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الصغير الدأب
الرحيم الرحمن الله باسم

حاجًة، مخلوٍق لكل فإن باعد، المقفع: أما ابان قال
ٍة ولكل للُمور وقت سإبيلً. والله غاية ولكل غايًة، حاج

الحاجات وسإبب سإبلها، الغايات إلى وهيأ أقدارها،
بابلغها.

والمغادأ، المعاِش صلُح وحاجاتهم الناِس فغايُة
ُة العقل دأركها إلى والسبيل ِة الصحيح. وأمار صح

ِر اختياُر العقِل ِر، المو ُذ باالبص ِر وتنفي ِم. البص باالعز
العقول ينمي الدأب

وباالدأِب الدأب، تقبل باها وغرائُز سإجياٌت وللعقوِل
وتزكو. العقوُل تنمى
َع أن تقدر ل الرِض في المدفونة الحبة أن فكما تخل

بازهرتها الرِض فوق وتطلع قوتها وتظهر يبسها
ِة إل ونمائها ونضرتها وريعها يغوُر الذي الماء بامعون

والموت اليبس أذى عنها فيذهب مستودأعها في إليها
سإليقُة فكذلك والحياة، القوة الله باإذن لها ويحدث
ول لها قوة القلِب: ل من مغرزها في مكنونٌة العقِل
هو الذي الدأُب يعتملها حتى عندها منفعة ول باها حياة

ولقاحها. وحياتها ثمارها
ِم. ليس المنطِق وجل باالمنطق الدأب وجل منه باالتعل

أسإمائها أنواع من اسإم ول متعجمه، حروف من حرف
ٌذ متعلٌم، مروي، وهو إل من سإاباٍق، إمام عن مأخو

ٍم كتاٍب. أو كل
ولم أصولها يبتدعوا لم الناس أّن على دأليٌل وذلك
ِم قبِل من إل علمها يأتهم ِم. العلي الحكي
وأن أصيٌل عمٌل لهم يكوَن أن من الناُس خرَج فإذا

ً يقولوا ًا قول ِم باديع أن المخبئون الواصفوَن فليعل
ًا ليس وأبالغ، أحسن وإن أحدهم، يكون أن على زائد
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ًا وجد فصوص كصاحب ًا وزبار ياقوت ًا، حد ومرجان
ًا قلئد فنظمه فص كل ووضع وأكاليل، وسإموط

َع موضعُه، ُه وما شبهه لوٍن كل إلى وجم باذلك يزيد
ًا، ًا باذلك فسمي حسن ًا، صانع الذهب وكصاغة رفيق

الحلي من الناس يعجُب ما منها صنعوا والفضة،
طيبًة، الله أخرجها ثمراٍت وجدت وكالنحل والنية،

ً وسإلكت ًء ذلك فصار ذللً، الله جعلها سإبل شفا
ًا، ًا وطعام ًا وشرابا ًا إليها، منسوبا أمرها باه مذكور
وصنعتها.

يستحسُن أو يستحسنُه كلٌم لسانه على جرى فمن
إنما فإنه المبتدِع، المخترع إعجاب يعجبن فل منُه،

ُه وصفنا. كما اجتنا
باالصالحين القتداء

ًا أخذ ومن ًا كلم موضعه في باه فتكلم غيره إن حسن
من ضؤولة. فإن ذلك في عليه ترين فل وجهه، وعلى
ٍم حفِظ على أعين للقتداء وهدي المصيبين، كل

ِذ ووفق باالصالحين، ِه ول الحكماء، عِن للخ ل أن علي
ِه وليس الغاية، بالغ فقد يزدأادأ، ول رأيه في باناقص

ِه وسإبق ذلك اسإتحدث هو يكون ل أن حقه من غامط
خصاٌل وسإتحكم باه يتم الذي العقل إحياء إليه. فإنما

ٌع: اليثاُر ِة، سإب والتثبُت الطلب، في والمبالغة باالمحب
ِر، في ُدأ الختيا ِر، والعتيا والتعهد الرعي، وحسُن للخي
ً موضعُه ذلك ووضع واعتقد، اختير لما وعملً. قول
َغ المرء تبلغ فإنها المحبة أما شيء كل في الفضِل مبل
ِر من يكون بامحبته. فل يؤثر حين والخرة الدنيا أم

ٌء منه. عنده أحلى ول أمرأ شي
يحبون ما حبهم يغنيهم ل الناس فإن الطلُب، وأما
لهم تدرُك واباتغائه. ول طلبه عن يهوون ما أهم وهو

والعمل. الجد دأون أنفسهم، في ونفاسإتها باغيتهم
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ُع ل الطلَب فإن والتخيُر، التثبُت وأما وباه. معُه إل ينف
ٍد طالب من فكم ُه رش ًا، والغي وجد فاصطفى مع

ُهما فإذا سإعى، إليه الذي وألغى هرَب، منُه الذي من
ُد، ما غير يحوي الطالُب كان في يشك ل وهو يري

ِر، ِة أحقُه فما الظف الباتغاء! وأما وحسِن التبييِن باشد
ُدأ إحراز من يطلُب ما فهو اسإتبانته، باعد الشيء اعتقا
معرفته. باعد الفضل

النسان الدرِك. لن تمام فهو والتعهد، الحفُظ وأما
صواب اجتبى إذا لُه، باد والغفلُة: فل النسياُن باه موكل
حاجته. لوان ذهنُه عليه يحفظُه أن من فعٍل أو قوٍل
ُع تصيُر فإنما باالموضِع، البصُر وأما إلى كلها المناف
حاجٌة كله هذا إلى وبانا مواضعها، الشياء وضِع

ٌة. فإنا َع الدنيا في نوضع لم شديد وخفِض غنى موض
ٍة باموضِع ولكن ٍد، فاق أرماقنا يمسُك ما إلى ولسنا وك

يشبُت ما إلى منا باأحوج والمشرب المأكل من
ُء العقول. وليس تفاوُت باه الذي الدأِب من عقولنا غذا
ِم َع الطعا ِد نباِت في باأسإر ٍد غداء من الجس في البا

الذي المتاِع طلِب في باالكد العقِل. ولسنا نباِت
ِه يلتمُس ُع با ِر دأف في باالكد منا باأحق والغلبُة الضر

ِم طلِب ِه يلتمُس الذي العل والدنيا. الديِن صلُح با
الكتاب هذا في وضع ما

المحفوِظ الناِس كلم من الكتاب هذا في وضعُت وقد
ًا ِة على عوٌن فيها حروف ِة وصقالها القلوِب عمار وتجلي

ٌء أباصارها، ِر وإحيا على ودأليٌل للتدباير، وإقامٌة للتفكي
ِد ِم المور محام اللُه!  شاء إن الخلِق ومكار
نفسك تضع أين انظر

من أكثُر والعارفون العارفين، من أكثُر الواصفون
الفاعليَن.
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ُع أين امرؤ فلينظُر لم امرئ لكل نفسه. فإن يض
ًا آفًة عليه تدخل أن ُيحب ل باه، يعيُش اللب من نصيب

ًا. وليس الدنيا من باه لُه اللب من نصيٍب ذي كل ثمن
يوصُف ول اللباِب، ذوي في يسمى أن بامستوجٍب

السإم لذلك نفسُه يجعل أن رام باصفاتهم. فمن
ُه له فليأخذ أهلً، والوصِف أيامه، طول له وليعد عتادأ
ِه. فإنُه على وليؤثره ًا رام قد أهوائ ًا أمر ل جسيم

ٍة، يدرُك ول الغفلة، على يصلُح على يصيُر ول باالعجز
ِة. وليس ِر الثر ِر كسائ ومالها وسإلطانها الدنيا أمو

الثاباُر، يفوُت ما المتواني منها يدرُك قد التي وزينتها
الحازُم. يخطئ ما العاجُز منها ويصيُب

الخطأ وجماع الصواب جماع
ًا العاقِل على أن وليعلم عليه حكم ضيعها إذا أمور
الجهار. بامقارنة عقلُه
مستون مشتركوَن الناس أن يعلم أن العاقِل فعلى

ُق لما الحُب في هذه وأن يؤذي، لما والبغِض يواف
باعدها اختلفوا ثم الكياُس، الحمقى عليها اتفق منزلٌة

ُع هن خصاٍل ثلث في ُع الصواِب جما الخطأ، وجما
ُء تفرقِت وعندهن ُة. والحزمُة والجهال، العلما والعجز

 ذلك من الول الباب
ُه، وفيما يؤذيه فيما ينظُر العاقل أن أّن فيعلم يسر

باالتقاء، وأحقُه يحب، مما كان إن باالطلِب، ذلك أحق
ُه، مما كان إن ُه، وأدأوُمُه أطوالُه يكر قد هو فإذا وأباقا

ِة فضل أباصر ِر وفضل الدنيا، على الخر ِة سإرو المروء
باه تصلُح الذي الجامِع الرأي وفضل الهوى، لذة على

ُفُس ِر على والعقاُب الن ُع الذي الرأي حاض باه يستمت
ً الكلة على الكلِت وفضل يضمحل، ثم قليل

الساعة. على والساعات
 ذلك من الثاني الباب
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ُظَر أن َع ذلك، من يؤثُر فيما ين َء فيض والخوَف الرجا
ِه ُه يجعل فل موضعُه، في ٍر اتقاء ُه ول المخوِف لغي رجاء
ِر في ًا اللذاِت المدرِك. فيتوقى. عاجَل غي لجلها، طلب

ًا الذى قريَب ويحتمُل ِه. فإذا توقي إلى صاَر لبعيد
ِة، ُه أن لُه بادا العاقب ًا كان قرار كان طلبه وأن تورط

ًا. تنكب
 ذلك من الثالث الباب

ُذ هو ِر تنفي ِم البص ِة باعد باالعز هو الذي بافضل المعرف
والخوف. فإن الرجاء مواضِع في التثبِت وباعد أدأوم،
ٍر باغير الفضل طالب الفضِل ومبصُر حيراُن، تائٌه باص

ِر ٍم باغي ٍة ذو عز محروم. زمان
النفس محاسإبة

ُتها نفسه مخاصمُة العاقل وعلى ُء ومحاسإب والقضا
باها. والتنكيُل والثاباُة عليها

ُبها المحاسإبُة، أما إل لها مال ل فإنُه لها، باما فيحاسإ
ُة أياُمها كما يستخلف لم منها ذهَب ما التي المعدودأ

يرجع لم الباطِل في منها جعل وما النفقُة، تستخلُف
ِة لهذه فيتنبُه الحق، إلى حال، إذا الحول عند المحاسإب

أفنى فيما فينظر ولى، إذا واليوم انقضى، إذا والشهر
ِه، كسب وما ذلك، من في عليها اكتسب وما لنفس
ِر ِر الديِن أم ُع وأم فيه كتاٍب في ذلك الدنيا. فيجم

ٌء، ٌد، إحصا ِر، وتذكيٌر وج وتذليل للنفِس وتبكيٌت للمو
تذعن. تعترَف حتى لها

ِة النفِس طباِع من فإن الخصومُة، وأما باالسوء المر
باقي، فيما والماني مضى، فيما المعاذير تدعي أن

وشبهاتها. وعللها معاذيرها عليها فيردأ
ُء، وأما على ذلك من أرادأت فيما يحكُم فإنُه القضا

ِة موباقٌة، مردأيٌة فاضحٌة باأنها السيئة باأنها وللحسن
مرباحٌة. منجيٌة زائنٌة
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تلك باتذكر نفسُه يسر فإنُه والتنكيُل، الثاباُة وأما

ويعاقُب فضلها، وتأميِل عواقبها ورجاء الحسناِت
منها والقشعرار باها والتبشِع للسيئاِت باالتذكر نفسه

لها. والحزن
ًا، باهذا لنفسه أشدهم اللباب ذوي فأفضل وأقلهم أخذ

ًة. فيه عنها فتر
الموت ذكر

ٍم كل في الموَت يذكر أن العاقل وعلى ٍة يو وليل
ًا، ًا مرار ُع القلوَب باه يباشر ذكر فإن الطماح، ويقد

ِة في ِر، من عصمًة الموِت ذكر كثر ًا الش باإذن وأمان
 الهلِع من الله،

المساوئ إحصاء
في مساويها نفسه على يحصي أن العاقل وعلى
في كلُه ذلك فيجمع الدأاِب، وفي الخلق وفي الدين
ِه نفسه، على عرضُه يكثر ثم كتاٍب، في أو صدر

ًا عليها ذلك ويوظف إصلحُه، ويكلفها من توظيف
ِة إصلح ِم في والخلِل والخلتيِن الخل ِة أو اليو أو الجمع

ِر. الشه
ًا أصلَح فكلما ُه، شيئ ٍو إلى نظر وكلما محا مح

اكتأب. ثاباٍت إلى نظر وكلما اسإتبشر،
الصالحة الخصال

على ويحفظها الناِس محاسإَن يتفقد أن العاقِل وعلى
إصلح في وصفنا الذي مثل باذلك ويتعهدها نفسه،

المساوي.
من يجاوَر ول ُيصاحَب ول يخادأن ل أن العاقل وعلى

َع، ما الناس، والديِن العلم في فضٍل ذا إل اسإتطا
ُذ والخلِق ًا أو عنُه، فيأخ ذلك إصلِح على لُه موافق

ُد ُه، ما فيؤي ِه لُه يكن لم وإن عند فضٌل. علي
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إل تنمى ول تحيا ل البر من الصالحة الخصال فإن
ول قريٌب الفضِل لذي والمؤيدين. وليس باالموافقين

ِه أقرُب حميٌم الخصال صالِح على وافقُه ممن إلي
ُه وثبتُه. فزادأ
ٍد ُصحبَة أن الوليَن باعُض زعم ولذلك مع نشأ بالي
ِة من إليهم أحب العلماء الجهال. مع نشأ لبيٍب صحب

خسر وتهاون نسي من
ٍء على يحزن ل أن العاقِل وعلى أو الدنيا من فاتُه شي
َع ثم ذلك من أصاباُه ما ينزَل وأن تولى، عنُه انقط
لم ثم ذلك من طلَب ما وينزل يصب، لم ما منزلَة
ِر من حظُه يدع ول يطلب، لم ما منزلة يدركُه السرو

ًا ذلك يبلغن ول منها، أقبل باما ًا، ول سُإكر فإن طغيان
نسي ومن التهاوَن، الطغياِن ومع النسياَن، السكر مع

خسر. وتهاون
اللباب ذوي إيناس
ويجرئهم بانفسه اللباب ذوي يؤنس أن العاقل وعلى
ًا يصيروا حتى عليها ِه على حرسإ ِه سإمع ورأيه، وباصر

يغفلوَن ل أنهم ويعلم قلبُه، له ويرَح ذلك إلى فيستنيم
نفسه. عن غفل هو إذا عنه

الساعات على عون سإاعة
ًا يكن لم ما العاقل، وعلى ل أن نفسه، على مغلوبا
ٍة أرباِع عن شغٌل يشغلُه ُع سإاعاٍت: سإاع فيها يرف
ِه، إلى حاجتُه ٍة ربا ٍة نفسُه، فيها يحاسإُب وسإاع وسإاع
ِه إلى فيها يفضي عن يصدقونه الذين وثقاته إخوان
ِه ُه غيوبا ِه، في ويصونو ٍة أمر باين فيها ُيخلي وسإاع
ِه الساعَة هذه فإن ويجمُل، يحل مما لذتها وباين نفس
ِر، الساعات على عوٌن القلوِب اسإتجمام وإّن الخ

ُة وتودأيعها ٍة زيادأ ٍة. وفضل لها قو بالغ
الثلث الرغبات
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ًا يكوَن ل أن العاقِل وعلى ثلٍث: إحدى في إل راغب
ٍدأ ٍدأ، تزو ٍة أو لمعا ٍة أو لمعاٍش، مرم ٍم. غير في لذ محر

متباينتان طبقتان الناس
متباينتيِن، طبقتيِن الناَس يجعل أن العاقِل وعلى

العامة من فطبقٌة مختلفيِن، لباسإيِن لهم ويلبس
ٍة كل في وتحفٍظ وإنجاز انقباٍض لباَس لهم يلبُس كلم

ٍة، ُع الخاصة من وطبقٌة وخطو لباَس عندهم يخل
والمفاوضة. ول والبذلة واللطف النسة لباس ويلبُس
ًا إل الطبقة هذه في يدخل ذو وكلهم اللف من واحد
ٍة الرأي، في فضٍل ٍة المودأة، في وثق السر، في وأمان
ٍء باالخاء. ووفا

ًا يصير الصغير كبير
ًا يستصغر ل أن العاقل وعلى في الخطأ من شيئ
ِم، في والزلِل الرأي، فإنُه المور، في والغفال العل

َع أن أوشَك الصغير اسإتصغر من ًا إليه يجم صغير
ًا، العجُز يثلمها ثلم هي كبيٌر. وإنما الصغير فإن وصغير

ُع. فإذا ل باما تتفجر أن أوشكت تسد لم والتضيي
ُق. ولم ًا نر يطا الصغير قبِل من أتي قد إل قط شيئ

المحتقر العدو من يؤتى الملَك رأينا قد باه، المتهاوِن
ِه، يحفُل ل الذي الداء من تؤتى الصحة ورأينا باه، با

ُق النهار ورأينا ِه. يستخف الذي الجدول من تنبش با
ِر وأقل ً المو ٌء ليس لنه الملُك، للضياِع احتمال شي
ُع، ًا، كان وإن يضي ًا. يكوُن باآخر اتصل إل صغير عظيم
عدوان والهوى الرأي
ل الذي الرأي على المضي عن يجبَن أن العاقِل وعلى

ُد ًا عليه يج اليقيِن. على أنُه ظن وإن موافق
متعادأيان، والهوى الرأي أن يعرف أن العاقِل وعلى

الهوى، وإسإعاَف الرأي تسويَف الناِس شأِن من وأن
ُه يزال ل أن ويلتمس ذلك فيخالَف ًا هوا ورأيه مسوف
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ًا ِر فلم أمراِن عليه اشتبه إذا العاقل وعلى مسعف يد
ُه، أهواهما ينظر أن الصواُب أيهما في ُه. عند فيحذر
غيرك تعليم قبل نفسك علم
ًا للناِس نفسُه نصَب ومن أن فعليه الديِن، في إمام
ِة السيرة في وتقويمها نفسه باتعليم يبدأ والطعم

َغ باسيرته تعليمُه فيكن والخداِن، واللفظ والرأي أبال
ِه. فإنه تعليمه من ِة كلم أن كما بالسان ُق الحكم يون

َع، ِة عمُل فكذلَك السإما ُق الحكم العيوَن يرو
باالجلِل أحق ومؤدأباها نفسه والقلوَب. ومعلُم

ِم من والتفضيِل ومؤدأباهم. الناِس معل
السلطان أعمدة

ٌء الناِس وليُة ُع الوالي عظيٌم. وعلى بال هي خصاٍل أربا
ُة يثبُت: وعليها يقوُم باها التي وأركانُه السلطاِن أعمد

ُدأ ِر، في الجتها ِم، في والمبالغُة التخي والتعهد التقد
ُد، ُء الشدي العتيد. والجزا

ِر نظاُم فإنُه والوزراء للعماِل التخيُر فأما ُع الم ووض
ِة ِر. فإنُه البعيد مؤون ِه يكوَن أن عسى المنتش باتخير
ً ًا رجل ٍد واحد ًا. لنُه اختار ق ُعماِل من كان من ألف ال
ًا وعماَل العامِل ُعماَل اختيَر. ولعل كما فسيختاُر خيار

ِه ًا يبلغوَن ُعمال ًا، عددأ أخذ فقد التخيَر تبين فمن كثير
ُه أسإس ومن وثيٍق، باسبٍب ِر على أمر ِد لم ذلك غي يج
ًا. لبنائه قوام
ُد، التقديم وأما ذي أو لٍب ذي كل ليس فإنُه والتوكي

ٍة َه يعرُف أمان ِر وجو باذلك كاَن والعماِل. ولو المو
ًا، ًا صاحبُه يكن لم عارف ِه إلى ذلك يكل أن حقيق علم

ِه دأوَن ِه توقيف ِه علي ِه. عليه والحتجاِج لُه وتبيين با
ُد، وأما ًا كان ذلَك فعَل إذا الوالي فإن التعه سإميع

ًا، ًا كان باه ذلك فعل إذا العامل وإن باصير متحصن
ًا. حريز
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من والراحُة المحسِن تشبيُت فإنُه الجزاء وأما

المسيء.
السلطان ُيستطاع باماذا

ُع ل ُع ول والعواِن، باالوزراء إل السلطاُن ُيستطا ينف
ِة إل الوزراء ِة، باالمودأ ُة ول والنصيح الرأي مع إل المودأ

والعفاف.
ٌة، السلطاِن وأعماُل ُع ما وقليٌل كثير الخصاُل تستجم

ُة ٍد، عند المحمودأ والسبيُل ذلك في الوجُه وإنما أح
السلطاِن صاحُب يكون أن العلم يستقيُم باه الذي
ًا ِر عالم ُد من باأمو رجٍل كل عند وما باه السإتعانَة يري

اسإتقر العيوِب. فإذا من فيه وما والغناء، الرأي من
ِه عن عنده ذلك عمٍل لكل وجَه يأتمُن من وعلم علم
ُه أن عرف قد من ِة الرأي من عند ِة والنجد ما والمان

ِه، إليه يحتاُج ُعيوِب من فيه ما وأن في باذلك، يضر ل ال
ًا يوجه أن من ويتحفُظ ًا أحد إلى فيه يحتاُج ل وجه
ٍة، ُه، كانت إن مروء ُه وما عيوباُه يأمُن ل عند منه. يكر

ُد ذلَك، باعد الملوِك، على ثم وتفقد عمالهم تعاه
ول محسٍن إحساُن عليهم يخفى ل حتى أمورهم،

ُة مسيء. إسإاء
ًا يتركوا ل أن ذلَك، باعد عليهم، ثم ِر محسن ٍء باغي ول جزا

ًا يقروا ًا ول مسيئ ِة على عاجز ِز. فإنهم السإاء والعج
ُء، واجترأ المحسُن، تهاوَن ذلك، تركوا إن المسي

َع المُر، وفسد العمُل. وضا
ُدأول الدنيا

ٌء السعي اقتصاُر ِم، إباقا ِة باعد وفي للجما يكون الهم
ِه فوق سإأل ومن النصب، الحرماَن، اسإتحق قدرت

ُء ًا، الفرِح عند يكوَن أن الغنى حمِل وسإو ُء مرح وسإو
ِة حمِل ًا، الطلِب عند يكون أن الفاق الفقر وعاُر شره
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ِة مع والحاجُة الغنى، عار من أهوُن من خيٌر المحب
ِة. مع الغنى البغض
وما ضعفَك، على أتاَك منها لك كان فما دأوٌل، الدنيا
ُقوتَك. تدفعُه لم عليك كان با

للمنطق أوضح المثل
وأبايَس للمنطِق أوضَح ذلك كان مثلً، الكلُم جعل إذا
َع للسمِع وآنق المعنى في الحديِث. لشعوِب وأوسإ

العقل من أفضل مال ل
ِة أشد ّد العقِل، عدُم الفاق ِة وأش ُة الوحد اللجوِج، وحد
من آنُس أنيس ول العقِل، من أفضُل مال ول

ِة. السإتشار
ًا كن سإتور
ِه وحسُن الصالِح صلُح باه يعتبُر مما أن للناِس نظر

ًا المذنُب اسإتعتَب إذا يكوَن ُتور ُع ل سإ ُع، ول يشي يذي
ًا اسإتشيَر وإذا ِة سإمح ًا باالنصيح وإذا للرأي، ُمجتهد

ًا اسإتشاَر ًا للحياء مطروح ِم منفذ ًا للحز ّق. معترف للح
والمحروس الحارس
نحوان: فمنُه باه ويمتعوَن للناس يقسُم الذي القسم
والمرحوُس العقُل، فالحارُس محروس، ومنُه حارٌس
ِه، باإذن والعقُل، الماُل، الحظ، يحرُز الذي هو الل
ويثمُر النكرة، ويعرُف الفاقَة، وينفي الغرباَة، ويؤنُس

َة، ويطيُب المسبكبة، عند السوقَة ويوجُه الثمر
ِة، نصيحَة للسلطاِن ويستنزُل السلطاِن، السوق

َق، ويكسُب العدو. ويكفي الصدي
العظيم الدأب
ًا، كان وإن اللبيِب، كلُم ومقارفُة عظيٌم، أدأٌب نزر

ًا، كان وإن المأثم، ُء مصيبٌة محتقر جليلٌة. ولقا
ًا، كان وإن الخواِن، حسٌن. غنم يسير
الناس أجناس
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الناِس من أجناٌس السلطاِن أباواِب إلى يسعى قد
وأما فمقتحم، الصالُح وأما فمدعو، الصالُح أما كثيٌر،

وأما فمختلٌس، لُه أدأَب ل من وأما فطالٌب، الدأِب ذو
ٌع، القوي ٌع، الضعيف وأما فُمداف الحسُن وأما فمدفو

ُع فمستجير. فهو المسيء وأما مستثيب، البر مجم
ِم والفاجر، والوضيِع. والشريِف والجاهِل، والعال

ً إل الناُس، في مدخولوَن اللُه، عصم ممن قليل
وسإائلهم عياٌب، وسإامعهم بااٍغ، أمورهم: فقائلهم

ُظهُم متكلٌف، ومجيبهم متعنٌت، ِه محقٍق غيُر وواع لقول
ٍم غير وموعوظهم باالفعِل، السإتخفاِف، من سإلي
الخيانة، إتيان من متحفٍظ غيُر منهم والميُن

ُق ِة، حديث من محترٍس غيُر والصدو الديِن وذو الكذبا
ِة، تفريِط عن متورٍع غيُر غيُر منهم والحازُم الفجر

ِر. لتوقِع تارٍك الدوائ
باالهمز، ويتعايبوَن الدول، ويتراقبون النباء، يتناقُضون

ِد، الرخاء في مولعوَن ِة وفي باالتحاسإ ُذِل. الشد باالتخا
باالدنيا تغتر ل

لُه واعتكفت منها اسإتمكَن ممِن الدنيا انتزعِت قد كم
وأخذ غيرهم، دأنيا والدنيا أعمالهم العماُل فأصبحِت

ُهم. ل من إلى وخرجوا يحمدهم، لم من متاعهم ُذُر يع
ًا فأصبحنا ُع باعدهم، من خلف باهم، نزَل الذي مثل نتوق

ُء أمورهم، تدبارنا إذا فنحُن نغبطهم ما ننظر أن أحقا
فنجتنبُه. منه عليهم نخاُف وما فنتبعُه باه

عورتك على السلطان تطلع كيف
ِه ويبتلي باالشيء يأمُر قد تعالى الله إّن ُيقاُل كان باثقل

باشهوته. ويبتلي الشيء عن ونهى
تترُك ول اشتهيتُه، ما إل الخير من تعمُل ل كنَت فإذا
على الشيطان أطلعَت فقد كرهتُه، ما إل الشر من

عليك يقتحم أن فأوشك رمتك، من وأمكنتُه عورتك،
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ُه وفيما إليَك فيكرهُه الخير من ُتحب فيما من تكر

ُتحب ما حب في لَك ينبغي إليك. ولكن فيحببُه الشر
لَك وينبغي منه، سإتثقُل ما على التحامُل الخير من
ِة في ُه ما كراه منُه. يحب لما التجنُب الشر من تكر

الدنيا زخرف
اللباُب. تغلبُه لم ما الجوارَح، يغلُب زخرٌف الدنيا

َع باه يشغل ولم عنُه يغضي من والحكيُم من قلبُه: اطل
ُه ُه، فيما أدأنا َق وذكر وراء ِه لواح ُه فأكَل شر مر

ُه وشرَب ٍو في ويصفو لُه لي ليحلو كدر ِة من طل إقام
ِد عائٍف غيَر ويدوُم، يبقى الذي العيش لم إن للرش

ُه، يلقُه ِه ولم بارضا ُه. طريٍق من يأت هوا
الثقة على القيام

ِقْم ول المستوخم، تألِف ل ِر على ُت ِة. غي الثق
باطاعته والعمل نعمه على الله شكر

نعمتُه وبالغت السعة من الناس على الله فضل بالغ قد
ًا أخسهم أن لو ما السبوغ من عليهم منُه وأقلهم حظ
ًا ًا وأضعفهم نصيب ً وأعجزهم علم ًا وأعياهم عمل لسان

من إليه خلص باما عليه والثناء له الشكر من بالغ
أعظمهم منه لُه بالغ ما نعمته، من إليه ووصل فضله،

ًا ًا وأوفرهم حظ ًا وأفضلهم نصيب ً وأقوالهم علم عمل
ًا، وأباسطهم عليه الله اسإتوجب عما لكان لسان

ًا ِة بالوِغ وعن مقصر ًا. الشكر غاي باعيد
ِه ومعرفة وحمده الله شكر من باحظه أخذ ومن نعم

من باذلك اسإتوجب فقد لُه، والتحميد عليه والثناء
ُه القرباة الله إلى أدأائه والمزيد إليه والوسإيلة عند
ُه فيما الخرة. ثواِب وحسن الدنيا، خير من عليه شكر

أن الصلح ذي وصلُح العلم ذي علم باه يعلم ما أفضُل
الناس من اسإتطاع ما ذلك من أوتي باما يستصلح
وحب الله، حب من لنفسه فيه رغب فيما ويرغبهم
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في ثواباه لسحِن والرجاء باطاعته، والعمل حكمته،
ِدأ والذي باذلك الخذ من لهم الذي يبيَن وأن إليه، المعا
ومعارفُه أهلُه ذلك يورث أن و تركه، في عليهم
ُه ليلحقُه الموِت. باعد من أجر
المواهب أفضل الدين
إلى الله من وصلت التي المواهِب أفضل الديُن
ِه، ُدها منفعًة، وأعظمها خلق ٍة، كل في وأحم فقد حكم

ِة على مدحا أن والحكمة الدين فضل بالغ الجهال ألسن
ُهم باهما جهالتهم على عنهما. وعما
الناس أحق
باالتدباير وأحقهم المعرفة، أهل باالسلطان الناِس أحق

ُء، ُعلما بافضله، الناس على أعودأهم باالفضل وأحقهم ال
ِم وأحقهم ًا، أحسنهم باالعل أهل باالغنى وأحقهم تأدأيب
ًا الحق في أنفذهم الله إلى وأقرباهم الجودأ، علم

في الشك من أباعدهم وأحكمهم عملً، باه وأكملهم
ًء وأصوباهم الله، ًا وأشدهم باالله، أوثقهم رجا انتفاع

الناِس في وأرضاهم الذى، من أباعدهم باعلمه
ًا، أفشاهم وأشجعهم معونًة، أحسنهم وأقواهم معروف
ٍة وأفلحهم الشيطان، على أشدهم أغلبهم باحج
للهوى، أتركهم باالرأي وآخذهم والحرِص، للشهوة
ِه أشدهم باالمودأة وأحقهم ًا، لنفس وأجودأهم حب
ًا، باالعطية أصوباهم أحسنهم راحًة وأطولهم موضع
ِر ًا وأقلهم احتمالً، للمو ًا، أرحبهم دأهش ذراع

الفراط، من أباعدهم باما أقنعهم غنى وأوسإعهم
ً وأظهرهم الناس في وآمنهم حصافة، أظهرهم جمال

ًا أكلهم ًا، نابا ًة وأثبتهم وخلب عنهم، أنطقهم عليهم شهادأ
ِم وأحقهم لهم، مسالمًة أدأومهم فيهم لهم وأعد باالنع

منها. أوتي لما أشكرهم
ُعجب العقل آفة ال
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ُء ُيورُث ما أفضُل ُء الباناء، الباا والدأُب الحسُن الثنا
ُع الصالحون. والخواُن الناف
بااليمان، يسلم الدين أن والرأي، الديِن باين ما فصُل
ِة، يشبُت الرأي وأن الدين جعل فمن باالخصوم

ًا، الدين جعل فقد خصومًة، ًا الرأي جعل ومن رأي دأين
ًا، صار فقد ُع هو كان ومن شارع ِه يشر فل الديَن لنفس
لُه. دأين
لم تشاباههما لول أماكن، في والرأي الديُن يشتبُه قد

الفصل. إلى يحتاجا
ُعجب ُدأ واللجاجُة العقل، آفُة ال ُبخل الهوى، ُقعو وال

ُء الحرِص، لقاُح ُدأ والمرا سإبُب والحميُة اللساِن، فسا
ِه، توأُم والنُف الجهِل، ِة. أخُت والمنافسة السف العداو

حكمتان
ٍر هممت إذا هممَت وإذا يغلبك، ل هواَك، فبادأر باخي

ٍر من مضى ما تظفُر. فإن لعلك هواك فسوف باش
ِم الغنُم. هو ذلك على والساعاِت اليا

من رأيَت ما اجتناء من امرئ شأن صغُر يمنعنك ل
ًا رأيه ًا، أخلقه من رأيَت لما والصطفاء صوابا كريم
الذي غائصها لهواِن تهاُن ل الفائقة اللؤلؤة فإّن

اسإتخرجها.
لصاحبه زين العلم

ِم في والتوفيِق التوفِق أباواِب من وجه يكون أن التعل
ِم من فيه يتوجُه لذي ا الرجِل ُق فيما والدأب العل يواف
ُه له ويكوَن طاعًة ُه يذهُب وقبوٌل. فل محمٌل عند عناؤ

ٍء، غير في ول دأرٍك، غير في أيامُه تفنى ول غنا
ُغ ُع ل فيما نصيبُه يستفر كرجٍل يكون ول فيه، يسنج

َدأ ًا يعمر أن أرا ًا فغرسإها تهمًة أرض ًا، جوز ًا ولوز وأرض
ًا ً فغرسإها جلس ًا. نخل وموز
ِه زيٌن العلم ٌة الرخاء، في لصاحب الشدة. في لُه ومنجا
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ِم القلوُب، تعمُر باالدأب الحلُم. تستحكُم وباالعل
الذاتي العقل
ٍة كالرِض الصنيِع، غير الذاتي العقل غير الطيب

الخراِب.
الله معرفة على الدليل

ِة على يدل مما يوكل أن اليمان وسإبب الله معرف
ٍر لكل باالغيِب ٍر الدنيا، من ظاه ٍر، أو صغي ًا، كبي فهو عين
ًا كان ويحركُه. فمن ُيصرفُه ذلك من باالجليل معتبر
ًا لها أن فسيعلُم السماء إلى فلينظر فلكها، يجري ربا

ُيدباُر ِة إلى فلينظر باالصغير، اعتبر ومن أمرها، و حب
ًا لها أن فسيعرُف الخردأِل ويقدُر ويزكيها ينبتها مدبار

نباتها زماَن لها يوقُت والماء، الرض من أقواثها لها
ِة وأمر تهشمها، وزماَن ِم النبو في يحدُث وما والحل
منهم يظهُر ثم يعلموَن، ل حيُث من الناٍس أنفِس
والجهاِل العلماء اجتماِع ثم والفعِل، باالقوِل

واجتماِع وتعظيمه، الله ذكر على والضلل والمهتدين
ِه في شك من ِه وكذب الل ِر على با أنشئوا باأنهم القرا

ًا، أنفسهم. يحدثوا لم أنهم ومعرفتهم حديث
ُدل الله إلى يهدي ذلك فكل منُه كانت الذي على وي
ُد ما مع الموُر، هذه ًا ذلك يزي باأّن المؤمنين عند يقين
ٌق الله ٌد يقدُر ول كبيٌر ح باالباطِل. أنه يوقن أن على أح
المقسط السلطان حق
ُقسِط للسلطاِن إن ًا الم ٍة يصلُح ل حق ٍة ول باخاص عام

ِه، إل أمٌر ّلب فذو باإرادأت ٌق ال لهُم يُخلص أن حقي
ُتم الطاعة، لهم ويبذل النصيحة، ويزيَن سإّرهم، ويك
ويتوخى عنهم، ويده بالسانه ويذّب سإيرتهم،

ِه من ويكون مرضاتهم، ُه أمر واليثاُر لهم المؤاتا
ُه على ورأيهم لهوائهم ِه، هوا على المور ويقدَر ورأي

ًا، له ذلك كان وإن موافقتهم منُه يكون وأن مخالف
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ول حقهم، وجهل جانبهم لمن المخالفة في الجد

ُه مواصلتُه ُتباعد ل من إل الناِس من يواصل منهم، إيا
ُة تحملُه ول ٍد عداو الضطغاِن على باه إضراٌر ول لُه أح

ُه ول عليهم، ٍد مؤاتا من باشيء السإتخفاف على أح
ُتمهم ول حقهم، من لشيء والنتقاص أمورهم يك

ًا من شيء عن يتشاقل ول نصيحتهم، من شيئ
ًا يكتمهم ول طاعتهم، يتثاقَل ول نصيحتهم، من شيئ

ُه، إذا يبطر ول طاعتهم، من شيء عن ول أكرمو
ُه، إذا يطغى ول قرباوه، إذا عليهم يجترئ ول سإلطو
ول المؤونة، عليهُم يدخل ول سإألهم، إذا يلحف

ُه، ما يستشقل ول عنُه، رضوا إذا عليهم يعتز ول حملو
ما على يحمدهم وأن عليه، سإخطوا إذا لهم يتغير

ٍر من أصاَب ٌد يقدُر ل فإنُه غيرهم من أو منهم خي أح
ٍر ُيصيبُه أن على باهم. عنُه الله بادفاِع إل باخي

العالم علم على الدليل
ِم على يدُل مما ِم عل ِر من يدرُك ما معرفتُه العال المو

باالمكارم، نفسُه وتزيينُه يدرُك ل عما وإمساكه
ِه وظهوُر ول فخٌر منُه يظهر أن غير من للناِس علم
ُه فيه، هو الذي زمانُه ومعرفتُه عجٌب، باالناِس، وباصر
ُه ُذ ُه باالقسِط، وأخ وحسن المسترشد، وإرشادأ

ِه ُه، مخالقت ِه باين وتسويتُه ُخلطاء ِه، قلب وتحريه ولسان
ٍر، كل في العدل واحتجاجُه ناباُه، فيما ذرعه ورحب أم

ِه. وحسُن عمل، فيما باالحجِج تبصير
الخرة علم
ًا يبصر أن أرادأ من ِم من شيئ الذي فالعلم الخرة، عل

ًا يبصر أن أردأادأ ومن ذلك، باه يعرُف أمر من شيئ
عليه. تدل هي التي فبالشياء الدنيا
المرء على يجب ماذا
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ً وليكن سإؤولً، المرء ليكِن والباطل، الحق باين فصول

ًا وليكن عهد ذا وليكن قال، ما على ليؤمن صدوق
ًا وليكن باعهده، لُه ليوفى الزيادأة، ليستوجب شكور
ًا وليكن ًا وليكن أهلً، للخير ليكون جوادأ رحيم

ًا وليكن باالضر، يبتلى لئل باالمضرورين يكون لئل ودأودأ
ًا ًا وليكن الشيطان، لخلق معدن لُه ليفرح متواضع
ًا وليكن عليه، ُيحسد ول باالخير باما عينه لتقر قنع
ِر للناِس وليسر أوتي، ُد، يؤذيه لئل باالخي وليكن الحس
ًا ًا يكونن ول مخافتُه، تطول لئل حذر يضّر لئل حقودأ

ِه ًا بانفس ًا، إضرار إلى يستذم لئل حياء ذا وليكن بااقي
ُعلماء. فإن ِم مخافة ال ُعلماء مذمة العال من أشد ال

السلطان. ُعقوباة مخافته
سإنية نصائح
ُة ِم، ترُك الشيطان حيا ُه وروحُه العل الجهُل، وجسد

ِد أهل في ومعدنُه ِة، الحق ُه والقساو أهل في ومثوا
ِة، في وعيشُه الغضِب، ُه المصارم الصرار في ورجاؤ

الذنوِب. على
لم ما ورأيه باعلمه يعتمد أن للمرء ينبغي وقال: ل
ُه ل عليه. فإنُه يجامعوه ولم اللباب ذوو يذاكر

الفردأ. باالعقِل الشياء علُم يستكمُل
إليهم تأتي فل بانفسَك، الناس تقيس أن السير أعدُل

إليك. يؤتى أن ترضى ما إل
ُع ٍر، من أوتيت فيما المعيشة تحسَن أن العقِل وأنف خي
يصبك. لم باما الشر من تكترث ل وأن
ِم ومن تعلُم. ل باما تعلُم ل أنك تعلم أن العل
ً العقوِل ذوي أحسِن ومن ِر تقدير أحسن من عقل أم

ِه معاشه ًا ومعادأ ًا عليه يفسد ل تقدير ُدأ منهما واحد نفا
ُه فإن الخر، العظم. عليه وأثر الدأنى رفض ذلك أعيا
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ًا، كان وإن الشياء، من باشيء وقال: المؤمُن سإحر
ًا. يرجو ول باشيء يؤمُن ل ممن خيٌر معادأ

ًا التوباُة تؤدأي ل على الصراُر ول النار، إلى أحد
ًا الذنوِب ِة. إلى أحد الجن

ُق ثلث البر أفضل من الغضِب، في خصاٍل: الصد
ُدأ ِة، في والجو ِة. عند والعفو العسر القدر

الذنوب رأس
يتفقدها وهو يؤسإُسها الكذُب: هو الذنوِب رأُس

ِة، ثلثة ويثبتها. ويتلوُن ِدأ، ألواٍن: باالمني والجحو
ِه يبدو والجدِل، لُه يزيُن فيما الكاذباة باالمنية لصاحب

سإيخفى. فإذا ذلك باأن عليها فيشجعُه الشهواِت من
ِدأ قابالُه عليه ظهر ِة، باالجحو ُه فإن والمكابار ذلك أعيا
الحجج، لُه ووضع الباطل عن فخاصم باالجدِل، ختم

ِه وكابار التثبت باه والتمس ًا يكون حتى الحق با مسارع
ِة ًا للضلل باالفواحِش. ومكابار

المرء دأين
ٍة على المرء دأين يثبُت ل ٍة حال ًا، واحد ل ولكنُه أباد

ًا إما يزاُل ًا. وإما زائد ناقص
يكون أن المخادأِع اللئيم علماِت من اللئيم علمات

قريب الغضب، باعيد الفعِل، سإيء القوِل، حسن
ً الحسد، ًا للفحِش، حمول ًا باالحقد، محازي متكلف
ًا الخطر، صغير للجودأ، ًا لُه، ليس فيما متوسإع ضيق

يملُك. فيما
باالعظم اشتغل

باأعظمها فاشتغل المور تخالجتك يقاُل: إذا وكان
ًا، ًا، فأرجاها ذلك تستبن لم فإن خطر اشتبه فإن دأرك

ٌع له يكون ل أن فأجدرها ذلك تولي حتى مرجو
فرصته.
أرباعة الرجال
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عندهما ما تختبُر أرباعٌة: اثنان يقاُل: الرجاُل وكان

ِة، تجرباتهما. كفيت قد واثنان باالتجربا
كان باّر أحدهما فإن تجرباتهما، إلى تحتاُج اللذاِن فأما
ٍر، مع ٍر، مع كان فاجٌر والخر أبارا تدري ل فإنك ُفّجا

ُفّجاَر خالط إذا منهما البر لعل فيصير يتبدل أن ال
ًا، يتبدل أن البارار خالط إذا منهما الفاجر ولعل فاجر

ًا، ًا، البر فيتبدُل بار ًا. والفاجر فاجر بار
ُء لك وتبين تجرباتهما كفيَت قد اللذان وأما ضو

ٍر، في كان فاجٌر أحدهما فإن أمرهما، بار والخر أبارا
ٍر. في كان ُفّجا

متفرقة حكم
إحداهما من فينظر مراتيِن، يتخذ أن العاقل على حق
اسإتطاع ما ويصلح باها فيتصاغر نفسه مساوئ في

فيحليهم الناِس، محاسإن في الخرى في وينظر منها،
منها. اسإتطاع ما ويأخذ باها

ِد الهل خصومَة أحضر والضعيِف، والصديق والول
باالحجج. عليهم واحتج

ٌء يوقعنك ل تخلُص ل لعلك آخر في منُه خلصَت بال
منُه.

ُع ُع، ل الور ُع. ل والريُب يخد يخد
الرِب ومن يعلُم، ل ما يقوَل ل أن الرجِل ورِع ومن

يعلُم. فيما يتشبت أن
هوى، خطأ أنه يعلم فيما الرجِل يقاُل: عمل وكان

صواٌب أنه يعلم باما العمل العفاِف. وتركُه آفُة والهوى
يدري ل ما على الدين. وإقداُمُه آفُة والتهاوُن تهاوٌن،
العقِل. آفة والجماح جماح، خطأ أم هو أصواٌب

وأحسن دأونك، لمن ولن فوقك، من يقاُل: وفر وكان
ُة عندك ذلك آثر أكفائك. وليكن مؤاتاة الخوان، مؤاتا

فوقك من إجللك باأن لك يشهد الذي هو ذلك فإن
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ليس دأونك لمن لينَك وأن لهم، منك باخضوٍع ليس

خدمتهم. للتماِس
المغتبطين غير

يتندمون أشياء، خمسة في مغتبطين غير خمسٌة
ُع العمُل، فاته إذا المفرُط الواهُن عليها، من والمنقط
ِه إخوانه منه والمستمكُن النوائُب، ناباتُه إذا وصديق
ُه ُه، تذكر إذا رأيه لسوء عدو للزوجة والمفارق عجز

ِة، اباتلي إذا الصالحة الذنوِب على والجريء باالطالح
ُه إذا الموُت. حضر

ينفع ماذا
ِر الحفُظ ول ورٍع، باغير العقُل ينفع ل ول عقٍل، باغي

ُة ِر الجماُل ول القلب، شدة باغير البطِش شد باغي
ٍة، أمٍن، باغير السروُر ول أدأٍب، باغير الحسُب ول حلو

ٍدأ، باغير الغنى ول ُة ول ُجو ول تواضٍع، باغير المروء
ٍة، باغير الخفض ُدأ ول كفاي توفيٍق. باغير الجتها

المور تبع هن أمور
ٌع كلها فالمروءاُت ٌع والرأي للعقِل، تب ِة، تب للتجربا

ٌع والغبطُة ٌع والسروُر الثناء، لحسِن تب للمِن، تب
ِة، تبع والقراباُة ٌع والعمُل للمودأ ِر، تب ُة للقد ٌع والجد تب
للنفاِق.

وثمرات أصول
الورع وأصل السلمة، وثمرتُه التثبُت، العقل أصُل

العمُل، التوفيِق وأصل الظفُر، وثمرتُه القناعُة،
النجُح. وثمرتُه
السيء الذكر

ّفاء، في الكذوُب ول العقلء، في الفاجُر يذكر ل الع
ٍء الكفوُر ول الكرماء، في الحذوُل ول ِر. من باشي الخي
تؤاخي من
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ًا، تؤاخين ل ًا، تستنصرًن ول خب تستعينّن ول عاجز
كسلً.

نفسه عن المرء يروح بام
ِم ومن ُء باه يروُح ما أعظ لما يجري ل أن نفسُه المر
ًا، وليس يهوى كائٌن. محالة ل وهو يهوى ل لما ول كائن

باالبطالة تفرح ل
سإوفت، ما الهواء ومن تعجلت، ما الخير من اغتنم
ِة، تفرح عليَك. ول عادأ ما النصب ومن ول باالبطال
العمِل. عن تجبن
العقل ضياع

ًا الدنيا من اسإتعظم من من واسإتصغر فبطر، شيئ
ًا الدنيا ًا الثم من واحتقر فتهاون، شيئ فاجترأ شيئ
ٍو واغتر عليه، ضياِع من فذلك يحذره، فلم قل وإن باعد

العقِل.
باأحد يستخف ل العقل ذو
ٍد. العقِل ذو يستخُف ل باأح

ُء باه يستخف لم من وأحق ُة ثلثٌة: التقيا والول
ومن دأينُه، أهلك باالتقياء اسإتخف من فإنُه والخواُن،

ِة اسإتخف ُه، أهلك باالول باالخواِن اسإتخف ومن دأنيا
مروءتُه. أفسد
أزواج

ِم، إلى فيها احتاج الموَر حاول من سإت: العل
ِة، والتوفيق، ِدأ. والدأِب، والعواِن، والفرص والجتها

ُي وهن ِر الرأي يكمُل زوٌج. ل والدأُب أزواٌج: فالرأ باغي
باالرأي. إل الدأُب يكمُل ول الدأِب،

ُع ل زوٌج والفرصُة والعواُن عند إل العواُن ينف
ِة، ِر إل الفرصُة تتم ول الفرص العواِن. باحضو
ُق ُدأ والتوفي ُدأ زوٌج، والجتها التوفيِق، سإبُب فالجتها
ُدأ. ينجُح وباالتوفيِق الجتها
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العاقل سإلمة
ِم من يسلُم ِة العيوِب و الذنوِب عظا ِة باالقناع ومحاسإب

النفِس.
ُد ل من يسأُل ول تكذيبُه، يخاُف من ُيحدُث العاقَل تج

ُد ول منعُه، يخاُف ُد ل باما يع ُه، يج ما يرجو ول إنجاز
ِه، يعنُف عنُه. العجَز يخاُف من على يقدُم ول بارجائ
ِه يسخي وهو ِه يغبُط عما بانفس ًا القوالون با من خروج

السائلون يناُل عما بانفسه ويسخي لتكذيِب، عيِب
ِة من سإلمًة ِة، مذل ِه ويسخي لمسأل ِة عن بانفس محمد

ِة من باراءة المواعيد ِه ويسخي لخلِف، مذم عن بانفس
ِه الكداء، خوَف الرجاء فرِح مراتِب عن ويسخي

المقصرين. فضائِح من يرى ما المقدمين
العقل ذو
ِه عن أغفلُه لمن عقل ل ُد ما آخرت ِة من يج ُه، لذ دأنيا

ُه الدنيا من حظُه يحرمُه أن العقِل من وليس باصر
بازوالها.

ّو سإعيد ومرج
ٌد الخير حاز ومرجو. رُجلِن: سإعي

يخصم. لم من والمرجو الفالُج، فالسعيد
ِد في دأام ما الصالُح والفالُج ِة قي الفتِن وتعرض الحيا

ٍة في والعداء. الهواء من الخصماء ُمخاصم
الشيطان يرغبه والشقي الله يرغبه السعيد
ُد ِة في اللُه ُيرغبُه السعي ُقول: ل حتى الخر شيء ي
ُه هضَم فإذا غيرها، َد دأنيا ِه، فيها وزه يحرمُه لم لخرت

ِه من ينقصُه ولم الدنيا من نصيبُه باذلَك الله سإرور
فيها.

يقول: ل حتى الدنيا في الشيطاُن يرغبُه والشقي
التي الدنيا في النغيص له الله غيرها. فيجعُل شيء

باعدها. يلقى الذي الخزي مع آثر



المقفع لبان الكبير والدأب الصغير الدأب
 السإلمية مشكاة مكتبة

أرباعة الرجال
ٌدأ، الرجاُل ٌد. ومسرٌف، وباخيٌل، أرباعٌة: جوا ومقتص
ُدأ ِه نصيَب يوجُه الذي فالجوا ُه ونصيَب آخرت ًا دأنيا جميع

ِر في ِه. أم آخرت
ًة يخطئ الذي والبخيُل نصيبها. منهما واحد

ُه. يجمعهما الذي والمسرُف ُنيا لد
ُد ُق الذي والمقتص ٍة باكل يلح ُهما واحد نصيبها. من

المرء يؤتى ما وخير الناس أغنى
ًا. أكثرهم الناس أغنى إحسان
ٍم: ما رجٌل قال ُة يؤتى ما خيُر لحكي المرء? قال: غريز

ٍم. قال: فإن يكن? قال: فتعلُم لم عقٍل. قال: فإن عل
ُق حرمُه? قال: قال: فإن اللساِن حرمُه? قال: صد

عاجلٌة. حرمه? قال: ميتٌة طويٌل. قال: فإن سإكوٌت
ّد العيوب أش
ًء النساِن عيوِب أشد من من عليه. فإن عيوباُه خفا

خفي ومن غيره، محاسإُن عليه خفيت عيبه عليه خفي
ِه ومحاسإُن نفسه عيُب عليه َع فلن غير ِه عن يقل عيب
ِه محاسإَن ينال ولن يعرُف ل الذي يبصُر ل التي غير
ًا. أباد

المذمومة الخصال
ِر من أجمُل الذكر خموُل الذميم. الذك

ًا، الفخوُر يوجد ل ًا، الغضوُب ول محمودأ ول مسرور
ًا، الحر ًا، الكريُم ول حريص ُه ول حسودأ ًا، الشر ول غني

إخواٍن. ذا الملوُل
ِه كائٌن كلها الجاهُل، باها يسُر خصاٌل وباالً: منها، علي

ِم من يفخر أن ِة العل ُه ليس باما والمروء ومنها، عند
ِة السإتهانة من باالخيار أرى أني يشمتُه ما والجفو

ًا يناقل أن باهم. ومنها، ًا عالم ًا ودأيع في لُه منصف
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يفلجُه ثم عليه الجاهِل ذلَك صوُت فيشتد القوِل

ُه ٍة حولُه الجهاِل من نظراؤ الصوت. باشد
ِم المعجبُة الفعلُة أو الكلمُة منُه تفرَط أن ومنها، للقو
باها. فيذكر
السلطاِن وعند المحفِل في مجلسُه يكون أن ومنها،

ِه. الفضِل أهل مجالِس فوق علي
المتكلم سإخافة

ِة على الدليِل من ِم سإخاف من ُيرى ما يكون أن المتكل
ُه ما حسِب على ليس ضحكه أو القوِل، من عند
ّلُم الرجُل ُيجاذباُه صاحبُه يك هو ليكوَن الكلم ف

َغ قد صاحبُه يكون أن يتمنى أو المتكلم، لُه وأنصت فر
الكلَم. يحسِن لم لُه نصَت فإذا

الشيطان وخازن النار إلى القائد
ِم فضُل ُة مهلكٌة، الديِن غير في العل في الدأِب وكثر

ِر ِة الله رضواِن غي ِر ومنفع ٌد الخبا ِر. إلى قائ النا
ِر الواعي الذاكي والحفُظ ِم لغي مضٌر النافِع العل
خازُن الذنوِب عن الوازع غيُر والعقُل الصالِح، باالعمِل

الشيطاِن.
يكون ما أخوف

إلٌف. ول جواٌر ول قراباٌة الجاهِل شر يؤمننك ل
ِر لحريِق النساُن يكوُن ما أخوف فإن ما أقرُب النا

وإن أنصبَك، جاورك إن الجاهُل وكذلك منها، يكوُن
ُق، ل ما عليك حمل ألفلك وإن عليك، جنى ناسإبَك تطي

ٌع الجوِع عند أنُه مع وأخافك، آذاك عاشرك وإن سإب
ٍر، ِة وعند فٌظ، ملٌك الشبِع وعند ضا الدين في الموافق
ٌد جهنم. إلى قائ

ِدأ سإم من باالهرِب منَك أحق منه باالهرِب فأنت السإاو
العياء. والداء الفادأِح والديِن المخوِف والحريِق

الحازم يعمل ماذا
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حاجتك، تنل المقارباة، باعض عدوَك يقاُل: قارب وكان

ِة، كل تقارباُه ول وتذل عدوك عليك فيجترئ المقاربا
ناصرَك. عنك ويرغب نفسك
إن الشمِس، في المنصوِب العودأ مثل ذلك ومثل
ً أملتُه ِه، في الحد جاوزتُه وإن ظلُه، زادأ قليل إمالت
الظل. نقص

ُه يأمُن ل الحازُم ًا كان حاٍل: إن على عدو لم باعيد
ًا كان وإن مغاورته، يأمن وإن مواثبتُه، يأمن لم قريب
ًا كان ُه، يأمن لم منكشف رآه وإن وكمينُه، اسإتطرادأ

ًا ُه. يأمن لم وحيد مكر
ُدأ الحازم الملُك ِة الوزراء بارأي يزدأا ُدأ كما الحزم يزدأا
ِه البحُر ِر. من باموادأ النها

ِم، الظفر باتحصيِن الرأي باإجالة والحزُم باالحز
ِر. السإرا

المشورة فائدة
ًا، المستشار من أفضل كان وإن المستشير إن رأي

ُدأ فهو ًا، بارأيه يزدأا ُدأ كما رأي ًا. باالودأِك الناُر تزدأا ضوء
ِر على ما صواِب على المستشير ُموافقُة الُمستشا
ُق يرى، ِه، أتى إن خطأ تبصير في باه والرف وتقليُب با
مشاورتهما. لهما تستقيم حتى فيه، شكا فيما الرأي
الطمع

في الِخّب ول الثناء، حسن في الكبر ذو يطمعَن ل
ول الشرِف، في الدأِب السيء ول الصديق، كثرة

ِة، في الشحيُح ول الخواِن، في الحريُص ول المحمد
ُعجُب الملُك الملِك. باثباِت الم
اللين صرعة
ً أشد اللين صرعُة المكابارة. صرعة من اسإتئصال
أشياء أرباعة
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َء أرباعُة والمرُض، قليٌل: الناُر، منها يستقل ل أشيا

والديُن. والعدو،
باالتوفير الناِس أحق

ِر العالُم الحليُم، الملُك ومواضِع العماِل وفرِص باالمو
ِة ِة والرضا والغضِب اللين و الشد والناة، والمعالج
ِر في الناظُر ِه يومه أم ِه. وعواقِب وغد أعمال
والحازم العاجز
يحوُل الذي هو حاجتُه العاجُز باه يندرُك الذي السبُب

ِم بايّن ِه. وباين الحاز طلبت
والكرم العقل أهل
ِم العقِل آهل إن وصلًة معروٍف كل إلى يبتغون والكر

وسإبيلً.
هين النكسار باطئ اتصالها سإريع الخيار باين والمودأة

باطئ انقطاعها سإريع الشرار باين الصلح. والمودأة
ل ثم عبث أدأنى يكسره الفخار من كالكوز اتصالها،

ًا. له وصل أباد
ٍة عن مودأتُه الرجل يمنح والكريم ٍة لقي ِة أو واحد معرف

ٍم. واللئيم ًا يصُل ل يو ٍة عن إل أحد ٍة. أو رغب رهب
ويتواطأون أمرين باينهم فيما يتعاطون الدنيا أهل فإن

اليد. وذات النفِس، عليهما: ذات
ُهُم اليد ذات المتبادألون فأما المتعاونون ف

َع باعضهُم يلتمُس الذيَن المستمتعوَن بابعٍض النتفا
ًة وُمكايلًة. مناجز

شيء كّل المال
ُع ما ُق والعواُن التب للماِل. ول إل والحشُم والصدي

َة يظهُر ُة ول الرأي الماُل. ول إل المروء إل القو
باالمال.
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ذكر فل لُه أولدأ ل ومن لُه، أهَل فل لُه إخواَن ل ومن
مال ل ومن آخرة، ول لُه دأنيا فل لُه عقَل ل ومن لُه،
لُه. شيء فل لُه

للبليا مجمعة الفقر
ِه إلى دأاعيٌة والفقُر مسلبٌة وهو الناِس، مقَت صاحب
ِة، للعقِل ِم مذهبٌة والمروء ومعدٌن والدأِب، للعل

ِة، للبليا. ومجمعٌة للتهم
ًا يجد لم والفاقُة الفقُر باه نزل ومن ّد ترِك من ُبا

ِء، ُه ذهب ومن الحيا ُه، ذهَب حياؤ ذهَب ومن سإرور
ُه خزَن، أوذي ومن ذي، أو مقَت ومن مقَت، سإرور

ُظُه واسإتنكَر عقلُه ذهَب فقد حزَن ومن وفهمُه. حف
ِه عقله في أصيَب ومن ِه وفهم ِه أكثر كان وحفظ قول

ِه لُه. ل عليك يكون فيما وعمل
ًا، له كان من اتهمُه الرجُل افتقر فإذا باه وأسإاء مؤتمن

ًا، باه يظن كان من الظن ُه أذنب فإذا حسن ُه غير ظنو
ِة وكان ًا. الظن وسإوء للتهم موضع

ٍة من وليس ٍر هي إل مدٌح للغني هي خل عيٌب، للفقي
ًا كاَن فإن ًا كاَن وإن أهوج، سإمي شجاع سإمي جوادأ

ًا، ًا كان وإن مفسد ًا، سإمي حليم ًا كان وإن ضعيف وقور
ًا، سإمي ًا كان وإن مفسد ًا، سإمي حليم كان وإن ضعيف
ًا ًا، سإمي وقور ًا كان وإن باليد ًا، سإمي لسن وإن مهذار

ًا كان ًا. سإمي صموت عيي
راحة الموت
ِه في بامرٍض اباتلي يقاُل: من وكان أو يفارقُه، ل جسد

ِة بافراق ِة أو والخوان، الحب ًا يعرُف ل حيُث باالغربا مبيت
ً ول ًا، يرجو ول مقيل ٍة أو إيابا ُه بافاق إلى تضطر

ُة راحٌة. له والموُت موٌت، لُه المسألة: فالحيا
والشره الحرص في البليا
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ُقها إنما الدنيا في البليا وجدنا الحرُص أهلها إلى يسو

ُه. ول ٍة في يتقلُب الدنيا صاحُب يزاُل والشر بالي
ِة يزاُل ل لنه وتعٍب، ِه. الحرِص باخل والشر

العلماء قال ماذا
ورع ول كالتدباير، عقل قالوا: ل العلماء وسإمعت
كالرضى. غنى ول الخلِق، كحسِن حسَب ول كالكف،

ِه. وأفضُل إلى سإبيل ل ما عليه صبر ما وأحق تغيير
ِة ورأُس الرحمُة، البر ورأُس السإترسإاُل، المودأ

النفِس وطيُب يكوُن، ل وما يكوُن باما المعرفُة العقِل
الدنيا من إليه. وليس سإبيل ل عما النصراِف حسُن
غم يعدُل غم فيها ول الخواِن، صحبَة يعدُل سإروٌر

فقدهم.
الكلم حسن تمام

ِم حسُن يتم ل كالمريض العمِل، باحسِن إلى الكل
ِه، دأواء علَم قد الذي ِه لم باه يتداو لم هو فإذا نفس يغن

علمُه.
المروءة صاحب
كالسإد ماٍل، غير على يكرُم قد المروءة ذو الرجُل
ًا. كان وإن يهاُب الذي عقير

ًة ل الذي والرجُل كالكلِب مالُه، كثر وإن يهاُن لُه مروء
وخلخَل. طوق هو وإن الناِس على يهوُن الذي
نفسك تعاهد

ِر باه تكوُن باما نفسَك تعاهدَك ليحسُن أهلً. فإنك للخي
ُء يطلُب كما يطلبَك، الخيُر أتاك ذلك، فعلَت إذا الما

الحدورة. إلى السيل
ثاباتة غير أشياء
ٌء: ظل ول ثباٌت لها ليس أشياء في وقيل ِم، باقا الغما
ِر، وخلة والماُل الكاذُب، والنبأ النساء، وعشق الشرا

الكثيُر.
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قلتُه. يحزنُه ول الكثير، باالماِل العاقُل يفرُح وليس
ِه. صالِح من قدم وما عقلُه مالُه ولكن عمل
الناس أولى

ِر بافضِل الناس أولى إن ِم السرو وحسِن العيِش وكر
ِه من رحله يبرُح ل من الثناء من وأصدقائه إخوان

ًا الصالحين ُه يزال ول موطوء زحاٌم، منهم عند
فإّن وأمورهُم، حاجاتهم وراء من ويسرونُه ويسرهم

ِم، إل يستقل لم عثر إذا الكريم وحل إذا كالفيِل باالكرا
الفيلُة. غل يستخرجُه لم

باالصغير العظيم شراء
ًا العاقُل يرى ل ًا. ولو كان وإن صنعُه، معروف كثير

ِه في وعرضها بانفسه خاطر ير لم المعروف، وجو
ًا. بال ذلك باالباقي، الفاني أخطر أنما يعلُم عيب

باالصغير. العظيم واشترى
ًا، سإائل أكثرهم العقِل ذوي عند الناس وأغبط منجح

ًا ًا. ومستجير آمن
المال في المشاركة

ًا تعد ل ِه، في يشارك لم من غني ًا تعد ول مال ما نعيم
ُء تنغيص فيه كان ًا الغنم تعد ول ثناء، وسإو إذا غنم

ًا سإاق ًا الغرَم ول غرم َق إذا ُغرم ًا، سإا من تعتد ول غنم
ِة الحبة. فراِق في كان ما الحيا

الهموم تسلية على المعونة
ِم تسلية على المعونة ومن النفِس وسإكون الهمو
ُء ُه، الِخ لقا ُء أخا ٍد كل وإفضا ِه إلى منهما واح صاحب
ِة. بابث
ِه الليف باين فرق وإذا ُه سُإلَب فقد وأليف وُحرَم قرار

ُه. سإرور
بالء إلى بالء من
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ّلُف ترانا ما وقّل َبًة ُنخ َق في صرنا إل البلء من َع

ُأخرى.

وتعاقبها الحوال تقلب
ًا الرجُل يزال يقول: ل الذي القائل صدق لقد مستمر
ًة مرة عثر فإذا يعثر، لم ما ِر أرِض في واحد لج الخبا
ِه موكٌل النسان هذا لن جددأ في مشى وإن العثاُر، با
ُء، باه له يدوُم ل تقلٍب وفي تصرٍف في يزاُل فل البل

ٌء ِم لطالِع يدوُم ل كما معُه، يثبت ول شي النجو
ُعُه ُقٍب: تقلٍب في أفولُه. ولكنها لفلها ول طلو وتعا

ُع يزال فل ُكوُن الطال ً ي ًا. آفل طالع
الكبير الدأُب

 الرحيم الرحمن الله باسم
كانوا قبلنا الناس وجدنا المقفع: إنا بان الله عبد قال

ًا، أعظم ًا، أجسامهم مع وأوفر أجسام وأشد أحلم
ًة، ًا، للمور باقوتهم وأحسن قو ًا، وأطول إتقان أعمار
ًة، وأشد ِر باقوتهم وأحسَن قو ًا، للمو وأطول إتقان

ًا، ًا. للشياء باأعمارهم وأفضل أعمار اختبار
ًا الديِن أمر في أبالغ منهُم الدين صاحُب فكان علم

ً على الدنيا صاحُب وكان منا، الدين صاحِب من وعمل
ِة من ذلك مثِل والفضِل. البلغ

الذي الفضِل من باه فازوا باما يرضوا لم ووجدناهم
من أدأركوا ما في معهم أشركونا حتى لنفسهم قسم
ِم ِة الولى عل وضرباوا الباقية، الكتَب باه فكتبوا والخر

والفطِن. التجارب مؤونة باه وكفونا الشافيَة، المثاَل
َغ له يفتُح منهم. كان الرجَل أن باذلَك اهتمامهم من وبال

البلد في وهو الصواِب من الكلمة أو العلم، من الباُب
ِر على فيكتبُه المأهوِل غير ًة الصخو للجِل مبادأر

ُه. عمن ذلك باسقط أن منُه وكراهية باعد
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ِد صنيع ذلك في صنيعهم فكان على الشفيِق الوال
ِه، ِم ولد ٌع الذي باهم، البر الرحي الموال لهُم يجم

الطلِب، في مؤونة عليهم تكون أل إرادأة والعقد
طلبوا. هم إن عجزهم، وخشيَة
من يأخذ أن الزماِن هذا في عالمنا علم فمنتهى
ًا إحساِن وغايُة علمهم، باسيرتهم. يفتدي أن محسنن
في ينظر أن ُمحدثنا الحديث من يصيُب ما وأحسُن

ُع، ومنهم يحاوُر، إياهم كأنه فيكوَن كتبهم يستم
يتبع. وآثارهم

آرائهم من المنتخل هو كبتهم في نجد الذي أن غير
أحادأيثهم. من والمنتقى

ًا غادأروا نجدهم ولم ُد شيئ ٌغ واصٌف يج ٍة في بالي له صف
ً ُه لم مقال ِه، تعظيم في إليه: ل يسبقو وجّل، عّز لل

ُه، فيما وترغيٍب ٍر في ول عند فيها، وتزهيد للدنيا تصغي
ِم صنوف تحرير في ول ِم العل ِة أقسامها وتقسي وتجزئ

ٍه في ول مآخذها، وتبييِن سإبلها وتوضيِح أجزائها وج
ِه من الخلِق. وضروِب الدأِب وجو
ِة ول المر جليِل في يبق فلم باعدهم لقائٍل صغير

مقاٌل.
ُء باقيت وقد ِر لطائِف من أشيا ُع فيها المو مواض

ِر ِم جسام من مشتقٌة الفطِن، لصغا الوليَن حك
هذا كتاباي في كاتٌب أنا ما باعُض ذلك فمن وقولهم،

الناُس. إليها يحتاُج التي الدأِب أباواِب من
الدأب طالب يا
َع كنَت إن الدأِب طالَب يا ِم نو ُد العل فاعرِف تري

ًا والفصول. فإن الصوَل يطلبوًَن الناِس من كثير
ِة مع الفصول ًا. دأركهم يكوُن فل الصول إضاع دأرك

الفصوِل. وإن عِن باها اكتفى الصول أحرز ومن
ِز باعد الفصل أصاَب أفضُل. فهو الصِل إحرا
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ِر فأصل على اليمان تعتقد أن الديِن في الم

ُتؤدأي الكبائَر، وتجتنَب الصواب، الفريضَة. فالزم و
يعلم ومن عيٍن، طرفَه عنُه له غنى ل من لزوم ذلك
ذلك تجاوز أن على قدرَت إن هلك. ثم حرمُه إن أنُه

وأكمُل أفضُل فهو والعبادأة الدين في التفقه إلى
ِر وأصُل من عليه تحمل أل الجسد صلح في الم

ِه والمشارب المآكِل ًا، إل والبا على قدرت إن ثم ُخفاق
َع تعلم أن ِه الجسد منافِع جمي باذلك والنتفاع ومضار

أفضُل. فهو كله
ِة البأِس في المر وأصُل نفسك ُتحدَث أل والشجاع

ِر، قدرت إن عدوهم. ثم على مقبلوَن وأصحاباَك باالدأباا
غير من منصرٍف، وآخر حامٍل أوِل تكوَن أن على

ِر تضييٍع أفضُل. فهو للحذ
ِر وأصُل ِدأ في الم أهلها. على باالحقوق تضن أل الجو

َد أن قدرَت إن ثم على وتطول حقه على الحق ذا تزي
أفضُل. فهو فافعل لُه حق ل من

ِر وأصُل ِم في الم السقِط من تسلم أن الكل
فهو الصواِب باارِع على قدرت إن باالتحفِظ. ثم

أفضُل.
الحلِل، طلٍب عن تني أل المعيشة في المر وأصُل

ُق. ول وما تفيد لما التقدير تحسن وأن من يغرنَك تنف
الدنيا في الناِس أعظَم فيها. فإن تكوُن سإعٌة ذلك

ًا ِه أحوُج والملوُك التقدير، إلى أحوجهم خطر من إلي
ِة ِر تعيُش قد السوقة لن السوق ل والملوَك ماٍل، باغي

الرفِق على قدرَت إن باالماِل. ثم إل لهم قوام
ِم الطلِب في واللطِف ِه والعل فهو المطالِب باوجو
أفضُل.

ُظَك وأنا ِة الخلِق من أشياء في واع ِر اللطيف والمو
ِة ًا كنَت سإٌن حنكتك لو التي الغامض تعلمها، أن خليق
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إليَك أقدَم أن أحببُت قد عنها. ولكنني تخبر لم وإن
ً فيها تجري أن قبل محاسإنها على نفسك لتروض قول
ِة على ِه تبتدُر قد النساَن مساوئها. فإن عادأ في إلي

ِه منها إليه بادر ما عليه يغلُب وقد المساوئ، شبيبت
ِة، ِة لترك وإن للعادأ ًة مؤونًة العادأ ورياضًة شديد
صعبًة.

السلطان في
ُتليت إذا باالعلماء تعوذ باالسلطان ابا
ُتليَت إن باالعلماء. فتعوذ باالسلطان ابا

باالسلطان الرجُل يبتلى أن العجِب من أن واعلم
ِه سإاعات من ينتقص أن فيريد ِه نصب فيزيدها وعمل

ِه سإاعاِت في ِه دأعت ِه وفراغ ِه. وعبثه وشهوت ونوم
ُق لُه الرأي وإنما ِه وح ِه يأخذ أن علي جميِع من لعمل

ِه من لُه فيأخذ شغله، ِه طعام ِه وشرابا ِه ونوم وحديث
ِه ِه. ولهو ونسائ
الفراِغ. باعد الدعُة تكون وإنما
ًا تقلدت فإذا ِر من شيئ أحد فيه فكن السلطان م

ًا رجل رجليِن: إما ًا باه، مغتبط ِه محافظ أن مخافة علي
ً وإما عنُه، يزول ًا رجل ُه كاره ِه. فالكار في عامٌل علي

ٍة: إما ُه، هم كانوا إن للملوِك، سإخر لله وإما سإلطو
ُه. فوقُه ليس كان إن تعالى، غير

ِة في فرط من أنه علمَت وقد ُه. الملوِك سإخر أهلكو
ًا نفسَك على للهلِك تجعل فل سإبيلً. ول سإلطان

ّياك المدح وحّب إ
ًا، ُكنَت إذا وإياَك المدِح حّب شأنك من يكوَن أن والي

من ثلمة فتكوَن منَك، ذلك الناُس يعرَف وأن والتزكية
ًا منها، عليك يتقحموَن الثلم وغيبًة منُه، يفتتحونك وباابا

لها. منك ويضحكون باها يغتاباونك
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ُء كمادأِح المدِح قابال أن واعلم ِه. والمر أن جديٌر نفس
ِه. فإن على يحملُه الذي هو المدَح حبُه يكوَن ّدأ ردأ الرا

ٌدأ، لُه معيٌب. له والقابال محمو
ُتَك لتكن رباَك خصاٍل: رضي ثلثة إلى الولية في حاج

تلي من صالِح ورضى فوقك، كاَن إن سإلطاٍن، ورضى
ِه. علي

ِر، الماِل عن تلهو أن عليَك ول ُهما فسيأتيك والذك من
ُيكتفى ويطيُب يحسُن ما باه. و

منُه. لك باد ل ما بامكان منَك الثلَث الخصاَل واجعِل
ٌد أنَت ما بامكاٍن والذكر المال واجعل ًا. منُه واج باد
َة الديِن أهل في الفضل اعرف ٍة كل في والمروء كور
ٍة ٍة. فيكونوا وقري وأخدانَك وأعوانك إخوانَك هم وقبيل

في تقذفن وخلطاءَك. ول وثقاتَك وباطانتك وأصفياءك
منَك للناِس ظهر الرجال اسإتشرت إن أنك روعك
ُد لست فإنَك غيرَك، رأي إلى الحاجُة الرأي تري

ِر ُه ولكنما باه، للفتخا ُد ِهز للنتفاع ُتري ذلك مع أنَك ولو با
أهِل عند وأفضلهما الذاكريِن أحسَن كان الذكر، أردأت

ُدأ يقاَل: ل أن والعقِل الفضِل ِه يتفر ِة دأوَن بارأي اسإتشار
تلتمس الناس جميع رضى تلتمس إن إنك الرأي ذوي

يدرُك. ل ما
ُق وكيف إلى حاجتَك وما المختلفيَن، رأي لك يتف
ُه من رضى ِة وإلى الجوُر، رضا موافقتُه من موافق

ِر رضى باالتماِس والجهالُة? فعليك الضللُة منهم الخيا
مؤونة عنَك تضع ذلك تصب متى العقِل. فإنك وذوي

ُه. ما سإوا
رعيته نحو للسلطان ينبغي ما
عليَك، التدلِل من عندك الحسِن البلء أهل ُتمكن ل

لهم. والعيِب عليهم لجتراء من سإواهُم من تمكنن ول
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ِر من عندَك ما يناُل ل التي أباواباَك رعيتَك لتعرف الخي
قبلها. من إل خائٌف يخافَك ل التي والباواَب باها، إل

عمالَك، أمور خابارا تكوَن أن على كلُه الحرص احرِص
ُق المسيء فإن ُتصيبُه أن قبل خبرتَك من يفر

يأتيُه أن قبَل باعلمَك يستبشُر المحسَن وإن عقوباتَك،
معُروفَك.

ل أنك أخلقك، من يعرفوَن ما في الناُس، ليعرِف
لخوٍف أدأوُم ذلك فإن باالعقاِب، ول باالثواِب ُتعاجُل

الراجي. ورجاء الخائِف
النصيحة، ذوي من خالفَك من على الصبر نفسك عودأ

ِة والتجرع سإبيَل تسهلن ول وعذلهم، قولهم لمرار
ِة، والسن العقِل لهِل إل ذلك ً والمروء من ينتشر لئل
شانئ. باه يستخُف أو سإفيٌه باه يجترئ ما ذلك

الكبير تضيع الصغير مباشرة
ِم ُمباشرة تتركن ل َدأ أمرَك جسي ًا، شأنَك فيعو صغير

َة نفسَك ُتلزمن ول ِر، مباشر الكبيُر فيصيَر الصغي
ًا. ضائع
أهل باه فاخصص كلهم الناَس يغني ل مالَك أن وأعلم
ُق ل كرامتك وأن الحق، أهل باها فتوخ كلها العامة تطي

ُع ل قلبَك وأن الفضِل، للمهم، ففرغه شيء لكل يتس
دأأبات وإن حاجاتَك، يستوعبان ل ونهارَك ليلَك وأن

مع سإبيٌل فيهما الدأب إدأامة إلى لك ليس وأن فيهما،
ِة ِه إلى جسدك حاج ُهما فأحسن منهما نصيب باين قسمت
ودأعتَك. عملك
باَك أزرى المهم باغير رأيك من شغلت ما أن واعلم

فقدتُه الباطِل في مالَك من صرفَت وما المهم، في
ُه حيَن ّق، ُتريد أهِل إلى كرامتك من باه عدلَت وما للح

ِز في باَك أضر النقِص وما الفضِل، أهِل عن العج
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ِة غير في ونهارَك ليلَك من شغلَت عند باَك أزرى الحاج
ِة ِه. منَك الحاج إلي

الغضب في والفراط إياك
ًا الناِس من أّن اعلم ًا ناسإ ُغ كثير ِم من يبل أحده

الكلوِح في ذلك يحملُه أن غضَب، إذا الغضُب،
ِه في والقطوِب ِر وج لمن اللفظ وسإوء أغضبُه، من غي

ِة لُه، ذنب ل ِه، يهم يكن لم لمن والعقوبا ِة بامعاقبت وشد
ِة ُد يكن لم لمن واليد بااللساِن المعاقب دأون إل باه يري
ُغ ذلَك. ثم باالمر يتبرع أن رضي، إذا الرضى، باه يبل

ِر ذي ِة ليس لمن الخط ُه، ذلك بامنزل ُيعطي عند من و
ُد يكن لم ُه، ُيري ول إكرامُه ُيردأ لم من ويكرَم إعطاء

َة ول له حق ُه. مودأ عند
ٌد ليس كله! فإنه الحذر الباب هذا فاحذر فيه أسإوأ أح

ً في بااقتدارهم يفرطون الذين السلطاِن أهِل من حال
باهذه وصَف لو رضاهم. فإنُه في وباتسرعهم غضبهم،

ِة ِه يلتبُس من الصف يعاقَب أن المس يتخبطُه أو باعقل
ِه عند ُه عند ويحبو أغضبُه من غير غضب من غير رضا

ُه ًا لكان أرضا ِه. في ذلَك جائز صفت
ثلثة الملك
ٍم، وملُك دأيٍن، ثلثٌة: ملُك الملك أن اعلم وملُك حز
هوى.
ِة أقام إذا فإنُه الديِن ملُك فأما وكان دأينهم، للرعي

ُق لهم الذي يعطيهم الذي هو دأينهم الذي باهم ويلح
منزلة منهم الساخط وأنزل ذلك، أرضاهم عليهم،

ِم. القرار في الراضي والتسلي
ِم ملُك وأما من يسلُم ول المُر باه يقوُم فإنُه الحز

ِم مع الضعيِف طعُن يضر والتسخِط. ولن الطعِن حز
القوي.

ٍة فلعب الهوى ملُك وأما ٍر. ودأمار سإاع دأه
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والسلم الكلم في العتدال
ُنَك كان إذا ِة عند سإلطا ٍة، جد ًا فرأيَت دأول اسإتقام أمر

ِر ًا رأٍي، باغي ِر أجزوا وأعوان ً نيٍل، باغي ِر أنجح وعمل باغي
ٍم، المر إليه. فإن تستنيمن ول ذلك يغرنك فل حز

ِم أنفِس في مهاباٌة لها يكوُن رباما الجديد ٌة أقوا وحلو
ُيعيُن آخريَن، قلوِب في ويعيُن أنفسهم على قوٌم ف
ثم طويٍل غير المُر ذلَك قبلهم. ويستتب باما قوٌم

وأصولها. حقائقها إلى الشؤوُن تصيُر
ِر على بانى المور من كان فما ٍة أركاٍن غي ول وثيق

ٍة دأعائم ويتصدع. يتداعى أن أوشك محكم
ِم، الكلم نزر تكونن ل إفراط باهما تبلغن ول والسل

ِة ِة. فإن الهشاش ُهما والبشاش ِر من إحدا والخرى الكب
السخف. من
الثقة تكون شيء باأي
ٍم عدوَك على وتصوُل أمورك تضبُط إنما كانت إذا باقو

ٍة على منهم لست من حفاٍظ ول رأي ول دأيٍن من ثق
ٍة إلى اسإتطعَت إن تحولهم، حتى نافعٌة تنفعنَك فل ني

ِه الذي والدأِب الرأي باهم، تستبدل أو الثقة، تكون بامثل
قوتَك تغرنَك تريد. ول ما إلى نقلهم تستطع لم إن

ِد كراكِب ذلك في أنت فإنما غيرهم، على باهم السإ
ِه وهو إليه، نظر من يهاباُه الذي أهيُب. لمركب
والكذب. الغضب تجنب
ِه. وراء من القدرة لن يغضَب، أن للملِك ليس حاجت

ٌد يقدُر ل لنه يكذَب، أن لُه وليس ِه على أح اسإتكراه
ُد. ما غير على يري

ًا الناِس أقُل لنه يبخل، أن له وليس تخوف في عذر
ِر. الفق
ًا، يكون أن له وليس ُه لن حقودأ ُظَم قد خطر عن ع

ِة ًا، يكوَن أن لُه وليس الناِس كل مجارا أحق لن حلّف
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على الرجَل يحمُل فإنما الملوُك، اليمان بااتقاء الناِس
في يجدها مهانٌة الخصال: إما هذه إحدى الحلِف
ٌع نفسه، ُه. الناِس تصديِق إلى وحاجٌة وضر إيا

ِم، عنّي وإما ًا لُه اليمان فيجعل باالكل ووصلً. حشو
ِه، الناِس من عرفها قد تهمٌة وإما ينزُل فهو لحديث

اليمين. جهد باعد إلى قولُه يقبُل ل من منزلَة نفسُه
ِر على للساِن وإرسإاٌل باالقوِل عبُث وإما ٍة غي ول روي

ٍر، حسِن ٍد ول تقدي ِدأ قوَل له تعوي والتثبَت. السدا
الكفاة إلى التفويض

ِه في الملِك على عيَب ل ِه تعيش ِه وتنعم ِه، ولعب ولهو
ِه من الجسيم تعهد إذا ِه، أمر المهم، وأحكَم بانفس

ِة. إلى ذلك دأون ما وفوض الكفا
الباطل على ويحمل الجور يزين ما

ٍد كل ٌق، أح ِر في ينظُر حين حقي يتهم أن الناِس، أمو
ُه ِة، باعيِن نظر يزيناِن فإنهما المقِت، باعيِن وقلبُه الريب
الحسَن ويقبحاِن الباطِل على ويحملِن الجور

ُيحسناِن القبيَح. و
ّق ِم الناِس وأح ِه بااتها ِة باعيِن نظر المقِت وعيِن الريب

َع ما الذي السلطاُن ِه في وق له يقيُض ما مع رباا قلب
ِء تزييِن من ِء. القرنا والوزرا

ّق النظر في العدل على نفسه باإجبار الناِس وأح
ًا كان فعل أو قال ما الذي الوالي والفعِل والقوِل أمر

ًا ٍدأ. غير نافذ مردأو
ِم َة يصفون الناَس أن الوالي ليعل ِد باسوء الول العه

ِه عن وليبطل قولهم، نقض فليكاباد الودأ، ونسياِن نفس
ِء صفاِت الولة وعن باها. يوصفوَن التي السو
الحسد وتجنبه لرعيته الوالي تفقد
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ِر لطيَف يتفقد أن الوالي حق ِه، أمو ً رعيت عن فضل
ًا للطيِف فإن جسيمها، ُع موضع وللجسيم باه، ينتف

ًا عنُه. يتسغني ل موضع
ُد ما في الوالي، ليتفقد ِر من يتفق ِه، أمو فاقَة رعيت
ِر وطغياَن سإدها، في فليعمل منهم، الحرار الخيا
ِة ِم من وليستوحش فليقمعُه، منهم السفل الكري
َع، إذا الكريُم يصوُل فإنما الشبعاِن، واللئيم الجائِع جا

َع. إذا واللئيم شب
َد أن للوالي ينبغي ل حسِن على إلى الولة يحس

ِر. التدباي
ًا ذلك في أقل فإنه دأونه من الوالي يحسدن ول عذر
ِة من ُد إنما التي السوق عذر ل وكّل فوقها، من تحس
لُه.
ٍم ليس من الزلة على الوالي يلومن ل ُه بامته في عند

ُه على الحرِص يعدلن ول وتقويم، أدأٍب لوم إل رضا
ُه في باالمجتهد ِر رضا ًا. يأتي باما البصي أحد

الوالي نام والصاحِب الوزير في اجتمعا إذا فإنهما
وعمل عنها، هدأ وإن حاجاتُه، إليه وجلبت واسإتراح،

غفَل. وإن يهمُه فيما لُه
ٍء الوالي يولعَن ل وليجعل الناِس، لقوِل الظّن باسو

ِه من الظّن لحسِن ًا نفس ًا نصيب ِه يروُح موفور عن با
ِه ُيصدُر قلب ِه. في عنه و أعمال

ُيعطي، وعندما يقوُل، عندما التثبت الوالي ُيضيعن ل
يعمُل. وعندما

َع فإّن عن الرجوِع من أحسُن الصمِت عن الرجو
ِم، باعد المنِع من أجمُل المنِع باعد العطيَة وإن الكل

فيه التأني باعد العمل على القداَم وإن العطاء،
عليه. القدام باعد عنُه المساِك من أحسُن

التثبت. إلى محتاٌج الناِس وكل
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ِه وأحوجهم وفعلهم لقولهم ليس الذين ملوكهُم إلي
ٌع، مستحث. عليهم وليس دأاف
والدناءة الفجور يكسد كيف
ِه على الناس أن الوالي ليعلم لُه. باال ل من إل رأي

ِة والبر للدين فليكن ُه والمروء ٌق عند باذلك فيكسد نفا
َة الفجوَر الرِض. آفاِق في والدناء

الدنيا أمر من الوالي إليه يحتاج ما
ُع رأياِن: رأي الدنيا أمر من الوالي إليه يحتاُج ما جما
ٌي سإلطانُه، باه يقوي الناِس. في يزينُه ورأ
ِة ورأي ِة أحقهما القو باالثرة. وأولهما باالبداء
ًة أحضرهما التزيين ورأي ًا. وأكثرهم حلو أعوان

َة أن مع ُقو ِة، من ال ِة. لكن من والزينَة الزين المر القو
ِه إلى ُينسُب ِه. معظم وأصل

الوالي. وصحبة السلطان باصحبة المبتلى على ماذا
المواظبة باطوِل فعليَك السلطاِن باصحبة اباتليَت إن
ٍة، غير في ول غفلًة باه السإتئناُس لك يحدثَن ول معاتب

ًا. ُون تها
ُلَك السلطاَن رأيَت إذا ًا يجع ًا، فاجعله أخ زادأك إن ثم أبا

ُه ٍة ذي من نزلَت إذا فزدأ أن ترين فل سإلطاٍن أو منزل
ًا له زادأك سإلطانُه ِر من وإجللً، توقير يزيدَك أن غي

ًا ّدأ ًا. ول و نصح
ًا ترى وأنك ِه في والجلَل. وكن التوقيَر له حق مدارات

ِر ول قبلُه، ما كالمؤتنِف باه والرفِق باينَك المر تقد
ِه، من تعرُف كنَت ما على وباينُه َق فإن أخلق الخل

على المدل الرجل رأينا ورباما الملِك، مع مستحيلٌة
ِه السلطاِن ذي ِه أضر قد باقدم قدمُه. با
ِة من صحبَت من تصحَب أل اسإتطعَت إن إل الول

ٍة على ٍة من شعب ٍة، أو قرابا أخطأك فافعل. فإن مودأ
ِة. على تعمل إنما أنَك فاعلم ذلك السخر
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باصالِح عرفك قد لمن صحبتَك تجعل أن اسإتطعَت إن
ِة دأينَك وصحة مروءتَك ِه قبَل أمورَك وسإلم وليت
فافعل.

قبَل علم قد ما إل باالناِس لُه علم ل الوالي فإن
ُه الناِس فكل ولي إذا وليته. أما والتصنِع باالتزيِن يلقا

ُه عليه يثني لن يحتاُل وكلهم ِه. غير ليس بامال عند في
ٌد هم والرذال النذال أن ًا لذلَك أش ِه وأشد تصنع علي

ًة تمحلً. وفيه مثابار
ُع فل َغ كان وإن الوالي، يمتن ِر، الرأي بالي أن من والنظ

ُه ينزل ِة الشرار من كثيٌر عند ِر، بامنزل من وكثيٌر الخيا
ِة ِة الخان ِء، بامنزل ِة الغدرة من وكثيٌر المنا بامنزل

ِه ويغطى الوفياء، ٍر أمُر علي الذيَن الفضل أهل من كثي
والتصنِع. التمحِل عِن أنفسهم يصونوَن

ِة الوالي من نفسك عرفَت إذا ِة، بامنزل فاعزل الثق
كل في لُه الدعاء من تكثرَن ول الملِق، كلَم عنُه

ِة شبيٌه ذلك فإّن كلمة، ِة، باالوحش تكلمُه أن إل والغربا
ُه. عظمُه عما تأل فل الناِس، رؤوس على ووقر

ٍد في باالهوى الولة يعرفنَك ل ٍة ول البلداِن من بال قبيل
ٍة إلى فيهما ُتحتاَج أن فيوشَك القبائِل، من أو حكاي

ٍة، ُتتهَم شهادأ ذلك. في ف
تشوبانُه ول رأيَك فصحح قولَك ُيقبَل أن أردأت فإذا

ٍء منّك يقبلُه الصحيَح الرأي فإن الهوى، من باشي
ُه والهوى العدو، ُد عليَك يردأ ُق. الول والصدي
ّق ُظّن أن من احترسإَت مِن وأح الرأي خلَط باَك ي

ُة، باالهوى عندهم. وكفٌر وخيانٌة خديعٌة فإنها الول
ِة اباتليَت إن ُد ل واٍل باصحب ِه صلَح ُيري أنَك فاعلم رعيت
مع الميُل خياٌر: إما منهما ليس خلتيِن باين خيرَت قد

ِة، على الوالي الديِن. هلُك وهذا الرعي
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ِة مع الميُل وإما الدنيا، هلُك وهذا الوالي، على الرعي
الهرُب. أو الموُت إل لَك حيلَة ول

مرضي غيَر الوالي كاَن وإن لَك، ينبغي ل أنُه واعلم
ِة ِه، حبالَك علقت إذا السير ِه، المحافظُة إل باحبال علي

سإبيلً. الجميِل الفراِق إلى تجد أن إل
والتي له تحّب التي الخلِق من الوالي في ما تبصر
ُه، ِه هو وما تكر ل والذي لُه ترضى الذي الرأي من علي

ُه ُيحّب عما لُه باالتحويِل تكابارنُه ل ترضى. ثم ويكر
ُه. فإّن تحَب ما إلى تحمُل صعبٌة رياضٌة هذه وتكر

والقلى. التنائي على
ّدأ على تقدُر قلما فإنَك ٍة عن رجٍل ر عليها هو طريق

ِة، باالمكابارة ِه يتجمُح ممن يكن لم وإن والمناقض عز با
أحسِن على تعينُه أن على تقدُر السلطاِن. ولكنَك

ِه، ُه رأي ُتسددأ ِه، وتقويُه وتزينُه، فيه و قويت فإذا علي
المساوئ. وإذا تكفيَك التي هي كانت المحاسإن منُه

الصواُب ذلَك كان الصواِب من ناحيٌة منُه اسإتحكمت
ُه الذي هو َع يبصر تبصيرَك من باألطف الخطأ مواق

ِه. فإن في حكمَك من وأعدل ُد الصواَب نفس يؤي
ًا باعضُه تستحكم حتى باعٍض إلى باعضُه ويدعو باعض

ِه ُء، لصاحب ِم عليها ويظهَر الشيا فإذا الرأي، باتحكي
ِة من مكانٌة لُه كانت َع الصال كلُه. الخطأ ذلك اقتل

وأحكمُه. الباب هذا فاحفظ
عليه تتدل ول السلطان تسأل ل
ِة، الوالي عند ما طلبَك يكونن ل تستبطئُه، ل باالمسأل

لُه، باالسإتحقاق قبلُه ما أطلُب عليَك. وليس أباطأ وإن
ُة طالِت وإن باه واسإتأِن اسإتحققتُه إذا منُه. فإنك النا

ِر عن أتاَك لُه. أعجَل كان تستبطئُه لم وإن طلٍب، غي
ِه لَك أن الوالي تخبرَن ل ًا، علي ِه تعتد وأنَك حق بابلء علي

فافعل. وليكن وبالءك حقك ينسى أل اسإتطعَت وإِن
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ِه يذكره ما َدأ، النصيحَة لُه تجديدَك ذلك من با والجتها
ٍر إلى منَك ينظُر يزاَل وأل ُه آخ بالئَك. أول يذكر

َع إذا السلطاَن أن واعلم الوَل، نسي الخُر عنُه انقط
وحبالهم مقطوعٌة أرحامهم أولئَك من الكثير وأن

يومهم في عنهم وأغنى عنُه رضوا عمن إل مصرومٌة،
وسإاعتهم.

ٌء أو الوالي على تعتٌب قلبك في يقع أن إياك اسإتزرا
لُه.

َع إن فإنُه ًا، كنت إن وجهَك، في بادا قلبك في وق حليم
ًا. كنَت إن لسانَك، على وبادا سإفيه
الناس لمِن وجهَك في يظهر أن على ذلّك يزدأ لم فإن

للوالي. ذلك يظهّر أن تأمنن فل عندك
ٌع، الخواِن باعوراِت السلطان إلى الناس فإّن سإرا
ِر إلى أسإرع هو قلبُه كان للوالي ذلك ظهر فإذا النفو

ِر َق قلبَك من والتغي الماضية، حسناتَك ذلك فمح
أمرَك تعرُف وصرَت الهلك، على باَك وأشرَف
ًا َة وتلتمُس مستدبار ًا. سإلطانك مرضا مستصعب

ًا تركتُه كنَت شئت ولو ُه من وازدأدأت راضي ًا. رضا ُنو ُدأ
له واخضع السلطان سإخط احذر
ًا الناِس أكثَر أن اعلم ًا عدو ًا جاهد ًا حاضر ًا جريئ واشي
ِة ذو السلطاِن وزيُر ُه. لنُه المكان عليه منفوٌس عند

من السلطاِن. لن صاحِب على ينفُس باما مكانُه
ًء حاسإديه في يشاركونُه الذين وأقارباُه السلطاِن أحبا
ِه من وغيرهم والمنازِل. وهم المداخِل هم الذيَن عدو
ُه ِم عنُه النائي السلطاِن كعدو ليسوا حضار والمكتت

ُع ل منُه. وهم ِه، الظفر من طمعهم ينقط يغفلوَن فل با
لُه. الحبائِل نصِب عن

ِه فاعرف ِم لهؤلء والبس الحاَل، هذ هم الذيَن القو
ِة سإلَح أعداؤَك ِة ولزوَم والسإتقامة الصح فيما المحج



المقفع لبان الكبير والدأب الصغير الدأب
 السإلمية مشكاة مكتبة
لك عدو ل كأنَك حتى قلبك عن روح وتعلُن. ثم تسر

َد. ول حاسإ
أو وجهَك في باسوء السلطاِن عند ذاكٌر ذكرك وإن
ُه ول السلطاُن يرين فل عينيَك في ًا منَك غير اختلط

ًا ول لذلك ًا. ول اغتياظ ضجر
إن فإنُه يكرثَك، ما موقع نفسك في ذلك يقعّن ول

َع، ذلك منَك وقع ًا عليك أدأخل الموق مشتبهتًة أمور
ِة ًة باالريب اضطرَك العائُب. وإن فيَك قاَل لما مذكر
الغضِب وجواَب فإياَك الجواب إلى ذلَك في المُر

ِم ِة باجواِب وعليك والنتقا ٍم في الحج ٍر. ول حل ووقا
َة الغلبَة أن في تشكّن ِم والقو ًا. للحلي أباد

ًا الوالي عند تتكلمن ل ًا كلم ٍة، إل أباد يكوَن أو لعناي
ًا ُئلَت لشيء جوابا الوالي عند تحضرن عنه. ول سإ
ًا ًا كلم ِه تعني ل أباد ِه. تؤمُر أو با باحضور

ًا، الوالي شتم تعدن ول ًا، إغلظُه ول شتم فإن إغلظ
ِة رباح ِة اللساَن تبسُط قد العز سإخٍط غير في باالغلظ
باأٍس. ول

ِه المسخوط جانب السلطاِن. ول عند باه والظنين علي
ُه يجمعنَك ًا، لُه تظهرَن ول منزٌل، ول مجلٌس وإيا عذر

ًا عليه تثنيّن ول ٍد عند خير الناِس. من أح
ما فيه عليه سإخط مما العتاِب من بالغ قد رأيتُه فإذا

الوالي أن واسإتيقنَت الوالي، قلَب باه لُه تليَن أن ترجو
ُه بامباعدتك اسإتيقَن قد ِه وشدتك إيا الناِس عند علي

ُه فضع في عنُه إرضائه في واعمل الوالي عند عذر
ولطٍف. رفٍق
ِم ِه. من شيء عن تستنكُف ل أنَك الوالي ليعل خدمت

حالِت باعِض عند القوَل، إليه تقدَم أن ذلك مع تدع ول
ُه ِه، وطيِب رضا التي العمال من السإتعفاء في نفس
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العرِض ذو و العقِل وذو الديِن ذو يكرهها أن أهٌل هي
ِة، وذو ِه والعذاِب القتِل ولية من المروء ذلَك. وأشبا
يحدثن فل السلطاِن، عند والخاصة الجاه أصبَت وإذا
ًا ذلك لَك ٍد على تغير ِه من أح ِه، أهل اسإتغناء ول وأعوان

ٍة أدأنى ترى متى تدري ل فإنك عنهم، ٍر أو جفو تغي
فيها. لهم فتذل
ِر من ذلك عند الحال تلوِن وفي ِه. ما العا في
ًا ُتساَر أل أمرَك من تحكُم مما ليكن الناس من أحد

ِه باشيء إليه تهمس ول تعلنُه أو السلطاِن على تخفي
ُه من كل إلى يخيُل مما السراَر فإن ذي من رآ

ِه أو سإلطاٍن ُدأ أنُه غير ِه. فيكوُن المرا ِه في ذلك با نفس
ًا حسيكًة وثقلً. ووغر
الصدق ويردأ الحق يبطل الكذب

ِه أو الوالي عند الكذباة باإرسإال تتهاونن ل في غير
ُع فإنها الهزِل، مما الصدِق وردأ الحق إباطاِل في تسر

ِه. تأتي با
وبايَن باينَك ما وفي السلطاِن وبايَن باينَك ما في تنكب،

ًا الخواِن، ُه قد خلق والعوان الوزراء باعِض في عرفنا
ِه من يظهُر عندما الرجِل، ادأعاء في ٍر حسُن صاحب أث
ِه باه، وأشار ذلك في عمَل أنُه رأٍي، صواُب أو وإقرار

تعرَف أن اسإتطعَت إن مادأٌح. بال باه مدحُه إذا باذلَك
ً رأيَك، صواَب تنحلُه أنك صاحبَك تدعي أن عن فضل
َد صواباُه، ِه، وتزينُه إليه ذلك وتسن فافعل. با

ٌذ أنت الذي فإن باأضعاٍف. معٍط أنَت مما أكثُر باذلك آخ
الصغاء وأحسن سإئلت، إذا إل تجب ل

عنُه. المجيَب أنت تكونن فل غيرك الوالي سإأل إذا
منك واسإتخفاٌف باَك خفٌة الكلم اسإتلباَك فإن

وباالسائِل. باالمسؤوِل
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سإألُت? أو إياك السائُل: ما لَك قال إن قائٌل أنَت وما
َد المسؤوُل لَك قال ِة عن ُدأ المسأل باها: دأونَك له يعا

فأجب.
ِد لم وإذا ِة في السائُل يقص ٍد لرجٍل المسأل وعم واح
ُه من جماعَة باها تساباِق ول باالجواب، ُتبادأرن فل عند

َء، ُع ذلك مواثبًة. فإن باالكلم تواثب ول الجلسا يجم
إلى القوَم سإبقَت إذا أنَك والخفة التكلِف شيِن من

ِم َء لكلمَك صاُروا الكل ُه خصما باالعيِب فتعقبو
ِم، وخليتُه باالجواِب تعجل لم أنَت والطعِن. وإذا للقو

في وفكرَت تدبارتها ثم عينَك، على أقاويلهم اعترضت
سإمعَت ما ومحاسإِن تفكيرَك من هيأَت ثم عندك، ما

ًا ًا، جوابا إليك تصيُخ حين أقاويلهم باه اسإتدبارت ثم رضي
ُع الخُصوُم. عنَك يهدأ و السإما

ينقطِع أو باغيرَك، ُيكتفى حتى الكلُم يبلغَك لم وإن
من ول عندك العيِب من يكوُن فل ذلَك، قبل الحديُث

الجواِب. من فاتَك ما فوُت نفسَك في الغبِن
ِه، سإوء من خيٌر القوِل صيانَة فإن كلمًة وإن وضع

ًة ِة من خيٌر موضعها تصيُب الصواِب من واحد ٍة مئ كلم
ِر في تقولها ِة كلَم أن ومواضعها. مع فرصها غي العجل
ِر ِه موكٌل والبدا ُء الزلُل با ظن وإن التقدير، وسإو
وأحكَم. أتقن قد أنُه صاحبُه
بارحِب إل تملُك ول لتدرُك الموَر هذه أن واعلم
ِة يقل، لم وما قيل ما عند الذرِع ِم وقل لما العظا
ِة من ظهَر ِة يظهر، لم وما المروء عن النفِس وسإخاو
ٍر ِة الخلِف مخافَة الصواِب من كثي ِد والعجل والحس

ِء. والمرا
ِه. ول إلى فأصِغ الوالي كلمَك إذا طرفك تشغل كلم

ٍر عنُه ِه، إلى بانظ قلبك ول باعمٍل، أطرافك ول غير
نفٍس. باحديِث
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باجهدك. وتعاهدها نفسَك، من الخصلَة هذه واحذر
بانظرائه الوزير رفق
ُنظرائَك ارفق ِه السلطاِن وزراء من با ِه. وأخلئ ُدأخلئ و

ًا، واتخذهم في ُتنافسهم أعداء. ل تتخذهم ول إخوان
ِة دأونَك. باه يؤمرون العمِل أو باها، يتقرباون الكلم
ُد ذلك في أنت فإنما عندك يكوَن أن رُجلين: إما أح
ُو فسوف عند. غيرَك ما على فضٌل ويحتاُج ذلك يبد

ِه مجمٌل. وأنَت منَك، ويلتمُس إلي
حاجتَك من ُمصيٌب أنت فما عندَك، ذلك يكون أل وإما
وما وملينتَك، إياهم بامقارباتَك السلطان وزراء عند
ٌد أنت منه لهم ولينك إياهم موافقتَك في واج

مدرٌك أنَت مما أفضُل لك ولينهم إياك موافقتهم
ِة ِة باالمنافس لهم. والمنافر

ثقًة الوالي، عند أصاباَك خلِف على تجترئن ل
رأينا قد فإنا رأيك، بافضِل ومعرفتهم لَك بااعترافهم

ويتعلموَن لُه وينقادأوَن الرجِل بافصِل يعترفوَن الناًس
يرَض لم السلطاَن، حضروا أخلياء. فإذا وهم منُه،
ٌد ِه لُه يكون أن ول لُه، يقر أن منهم أح الرأي في علي

ِه فاجترأوا فضٌل، والعلم ِم الرأي في علي فضٌل، والعل
والنقِض. باالخلف عليه فاجترأوا

ٍد كأحدهم. وليس صاَر ناقضهم فإن حيٍن كل في باواج
ًا ًا سإامع ًا أو فهم عدلً. قاضي

َدأ الرأي مغلوَب كان مناقضتهم، ترَك وإن مردأو
القوِل.

وجليس أليف لكل
َد أصبت إذا ٍة، لطَف السلطاِن عن ٍء منزل ُه لغنا يجد

الطماِح كل تطمحن فل فيَك، لُه يكوُن هوى أو عندَك
ِه عن لُه المزايلة نفسَك لك ُتزينن ول وموضِع أليف

ِه ِه ثقت ُد وسإر ُتري فإن دأونه، وتدخَل تقلعُه أن قبلَك: 
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ِه خلِل من خلٌة هذه ُء باها يبتلى قد السف عند الحلما
أن نفسُه منهم الرجُل يحدُث حتى السلطاِن من الدنو
ِد، الهِل دأون يكوَن ِه يظنُه لفضٍل والول نقٍص أو بانفس
ِه. يظنُه باغير
ٍة ذي أو الملوِك من رجٍل ولكل ِة من هيئ أليٌف السوق

ِه. فليست على واطلع روحُه عرَف قد وأنيٌس قلب
ِه ُه، يتبذلُه تبذٍل في مؤونٌة علي يستبيُن رأي أو عند
ٍر أو منُه، ِه سإ وذلك النسة تلَك أن إليه. غير يفشي

ٍد كل من يستخرُج اللَف ليظهر يكن لم ما منهما واح
مثَل ملتمٌس التمس والتشددأ. ولو النقباِض عند منُه
َد ذلك ومناسإمتُه، ومؤانستُه ُملطفتُه يستأنُف من عن
ٍة الرأي في فضٍل ذا كاَن وإن ِم، في وباسط لم العل
ٌع هو ما مثَل عنده يجد في ذلك دأوَن هو ممن باه منتف

َع مؤانستُه كفي قد ممن الرأي ِه. على ووق طباع
ٌع الوحشة وأن للقلوِب، روٌح النسة لن عليها. ول رو

النَس اسإتقبَل عليها. ومن لن ما إل باالقلوِب يلتاُط
ِة ًا اسإتقبل باالوحش ٍة. ذا أمر مؤون

ِة إلى السمو نفسَك كلفتك فإذا لَك، وصفُت من منزل
ِة ذلك عن فاقدعها وإذا والنيِس، الليِف فضِل بامعرف
ُه يكوَن أن لعلُه ممن غيرَك، أو نفسَك حدثتَك عند
ٍة، في فضٌل ِة أولى أنك مروء السلطان عند باالمنزل

ِه باعِض من ِه دأخلئ السلطاِن على الذي فاذكر وثقات
ِه حق من ِه أليف ِه وثقت ِة في وأنيس ٍة التكرم والمكان

ُنُه والذي والرأي، ُد أنُه الرأي من ذلَك على ُيعي يج
ُه ًا ليس ما والنِس اللِف من عند َد واجد ِه. عن غير

ِه تحفُظ مما هذا فليكن فيه وتعرف نفسَك على في
ورأيُه. السلطان عذر
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ٌد أرادأَك إن ذلَك، مثُل لنفسَك والرأي على مري
وسإرَك ثقتَك وموضِع وأنيسَك أليفَك دأوَن الدخوِل
وهزلَك. وجدَك
ُدأ أنُه واعلم يزاُل ل حديٍث غالبُة رجٍل لكل يكوُن يكا
ٍد عن باه: إما ُيحدُث من ضرٍب أو البلداِن من بال

ِم ضروِب ٍه أو الناِس صنوِف من صنٍف أو العل من وج
ِه يبدو ذلك من الرجُل باه يغرُم الرأي. وعندما وجو

كل في ذلك فاجتنب الهوى، منُه ويعرُف السخُف منُه
خاصًة. السلطاِن عند ثم موطٍن،
السلطان رأي من خالفك ما احتمل

ِه السلطاِن وزراء إلى تشكون ل اطلعَت ما ودأخلئ
ُد ل لُه. فإنك تكرهُه رأي من عليه تفطنهم أن على تزي

ُه والميِل ذلك باتزييِن وتغريهم منُه تقرباهُم أو لهوا
معُه. عليَك
ِه ذا الرجل أن واعلم ِة السلطاِن عند الجا ل والخاص
في الرأي من ُيخالفُه ما الوالي من يرى أن محالَة
ِر. فإذا الناِس َه أن آثر والمو شَك أو خالفُه ما كل يكر

ِة من يمتعَض أن ِة أو المجلِس، في يراها الجفو النبو
ِة، في ِء أو للرأي، الردأ أو الحاج يهوى ل لمن الدأنا

ُه، ِء أو إدأناء ُه لمن القصا ُه. يكر إقصاء
ِه في وقعت فإذا ورأيُه وجهُه لذلك تغيَر الكراهيُة قلب

ِه، للسلطاِن ذلك يبدو حتى وكلمُه ذلَك فيكوّن وغير
ِدأ ِه لفسا ِه منزلت ًا ومروءت ًا. سإبب ودأاعي
السلطان، رأي من خالفَك ما بااحتماِل نفسَك فذلل

ًا كان إنما السلطان أن على وقررها في لتتبعُه سإلطان
ِه ُه رأي ِه، وهوا من وتغضَب اتباعَك تكلفُه ول وأمر

ِه إياَك. خلف
للسلطان النصيحة تصحيح
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ُه التبخيل الوزراء من يقبُل السلطان أن اعلم ويعد
ًا شفقًة منهم ِه، ويحمدهُم لُه، ونظر كان فإن علي
ًا ِدأ صاحبَك شنَت مبّخلً، وكنت جوادأ ِه، بافسا مروءت

ًا، كنَت وإن ُه. بامنزلتَك ذلك إضراَر تأمن لم مسخي عند
ِة تصحيُح لك فالرأي والتماس وجهها، على النصيح

ِة العيِب من المخلِص تبخيِل من تترُك ما في واللئم
ُه ما في منَك يعرَف باأل صاحبَك ِه تدعو ً إلي إلى ميل

ٍء ًا ول هواَك من شي ِر طلب يزينُه أن ترجو ما لغي
وينفعُه.
للملوك الطاعة

ٍة باعد إل للُملوِك ُصحبتَك تكونن ل لنفسَك منك رياض
ِه في طاعتهم على فيما وموافقتهم عندَك، المكرو

ِر خالفَك، ِر وتقدي هواَك، دأون أهوائهم على المو
ُتخفي كتموَك، ما ولتستطلع سإرك تكتمهم أل وعلى و

ِه أطلعوَك ما نفسك تحمي حتى كلهم الناِس على علي
ِه، الحديَث ِدأ وعلى با والتلطِف رضاهم، في الجتها

لمقالتهم، والتصديِق لُحجتهم، والتثبيِت لحاجتهم،
ِة وعلى لرأيهم، والتزيين إذا فعلوا لما السإتقباِح قل
ِة احسنوا، إذا فعلوا لما النتحاِل وترِك أسإاؤوا، وكثر

ِر لمساوئهم، الستر وحسِن لمحاسإنهم، النش
ِة َء، كانوا وإن قارباوا لمن والمقاربا َة باعدا والمباعد

َء، كانوا وإن بااعدوا لمن وإن باأمرهم والهتمام أقرباا
ِه، يهتموا لم ُه، وإن ُلهم والحفظ با لهم والذكر ضيعو

ُه، وإن والحتمال مؤونتَك، من عنهم والتخفيِف نسو
ٍة، كل لهم ِو، منهم والرضى مؤون ِة باالعف الرضى وقل
ِدأ. إل لهم نفسَك من باالجتها
ذلَك عن فأغن غنى، صحبتهم وعن عنهم وجدت وإن

ِه، عملهم يأخذ من فإنُه جهدَك واعتزلُه نفسَك باحق
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ِة بايَن و باينُه يحل ِة. ومن وعمِل الدنيا لذ يأُخذ ل الخر

ِه، ِة. في والوزر الدنيا في الفضيحَة يحتمِل باحق الخر
تأمُن ول أعلمتهم، إن الملوِك أنفُة تأمُن ل إنَك

صدقتهم، إن غضبتهم تأمُن ول كتمتهم، إن عقوباتهم
لم لزمتهم إن حدثتهم. وإنك إن سإلوتهم تأمن ول

وإن عقاباهم، تأمن لم زايلتهم وإن باَك، تبرمهم تأمن
ِم، المؤونَة حملَت تستأمرهم المَر قطعَت وإن عليه

ِه تأمن لم دأونهم عليَك سإخطوا إن مخالفتهم. إنهم في
ل ما رضاهم من تكلفَت عنَك رضوا أهلكوك. وإن

ُق. ُتطي
ًا كنَت فإن ًا بالوَك، إن حافظ ًا قرباوك، إن جلد إن أمين

منهم، تتعلم أنك تريهم وأنت ائتمنوَك: تعلمهم
تكلفهُم ول يؤدأباونَك: تشكرهم وكأنهم وتؤدأباهم
ًا الشكر، ًا باأهوائهم باصير ً لمنافعهم، مؤثر إن ذليل

ًا ظلموَك، َد وإل أسإخطوَك، إن راضي كل منهم فالبع
ِد، ِِر. كل منهم والحذر البع الحذ
ِر الماِل وسإكر السلطاِن سإكر من تحرز ِم وسإك العل

ِر ِة وسإك هذا من ليَس فإنُه الشباِب، وسإكر المنزل
ٌء ٍة ريُح وهو إل شي ِر وتذهُب العقَل تسلُب جن باالوقا

َع القلَب وتصرُف غير إلى واللسان والبصَر والسم
المنافِع.

الصدقاء في
ومالك دأمك لصديقك أباذل
رفدَك ولمعرفتَك ومالك، دأمَك لصديقَك اباذل

ِة ومحضرَك، عدلَك ولعدوك وتحننَك، باشرَك وللعام
ٍد. كل على وعرضَك بادينَك واضنن وإنصافَك، أح

غيرك رأي تنتحل ل
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ًا صاحبَك من سإمعت إن ًا منُه رأيَت أو كلم ُبَك رأي يعج
ًا تنتحلُه فل باأن التزيِن من الناِس. واكتِف عند باه تزين

ِه. إلى وتنسبُه سإمعتُه، إذا الصواَب تجتني صاحب
َلك أن واعلم مع فيه وأن لصاحبَك، مسخطُة ذلَك انتما

ًا ذلك ًا. عار وسإخف
َغ فإن ِه وتتكلَم الرجِل بارأي تشيَر أن ذلَك باك بال باكلم
ُع وهو ِم مع جمعَت يسم من الحياء. وهذا قلَة الظل
الناِس. في الفاشي الدأِب سإوء
أن الباب هذا في والدأِب الخلِق حسِن تمام ومن

ورأيَك، كلمك من انتحل باما لخيَك نفسَك تسخو
ُتزينُه وكلمُه، رأيُه إليه وتنسَب ما ذلك مع و

اسإتطعَت.
والقول الرأي إصاباة تمام

ًا تبتدئ أن خلقك من يكونن ل وتقوَل: تقطعُه ثم حديث
إياه. وليكن اباتدائك باعد فيه روأت "َسإوَف"َ كأنك

ِه قبل فيه ترويَك ِه. فإن التفو باعد الحديِث احتجاَن با
وغم. سإخٌف افتتاحه

ِة عند إلى وكلمَك عقلَك اخزن الموضِع. فإنُه إصابا
تمام وإنما صواٍب، كل يحسُن حيٍن كل في ليس

ِة ِة والقوِل الرأي إصابا أخطأك الموضِع. فإن باإصابا
باه تأتي حتى وقولَك عقلك على المحنة أدأخلَت ذلك
ِه أتيَت إن ِر في با ِه غي َة ول باهاء ل وهو موضع لُه. طلو

ُء وليعرِف ُعلما َع أن على أنَك ُتجالسهُم حيَن ال تسم
 تقوَل أن على منَك أحرُص

باالهزل الجد تخلط ا
ًا ُتفاخر أن آثرت إن ِه تستأنُس ممن أحد لهو في إلي

ِه تتكلم أن تعتد ول الجد، ذلك غايَة فاجعل الحديِث في
فدعُه. قارباُه أو بالغُه فإذا هزلً، كان باما
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ًا. فإنَك باالهزِل ول هزلً، باالجد تخلطن ول إن جد
ً باالجد خلطَت ًا باالهزِل خلطَت وإن هجنتُه، هزل جد
كدرتُه.

ًا علمُت قد أني غير ًا موطن أن قدرَت إن واحد
على وظهرَت الرأي أصبَت باالهزِل الجد فيه تستقبَل

ٌدأ يتوردأك أن القراِن: وذلك ِة متور والغضِب باالسف
بارحٍب المداعِب، الهازِل إجاباة فتجيبُه اللفِظ، وسإوء

ٍة الذرِع، من ِه، من وطلق المنطِق. من وثباٍت الوج
الصحاب على تتطاول ل

هو فإنما ذلك، يغضبنَك فل عدوَك مع صاحبَك رأيَت إن
ٌد ً كان رجلين: إن أح ِة أخواِن من رجل ُع الثق فأنف

ِه ٍر عدوَك من أقرباها لك مواطن أو عنَك، يكفُه لش
ٍة ٍة أو منَك، يسترها لعور ُع غائب فأما لَك، عليها يطل

ُه أن أغناَك فما صديقَك ثقتك. ذو يحضر
ً كان وإن ِر من رجل ِة غي حٍق فبأي إخوانَك خاص

إل ُيجالَس ول يتصاحَب أل وتكلفُه الناِس عِن تقطعُه
التطاوِل من وكلمَك مجلسك في تهوى? تحفظ من

ًا وطب الصحاِب، على ٍر عن نفس لك يعرُض مما كثي
ِه ًة والرأي، القوِل صواُب في أصحاباَك يظن لئل ُمدارا
ُوُل دأأباَك أن عليهم. التطا
ِه مقبٌل إليَك أقبل إذا فل عنَك، يدباَر أل فسرَك باودأ

ِم ِه القباَل تنع َع النساَن فإّن لُه، والتفتَح علي على طب
ٍم. فمن ضرائِب ِه لؤ َق عمن يرحل أن شأن ِه لص با
َق نفسُه باالدأِب حفَظ من إل عينه رحَل بامن ويلص

طبعُه. وكاباَر
غيرَك. وفي فيَك هذا من فتحفظ

فضيحة العلم ادأعاء
ِم ادأعاء تكثرن ل وباين باينَك يعرُض ما كل في العل

فضيحتيِن. باين ذلك من فإنك أصحاباَك
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ِة على منَك فيهجَم ادأعيَت فيما ينازعوك أن إما الجهال
ادأعيت ما يديك في ويخلوا ينازعوك أل وإما والصلِف،

ِر، من ُع منَك فينكشَف المو ُة. التصن والمعجز
عالٌم أنَك صاحبَك تخبَر أن من كلُه الحياء واسإتحي

ًا وأنُه ًا. أو جاهٌل: مصرح معرض
باالصفاء. منهم تثقّن فل الكفاء على اسإتطلَت وإن
ً نفسَك من آنسَت وإن ُه أن فتحرج فضل أو تذكر

ُه أن واعلم تبديُه ِه باذلك منَك ظهور في لَك يقرُر الوج
من لَك يقرُر مما أكثر العيِب من الناِس قلوِب

الفضِل.
منَك ذلك ظهَر تعجل ولم صبرَت إن أنَك واعلم
ِه الناِس. عند المعروِف الجميِل باالوج

ِر على الرجِل حرَص أن عليَك يخفين ول عنده ما إظها
ِه وقلَة ِم. البخِل أباواِب من بااُب ذلك في وقار واللؤ
ِر من وأن ًء ذلك على العوان خي والتكرَم. السخا
ِر ثوَب تلبَس أن أردأَت وإن وتتحلى والجماِل الوقا

ِة ِة باحلي ِة عند المودأ خبار ل الذي الجددأ وتسلك العام
ًا فكن عثاَر ول فيه ًا كجاهٍل عالم كعيي. وناطق
ِه قلُة ويرشدَك. وأما فيزينَك العلُم فأما فتنفي ادأعائ
ُق الحسد. وأما عنَك فيبلغَك إليه احتجَت إذا المنط

والوقاَر. المحبَة فيكسبَك الصمُت حاجتَك. وأما
ً رأيَت وإذا ًا ُيحدُث رجل ًا يخبُر أو علمته قد حديث خبر
ِه تشاركُه فل سإمعتُه قد ًا عليه، تتعقبُه ول في حرص

خفًة ذلك في فإن علمتُه، قد أنَك الناُس يعلم أن على
ًا َء وشح ًا. أدأٍب وسإو وسإخف

أن وإلى اسإتطعَت، إن أنَك، والعامُة إخوانك وليعرف
تفعُل. ل ما تقوَل أن إلى منك أقرُب تقوُل ل ما تفعَل
ُهجنٌة، عاٌر الفعِل على القوِل فضل فإن فضَل و و

زينٌة. القوِل على الفعِل
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ٌق وأنَت ِه أخبرَت أو نفسَك من وعدَت فيما حقي با
ًا نفسَك، في ما باعض تحتجَن أن صاحبَك لفضِل إعدادأ
ًا القوِل، على الفعِل ِر عن باذلك وتحرز إن فعٍل تقصي

ًا. إل يكوُن قصَر. وقلما ُمقصر
الصديق نحو والرضى العدو نحو العدل
ِم قوَل احفظ ُكن الذي الحكي ُتَك قاَل: لت باينَك فيما غاي
الرضاء. صديقَك وبايَن باينَك وفيما العدل، عدوَك وبايَن
ِة تصرعُه خصٌم العدو أن وذلك ِم، وتغلبُه باالحج باالحكا
َق وأن حكمُه فإنما قاٍض، وباينُه باينَك ليس الصدي

ُه. رضا
صديقَك تختار كيف

ِة في تشبثَك غاية اجعل ِة تؤاخي من مؤاخا ومواصل
إلى لَك سإبيل ل أنه على نفسَك توطيَن تواصُل من

ِة ُه، ما منُه لَك ظهر وإن أخيَك، قطيع ليس فإنُه تكر
ُتطلقها التي كالمرأة أو شئَت متى تعتقُه كالمملوِك

ُة ومروءتَك. فإنما عرضَك ولكنُه شئَت، إذا مروء
أنَك على الناُس عثر وأخدانُه. فإن إخوانُه الرجِل
ً قطعَت ًا، كنَت وإن إخوانَك، من رجل ذلك نزَل معذر

ِة أكبرهم عند ِة بامنزل ِه. وإن والملِل للخاء الخيان في
َع أنَت ِه على تصبرَت ذلك م الرضى غير على مقارت
َدأ ِة. العيِب إلى ذلَك عا والنقيص

َدأ التثبَت. التئادأ! والتثبَت فالتئا
ِه من حال في نظرَت وإذا من كان فإن لخائك، ترتئي

ًا فليكن الديِن إخواِن ٍء غير فقيه وإن حريٍص، ول مرا
ًا فليكن الدنيا أخواِن من كان ول باجاهٍل ليس حر

ٍر ول كذاٍب أن أهٌل الجاهل مشنوٍع. فإن ول شري
ُه، منُه يهرَب ًا يكوُن ل الكذاَب وإن أباوا ًا. لن أخ صادأق

ِه على يجري الذي الكذب فضوِل من هو إنما لسان
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ِه، كذِب ُق سإمي وإنما قلب الصدِق. وقد من الصدي
ُق يتهُم َق وإن القلِب صد ظهَر إذا اللساُن. فكيَف صد

العدو. بامكسبَك الشريَر اللساِن? وإن على الكذُب
ٍة في لَك حاجَة ول َة تجلُب صداق َع وإن العداو المشنو

ٌع صاحبُه. شان
َة. وأن ُيكسبَك الناِس عن انقباضَك أن واعلم العداو

ُء صديق يكسبَك إليهم انبساطَك السوء. وسإو
واصلَت إن العداء. فإنك باغِض من أضر الصدقاء

َق ُه، أعيتَك السوء صدي اسإم شانك قطعتُه وإن جرائر
ِة، ينشُر ول عيبَك يرفع من ذلك وألزمك القطيع

تنمي. ل والمعاذير تنمي المعايَب عذرَك. فإن
انبساط ولباس انقباض لباس
ّد للعاقِل ليس لباسإيِن للناِس البس عيَش ول منهما، با

َة ول ٍز انقباٍض باهما: لباَس إل مروء الناِس، من واحتجا
ِة تلبسُه ًا إل يلقونَك فل للعام ًا متحفظ ًا متشددأ متحرز

ًا. مستعد
ِة تلبسُه واسإتئناٍس، انبساٍط ولباَس من الثقاِت للخاص

إليهم وتفضي صدرَك باذاِت فتلقاهُم أصدقائك
ُع حديثَك بامصوِن ِر مؤونَة عنَك وتض في والتحفِظ الحذ

وباينهم. باينَك ما
ِة، هذه وأهل قليٍل من قليٌل أهلها، هم الذين الطبق

ًا. لن ًا يدخُل ل الرأي ذا حق ِه من أحد هذا نفس
ِر باعد إل المدخل ِة والتكشِف الختبا باصدِق والثق
ِة ِد. ووفاء النصيح العه

لسانك ُصن
ٌة لسانك أن اعلم ِه يتغالُب ُمصلتٌة، أدأا عقلَك علي

ُكل وهواك وغضبَك ٌع غالٍب وجهلَك. ف باه مستمت
ِه، في وصارفُه ِه غلَب فإذا محبت لَك، فهو عقلَك علي
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ٌء عليه غلَب وإن ِه من شي فهو لك سإميُت ما أشبا
لعدوَك.

لَك، إل يكوَن فل وتصونُه باه تحتفظ أن اسإتطعَت فإِن
ِه يستولي ول فافعل. عدوَك، فيه يشاركَك أو علي

الصديق مؤاسإاة
ٍة زواِل من النوائِب إحدى أخاَك نابات إذا نزوِل أو نعم

ٍة، ِة معُه: إما اباتليَت قد أنَك فاعلم بالي باالمؤاسإا
ِة، في فتشاركُه العاَر. فتحتمُل باالخذلِن وإما البلي
ِه عند المخرَج فالتمس على مروءتَك وآثر ذلَك، أشبا

سإواها. ما
أخيَك مشاركَة نفسَك تأباى التي الجائحُة نزلت فإن
ِة يسعَك، الجماَل فلعّل فأجمل، فيها في الجماِل لقل

الناِس.
منُه دأنوَك في ليَس فإنُه فضٌل أخاَك أصاَب وإذا

ذلك مذلٌة. فاغتنم لُه وتواضعَك مودأتُه واباتغائَك
ِه. واعمل با

تعتذر من إلى
ًا، لَك يجد أن ُيحب من إلى إل تعتذرن ل ول عذر

ُتحدثَن ول باحاجتَك، يظفرَك أن يحب بامن إل تستعين
ًا، حديثَك يرى من إل اضطراٌر. يغلبَك لم ما مغنم

ٍه فتلقُه معتذٌر، إليَك اعتذر وإذا ٍر مشرٍق باوج وباش
غنيمٌة. قطيعتُه ممن يكوَن أن إل طلٍق ولساٍن

ًا المعروِف من غرسإَت إذا ِه وأنفقت غرسإ نفقًة علي
ِه، غرسإَت ما ترباية في تضنن فل فتذهب واسإتنمائ

ًا. الولى النفقُة ضياع
الصدق إخوان

هم الدنيا، مكاسإِب خيُر هم الصدِق إخواَن أن اعلم 
ٌة الرخاء، في زينٌة ِة، في وعد ِر على ومعونٌة الشد خي
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ِدأ. فل المعاِش واباتغاء اكتساباهم في تفرطن والمعا
إليهم. والسإباِب الوصلِت

ٌد أنَك واعلم ٍم عند الخاء من رغبتَك واج قد أقوا
ِة باعُض وباينهم باينَك حالت باعض تعتري قد التي الباه

ًا عنهم فتحجُز المروءاِت أهِل في يرغُب ممن كثير
ًا رأيَت أمثالهم. فإذا ِه عثر قد أولئَك من أحد الدهُر با

فأقله.
المعروف وتكدر الصنيعة تهدم السإتطالة

ٍد عند لَك كانت إذا طول عليه لك كان أو صنيعٌة، أح
َء فالتمس ِه، ذلك إحيا ِر وتعظيمُه باإماتت لُه. ول باالتصغي
ِة في تقتصرن ِه المن قل ُه تقوَل: ل أن على با ول أذكر

ُه، من إلى باسمعي أصغي يستحيي قد هذا فإن يذكر
ٍم. ولكن ول باعقٍل يوصُف ل من باعُض منُه أن احذر كر

ُه، مجالستَك في يكوَن تستعينُه أو باه، تكلمُه وما إيا
ِه، ٌء فيه، تجاريه أو علي فإن السإتطالة، من شي

المعروَف. وتكدُر الصنيعَة تهدُم السإتطالَة
الغضب سإورة من احترس
ِة من احترس ِة الغضِب سإور ِة وسإور ِة الحمي وسإور

ِد ٍء لكل وأعددأ الجهِل، وسإورة الحق ًة ذلك من شي عد
ُه ِم من باها تجاهد ِر الحل ِة والتفك ِة وذكر والروي العاقب
ِة. وطلِب الفضيل
وأّن والفضِل، باالجتهادأ إل الغلبَة ُتصيُب ل أنك واعلم

ِدأ قلَة ِة العدا ِة الطبائِع لمدافع السإتسلُم هو المتطلع
ٌد ليس لها. فإنُه ٍة كل من وفيه إل الناِس من أح طبيع

ُء ٍة. سإو غريز
ِة في الناِس بايَن التفاضُل وإنما السوء. طبائع مغالب
ٌد يسلم أن فأما الغرائُز تلك فيه تكوَن أن من أح

ٌع. إل ذلك في فليس كابارها إذا القوي الرجل أن مطم
كأنها حتى يميتها أن يلبث لم تطلعت كلما لها باالقمِع
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ِه. وهي ليست ِر كموَن كامنٌة ذلَك في في في النا
ِدأ، ُعو ًا وجدت فإذا ال ٍة، من قادأح اسإتورت غفلًة أو عل

إل ضرها يبدأ ل ثم القدِح، عند الناُر تستوري كما
ِه. كانت الذي باعودأها إل الناُر تبدأ ل كما باصاحبها، في

الصبر على نفسك ذلل
ِر السوء، جار على باالصبر نفسك ذلل السوء، وعشي

ُدأ ل مما ذلك السوء. فإّن وجليِس ُئَك. يكا يخط
ِء صبراِن: صبُر الصبر أن واعلم ُه، ما على المر يكر

ُه يحب. عما وصبر
ِه على والصبُر يكون أن وأشبههما أكبرهما المكرو
ًا. صاحبُه مضطر
ًا، أصبر اللئاَم أن واعلم أصبُر هم الكراَم وأّن أجسادأ

ًا. نفوسإ
ًا الرجُل جلد يكون باأن الممدوُح الصبُر وليس وقاح
ُه أو المشي، على قويًة رجلُه أو الضرِب، على قويًة يد
ِر. صفات من هذا العمِل. فإنما على الحمي

ًا، للنفِس يكوَن أن الممدوَح الصبر ولكن ِر غلوبا وللمو
ِه و متجملً، الضراء وفي محتملً، الرأي عند لنفس

ًا والحفاِظ ِم مرتبط ًا، وللحز ًا، وللهوى مؤثر تارك
ِة ًا، عاقبتها حسن يرجو التي وللمشق وعلى مستخف
ِة ًا، والشهواِت الهواء مجاهد ِه مواظب ِه ولبصيرت باعزم
ًا. منفذ
نفسك إلى العلم حبب
هو ويكوَن وتألفُه، تلزمُه حتى العلَم نفسك إلى حبب
وبالغتَك. وسإلوتَك ولذتَك لهوَك
ِة وعلم للمنافِع، علماِن: علٌم العلم أن واعلم لتذكي

العقوِل.
ُهما العلميِن وأفشى من صاحبُه لُه ينشَط أن وأحرا

ِر ِم علُم عليه ُيحض أن غي ُء هو الذي المنافِع. وللعل ذكا
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ُلها العقوِل ٍة فضيلُة وجلؤها وصقا أهِل عند منزل
ِة واللباِب. الفضيل

والكرم الجودأ كمال السخاء في
ّودأ َء. نفسَك ع السخا

ُة أنه واعلم في باما الرجِل نفِس سإخاءان: سإخاو
ُة أيدي في عما وسإخاوتُه يديه، نفِس الناِس. وسإخاو

ِه في باما الرجِل تدخل أن من وأقرباهما أكثرهما يدي
ُة. وتركُه فيه في أمحُض الناِس أيدي في ما المفاخر

ِم ُه. الدنِس من وأبارأ التكر وأنز
ِد وعف فبذَل جمعهما هو فإن َدأ اسإتكمل فق الجو

والكرَم.
ًا تكن ل حسودأ

أل نفسَك عن والعذاَب الذى باه تصرُف مما ليكن
ًا. تكوَن حسودأ
ٌق الحسد فإن ِه لئيٌم. ومن خل باالدأنى موكٌل أنُه لؤم

والُخلطاء والمعارِف والكفاء القارِب من فالدأنى
والخواِن.

تكوُن ما خير أن تعلم أن الحسد باه ُتعامُل ما فليكن
ًا وأن منَك، خيٌر هو من مع تكوُن حيَن ًا غنم لَك حسن

ُطَك عشيُرَك يكوَن أن ِم، في منَك أفضل وخلي العل
ِه، من فتقتبَس فيدفع القوة، في منَك وأفضَل علم

ِه، عنَك ِه، من فتفيد الماِل، في منَك وأفضَل باقوت مال
ِه، في منَك وأفضل ِه، حاجتَك فتصيَب الجا باجاه
ًا فتزدأادأ الديِن، في منَك وأفضَل ِه. صلح باصلح

عدوك تعامل كيف
ِر من فيه تنظُر مما ليكن تعلَم أن وحاسإدَك عدوَك أم

عدو، لُه أنَك وحاسإدَك عدوَك تخبر أن ينفعَك ل أنُه
ُه ِة، العدادأ قبل باحرباَك وتؤذنُه بانفسك فتنذر والفرص
ُه وتوقد لَك، التسلِح على فتحملُه عليَك. نار
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ُه ل أنَك عدوَك يرى أن لخطرَك أعظُم أنه واعلم تتخذ
ًا ٌة ذلك فإن عدو ِة إلى لَك وسإبيٌل لُه غر ِه. القدر علي
ِر واسإتطعَت قدرَت أنَت فإن ِة اغتفا أي عن العداو

ِر. عظيم اسإتكملَت فهنالَك باها تكافئ الخط
ًا كنَت إن ِة مكافئ ِر باالعداو تكافئ أن فإياَك والضر

َة ِة السر عداو َة العلنية، باعداو ِة وعداو ِة الخاص باعداو
ِة، الظلُم. هو ذلك فإن العام
ِة له ليس أنُه ذلك مع واعلم ِر العداو يكافأ والضر

ِة ِه: كالخيان ِة، تكافأ ل بامثل تكافأ ل والسرقة باالخيان
ِة. باالسرق

َق أن عدوك مع أمرَك في الحيلة ومن ُه تصادأ أصدقاء
ُتؤاخي الشقاِق سإبيِل في وباينهم باينُه فتدُخل إخوانُه، و

ِة إلى باهم ذلك ينتهي حتى والتجافي والتلحي القطيع
ِة ُع طرٍق ذو رجٌل ليس لُه والعداو مؤاخاتَك من يمتن

غير عدوَك إخواُن كان منُه. وإن ذلك التمسَت إذا
لَك. عدو فل طرٍق ذوي

ِم عن السكوِت مع تدع، ل َء عدوَك، شت ِه إحصا مثالب
ِه َع ومعايب ِه، واباتا ذلك من عنَك يشذ ل حتى عورات

ِر من كبيٌر، ول صغيٌر َع أن غي ِه، فيتقيَك لعيه ذلك تشي با
ُه أو لُه، وسإتعد ِر في تذكر ِه غي فتكوَن موضع

ِه الهواء كمستعرِض الرمي. إمكاِن قبل بانبل
ًا، عدوَك على والشتَم اللعَن تتخذن ول ل فإنُه سإلح

ٍة ول نفٍس في يجرُح دأيٍن. ول ماٍل ول منزل
ًا تكون أن أردأَت إن ًا. تسمى أن ُتحبَن فل دأاهي دأاهي

ُه علنيًة، خاتل باالدهاء عرَف من فإنُه الناُس، وحذر
َع حتى القوي. له ويتعرض الضعيُف، منُه يمتن
ِه دأفَن الريِب إرِب من وإن َع ما إربا ُيعرَف حتى اسإتطا

ِة ِة في باالمسامح ِة الخليق ِة. في والسإتقام الطريق
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ِه ومن ِة المستقيم العاقَل أليؤارَب إربا والذي الطريق
ُع ِه غامِض على يطل ُتُه إربا ِه. فيمق علي
ِر، الهيبَة قلبَك فاشعر السلمَة أردأت وإن من للمو
ِر ُتفطَن الهيبُة منَك تظهَر أن غي بانفسَك الناَس ف

ُهم ُتجرئ تهاُب. الذي كل منهم إليك وتدعو عليَك و
ٍة فاشعب ِة كتماِن من ذلك لمدارا ِر الهيب ِة وإظها الجرأ
رأيَك. من طائفًة والتهاوِن

ِة اباتليَت وإن التي الطريقَة هذه فحالف عدوَك بامحاربا
ِر من لَك وصفُت ِة اسإتشعا ِر الهيب ِة وإظها الجرأ

ِر وعليَك والتهاوِن، ِة أمرَك، في والجد باالحذ والجرأ
ًة قلبَك تمل حتى قلَب، في عملَك ويستفرغ جراء

الحذر.
من ومنهم هلكَك، في يعمُل من عدوَك من أن اعلم
ِد في يعمُل من ومنهم مصالحتَك، في يعمُل منَك. البع

منازلهم. على فاعرف
ِة أقوى ومن في أنصارَك وأعز عدوَك، على لَك القو

ِة ُعيوَب نفسَك على تحصي أن لُه، الغلب والعوراِت ال
ُظر عدوَك، على ُتحصيها كما ُه عيٍب كل عند وتن أو ترا

ٍد تسمعُه ما و أ العيَب ذلَك قارفَت الناِس: هل من لح
منُه. سإلمَت أو شاكلُه

ًا قارفَت كنَت فإن على تحصي مما جعلتُه منُه شيئ
عدوَك فكاثر كلُه ذلَك أحصيَت إذا نفسَك. حتى

وإحراز عوراتَك وتحصيِن وعثراتك نفسَك باإصلِح
مقاتلَك.

ًا باذلَك نفسَك وخذ ًا. ممسي ومصبح
ًا منها آنسَت فإذا ًا دأفع ِه وتهاون ًا نفسَك فاعددأ با عاجز

ًا ًا، ضائع ًا خائب ًا لعدوَك معور رميَك. من لُه ممكن
على تقدُر ل ما وعوراتَك عيوباَك من حصَل وإن

ِه ٍر أو لَك، مضى ذنٍب من إصلح الناِس عند يعيبَك أم
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ُه ول ًا، أنَت ترا يقوَل أن عسى وما ذلك فاحفظ عيب
إخوانَك عيِب أو آباائَك مثالِب أو حسبَك من قائٌل فيه
عدوَك أن واعلم عينك نصَب كلُه ذلَك اجعل ثم

ِدأ لُه التهيؤ عن تفعل باذلك. فل مريدَك لقوتَك والعدا
ِه وحيلتَك وُحجتَك ًا في وعلنية. سإر

ِه تروعن ل الباطُل فأما ول لُه تستعدن ول قلبَك با
ٍء تشتغلّن ِه، من باشي يقع، لم ما يهولَك ل فإنُه أمر

اضمحَل. وقع إن وما
العدل الشهودأ
ِه، من يعرفُه باشيء أحد ُباده قلما أنُه واعلم وقد نفس

ُع كان ِه في يطم ُه الناِس، عن إخفائ عند معيٌر باه فيعير
ِه، أو السلطاِن ُد كادأ إل غير ِه يشه ِه با ُه وجهُه علي وعينا
ُنُه، َد منُه يبدو للذي ولسا من يكوُن والذي ذلَك، عن
ِه ِه انكسار ِة. تلَك عند وفتور البديه

في وتقدم لبغتاتها أهبتَك وخذ لها، وتصنع هذه فاحذر
ِذ ِدأ أخ لنفيها. العتا

باالنساء الغرام حاذر
ِر أوقِع من أن اعلم ِد وأنهكها الديِن في المو للجس

ِة وأزراها للعقِل وأقتلها للماِل وأتلفها للمروء
ِة ذهاِب في وأسإرعها ِر الجلل ِم والوقا باالنساء. الغرا

ِم على البلء ومن ُه ما يأجُم ينفّك ل أنُه باهن المغر عند
ُه وتطمُح ُه ليَس ما إلى عينا منهن. عند

ٌه. النساء إنما أشبا
مجهولتهن فضِل من والقلوِب العيوِن في يتزيُن وما

يرغِب مما كثيٌر وخدعٌة. بال بااطٌل معروفاتهن على
ُه مما الراغُب عنُه ُق مما أفضُل عند ِه تتو نفسُه إلي

منهن.
ِه في عما المرتغُب وإنما رحاٍل في ما إلى منهن رحل

ِم عن كالمرتغِب الناِس ِه طعا بايوٍت في ما إلى بايت
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ُء الناِس: بال ِم من أشبُه باالنساء النسا ِم، الطعا باالطعا
ِة من الناِس رحاٍل في وما ً أشد الطعم تفاضل

ًا النساء. من رحالهم في مما وتفاوت
ٍة باأس ل الذي الرجُل أن العجِب ومن ِه بالي يرى ورأي

َة ٍد من المرأ ِه في لها فيصور ثياباها، في متلفقًة باعي قلب
َق حتى والجماَل الحسن ٍة غير من نفسُه باها تعل رؤي

ِر ول القبِح أقبِح على منها يهجُم لعلُه ثم مخبر، خب
ِة، وأدأم أمثالها. عن يقطعُه ول ذلَك يعظُه فل الدمام

ًا يزاُل ول َق لم لو حتى يذق، لم باما مشغوف في يب
ٍة غيُر الرِض ٍة، امرأ ًا لها أن لظن واحد شأِن غير شأن

َق. وهذا ما ُق هو ذا والسفُه. والشقاء الحم
ِم لم ومن ِم عن ويحلئها ويظلفها نفسُه يح الطعا

ِه سإاعاِت باعض في والنساء والشراِب ِه، شهوت وقدرت
ُع ذلَك وبااِل من ُيصيبُه ما أيسَر كاَن اللذاِت تلَك انقطا
ٍدأ عنُه ِر باخمو ِه نا ِه. قل حوامِل وضعِف شهوت من جسد

ُه ًا إل تجد ِه مخادأع ِر في لنفس ِه أم ِم عند جسد الطعا
ِر وفي والدواء، والحمية والشراِب ِه أم َد مروءت عن

ٍر وفي والشهواِت، الهواء ِه أم َد دأين ِة عن ِة الريب والشبه
والطمِع.

ًا كن المراءاة واحذر متواضع
كل في غايتَك دأوَن نفسَك تضع أن اسإتطعَت إن

ٍم مجلٍس رفع فإن فافعل، وفعٍل ورأٍي ومقاٍل ومقا
َق إياَك الناس ِة فو نفسك، إليها تحط التي المنزل

منُه، تباعدَت الذي المجلِس إلى إياَك وتقريبهم
من وتزيينهم ُتعظم، لم ما أمرَك من وتعظيمهم

الجماُل. هو ُتزين لم ما وفعلَك ورأيَك كلمَك
ًا يكن لم ما العالُم ُيعجبَك ل ول يعلُم، ما بامواضِع عالم

َع جعَل إذا العامُل على غلبَت يعمُل. وإن ما موض
ِم ًا الكل يكوُن لعلُه فإنُه السكوِت، على تغلبن فل وقت
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ِة، إليَك وأجلبهما زينًة، لَك أشدهما ُهما للمودأ وأباقا
ِة، ِد. وأنفاهما للمهابا للحس

ِر َء احذ من المراء حذُر يمنعنَك ول وأغرباُه، المرا
ِة حسِن ِة. المناظر والُمجادأل
ُد ل الذي هو المماري أن واعلم أن ول يتعلَم أن يري
عن الباطِل في ُمجادأٌل أنُه زاعٌم زعَم منُه. فإن يتعلَم

ِة ثاباَت كاَن وإن المجادأل، فإن الحق، ِر الُحج ظاه
ِة وإنما قاٍض، غير إلى ُيخاصُم فإنُه الذهِن، حاضر البين

ِه ِة يعدُل ل الذي قاضي ِه عدُل إليه إل باالخصوم صاحب
َد رجا أو آنس وعقلُه. فإن ِه عن ً صاحب ِه يقضي عدل با

ِه على ِه. وإن وجه أصاَب فقد نفس ِر على تكلم أمر غي
ًا. كان ذلك مماري
ٍء نفسك ذاِت عن أخاَك تخبر أل اسإتطعَت وإن باشي

ًا ذلك باعَض عنُه ُمحتجن وأنَت إل الفعِل لفضِل التماسإ
ًا القوِل على ِر واسإتعدادأ قصَر، إن فعٍل، لتقصي

فافعل.
القوِل وفضل زينٌة، القوِل على الفعِل فضَل أن واعلم
ِة هذه إحكاَم وأن ُهجنٌة، الفعِل على غرائِب من الخل

الخلل.
يخففها العمال على الصبر

في الروح تلتمِس فل العماُل عليَك تراكمت إذا
في إل لَك راحة ل منها. فإنُه باالروغاِن مدافعتها
عنَك، يخففها الذي هو عليها الصبر وإن إصدارها،
عليَك. ُيراكُمها الذي هو والضجر

تعتري رأيتها قد خصلًة نفسَك في ذلك من فتعهد
في يكوُن الرجاَل أن العماِل. وذلَك أصحاِب باعَض
ٍر ِه، من أم ُدأ أمر ِه فير ِه أو أخُر، شغٌل علي شاغٌل يأتي
ُه الناِس من ِه ذلَك فيكدُر إتيانُه يكدر ًا بانفس تكدير

ُد َدأ وما فيه كان ما يفس ِه، ور ًا ُيحكَم ل حتى علي واحد
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ُهما. فإذا َدأ من رأيَك معَك فليكن ذلَك مثُل عليَك ور
أولى اختر ثم الموَر، تختاُر باهما اللذاِن وعقلَك
ِه فاشتغل باشغلَك، المرين منُه. ول فرغ حتى با
ُظمن أعملَت إذا تأخر ما وتأخيُر فاَت ما فوُت عليَك يع

ِه، في شغلك وجعلَت معملُه الرأي لنفسَك واجعل حق
َة ترجو غايًة شغٍل كل في عليها. والتماَم القو

الغاية تجاوز ل
ِة في الغايَة جاوزَت إن أنَك اعلم إلى صرَت العبادأ

ِر، ِم حمِل في جاوزتها وإن التقصي لحقَت العل
ِة الناِس رضى تكلِف في جاوزتها وإن باالجهاِل، والخف

المصنع. المحشودأ كنَت حاجاتهم في معهم
ِة باعَض أن واعلم ِة وباعَض لؤٌم، العطي غيٌم، السلط
ِم وباعض عي، البياِن وباعض اسإتطعَت جهٌل. فإن العل

ًا، عطاؤك يكون أل ُنَك ول جور ًا، بايا علمَك ول هذر
فافعل. وباالً،

الحادأيث من والرائع المليح احفظ
وإما مليحٌة ُتعجبَك: إما أحادأيُث عليَك سإتمر أنه اعلم

رائعٌة.
ًا كنَت أعجبتَك فإذا الحفظ فإن تحفظها، أن خليق

ُلح باما موكٌل َع. وسإتحرُص م منها تعجَب أن على ورا
شأِن من التعجِب ذلك على الحرَص القواُم. فإن

ًا لَك معجٍب كل الناِس. وليس لغيرَك. معجب
َة ذلك نشرَت فإذا ُه فلم والمرتيِن، المر َع تر من وق

ِة. فإن عن فازدأجر منَك موقعُه السامعيَن العودأ
ِر من العجَب شديد. سإخٌف عجيٍب غي

ُق من الناِس من رأينا وقد ُع ول الشيء يعل عنُه ُيقل
ِه، الحديِث وعِن ُعُه ول با ِه قبوِل قلُة يمن من لُه أصحابا

َدأ أن َدأ. ثم إليه يعو يعو
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النسان منها. فإن فتحفظ الرائعَة الخبار انظر ثم
ِر، على الحرُص شأنه من َع ما سإيما ول الخبا منها، را

ممن يبالي ول سإمع، باما يحدُث من الناِس فأكثُر
َع. وذلك ٌة سإم ٌة للصدِق مفسد ِة، ومزرا فإن باالمروء

ِه وأنَت إل باشيء تخبَر أل اسإتطعَت ٌق، با ول مصد
يقوُل كما تقل فافعل. ول بابرهاٍن، إل تصديقَك يكوُن

أنَت ما أكثُر الكذب سإمعُت. فإّن باما السفهاء: أخبُر
ٌع، إن قائٌل. وإنك هو من أكثُر السفهاء وإن سإام
ًا للحادأيِث صرَت ً واعي عن وتحمُل تعي ما كان وحامل
ِة ُع مما أكثر العام ُع يختر باأضعاٍف. المختر

الناس من تصاحب من
عليَك فضٍل ذي الناِس: من من صاحبَت من انظر

ٍة، أو باسلطاٍن الكفاء من ذلك دأوَن من أو منزل
ِه في نفسَك فوطن والخواِن، والخلطاء على ُصحبت

َو منُه تقبل أن عليَك اعتاص عما نفسَك وتسخو العف
ٍد. فإن ول مستبطئ ول ُمعاتٍب غير قبلُه، مما مستزي

ّدأ، مقطعٌة الُمعاتبَة وإن الجشِع، من السإتزادأة وإن للو
ِو الرضا ِة باالعف ما كل لَك مقرٌب الخلِق في والُمسامح
ُق ِه تشو ِة العرِض باقاء مع نفسَك إلي ِة. والمودأ والمروء
ٍم من سإتبلى أنَك واعلم ٍه، أقوا ِه وأن باسف ِه سإف السفي

ُع ُيطل ًا، منَك لُه سإ ِه كافأتُه أو عارضتُه فإن حقد باالسف
ِه، أتى ما رضيَت قد فكأنَك على تحتذي أن فأحببَت با

ِه. فإن ًا عندَك ذلك كاَن مثال ُه ذمك فحقق مذموم إيا
ِه. فأما باترِك ذلك في فليس وتمتثلُه تذمُه أن معارضت

ٌدأ. لك سإدا
ًا تصاحب ل بامروءة إل أحد

ًا، لتصاحبن ِه اسإتأنسَت وإن أحد ًا با ٍة ذا أخ ًا أو قرابا أخ
ٍة، ذا ًا ول مودأ ًا ول والد ٍة، إل ولد ًا فإّن بامروء من كثير
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ِة أهِل أن على والتبذُل السإترسإاُل يحملهُم قد المروء
ًا يصحبوا والتبذِل. والتهاوِن باالدألِل الخلطاء من كثير

َد ومن ِه من فق ِة صحبَة صاحب وجللها ووقارها المروء
ِه في لُه ذلَك أحدَث ٍة. وسإخَف شأٍن رقَة قلب منزل

ٍة كل عند عليه والظفر صاحبَك غلبَة تلتمس ول كلم
ِه على تجترئن ول ورأي اسإتباَن، إذا يظفرَك تقريع

وضحت. إذا عليه وُحجتَك
ًا فإن ِة حب يحملهم قد أقوام في الرأي وسإفُه الغلب
فيلتمسوا تنسى، باعدما الكلمَة يتعقبوا أن على ذلَك
الصحاِب. وذلَك على باها يستطيلوا ثم الحجَة، فيها

الخلِق. في ولؤٌم العقِل في ضعٌف
يعجب إكرام أي
ٍة يكرمَك من إكراُم ُيعجبنَك ل فإن لسلطاٍن، أو لمنزل

ِر أوشك السلطاَن إكراُم ُيعجبنَك زوالً. ول الدنيا أمو
في السلطاَن يتلو الذي هو فإنُه للماِل، يكرمَك من

ِة الزواِل. سإرع
أقل النساَب فإّن للنسب، إياَك إكرامهم ُيعجبنَك ول

ًء الخير مناقِب والدنيا. الديِن في أهلها عن غنا
ٍة أو دأيٍن على أكرمَت إذا ولكن فليعجبَك! فذلَك مروء
َة فإن يزايلَك ل الديَن الدنيا. وإن في تزايلَك ل المروء
ِة. في الخر

 ومحرمة مقتلة والرص الجبن
محرمٌة. الحرص وأن مقتلٌة، الجبَن أن واعلم
القتاِل في قتَل سإمعَت: أمن أو رأيَت ما في فانظر
ً ًا? وانظر قتَل من أم أكثر مقبل إليَك يطلُب أمن مدبار

ِم باالجماِل ِه له نفسَك تسخو أن أحق والتكر أم باطلبت
ِه إليَك يطلُب من كُل ليس أنُه والزيِغ? اعلم باالشر
ُه هوى، فيه لَك كان من أنَت وذكرتُه باسوء ذاكٌر فذكر

ٍر ُه. أن عسى ذلَك. بال ينفعُه باخي يضر
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ٍد ذكر يستخفنَك فل في إل عدوك أو صديقَك من أح
ٍة. فإن أو دأفٍع مواطِن في إل عدوَك أو صديقَك محاما
ٍة. فإن أو دأفٍع مواطِن في باَك وثق إذا صديقَك محاما
ِة مواطِن ذلَك، سإوى مما ترَك باما يحفِل لم المحاما

ٍة. سإبيُل عليَك لُه يكن ولم لئم
ِم من وإن ِر في لَك الرأي أحز ُه أل عدوَك أم إلى تذكر

ُه. وأل حيث ُعد تُضر ِر يسيَر ت ًا. لُه الضر ضرر
فيك يقال مما احترس

ًا، يكوُن قد الرجل أن اعلم على الحرُص فيحملُه حليم
ٌد، الناُس يقوَل أن على مهيٌن يقاَل أن والمخافُة جلي
ًا الرجُل يكوُن الجهل. وقد تتكلَف أن فيحملُه زميت

يقاَل أن من والمخافُة لسٌن، يقاَل أن على الحرُص
ِر في يقوَل أن على عيي ِه غي ًا. فيكوَن موضع هذر

ِه. منُه واحترس وأشباهه، هذا فاعرف كل
العّز وباقاء العرض نزاهة

ُهما فانظر أصوُب أيهما تدري ل أمراِن بادهَك إذا أي
في الصواِب أكثر فإن فخالفُه، هواَك إلى أقرُب
الهوى. خلِف

والسإتغناء الناِس إلى الفتقاُر قلبَك في وليجتمع
لهم، كلمتَك ليِن في إليهم افتقارَك وليكِن عنهم،

ِة في عنهم اسإتغناؤَك باهم. وليكِن باشرَك وحسِن نزاه
عزَك. وباقاء عرضَك

الناس تجالس كيف
ِر امرأ ُتجالِس ل ِه، باغي َء أردأَت إن فإنَك طريقت لقا

ِم، الجاهِل ِه، والجافي باالعل لم باالبياِن والعيي باالفق
َع أن على تزدأ ِه باحملَك جليسَك وتؤذي علمَك تضي علي
ُه وغمَك يعرُف مال ثقل ِه يغتم ما بامثِل إيا الرجُل با

ِة من الفصيُح عنُه. يفقُه ل الذي العجمي مخاطب
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ٍم من ليس أنه واعلم ُه عل ِر عند تذكر ِه غي إل أهل
ُه لُه ونصبوا عاباوه، أن على وحرصوا عليَك، ونقضو
ُه ًا إّن حتى جهلً، يجعلو الذي واللعِب اللهو من كثير

ُه الناِس على الشياء أخُف هو يعرفُه ل من ليحضر
ُقُل ِه فيث باه. ويغتم علي
ُق أنَك صاحبَك وليعلم ِه تشف ِه، وعلى علي وإياَك أصحابا

ٍد منَك يرى ل أن رافقَك أو امرؤ عاشرَك إن من باأح
ِه ِه أصحابا ِه وإخوان ُذ ذلَك فإّن رأفًة، وأخدان من يأخ
ًا. وإن القلوِب أحسُن صاحبَك باصاحِب لطفَك مأخذ

ُه ًا عند ِه لطفَك من موقع ِه. في با نفس
َد الفرَح واتِق ُد أنُه واعلم المحزوِن، عن على يحق

للمكتئِب. ويشكُر المنطلِق
ُه والحديَث الرأي جلسائك من سإتسمع أنَك اعلم تنكر

ِه ُعُه وتستجفي ِه وتستشن ِه عن با ِه، أو نفس فل غير
ٍء التسخيُف ول التكذيُب منَك يكونن باه يأتي مما لشي

حدَث تقوَل: إنما أن ذلَك على يجرئنَك جليسك. ول
ِه، عن ٍدأ كل فإن غير ِه مردأو الردأ. من سإيمتعُض علي
ِم في كاَن وإن ُه من القو ِه في يستقر أن تكر ذلك قلب

َد أن تخاُف لخطأ القوُل، ٍة أو عليه، يعق تخشاها مضر
ٍد على ٍر، في ذلك تنقَض أن على قادأٌر فإنَك أح سإت

َد للنقِض أيسَر ذلك يكوَن ِة. وأباع للبعض
َة وأن خوٌف، البغضَة أن اعلم ثم فاسإتكثر أمٌن، المودأ

ِة من ًا، المودأ إليَك. إذا عوها سإيد الصمت فإّن صامت
ُد الحسَن المنطق فإن باالحسنى، فناطق ناطقَت يزي

ِر. سإخيمَة ويستل الصديق ودأ في الوغ
ومشي الريِح وسإكون الصوِت خفَض أن واعلم
ِد ِة، دأواعي من القص ول باأو ذلك يخالط لم إذا المودأ

والشنآن. المقِت دأواعي من فهو العجُب عجٌب. أما
الصواب وجه باضامن ليس المستشار
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ليس الرأي وأن باكفيٍل، ليس المستشار أن واعلم

ُي بامضموٍن. بال ليس الدنيا أموَر لن غرٌر، كلُه الرأ
ٌء ٍة، منها شي ٌء أمرها من ليس ولنه باثق يدركُه شي

الحزمَة أعيا رباما العاجُز. بال يدركُه وقد إلى الحازُم
َة. فإذا أمكَن ما ثم بارأي، صاحبَك عليَك أشاَر العجز
ِه ذلك تجعل فل تأمُل كنَت ما على عاقبتُه تجد لم علي

ًا، ًا تلزمُه ول ذنب ً لوم هذا فعلَت تقوَل: أنت باأن وعذل
ل جرَم ول أفعل، لم أنَت ولول أمرتني، وأنت باي،

ولؤٌم ضجٌر كلُه هذا باعدها. فإن شيء في أطيعَك
وخفٌة.

فبدا تركُه، أو بارأيَك فعمَل المشيَر، أنَت كنت فإن
ِه تمنن فل صواباَك ُه تكثرّن ول با ِه كان إن ذكر نجاٌح، في

ِه في اسإتباَن قد كاَن إن عليه تلمُه ول باأن ضرٌر ترك
لدأِب ُمجانٌب هذا فإن هذا، افعل لَك أقل تقول: ألم
الحكماء.

السإتماع حسن
ِم. ومن حسَن تتعلُم كما السإتماِع حسَن تعلم الكل

ِم إمهاُل السإتماع حسِن حديثُه، ينقضي حتى المتكل
ِه والقباُل الجواِب، إلى التلفت وقلة والنظر باالوج
ِم، إلى يقوُل. لما والوعي المتكل

ِه تكلُم ما في واعلم، صواَب يهجُن مما أن صاحبَك، با
ِه ويذهُب باه، يأتي ما ِه، باطعم في باه ويزري وباهجت

ِه، أن قبل الرجل حديَث وقطعك باذلك، عجلتَك قبول
ِه. باذاِت إليك يفضي نفس

الزهد يكون كيف
إلى أودأعتَك الدنيا، إليها تصاغرت نفسك رأيَت إن

ِة ٍر حاِل على فيها الزهادأ فل عليَك الدنيا من تعذ
ليست فإنها الحال، تلَك على نفسَك من ذلك يغرنَك

ٍة، ٌء ضجٌر ولكنها بازهادأ عندما نفٍس وتغيُر واسإتخذا
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عليَك التوى مما عليها منَك وغضٌب الدنيا من أعجزَك
طلبها عن وأمسكَت رفضها على تمت منها. ولو
ِر من نفسَك من ترى أن أوشكَت أشد والجزِع الضج

نفسَك دأعتَك إذا باأضعاِف. ولكن الوَِل ضجرَك من
إلى فأسإرع عليَك، مقبلٌة وهي الدنيا رفِض إلى

إجاباتها.
وسإوءها المجالسة حسن
ضارعها. ما في باأحد تعرض أن عوراتك. إياك اعرف

مناضلة عنه تناضل فل خيلقٌة أحد من ذكرت وإذا
ِه عن المدافِع ِر نفس منُه الناُس يعيُب لما المصغ

منك كان ما اللحاِح. وليكن كل ُتلح بامثلها. ول فتتهَم
ِر في الريِب. محققاِت من الختلط فإن اختلٍط، غي
ٍم جماعة في كنَت إذا ًا قو ً تعممَن فل أباد من جيل

ٍم المم من أمًة أو الناِس ٍم. فإنك ول باشت تدري: ل ذ
ًا، ُجلسائَك أعراِض باعض تتناوُل لعلك تأمن فل مخطئ

ًا مكافأتهم. أو ِه. ول إلى فتنسَب معتمد تذمن السف
ًا ذلك مع تقوَل باأن النساء أو الرجاِل أسإماء من اسإم
ذلك لعّل تدري، ل السإماء. فإنَك من لقبيٌح هذا إن

أسإماء باعض يكوُن ولعلُه جلسائَك، لبعض موافٍق غيُر
ِم. ول الهليَن ًا، هذا من يستصغرن الحر فكل شيئ

جرِح من أشد اللسان القلِب. وجرُح في يجرُح ذلك
اليد.
ِة الخلِق ومن على الرجِل مغالبُة حاٍل كل على السيئ

ِه ِه، والعتراُض كلم ُع في للحديِث. والقط
الرجُل حدث إذا باتركها جديٌر أنَت التي الخلِق ومن
ًا ِه وتفتحُه إليه تساباقُه أل تعرفُه، حديث وتشاركُه عي
ِه، ُد أنك للناس تظهر كأنَك حتى في أنَك يعلموا أن تري
يعلُم. الذي مثل تعلُم
ِه. وتفردأه باذلَك تهنئُه أن عليَك وما با
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ٌة. الغامضُة البخِل. وأباواباه أباواِب من الباُب وهذا كثير

ٍم في كنَت إذا فدِع ُفصحاء، ول بالغاء ليسوا قو
ِة عليهم التطاوَل والفصاحة. باالبلغ

ِر شدة باعض أن واعلم تحذُر ما في عليَك عوٌن الحذ
ِة باعض وأن تتقي. ما إليك يدعو مما التقاء شد

والتوقيِع باالعريِض أنفسهم يخدعوَن الناَس أن واعلم
ونقيصتهم. ومساويهم مثالبهم التماِس في باالرجاِل

ِه عند أبايُن ذلك وكل الصبِح. فل وضح من سإامعي
ٍر في ذلك من تكونن ِه. من نفسَك تجعلَن ول غرو أهل
ِر تنكِب من أن اعلم ًا، يسمى ما المو ما ومنُه حذر

ًا. فإن ُيسمى ِر من ُجنبَك يكوَن أن اسإتطعَت خور الم
ُه مواقعتَك قبل تنغمس الحذُر. ول هذا فافعل. فإن إيا
ل الحكيم الخواُر. فإن هو هذا تتهيبُه. فإن ثم فيه

ًا يخوُض ِه. مقداَر يعلَم حتى نهر غور
ِة سإوء من رأينا قد ِه تثقُل الرجل أن المجالس علي

ِه، باراها النعمُة ِه، يشتفي ما فيكون باصاحب في باصاحب
ِر ِه تصغي ِر أمر ِة وتكدي الزواَل يذكر أن عليه، النعم
ذلك يخفى وقاص. فل واعٌظ كأنُه والدوَل، والفناء

ِه يعنى من على ِه. ول ول با ِة قولُه ينزُل غير بامنزل
ِة ِة ولكن والبالِغ، الموعظ ِر بامنزل ِة، من الضج النعم

ِه، رآها إذا ِم لغير ِة باها والغتما غير إلى والسإتراح
روِح.
ِم من كاَن لي صاحِب عن مخبرَك وإني الناِس أعظ
صغر عيني في أعظمه ما رأُس وكان عيني، في

ِه: كان في الدنيا ًا عين ِه، سإلطاِن من خارج فل باطن
ُد، ل ما يتشهى َد. وكان إذا يكثُر ول يج ًا وج من خارج
ِه، سإلطاِن ًا له يستخف ول ريبًة، إليه يدعو فل فرج رأي

ًا. وكان ول ًا بادن ِه، سإلطان من خارج ما يقوُل فل لسان
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ُع ول يعلُم، ل ًا يعلُم. وكان ما في ُيناز من خارج
ِة، سإلطاِن ًا يقدُم فل الجهال ٍة على إل أباد بامنفعة. ثق

ِه أكثر كان ًا. فإذا دأهر ّذ نطق صامت الناطقيَن. با
ًا يرى كان ًا، متضاعف فهو الجد جاء فإذا مستضعف

ًا. الليُث عادأي
ٍء، في يشترُك ول دأعوى، في يدخُل ل كان ول مرا

ٍة يدلي ًا يرى حتى باحج ً قاضي ًا عدل عدولً. وشهودأ
ًا يلوم ل وكان ِه في العذُر يكون قد ما على أحد مثل
ُه. ما يعلَم حتى اعتذار
ًا يشكو ل وكان ُه يرجو من إلى إل وجع البرء. عند
ًا يستشير ل وكان ُه يرجو من إلى صاحب ِة. عند النصيح
يتشكى. ول يشتهى، ول يتسخُط، ول يتبرُم، ل وكان
ول العدو، عن يغفُل ول الولي، على ينقُم ل وكان
ِه دأوَن نفسُه يخص ٍء إخوان ِه من باشي ِه اهتمام حيلت

ِه. وقوت
أخذ ولكن تطيق، ولن أطقت، إن الخلِق باهذه فعليَك
الجميِع. ترِك من خيٌر القليِل
لَك: أصفها طبقٌة الدنيا أهل طبقاِت خيَر أن واعلم

الرفيِع. عن تتضع ولم الوضع عن ترتفع لم من


