؛ فٍه. 
سأشد عيب ولا جاهل، العقل صعيف أنه ذلك وأولر تمييزا؛ وأضعفهم 

والأحصئنعها، في ومعي فغايتها، ه نفعيوبر مؤ من هو العائل لأن هذين؛ 
لأنهؤإما فكرته، وصعما وتمييزه عالمه لقالة إما ه؛ نفعيوب يجهل هوالذي 

الأرصى.في عيب أشد وهذا ؛ خصال عيوبه أن يقدر 
فسن،وامملم، والرقة واللاٍلةأم ا بالزنبمخرون كثين الاس وفي 

المخازي.هد0 على وبقوته له، الّحوس هذْ يتأتى 
اللهصلوايتؤ الأنيياء حاشا _ نقص س إنسي يسلم لا أنه شما• واعلم 

السخفس وصار سقهل، فقد ه نفعيوب عاليه حمت، فمن ؛ — عاليهم 
ال؛حيث، الفهم؛ وتلة والعقل التمييز وضعمؤ والخثة والثذااة والصعة 
الدناءة؛س منزله تحته ليس وو*بث الأرذال، س مجتخلفث عنه يتخلفن 

وعنبها، الإعجاب عن ؛ن.للثإ والاشتغال عيوبه عن يالحح، ه نففليتدارك 
الأخرة.ولاش الدنيا في لاتمث، الش غيره عيوب 

منهاالمرء يسمع بما الاتعاظ إلا خمحله الناس عيويتإ لملع أدري وما 
أي:دائ*ة.)١( 
حميدة.حمال ت اي )٢( 
اللواط.سطت: )٣( 
عواممةوتسير.ثر: )٤( 



ءً" ٨٠-ومداواتها الفاسدة الأخلاق اداوء في ضل: 

•- وقوته تحار الله بمحول منها- فته ما رإزاله ويسس مجتنبها، 
اجتنابهوالواجب أصلا، يسوغ لا تمير فعيب الناس؛ بعيوب النطق وأعا 

نكستامحسل أوعر الثعسس،، بمداحاله الأذى عليه يتوغ من نصيحة في إلا 
إرارع للمعجبات يقول ثم ؛ - ظهرْ حلف لا - وجهه في فمط المعجسا 

منوبين نفلث، بين تمثل ولا عجبك، داؤيت فمد عيوبها متزت فإذا نملث،، 
تقليددم وتد الشر، لأهل مهئدا وتكوف الرذائل، فتشهل منها عيوبا هوأكثث 

أفضلهو من وبين شلث، بين مثل لخن اكر؟ا تملئيأهل فكيف الخير، أهل 
عليكيولد الذي القبيح الداء هدا من وتفيق عجبك، يتلف فصثد منك؛ 

اصتخففتفإذا متك. خر هو من — شك يلأ س وفيهم يالناس؛ الأّتخفاف 
ثقتتثن ؤءثرؤأ ؤ يمول؛ تمار الله لأن بحق؛ ؛لث، استخموا حق بغير بهم 

عر؛!؛، ، للا،سخفافأهلا تكون أن نمل؛، عر فتولد '٤[، ]الثوري؛ ه ت؛لها 
فضيلة.س فيلث، ما وطني الله. مشت، •ع الحقيقة، 

أضاليلوفي بخاطرك، تغل نوء فكرة كل في ففكر أعجبته؛عقللي،؛ فإن 
حيط..عقلاائ، يقص تحلم فإنلث، يلث،؛ الطاتمة الأماني 
كلوفي سنها، ولا واحمنلها >سمهلاتلث،، ش فتفكن يآرائلث،؛ أءجست، ؤإن 

أنت،.وأحطأُت، غيرك وأصاب تقديرك، بخلاف فخرج صوابا ندرته راعا 
بصوابه؛رأيلث، مقوط يوارف أن أحواللي، فأقل دلل؛، فعلت، إن فإنلث، 

كلونكدا صوا؛لث،، س أكو حطأك أن والأغلن، م ولا للث، لا فتخرج 
٠— عليهم الله النسن_صلواُت، يعد الناس س أحد 

معاشلثجوفي تقصيرك، وفي معاصيلثج، في فتفكن أعجبته؛عمللث،؛ ؤإن 
ناتلثج؛ح عر ؤيعفي حيرك عر يغبب، ما ذللشا من لتجدل فوالله ووجوهه؛ 

بماس•؛وادزت ا  ١١



ائنضسنداواة ١^٢٠^^ = ٨٦

لنمك.تنقصا العجب من وأيدل ذلك، من حينئذ همك فليهلل 
اللهمى موهيه وأنه فيه؛ لك حصله لا أنه فاعلم بعلمك؛ أع1حتث ؤإن 
دلكينسيك فلعله يخعله؛ بما تقابلها فلا تعالى؛ ربك لياها وهبك مجردْ 

وحفظت،.علمت، ما نمال ^، ULpتول. بها ؛، JL_«Jيعلة 

والذكاءالحلم أهل من وهو — طرف، بن عبدالملدث، عن أحبرُت، ولقد 
ال- عفليم الحففل من حفل ذا كان أنه - اليحثر وصحة الأحوال، واعتدال، 

بهفمث البحر، رك_، وأنه ، — استعادته إلى يحتاج شيء سمعه على يمر يكاد 
لمشديدا إحلالا حفظه بقوة وأحل يحفغل، كان ما أك؛ر ام أنشديل. هول، فيه 

يعد.الذكاء دللث، يعاوده 

له،قدر لا ما إلا أحفظ كشت، ما ذهج، وهد منها فأقمت، عله؛ أصابتني وأنا 
أعوام.بحد إلا عاودئه فما 

والإكابالقراءة في يجدون العلم على الحرص أهل من كبرا أن واعلم 
لوكانأنه العلم ذو فليعلم حفثا؛ منه يرزقون لا ثم والهليم،، الدروس على 

مكانفأي تعالى؛ الله من موهيه أنه فصح فوته، غيرْ لكان وحده ؛الإكياب، 
سواستزادة تعالى، لله وشكر تواصع موصع إلا هذا ما هنا؛ ها للعجسؤ 

ملبها.س واستعادة نعمه، 
الذيالعلم أنولع من وجهلته عليلث، حفمح، ما أف مح، - أيصا - تفكر ثم 

مكانفاجعل i^،؛ س تعلم مما أكثر فيه بنفاذك أعجبت، والذي به، تختص 
أعلمكان فيمن وتفكر أولى، فهو لها؛ واستقمبمارا لتملث، استنقاصا العجكج 

حينئذ.منلث،،تجدهمكثيرا؛فلتهذنفنلث،عندك 
عليلثإفلعلمالث، منه، علمت، بما تعمل لا وأنلث، ؛علملث،، إحلأللث، فى ويفكن 

،.١ ل عالما تكن لم لو للت، أماللم كان ولشو حيتثذ، حجه 
الأيام.من يرنا يتوب فلعله حال؛ كل على للمد خر العلم بل )١( 



= ٨٧ص ضل:ضاداوءالآحلأقامماسةوشاواضا 

فليمطوأعذر؛ حالا وأحن منك، أعقل - حينئذ - الجاهل أن واعلم 
نيبمس.

كيرلا الش المتأحرة؛ العلوم من ب بنفاذك يعجب الذي علنك لعل ثم 
منأجو علمه من إل حنثي فانظر ، - مججراْ جرى وما فيها-كالشغر حصلة 
عليك.منك فتهول والآحرة، الدنيا مراتب فى علمك 
تللث،في انفلر يم منك، أش«،ع هو فيمن فتفكر ثجاعتلث،؛ أعجبت ؤإن 
معصيةفي صرفتها كت فإن فيم تعالى؛ الله منحك اش النجدة 

فىصرفتها كنت ؤإن لها، ثمنا ليس فيما نفسلئ، بذلت لأك أحمق؛ فأنت، 
بعجيلث،.أنديها فقد محناعه 

عددمن نتصيئ عشن، إن وأك بالشيخوحة، ءنلثإ زوالها في تفكر ثم 
أهلفي منه أقل ءلائفة في العجن، رأيت، ما أني على صعئا؛ وكالشز ااعيالا 

وعلوها.ورفعتها أنفسهم نزاهة على بدللث، فامتدللتإ الشجاعة، 
وJذلرائلث٠،وأندادك مخالفيلث، فى فتفكن دنياك؛ فى بجاهلث، أءأصث، ؤإن 
ولعلهمفيه، أنت، فيما أمثاللئ، أنهم فاع^إ ثماط، ء وصعقا أحناء ولعلهم 

وأحلافهمأنمهم في وحسامتهم رذالتهم لفرط بهم التشبه مجن يستحيا ممن 
•لك ذكرت مجن فيها ثاركلث، منزلة ثكل فاّبهى ومنابتهم، 

فيحدا بعيد وهذا - عيك مخالفن، ولا كلها، الأرض ماللثؤ كشتؤ ؤإن 
مساحته؛وصيق فكه على كله الأرض معمور ملك أحدا نعلم فما الإمكان؛ 
فيمافتفكن : المحيط. الفأنم، إلى أصيف إذا فكيف غامرئ؛ إلى بالإضافة 

له!فقال ، __ لشربه ماء فيه بمدح يحضرنه دعا وقد " للرشيد السماك ابن قال 
تتاعهارا،؟أن ترضى كنت، بكم الشزبه؛ هذه لومنعت، المؤمنين، أمير ايا 

حروحهامنمتؤ فلو المزمنين، أمير يا ناله؛ كله. بملكي الرشيل.؛ له فقال 

•مناعيا؛تشتريها )١( 



الآخملأفواسوهمنواواةاسوس™٠ ٨٨"= 

أميريا ئالت كله. بملكي ت1لت دلك؟ من تفتدي أن ترصي كنت بكم محنك؛ 
ماءا®.شربه ولا بوله لايساوي أتغشهلأ١ابملك المومجتين، 

هه•السماك ابن وصدق 

رجلوهو — ، الئودازر مجلك أن فاعلم كلهم؛ لمين المنلك كنت ؤإن 
ملكك٠من أومع يملك — جاهل العورة مكشوف أمولرذل 

فيهامتعمالت إذ بحق أحدثه ما فلعمري بحق®! أحدته أنا ١٠فلت؛ فإن 
الرذالة؛ حاله فهي حالك؛ من فاصتحز فيه، تعدل لم ؤإذ العجب، رذيلة 
مها.اشحب يجب حاله 

ماقطكل في فانظر العجب؛ مراتب أموأ فهده بمالك،؛ أعجبت، ؤإن 
ذكرت،من فيها يفوثلث، بحالة تغتبهد فلا منلئ،؛ أغتى فهو خميس، 

تخرجهاأن إلا يها تتغع لا أحجار لأنه حمق؛ بالمال عجثلئ، أن واعلم 
زالوربما ورائح، غاد _ أيقا . والمال فق3ل.، وجهها في بنفقتها ملكلث، عن 

غيرك.د ورأيته_سه_في محلث، 
يهواكقة ثاخئ.إ، هدا بمثل فالعجمت، غووك؛ يل. في يكون ذللث، ولعل 

وصعفإ.غروث 

إثباته،من نحن نمحي مما عليلثج؛ يولد فيما ففكر بحنلثؤ؛ أعجب،ت، ؤإن 
كفاية.ذكرنا وفيما السن؛ فى ؛دحوللثخ عنلث، ذهب إذا منه أنت وتتحى 
فحسيا إياك أعدائك، ذم في ففكر للأ،؛ إحوانك، بملح أعجبته ؤإن 
أسقطمنزله ولا فيلث،، حير عدوفلا للث، يكن لم العج-ب،؛َفإن عنلئ، ينجلي 

نعمهءتاوْ تعالى لله ليس من منزله إلا فليسمت، له؛ عدو لا من منزلة من 
.الأه_ ءليها-عافانا يحسد 

ممط:س.)١( 

الثري.الودان: )٢( 



٨٩سونداواتهااثفاسدة الأخلاق اداوء في سل: 

اطلاعهموتمثل الناس، إلى ظهرت لو فيها ؤفؤ عتوبك؛ امتحقرت فإن 
سَمكان لك لكنت إن س نقصك هدن وتعرف تخجل، فحينثد عاليها؛ 

. .)١(
•-

امتزاجمن الأحلاق وتولد الطائع تركيب كيفيه تعلمث، إذ بأنالث، واعلم 
أنعلى — يفين وقوفه — ذلك س متقفه النفس؛ في المحمولة عتاصرعا 
لكانغيرك لومنحها تعالى الله من مح وأنها فيها، لك حصله لا فضاتللئخ 

بهاعجيلثؤ بدل فاجعل وهلكث،؛ لعجزت لث، نفإلى وكلث لو وأنلئ، مثللث،، 
بالمرضالحميدْ الأخلاق نتغير فقد زوالها؛ من ؤإشفائا لياها، لواهلث، شكتا 

وبالهزم.وبالغضب وبالخوف، وبالفقر 
يالتعاصياشم س بلنا ما لزوال تتعرض ولا منحتإ، ما مغ من وارحم 

فممدزأوحما؛ خصاله - وهالث، فيما لنفسلثإ- تجعل وبأن تعالى، وامها على 
واجلأ.عاجلا فتهللث، عصمته عن امتغست، أنلث، 

دللث،فولد شديدا؛ الهلحال في ربوا على ولدت شديدة علة أصابتني ولقد 
فيه؛نفى حاسبث، أمجنا ، والترقل الصر وقلة الحلق وضيق الضجر س علي 

أنعندي وصح لطعي، مفارقتي بن عج؛ي، واشتد حلمى، ندل أنكرت إذ 
صده.تولد مد إذا الفرح؛ موضع اللحال 
أعجبتالذي خذا لأن ذكرنا؛ ما كل من أموأ فهذه ثساك،؛ آعجبته ؤإن 

آخرة.ولا دنيا فى أصلا له فائدة لا به 
ااخرتلت،؟ في أويتفعالث، عورة، ^٠ أويستر جوعه، عنلتج ^٠^ هل وانغلر• 

نالتهممن — منه هوأعلى فيما وربما — نبلث، في يساهملئ، من انظرإلى ثم 
الئنكت:مج.)١( 
الدش.الأزق:)٢( 
)٣(



الصحابةمن الفضلاء ولائه ثم الخلفاء، ولائه نم .4، الأنماء ولادة 
التابعةولادة ثم والقياصرة، الأكاسرة من العجم ملوك ولادة ثم والعالماء، 

تدليما يمثل يدلي ومن وبقاياهم، عبرايهم فتآمل الإسلام؛ ملوك وسائر 
السموءلغاية قي وثلمهم حساسة، الكلايط أمثال تجدأكثرهم دلك؛ من به 

فيهاهم بمنزلة تغشط فلا المدمومة؛ بالصفامحت، واكحر والتبدل والإدالة 
أوفوقالثج.نفئرازك 

ولأطهخمور وسنيه فثامحا كانوا بهم تفخئ الدين الأباء لحل نم 
ظلمافأنتجوا والجور، بالفللم أيديهم الأيام أطلمتؤ ؛ ومحوكى ومتعبثين 

يومعليها والندم إثمهم ؤيعئم الأيام، على بدلك عاوهم محقي مححه وآثارا 
الحساب.

العيبفي داخل دلك من يه أعجبت الدي أن فاعلم كدللث،؛ كان فإن 
^^لخزيوالحاروائنار،لأفىالإءجاب.

تكنلم فصالهم-إن من يدك أخر فما الفضلاءإياك؛ بولاية اء٠أبتا فإن 
أمحسنا- تكن لم _إن والأخرة الدنيا في محالث، غناهم أثل وما ا فاصلا- أنت 

لهوأسجد حتتث، ؤإسكنه بيده، تثالى الله حلقه الذي أولادآدم كلهم والناس 
كافر•وكو قاس وم معب م وفتهم ؛ ٣٥١معه أفل ءا ولكن ملائكته، 
ممسبهولا تعار، ريه من يمرمحه لا آبائه فضل أن في العاهل فكر ؤإذا 
للإعجابمحنى فأي ماله؛ ولا ه نففي يفضله أو بسعده هو يحزها لم وجاهه 

وبجاهحارم بمال كالمحجس* إلا بذللث، المعجب وهل ا فيه؟ متفعه لا يما 

اليمن.ملوك اكابة؛ 
اس.المرات: 

تجدهم.تلمهم: 
أملم.لواط.والأت أهل لاطأ: 

حمم،تحض•



="٩١■=ضل:فياداوءالأسقامماسالةوشاواي 

أمثالهاتفى العامة تقول وكما لجامه! رأسه على كان تبق لغتره وبفرس غيرْ 
أيه«لمدكاء »كانمزثزهو 

هدلأنه سقوطك؛ تضاعف فقد الامتداح؛ إلى العجب يك تعدى فإن 
فكيفبحق؛ امتدحت إن هذا العجب؛ من فيك ما مقاومة عن عقلك عجز 

النيعإ ِ لهب وأبو وأبوإبراهيم نوح ابن كان وقد يالكدب! امتدحث إن 
الدهحلق أفضل من الناس أثرب - وملم ؤابرضأ نوح وعلى علته الله صر 
وهدبدلك! انتفعوا فما اتياعيم؛ في كله الشرف وممن آدم، ولد س تعار 

،- مسلم وأبي كزياد - الدنيا رياّة ر الغاية س رثدة لغير ولد فيمن كان 
مثلفي ذكرْ عن نجثه س كبعض الحقيقة؛ عر الفضل في نهايه كان ونن 
آثاره.والافتداء)حبو يحبه، تثار الله إر يتقرب ممن الفصل؛ هذا 

ملثاوالثورأقوى والحمار البغل أن فتفكرر جملثا؛ بقؤؤ أعجمت، يإن 
للأثقال.وأ-فز 
هذافي يفوقاناك والأرنب الكلب أن فاعلم يخمتك أءجيتا ؤإن 
ناطق!.غيئ فيها يفوهه بخصلة ناطق إعجاب العجسبا العجس، فمن الباب؛ 

فضلا؛الناس مائر عر لها ظن أو عجتا، ه نففي قدر من أن واعلم 
محبميية؛أو دمل أو وحع أو نكبة أو هم من يدهمه ما عند صبره إر فلينفلر 

المجذومينص — البلاء أهل حميع أن فليعلم المحبر؛ فليله ه نقرأى فإذ 
•التمييز- في طقتهم المابرين-أفضلئه-ءفىاحر من وغيرهم 
ذكرنا؛ما على فيه بق يبشيء يأب لم أنه فليعلم صابرْ؛ ه نفرأى ؤإن 

مزيد.ولا لهم و ا مأو دللث،، في محهم متأتم إما هو بل 
بدكر١^٠أ٠يرقى ألكلحصي، المطبوعات' يعفر قي )١( 
أي:حفةالبمي.االرثانة،<.)٢( 
ؤباش_ الأ>اف_ء؛ادا -اقط مرض الغدام: )٣( 



الآءلأىواتوهماداواةاممنوس٩٢

أوأوماو نمة من الثت ا حولهل فيما أوجوره وعدله صمته إلى لينْلر ثم 
منيلزمه فيما مقصره ه نفوحد فإن جاه؛ أو صحة أو أتيع أو حووأ 
العدلأهل أن فليعلم العدل! في ا حاتفهل ووجدها تعالى، لواه؛ه الشكر 

■منه أفصل س هوفيه مما أكثر لمخولن ١ من ■■ الحنة واليرة والكر 
لعالمهألتة؛ الع«»ب عن بعيد فالعادل للعدل؛ ملتزمجه نمه رأى فإن 

بينهوالاعتدال الدي - التوثط والتزامه الأخلاق، ومقادير الأشياء بمرانين 
الإفراطجنة إلى مجال فد بل يعدل؛ لم أعجبه فإن ؛ - المذمومين العلرفين 

منأمره تعالى الله خوللث، لمن ، ال٠امحةل وسوء ا التعثسل أن واءلم 
لأنالعقل؛ وصعم، الهمة ودناءة النفس خامة على يدلان رعتؤ' أو رمح، 

فيونذلرا؛ْ القوة في أكفاءه يغلم؛، إنما الهمة العالن الشس الرفح العاقل 
المنعة.

وزذالهالبع في سقوط اوعارصةرا"ا، يمكنه لا ض على الأستطاله وأط 
وعجزومهانة.والخلق، الض في 

أوبرغوث، بقتل أو جرذ بقتل سجح من بمنزلة لهو دلك فعل ومن 
وخامة.ضعه بهيا وحنلث، يملة، ا ؤ؛١ 'خ

سجش!،إذا الأسد لأن الأمد؛ ؤياصة مجن أصمب، الأنفس د>\>ن\ أن واعلم 
يوضإليهومكنه.حوله؛ )١( 
الخدم.الغزل: )٢( 
يلادة.حاثته: )٣( 

والئير،يءٍراللريقانمحح.التمف^؛)٤( 
الممالوكٍن.معاملة مرء ال٠ااك٠: مرء )٥( 
اي:ظلاسلأِثهردالإساءةإس.)٦( 
الثنقلأالمك:)٧( 



٩٣~ ونواواتها امماسدة الأخلاق اداوء مي ضل: 

لم— نجت -ؤإن والنفس أمن الملوك؛ لها سخدها الش البيوت في 
شرها•يزمن 

العجبؤآثاله[شرات ]فصل: 

وهد0واكعالي، والنخوة والكير والزهو التيه عنه يتضع أصل العجب 
الناس.أكثر على بيتها القرى صعب وليلك متقاربة؛ معان على واقعه أسماء 

بعلمه؛معجب فمن قنا،y؛؛ المعجب نى لفضيلة العجب يكون فقد 
برأيهمحنا وص فيرتفع، بعمله محجمنا ومن الناس، على ؤيتعالى مكفهر 

حالهوعلو بجاهه معجسا ومن فتتية، بنسبه محجسا ومن غيره، على فتزهو 

الضحك،مواضع في الضحك عن ينوم ترام أن العج-ثات مراتب، وأتل 
نذادنياْ،َوعس_ا أمور من له لابد فيما إلا الكلام وعن الحركات، حفة وعن 

الواجباتالاهتصارعلى محبيل على الأفاعتل هذ*ْ ولوفعل غترْ، عتب بن أقل 
دلكيفعل إط ولكن لحمده؛ وموجبا فضلا دللئ، لكان الفضول؛ ورك 

وءإنماالدم، استحقاق بدلك له فحصل ه؛ بتفؤإعجابا للناس، احتقارا 
يكنولم الأمر زاد إذا حتى ثويءأم ما امرئ لكل محانما الأعمال؛التيايثر، 

للكرس حدث حيدت عقل ولا حمه، العجسا توفية عن يحجبا تمييز هناك 
زادإذا حش العاملة؛ وفي بالكلام واحتقارهم بالناس الأستخفافج ظهوو 
بالأذىالناس عر الأّءلالة إلى ذك رش والعقل؛ التمييز وضنف ذك 

لنفسه،الaلاءة واهتضاءأم والهلغيان، م والظلوالتحكم والأيدي، باللسان 
والغرور.ياكغوة بماب بمم• ، ١١

(،٠٢٢  ١١وأبوداود ١(،  ٩٠٧وسل؛)(، ١١والخاري (، ٢٥أحمد)ا/ رواء صحح: )٢( 
٤(. ٢٢٧ئ-بم)وابن واص)هص، (، ١ ٦  ٤٧والترض)

اسق.الاتقاء:)٣( 



اثنفهسنداوات راوا،هوني 

زنصه[امتدح ذلك على يقدر لم فإن ، — ذلك أمكنه إن — لها والخفؤع 
•بهم والاستهزاء الناس ذم على واثصر بلسانه، 
سوندا ا المعجب في فضيلة ولغير معي، لغير اشب يكون وقد 
ومحيرا؛ ،رالتمترك" عامتنا يميه وهوشيء الباب، هدا في يم ما عجبس، 

ننوهوعجن، الرجال؛ من عقولهن س قريت، عقله وفيمن النساء في نراْ مجا 
رفيع،سج، ولا حال، عالئ ولا شجاعه، ولا علم، لا - أصلا حصله فيه ليس 
هذهلأن كله؛ دللث، س صفر أنه — دللئ، *ع — يعلم وهو ، — يهلغيه مال، ولا 

حفلأدنى له من فيها يغلط ؤإنما بالحجارة؛ يقدف، س فيها يغلط لا الأمور 
منها؛القصوى الغايه قد أنه . العقل صعيم، كان إن . يتوهم فربما منها؛ 
فيمميىأ٢ا نمت، له كمن أو كامل؛ عالم أنه يقلن فهو علم؛ من حفل له كنن 

ابنكان لو فتجده في رفعاء . أيصا _ يكونوا لم وتجدهم ظلمة، 
سله أو فيها ]هو[ الذي إعجابه على زاد مجا الأوتاد؛ ذي فرعون 

لهأو حاليا.^١ ؤيقتل الزبير، ؤيأبر عليا، يهزم أنه يقدر فهو فروسية؛ 
أنعلى قويا أويكون حاله، على الإمكندز يرى لا فهو زيل؛ جاه س شيء 

يردلم الصى يقرني أحذ فلو قوته؛ عن مضل موئل بيه يتوفر ما يكمإ 
ءالىم\هوو4.

لهحقد لا ممن لخن ؛ — عجتا كانوا ؤإن — هزلأء ص العجم، يكثر وليس 
فيتراه بل نجدة؛ ولا جاه، ولا محال، ولا ألتة، نسم، ولا أملأ، علم من 

كلص حال أنه وهويعلم طات؛ن، أدنى له نن لكل ئهتضثارا، ءيرْ كفالة 
سوطت:االمزانمذاول«ا.)١( 

أصتل(عريق•ممذ،ت  ٢٢١
مل:.التاول.)٣( 

.٠^^^١ ت مهتصثا ( ٤ ) 



أ" ٩٠*ء ،صلءضاداوءاصقاسسةوشاوص 

المزصحالة في دلك مع ص ثم دلك؛ من شيء ني له حظ لا وأنه ذلك، 
الكاْا.

علونفهسب عن - ولين رمح، ُي - بعضهم موال إل سب ولقد 
عيدلت حر؛ أنا ل! ئال( أن على مزيدا عنده وجدت فا الناس؛ واحتقاره 

إلاطلث،؛ أحرار فهم الفضيلة؛ هذه في يثاركلث، ترام س أكثز له؛ فقلت، أحد. 
منكشر وعر عليك نافد وأمرهم يدا، منك أطول هم المد مجن ترما 

نيادة.عنده أحد فلم الأحرار. 
لأعالإمنن ذلك في ففكرت ومراعاتها، أحوالهم متتس إر رجعت 

ماأخبث اص-،-الويلأس،له_اظمأزل عرندا لهم ^، ٧١اب 
فاستقركلامهم؛ في مرامهم ومن أحوالهم بجدوس بما نفونهم علته تنطوي 
لوأصيل؛ رأي ونمير عقل فضل عندهم أن يقدرون ألهم على ]عندي[ أمرهم 

الرفيعة،المالاث ولأداروا متعا، فيه لوجدوا تصريفه من الأيام أمكنتهم 
هاهنافن تمحّريئه؛ لأحنوا مالأ ولوممحوا الناس، سائر على فضلهم ولباف 

فيهم.العجب وسرى إليهم، الثة ترب، 
ليسأنه وص معتزصة؛ ومعارضه عجيب سغب، للكلام فيه مكاف وهدا 

عليهاستولى فد أنه ذ مى أعرى منه المرة كان كلما الفضائل س شيء 
تجدإنلث، حتى والتمييز؛ العمل ، إلأل ت فيه كمل ثل. أنه في يقينه واستمر 

الناقصوالجاهل بالصحح؛ يخران الهنافح والكرال المملبق المجنول 
بالكهول؛يتهكمون الصغار والصيارز العلماء؛ وأفاضل بالحكماع يهزأ 

اءالنوصعقة المتماونين؛ يالخقلأء يتخمون العيارون والسفهاء 

نوصالت.تشت،! )١( 
لأاخث»وس«_ملخم.)٢( 
١^١^.اسق: )٣( 
اشن:ظاعامض.)٤( 



اثنفوسنداواة واسري 

وآراءهم!.الرحال أكابر عقول يتقصى 
وأكملعقلا الماس أوفر أنه صاحيه توهم العقل مص فكلما وبالجملة 

تمسزا.

عارأنه يدري حمله منها العاري فإن الفضائل؛ صائر فى نذا يعرص ولا 
يتوهمفإنه ؛ - تل و\ئ - منها حظ أدنى له من على التل يدحل ئنْا منها، 

فيه.الدرجة عالي —أنه الممز صعيف كان حيتثد—إن 
فداوهمؤإلأ مه؛ أنجع لهم دواء فلا والخمول؛ الفقئ ذكرنا: من ودواء 
فيوثاعين للناس عيابين إلا تجدهم فلا جدا؛ عفليم الناس على وصروهم 

الفضول.على مكثن للحقائق، مجانسن بالجميع، مستهزئين الأعراض، 
وربما، والمهارشة للمشاتمؤ متعرصين — ذلك مع — كانوا وربما 

لهم*يعرصن سبب أدنى عند والمضاربه الملاطمة قصدوا 
أومجال أدنى على حمل إذا حش المرء؛ في كمينارآ، النج.-، يكون وقد 

وسترْ.ئتعه عن عقاله وعجز عليه؛ ذلك ظهر جا؛ 
يضمئما يغلبه س منهم أن الضعما؛ أهل بعض فى رأت ما قلرف ومن 

إنهوحتى المحافل، في بالعقل يصمها حتى وامرأته؛ الصغير ولدم محبة من 
بالجمالإياها مدحه وأما بوصيتها،! أتبرك وأنا مني، أعقل ُءي يمول• 

ماحاطيها كان لو كأنه حتى حدا؛ الضعف أهل في فكثير والعافية والحسن 
فيإلا هن،ا يكون ولا وصفها، في المامع ترغيب في يقول ما على زاد 

ه.بنفالعجس، عارس العقل صعيم، 

الأخلاق[وتلث إيالئ، ]فصل: 

—؛بلصاديا كشت، ؤإن — يصدقك لا يسمعك من كل فإن والأمتالاح؛ إياك 

اسرك.اوهارشة:)١( 
كصنا:حفئا.)٢( 



ار

٠١

١٧م ونداواتها الفاسدة الأخلاق اداوء يى ضل: 

معايك.أول قي دلك من منك سمع ما يجعل 
النفوس•وصعمة الثلق أهل فعل فإنه وجهه؛ في أحي• ومدخ محاياك 
نمكإصلاح ثي فلك ؛ - ممٍه في ولا بحضرته لا - أحد وذم ؤإياك 

احممارأو تكديك عر إلا ذلك س تحنل لا فإنك ا؛ والتفائر١١ؤوياك 
وشكواهتعار ربك نعمه كفر إلا أصلا ذلك فى للئ، متفعه ولا يسمعك، من 

إر.نلأيرخئك.
فيماالسا،ع لءلماع عر تزيد لا فإنك باليسارأى؛ نمالث، ووصم، ؤإياك 

فإندونه؛ عمن ومحاك إليه فرك وذكر تعار الله شكر عر ثزذ ولا عندك. 
عدك.فيما اسع من والراحه الجلاله تكسبم، سا 

الصحيح[اثعقل حكم يخالص لا العاقل ]فصل: 

تمييزْلص.أوجيه ما يفارى لا هومن العاهل 
عندك[فيما الناس ئْلمع لا ]فصل: 

ولا— لهم يبدله أن عر إلا يحمل لم عنده، فيما الهلمع للناس سسي، من 
شيئاأحدا تعطي أن أردمت، فإذا ؤيعادونه؛ ؤم؛" يمنعهم أو ، لهداراا— غايه 

وأوجي،وأنزه أكرم فهو سأللثج؛ أن تبل متلث، دللث، فليكن 
الحسد[عجائب من ]فصل: 

علمفي يغرب، اثا إنسمع إذا — الحامد تول الحين في بمر ما بدع من 

ااءام:ادءاءالفتر.)١( 
المار:الخى.)٢( 
إطاءالجمح.يمكنه لن أي^ )٤( الحكبمة. مقتضى يفارق لا أي" )٣( 



الآحلأىواسرني<داواأاصس٠٩ ٩٨"ء 

مايئن من سمع فإن أحوا. ناله ولاقاله إليه، يتقدم أنداشيءباردلم • ما— 
ا٠ناله، قيل باردوقد *ندا قال: •^٥ ندناله 

يصدونالعالم طريق 'ءالى لالقعود أمسها مست قد سوء؛ طاثئة وهدم 
الجهال.من نفلوازهم ليكثز عنها؛ الناس 

الخبيث[الطيع صاحب ]فصل: 

وقلدمثاله، حسا جخ بل الهلع؛ الخسث، س حكمته لاتتمنه الحكي؛؛ إن 
الناسأن الخيثة أنمهم قي ثصوو وقد رديثة، طثاع لدي أنوانا ثاهديت، 

رذاتلهمس مالم هو أحدا بأن أصلا يصدقون لا طبائعهم؛ مثل على كلهم 
الفضلعن والبعد الهلع اد فمن يكون ما أسوأ وهدا الوجوم، من بوجو 

التوفيق.تعالى وبالله أبدا• معافاة له لاترحي صمته هدم كانت ومن والخير• 

العدل[عظمة ]فصل: 

إذاالفلاJم وغين م ترى أك ودلك حاف؛ كل إليه بمجأ حصن العدل 
أحداترى ولا وذمه، حيتتن• الفللم وأنكر العدل، إلى دعا ظلمه يريد س رأى 
الحصين.الحصن دلك في فهواكن طبعه في العدل كان فمن الأل؛ يدم 

حيانة[الاستهانة ]فصل: 

ومنيك، بجث لا من يخوثك غد إذ الخانة؛ أنو؛ع من نؤإ الأستهانه 
كلوليس حاتن، مستهين فكل الإنصاف؛ ]بعدم[ حاك فمد كا امتهان 

ممتهنا.حامن 

بصاحبه[استهانة بشيء الأستتهانة ]فصل: 

المتاع.برب الاستهانة على دليل الاستهانة 



٠٠ ٩٩-ضل:ضاداوءالأسقاك1سدةوساواءا 

والأسار[المعاتبه ]فصل: 

قإنهوالاعتدارأ المعانة وهمات غيرهما؛ في شح ما فيهما يحسن حالان 
عداما في القح غايه ودلك الإحسان؛ وذكئ الأداديل١ا، نعديد فيهما يحس 
الحالتين.هاتين 

الفاسد[الطبع ]فصل: 

العيوبأشد أنه ولو — القيائح يعفى إلى بهلعه مال من على عتب لا 
أعانهممن أحمد يكون يكاد بل أوفعل؛ بقول يظهرْ لم ما - الرذائل وأعفلم 

عنإب الغامد العلح مغالبه تكوف ولا إليها[، ينع ]ولم الفضائل على محلعه 
فاصل.عقل قوة 

الخيانة[أعظم ]فصل: 

الوماء.في الخيانة من أشد ^^٢، ١١ش الخيانة 
شيء[كل من أغلى الدين ]فصل؛ 

حسمهيصون أن للكريم فيسعى المال؛ من الكريم على أعر العرص 
بعرضه،دش ؤيصول بنفسه، عرصه ويصو0 بجسمه، نفثه ؤيصون بماله، 

أصلا.شيئا بديته يصون ولا 

الأصاض[الخيانئ.ق ]فصل: 
الأنه ذلك: وبرئن الأموال؛ فى الخيانة من أشد الأعراض في الخيانه 

اذرم:انئت.وهماد:ضالإنثنؤ)٢( 



اثنفوسنداواة ٠^٣^ 

،- الفضل أهل من وكان مه دلك تل ؤإن - العرض في يخون لا من يوحد يكاد 
بعيدريل من إلا تكون فلا ؛ — أوكثرت تلتأ ؤإن — الأموال في الخيانة وأما 
الفضل.عن 

قاسي،[قياس يمضهم على الناس قياس نفصل: 

الأغلب،في ؤيبطل الأمور، أكثر في يكدب قد الماس أحوال في القياس 
يجوزللا الدين فى صفته نده ما وامتعمال 

المقلي،[]فصل: 

فييغص أن يتعفلم - دلك *ع — ولعله عةالهر٢،، يغص أن راض المقلد 
إلاؤيسممفلقه ماله في العص يكره لا لأنه معا؛ الوجهين في فيخْلئ ماله؛ 

المص•نهص الهمة رقغ الملح 
الفضائل[أصل ودسومم. الله طاعة ]فصل: 

فإنهوالرسول اللت أمره  ١٠على فلعتمد الفضائل؛ معرفة جمل من 
الفضائل.جمح على يحتوي 

الأمؤر[الإفراط.L،' عاقبة ]فصل: 

فيالميالغه كانتر سث ورب ونوعه. سب منه الت٠مر كان مخوف، رب 
١، التفلرل؛ إدامة س الامترابة في أبلغ إعراض ورب • انتشاره سبب طيهلّأا 

الاعتدال.ند ص الخاغ الإراط كله: ذللث، وأصل 
الأشخاص.على الحكم ني شرعيا شانا لايجعل ١^،؛ )١( 
يخرسن•)٢( 
ث:كمانه.)٣( 
إليه.النظر أدام لو معا اكتز لقب الريٍه مجالس، ما، شيء عن شخمحن ض يم ربما أي؛ )٤( 



ج١ ■ ١ ء ونداواتها اثفادة الأخلاق أداوء في ضل: 

الفضيلة[وسملية ]فصل: 

والفضيلهمذموم، الطرفين فكلا والتفريط؛ الإفراط ين ومعليه الفضيلة 
فيه.إفراط لا ،؛فإنه ل العقل حاشا محمودة؛ ينهما 

الحرم[ث الخطأ ]فصل: 

التضييعل٢ا.في الخطأ من حيت الحزم في الخلآ 
الأحوال[عجائب، من ]فصل: 

متقيحةوالرذائل ومملة، متحنة اتل الفضؤأن العحاومآ<. مجن 
.ومسحمه 

الإنصاف[طئيق ]فصل: 

تعسفه.وجه له يلؤح ُإنه حصمه؛ مكان ه نففليتوهم ، الإنصافأراد من 
وررالمق«[ارالحزم(( حقيقه ]فصل: 

والضعف_،تالحزقل؛آ وغايه العدو، من الصديق معرفه ارالحزمء؛ حد 
الصديق.العدومن جهل 

عدوك[تظلم لا ]فصل: 

الصديق،وين ينه - دللث، في - وماو يهللمه، ولا لفللم، عدوك سلم لا 

أى:إلأالقل.)١( 
ماصيعه؟ا.^-٠^؛ له يانى أماالمضيع خطه، معالجه ممكنه لوأخطأ الحازم لأن )٢( 
القس.على خفيفة متحفة: )٣( 
الحمق.الغزق: )٤( 



الأءلأقواثوهمليإاواياصس

اوش.نمل من نذا فإن قورْ؛ منه وتحمظ 
وصديقذ^[عدوك ئساوبين لا نفصل: 

أنعلى لإل لم -؛والرفعة القريب في - وصديقه عدوْ ين ساوى من 
عدوهاستخفاف على يزذ ولم عداوته؛ عليهم وسهل مودته، في الناس ريي 

أعدائه.بجملة ؤإلحاته ه، نفعلى صديقه ؤإفماد مقاتله، من وتمكنه له، 

الشر[وغاية الخير، غاية ]فصل: 

وأماللفللم. إياه تركك ومن ظلملث،، من عدوك يسلم أن الخير• غاية 
التلف•متهم قرب ئد الدين النوكى سيم فبن تقريثه 

المن نمل فمن إبعاده وأما _[i،، من صدملث، ألاتنثم الشر! وغايه 
الشقاء.عليه كتب، ومن له، عقل 

الحلم[حقيقة ]فصل: 

منهم.التحفغل سمر مسالمتهم ولكنه الأعداء؛ تقرئي، الحلم ليس 
أحد[لنكل ؤإبرازالئعم إياك ]فصل: 

فإياكلهلاكه؛ صبتا ذللث، فكان المت_اع؛ من ءنال.ْ بما فاحر من رأينا كم 
أصلا.فيه متفعه لا هوصرمحقي؛ الدي الباب وهدا 

الصمت،[ْس ملاكا أشد النكلأم ]فصل: 

أهلكهأنه — يلثتا ولا - أحدا قط نز ولم كلامه، أهلكه ممن شاهدنا كم 

احترز.يحففدت )١( 
•حقك في مه •جريؤة بدون ت أي ، ٢ ل 



ومداواتهاالفاسدة الأخلاق اداوء في فصل: 

فامكت.ظالتا حفت« فإن خالقك؛ من يمئتك بما إلا تتكلم فلا مكونه؛ 

فات[ما ثدارك يمص لا ]فصل: 

بعد.يمكن فلم وفات إلا فضيع؛ ، أمكزل١ أم! رأيت فلما 
الإنسان[محن أعظم ]فصل: 

الإنس.من نوعه بأهل محنته وأعغلمهات كثيرة، دهره في الإنسان محن 

الأدواء[أعْلم ]فصل: 

الضارةل٢،؛والأئءي الكية بالشاع دائه من أعظأ بالناس الإنسان داة 
أصلا.الإنس من التحمظ ولايمكن ممكن، ذكرنا ما كل من التحمنل لأل 

الناس[على النفاق غلبة ]فصل: 

—دلك، سمر — يجوزأ'آا لا أنه العجس، ومن الشاق، الناس على الغالب، 
محدهمإلأمننافمهمااب

الأضداد[عجائب، ]فصل: 

ييندلم تدقي: الأضداد أ>اف لأن الطائع في إن قائل: قال لو 
الفرحمن محكي المرء فنجد تتساوى؛ الأضداد نتائج نجد وقد الصدق؛ مجن 

٢،العثراتر تتير في البئضة فرط سمر يلتقي المودة فرط ونجد الحرن، ومن 
اي:أ.كنس.١( 
الثرمة.٢( 

لأجمن؛لأنجل•٣( 
اسدارهءكرة؛ ٤( 
والهفوات.الزلات العثراتت ٥( 



اسمىواتونيفواواةاصس= .١ ٤ ء

والإنصاف.الصبر عدم عند للقهليعة مسا دلك يكون وقد 

غائب[اتملبع نفصل: 

-والحذر الحزم من الغايه بالغ ؤإن — فإنه ما؛ طيعة عليه غلبت من كل 
مصرؤع

والتكذب[التيب ]فصل: 

بالكدب،الاعتدار إلى صروؤته لكثرة اللكوب؛ صاحبها تعلم الريب كثرة 
وسأسأأهل.عليه فصري 

العبد[على الشهود أعدن ]فصل: 

عليهالامتراية لغلهور وجهه؛ ت الصدق على المعلبؤع على الشهود أعدل 
لاصعلرابهلسانه؛ الكذاب على الشهود وأعدل بها. أوهم كدبة، في وغ إن 

يعصا.كلامه بعض ونقص 

اثصديق[المصيبة.قز ]فصل: 

ا. ١٠٩المصيبة مى أعظم الناكثا الصديق ش المصيبة 
عيبا؟[هوأكثرالناس من ]فصل: 

بفعله،لها استسهالا أشدهم هو بلسانه! للعيوب اصتعذلاما الناءس أشد 
غايهالثالغن الأرذال ومشاثمات النداء، أهل مافهات، في دللث، ؤينمن 
بالزمرالتعئش كأهل اء؛ والتالرحال من الخسيسه المحناعا'ت، من الثذالة 

•ماشرة.ظهر الطع لهذا أحد تحرض إذا أي؛ )١( 
بمالي.محزى: )٢( 

صيانته.باصل المية من أعظم وءاوْ يخلفج الذي الماويق في المصية اي؛ )٣( 



ءْ'اقًٍونداواتها الفاسدة الأخلاق اداوء مي فصل: 

المباحةالجمل ذوو وكاكض المجازر، قي والذادمين المحشوش وكنس 
منرمتا الخلق 1شد ذكرنا من كل فإن للدواب؛ والساسة الجماعات، لكراء 

،فيها الناس أوغل وهم يالفضائح، عيبا وأكثرهم يالقبائح، لبعض بعضهم 
بها•وأشهرهم 

الشحناء[يذهب، اللقاء ]فصل: 

فلاالقلوب؛ بملح للعين العين نظر فكأف ؛ بالخاتم يدم، اللقاء 
عندكيئوأمره ذللث، فان بعدوك؛ صديهالثج التقاء سوك 

الناس[على الأشياء أشد ]فصل: 

كلهاوأمدها والفقر؛ والمرص والهم الخوف الاست على الأشياء أمد 
ثمالمرض، ثم ، - المكروه وتويع الحبوب، من للفقي - الهم للنفس؛ إيلاما 

فيبدلالخوف، به ليطرد يستعجل الفقر أن دللث، ودليل الفقر. نم الخوف، 
المرض، ٢١بهما ليقلني يستعجلان والفقر والخوف ليآمن، كله ماله المرء 
الموت،مى أشفق إذا فيها ماله ؤيبدل الصحة، طاوسإ في )، L^jفيغرر 
ؤيقيق.ؤيسلم كله ماله لو؛دل، به تيمته عند ويود 

الهم.عنها ليعلرد بنفسه المرء فيغرر الهم؛ به لبمرذ يستسهل والخوف 
والألم[الدل أشد ]فصل: 

النفوسوأما بعينه. ما عضو في ملازم وجع ألثا كلها الأمراض أشد 
وجه.ولكليهما ، — المتلع حنل أتم،؛ - الخنل انمل«وءاتات بعص في ا  ١١

نما>ا.أثيم انس: أوغل )٢( 
الأحقاد.الحالم: )٣( 
ااءثده<<االمطوعات: بعض ولي صاويمل؛،. حمته لك، يكشف أي: )٤( 
يرو:يخاطر.)ه( 



الأءلأفواتونيفواواةصس

ذويعند المخوفات وحوأسهل ذكرنا، ما كل من أشد عندحا فالذل الكريمة 
اصة.القوس 



النضساحلأى غر|س مي ضلً 

ضلاضهرانم|ماصيى

باثظواهر[تتخدع ]لا 

وتثئهالمتظلم الباكي امترحام من له يبدو بما يحكم ألا للعاقل يتثغي 
آتهيقين عر ندا يغعل من بعض من وقفت فقد وبكائه؛ ونقبه تلويه وشدة 
الكلاماكن ّالظلومين يعص ورأيت الظلم• في المفرط المعتدي الظالم 
أنهالظرت يحمى لا من نفى إر فيسبي المثالأة؛ لقلة مظهرا التشكي معدوم 
يميلوألا جمله، التقى ميل ومغالبه فيه التست يتبغي مكاف وندا ظالم، 
الحقيوجثه بما الإنصاف يقصد ولكن عاليها؛ ولا ذكرنا الش الصفة مع المرء 
الراء*على 

العملة[عجائب من ]فصل: 

ؤإنمامحمود؛ امتعمالها وأن مذمومة، الغفلة أن الأحلأقت عجائب من 
حيحاوفي موضعها، غير في يتعملها الغفلة على هومْلبوغ من لأن ذللث، 

فدمتاالجهل، تحت، فدحلتا الحقيقة؛ فهم عن وهومغسبا التحمفل؛ يجبا 
لدلك،.

فيهيدم الذي موضحها في إلا الغفاله يمحع لا فإنه العلع؛ المتيقفل وأما 
للحلمواستعمالا الهليس عن ؤإضراثا للحقيقة، فهما والتقصيل١،؛ البحث، 

الغفلة.وذمت، التغافل، حالة حمدمحت، فلذللث، للمكروه؛ وتسكينا 

فإنوإبءلانه؛ المحبر إظهار وفي bيهلانه، الجنع إظهار ر القول، وكدللث، 

ولاوجها، لها أرى ولا ءالتغانلءا كلمت — ءالتقصي، يعل. — هتا الماطلبو'ءامتا في جاء 
شاءإن فالصواب. ، هوظاهر. ممد*وح_كما هنا التغافل لأن الكلام؛ سياق ■ع تتناسب 

العالمين.رب عناد وااعاللم القادم، الْلر في يأتي ما ويؤبمْ حالفها، - الله 



الآءلأذواترنيفواواتاصسج ١ م٨• 

نمه؛مالك عن عجزمظهرْ لأنه مدموم؛ المصائب حلول عند الجنع إظهار 
منيلزم عما و؛اءلإ الشريعة ؛ي مذموم هو بل فيه؛ فائدة لا ا أمت فأظهر 

الذيالواقع الأمر من أشنع لعله مما حلوله! لمانتوقع التأهب وعن الأعمال 
محمودا؛صده إظهار كان مذموما الجنع إظهار كان فلما الجنع؛ حادث عنه 

ماعلى ؤإتبال فيه، فائدة لا لما واطراح للنفس، مللت، لأنه الصبر؛ ومحوإظهار 
المتتآئفوفي الحال في به ؤيستنع بمود 

القس،في ومو0 الحس، في صعق لأنه فمذمرم؛ الصبر استبطال وأما 
الهلبيحة،وحبث الشر أهل في إلا تكون لا نوء أحلأى وهذه رحمة؛ وقله 
الرديثة.الثبعية النفوس وفي 

فيلما الجتع وهوا)امتيءلان محمودا؛ صده كان يقبح؛ ذكرنا ما كان فلما 
الروية.مدر وام والشفقة والئدة الرحمة ص دللئ، 

الجد؛صبور التقى جرؤع المرء يكون أن هو الاعتتدال أن بهذا فصح 
ولوالجزع، دلائل من شيء جوارحه ءي ولا وجهه في يفلهر لا أنه بمض 

يتركهلأنجح السالف،، في تدبيره اد فص به امتضز ما الفاصد ذوالرأي علم 
التوفيق.وبالله يستأنف،، فيما استعماله 

المضل.انماثف:)١( 



٠"١ * ٩ "م عنها يستر م، معرفة إلى ا1نضى تطلع مي سل: 

ؤثءائهدح اش ندتي اوقي؛ 
راضمن أو جدا، الهمة ماقط إلا أحد متهما يسلم يكاد لا أمران ندا 

مداواةعانى أو كاملا، قمعا الغضسة نفسه نوة وئءغ التامة، الرياصه ه نف
أندونها به أكتم شيء رؤية أو عنها، به ستر كلام سماع إلى النفس ثزْ 

أقطارفى بل موفه؛ الدي غيرموصعه في الؤع نذأ من عنها غاب، فيما يف،كر 
المتايتة.الأرض 
لمؤإن العقل عديم الجنون تام مجتول نهو دلك بكل اهتم فإن 

مواءمنه عنه غاب، ما كساتر إلا عنه به احتفي الذي هدا ضل لذلك؛ يهتم 
ولافرق؟ا.بسواء 

إنأرأيت، نمس، يا لنفسه؛ عقاله بلسان فليقل هوام علي احتجاحا ررد يم 
لا؟أم دلك، معرفة إلى ممشين أكنت، ءاإيكإ؛ أحفي شيكا هاهنا أن تعلمي لم 

بألتعلمي لم لو تكونين كنت، الأنكما محكوني لنفسه؛ فليقل ٠لأاا. من فلابد 
السزه؛صفة ونح القلق وألم الهم وطرد الراحه فتريحي عتلث، متتر شيئا هاهنا 

فيها،العاقل يرب، تنية؛ فاصله وأغراض حليلة وأرباح كثيرة غنائم وتللئح 
القص.تام إلا فيها يزهد ولا 

علىذكره ؤيقى البلاد، فى اممه يبعد بأن ونكئْ وهمه علق نن وأما 
الذكربأفضل دكرمت، لو أرأيت، نفس، يا لها؛ وليقل ه نفش فليفكر الدهر؛ 

ولادللث، ييثئني لم نم الدهر، انقضاء إلى الأبد أيد المعمور أقهنار حميع في 
ميلولا »لأاا، من فلابد لا؟ أم مرورأوغيهله دللت، في لي أكان يه؛ ، iiy؛

سبيلفلا مامحت، إذا ]أنه[ يقينا فلبملم ودمن؛ ذللث، صح فإذا ألتة، غيرها إلى له 
.— يبلغه لم —إذا حيا كان إن وكدللث، يذكر، لا أوأنه يذكر أنه علم إلى له 





عنهايستر ما معرفة رش اثنضس تْللع في فصل: 

الفضائلمن الاسكثار ش الخام الإناف يرغب أن يشض إنما لخن 
والمدحالحسن والثناء الجميل الذكز قيه هي من يستحى الش البر وأعمال 
.عنده مذكورا وتجعله تعالى، بارئه مجن تقربه التي فهي الصفة؛ وحميد 

تعالىوبالله الأبد، أبد سيد ولا فائدته ؛قاء على ؤيحصل يتفعه الذي الذكز 

نعمة[إليك يسدي سكرمن وجوبا ]فصل: 

أحنما بمثل له ؛القارصة ذللث، ؤإنما واجب، قرصن الميم شكر 
حثاله بالوفاء ثم ،، ر عنه الدفيع بحسن وبالتأتي ٢، بالتهمم؛أمور0ل تم فأكثر، 

ودهعلى نم؛التمادي كيلك؛ وأهل من به يتصل ولن وميتا 
ذلكوتوريث حيا، لمتا ما اؤيه مومحلي بالصدق محاسنه وئشر ونصيحته 

ؤدكلْ/وأدل عقبك 
ديتهبه يوبغ فيما نصيحته وترك الأنام على عونه الشكر من وليس 

وظلمهإحسانه وكثر غشه فقد يامحلل على إليه أحس من عاون من بل ودنيا0؛ 
إنعامهلوجحد 

منواهنآ وأقدم أعنلم حال كل على ؤإنعامه تعالى الله إحال وأيصافإن 
فيناويتق اJاظرء، الأبصار لما شى الذي تعالى فهو دونه.؛ منعم كل نعمة 

اوقابماوقارضة:١( 
الأعتطمبها.أى:٢( 
ظالمبم حل إذا أي: ٣( 
شأئا.أساعه أتل والمقمود: الجيش، فيآحر يكونون الذين هم ١لاقةت ٤( 
أى:وزرعذلكفيأولأدكوسمم٥( 
ينغ:ثهلك.٦( 
الكلم.نفاس من وندا ٧( 



الأخملأىؤاسونينواواةاصس= ١١٢ =

بهمااللذين والتمييز ال3لق ورزئنا الفاصالة، الحواس ومنحنا السامعة، الأدان 
الكواكب،س الأرمحن ؛ي وما السماوات، ئي ما لنا وسحر يخاءل؛نا، أن استأهلتا 

همالذين المقدسين الملأتكة غير شيثا حلقه مجن علينا مقل ولم والعناصر، 
أنهقدر فمن التعم؛ هذه من المنعمين نعم تءع فأين شذ؛ السماوات عمار 
كثرفقد يجوز؛ لا فيما بمحاباته أو بامحلل على لمساعدته إليه محسنا يشكر 
يشكرولم إليه، المحنين أحل إحال وجحد عاليه، المنعمين أعفلم نعمه 
بينحال ومن ، - الله. وهو أصلا- الحمد أهل حمد ولا حما، الشكر وله 

وأدىحما، شكره فمد الحق مئ على وأقامه اليامحلل، وبين إليه المحسن 
حال.كل وعلى وآخرا أولا الحمد ولله منتوش، عليه حمه واحن، 



—١  ١٣- الموصومات فهرس 

اسماد،لtنيمح،ورMام 

عالنامتزيد حفور إلا حضورك يكن فلا عالم، مجالس حضرت إذا 
فهذهتشقيها؛ أوغريه تشيعها عتره طالتا عندك بما تغن حضورم لا وأحنا؛ 

أبدا.العلم في ي٠اJحون لا الدين الأرذال أفعال 
لمؤإن حال، كل عالي حيرا حصلتا فقد النية، ندم على حضريها فإذا 

لخالقك،وأكرم ليدنلئا، أروح متزللث، في فجلوئاك، النية هذه على يحضرها 
لدينك.وأصالم 

وهي!؛ — لها لاراع — أوجه أحدثلاثة فالتزم ذكرنا، حضريهاكما فإذا 
المةأحر على ضحصل الجهال؛ مكون تسكث، أن إما الأول[! ]الوجه 

ومودةالمجالسة كرم وعلى الفضول، بقلة ءاليكا اكناء وعلى المشاهد.ة، في 
تجالس.ئن 

دللث،!تفعل لم فإن 
محاسن،الأرح هال4ه على فتحصل المتعلم، سؤال قاسال الثاني[! ]الوجه 

العلم.استزاده وهي،" حامة وعلى 
فإن؛ — تدري عما لا — تدري لا عما تأل أن المتعلم! سؤال وصفة 

البما لزمانلث، ونهئ لكلامالث،، ومغل عقل، وفله مخف، تدؤيه عما السؤال 
يعدوهو العداوات، اكتسايح إلى أدى وربما ، — لغيرك ولا للث، لا — فيه فائل"ة 
الفضولعص 

سألث،الذي أجابلث، فإذ سوء؛ صفة فإنها فضولثا؛ تكون ألا عليلئه فيجسا 
بماأوأجايك، كفايه، فيه بما يجبم، لم ؤإن الكلام، فاقهير للئه، كفاية فيه بما 

الإجابت.يعلم لا من نئع نته كانت، إذا إجايته؛ يعلم عما يسأل، ان للمد أحيائا يجوز لكن  ٢١)



اثنفوسنداواة واتولمؤ 

أعادأو ومكن، يائا يزدك لم فإن وامتزذْ؛ أفهم*، *لم له: فقل مهم، لم 
الشئعلى ضع ؤإلأ فأسك مزيد.؛ الأول_ولأ الكلام علك 

الزيادة.ءّن تريد ما على تحصل ولم والعداوة، 
جوابهتعارض أن ذلك• وصمة العالم، مراجعه تراجع أن الثالث: والوجه 

قولكتكرار إلا عندك يكن ولم عندك، دللث، يكن لم فإن بينا، نقصا ينقضه بما 
بتكرارتحصل لا فإنالث، الث،؛ فآممعارضه، حصنلئ، يرام لا بما المعارصة أو 

لكانمغل على يل تلمم، على ولا تعليم، على ولا زائد، أجر على دللئ، 
ال٠ضؤات،.إلى أدت< ريما الش والعداؤة ولخصملث،، 

علم؛بغير العلبه يءلل-ا الذي المكابر الم٠ستإأ٢اومراجعه ومنال ؤإياك 
الحقل،وصعق، الفضول، وكثرة الدين، قلة على دليلان نوء، حلقا فهما 
الوكيل.وتعم الله وحبنا الثخف،، وقوة 

أنفإياك كتاب،؛ في كلام على أوهجمت، بلسان، ؛، jLias-؛ ciJULpورد ؤإذا 
بّرهانبمللاثه تتيقن أن قيل المغالبة على الباعثة المغاضبة مقابله تقابله 
قاطع.

بصحتهعلملث، فبل لئام المستحسن به المصد.ق إقيال، عليه تقبل فلا وأيصا 
الحقيقة،إدراك عن وثبعل نسلث،، الوجهين كلأ في فّفللم ^١٠^؛ يرهان 
منإنالء لخن إليه؛ والنزؤع عنه النزح عن القلب الم ّإنال عليه أقبل ولخن 

حنا،كان إن وقبوله علما، به فتزيد ورأى؛ ممع ما ئهم في نفسه حفل يريد 
والحمدالجزيل، الأحئ - ؛، uiفعلتؤ إن - للت، فمضمو0 ح،طأ؛ كان إن أوردْ 

العميم.والفضل الكثير، 

أى:ئ-كتولأتكدرالوال.)١( 
*نيريادنعجتزءءرْوالإثقالعاليه.المنت،: )٢( 



٦١ ١٠-ء ضريساوموضوءات 

هوأعزمنك[من هناك ]فصل: 

أنكولو - الختى ؛ي ماواك ممد عندك؛ ما كتير عن بقليله اكتفى من 
أعنىحصل فقد إله، أنت تر0 عما الكسؤتأ، فى تصاون إدا حتى ، — فارون 

•يكشر فهوأعرمتل الدنا أمور من إله هخبح عما محرفع ومن يكر• منل^ 
والعمل[اسم ]فصل: 

استوفىفقد الأمرين جمع فمن به؛ والعمل الخير تحلم الناس على فرص 
تركفى وأساء التعليم فى أحن س يه يعمل ولم عئمه ومن معا• الفضيلتين 

ولميعلنه لم آحز س حيئ وهو سيئا، وآحر صالحا عملا فحلهل به؛ العمل 

الخيرتعثم عن نهى م ص ذثا وأقل حالا أمثل فيه حنن لا الذي وهدا 
إلابالمر أمر ولا شيء، منه فيه ليس من إلا الشر عن ينه لم ولو عنه- ؤبمد 

وحنكالني. بعد بخير أمر ولا شر، عن أحد نهى لنا ستوعبه؛ اس 
التوفيق.تمالى وياللر حال، وذم طح وسوء فسادا هدا إلى رأيه أدى بمن 

الشي؛ عن يهى إذا هبمن الخن كان فقال! إنسان هاهنا فاعترض 
الخكمة.تكون وهكذا يه، الأحد شديد كان أمربثي؛ ؤإذا أصلا، يأتيه 

أوه، نففى يه يأحد لا بشيء يأمر أن الحالم في شيء ُامح فيل• فد وه 
يتعمله*•شيء عن ينهى 

وهوشر، عن ثهى ولا بخير يأمر لم من منه وأنح هذال قائل كدب أوندء 
الخير.ولايعمل الشر يعمل لك ذع 

المحدسن.إطلاق من المقمود وم انصري. )١( 



الآ.ءاؤؤواثونيفإاواأ)صس

محالأبوالأسود0وةد 

عظيمفعالث إذا يك عارعلماش وتأتي خالق عن منه لا 
حكيرفآتت عته انتهت نإذا عثها عن فايهقا بتمك وابدأ 
اكييمؤينل نك مالعلم بؤممدى إذوعظت مل فهناك 

ؤإنهالمرء، عنه ثهى يما المجيء بالإنكار قصد إنما الأسود أبا اذءإن 
ؤأدأءِ،ونتعالى؛ الله قال كما ؛ أحن فقد عنه؛ يهيه سمر منه نحه يتضاعف 

[.٤٤لاو،رت: ه أنمظأ ؤدتزل الإ ألناس 
الئلقص ايهك، ص ض يكون أن وأما هذا• إلا الأسود بأي يقمن ولا 

^^الأهسهاوا؛ضوقعلضلأخرفيه.المذموم 
عنينهى أن يجب لا  ٠٠يمول؛ اما إنسمع أنه الحسن عن صح قل• وه 

ينهىلا حتى بهذه منا لو'لفر إبليس ود الحسن؛ فقال يفعله. لا من الشرإلا 
بمعروفء.يأمر ولا متكر عن أحد 

انما؟وهوقولنا الحصن، وصدق 

نماه؛ نفيبصررمد وممن به، والعمل الخير لفعل يوفقا سن الثه جعلنا 
محمدمنة على وتوفانا غيرْ، عن شغلئه نظرها إذا عيوب له إلا أحد 
العالمين.رب، آمين 

حلقهأفضل على وسلامه وصلاته وحده، تعالى لله والحمد الكتاب، تم 
آمن•الدين؛ يوم إلمحا أبدا الهناهرين وعتريه وصمه آله وعلمح، محمد، سيدنا 

الأمويأبا يض ( ١١
.- عاب ولولكن المنكر- إنكار عن الغير ئهى يكون أن وأما أي• ( ٢١







الموضوعاتفهرس 

٣٣المكارم ملاقاة على نمك وص ت نمل 

٣٣الشدة يعد الهمج يآتي نمل• 
٣٣الغادروالوني نمل: 

٣٣نحل:لأتفكزفىءدثك 
٣٤••عيونه عرف لمن هنسا • نحل 
٣٤الجفاء على الصبر أنام ت نمل 

٣٥الناس مجالمة أصرار نن ضل• 
٣٥الناس مجالة ءيومحت، أهم س نحل• 

٣٦الصالحي نحل:س4لبالأءمال 
٣٦نمل;لأوحهمطصالخا 

٣٦الأحوال عجاف س نحل: 
٣٦منه نحاعت من إلا القنم تتشم لا نمل: 
٣٦الخائن عامه نحل: 
٣٧الفاسدة العقول نحل: 

٣٧الحياة ئنه نحل: 
٣٧الأحمق وتديير العاقل تدبير نمل: 
٣٧المظان على المس أضئ نمل: 
٣٨الناس؟ على الحبي يهوذ متى نحل: 
٣٨الجهال ستار نمل: 

٣٨الئ•>اء أيام بماحيك بمن تغتث لا نحل: 
٣٨•••••••••••••••••••••• • ءلريقك•• على كان بنن إلا أمورك ني نتعي لا نمل: 
٣٨الوشاة وقبول واك نحل: 





١٢١ايموضوعات ههريس 

٥١عتربه ثنت من العيد نموت 
١٥ المتوعع................................... غير على غالتا يجرى الميز فصل: 

٥٢واسيع،، الإحواذواساهل، م ؟ ضل 
٥٢....٠..ؤا.ا...٠٠٠١٠..٠٠١.....٠١....٠١١١......٠٠٠٠٠٠الحق............الصديق 

٥٢الصاويق عتاب فصل: 

٥٢ضل:أ-م0الأصاوذا 
٥٢يحثك........................ عمن بد ولا يرياJك، لا ممن تقترب لا فصل: 
٥٢احدز.نالاس فصل:
٥٤الصيحة أصول من فصل: 
٥٥والصيحة المدانة حقيقة فمل: 
٥٥الإخوان من الاستكثار فصل: 

٥٧الرذائل أعظم من الميح محبه فهل: 
٥٧.. ٠٠....... ٠٠........... ٠٠..... ٠٠٠والميمة....الصيحة بين دنق فرق ١ فصل 

٥٨الصيحة تكرار فمل: 
٥٩له تفعله لا ما صاحبك تكألم، لا فمل: 
٥٩الأؤلميع أهل مسامحه فصل: 
٦٠بميته عن داُي«ل فلا شيئا مالك من فصل: 
٦٠صاحبك لجرح لا فصل• 
٦١فيك ليس بما مدحت إذا تهمح لا فصل: 
٦١الكداب احن.ر فمحل:
٦٢الأخلاق..........ؤ..ّّّ؟.ّبؤب.........ّ.ب.اا....... في الاس مراتب فصل: 
٦٣الصيحة أصول من فصل: 



ارفة>سنداواة واتومؤ ءء^٢٢١ 

٦٣فائدة شيء لكل محل' 
٦٤سامه ولا صديئا ممامن لا نحل؛ 

٦٥د،لا|نياشئاتواماهها 
٦٩النب في اياب سا من نحوو 

٦٩المكروه الاتحادبقرب 
٦٩المحب......................................................... دعوة نحل! 

٦٩ءنال.ك يما انع نحل* 
٦٩المحبة في الم.عياو فهل؛ 
٦٩الحية ص؛اع دلل المرة صيخ نحل• 
٧٠المرة حقيقة نحل• 
٧٠الأحبة درحات ت فهل 

٧١عشما النماء أصناف أشد ت فمحل 
١۶٢همساجاضوراماع4أ ضل: 

٧٢س:دماسس،ئهلأاس 

٧٤الثبات فمحل: 

٧٤والحمق العقل حقيقة ت نحل 

٧٦الفضائل أصول نمل! 
٧٦والعفة الأمانة فمحل: 
٧٧^امة حقيقة نحل: 
٧٨الئام احذر فصل: 

٧٨نحل:لأشيةأقبح.نالكذ.ب 





\سحٌش\3ج\ص ٩٠١٢٤ ب

٩٨اص عظمه فصل: 
٩٨خيانة الاصتهانة نصل: 
٩٨بماحيه..........باا...................ب..... امتهانه بشيء الاستهانة فصل: 

٩٩فصل:اشا-بواسار 
٩٩الفاسد الطع فمل: 
٩٩الخيانة أعقلي فصل: 
٩٩شيء كل س أغلى الديذ ث فصل 

٩٩الأعراض في الخيانه فصل: 
٠١ ٠ فاسد ماس بعضهم على الناس ماس فصل• 
١٠٠الطي فمل: 
٠١ ٠ ........ ٠٠.٠..........٠ ؤ.٠ الفضائل..... أصل ورسوله. الله طاعة فصل: 
١٠٠الأمور في الإفراط عاقبة فصل: 

١٠١الفضيلة فمل:ومطثه 
١٠١ايثزم في الخطأ ت فمل 

١٠١الأحوال عجائب س فصل: 
٠١ ١ الإنصاف طريق فصل: 
١١٠ و٠المقا *الخزم* حمقه فصل: 

١٠١فمحل:لأتظلمءالئك 
١ ٠٢............... ١٠٠٠...٠٠...............وصاليةالث، بين ساو لا فمل: 
١٠٢الشر وغاية الخير، غاية فصل: 

١٠٢ب حقيقة فصل: 
١٠٢فصل:إياكوإيرازاضاصأحد 
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