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النبلء   أعلم َعُة  212-18/184سير ِب الّرا َقُة َب ّط ال
: الترجمة  ْوَن ِعْشُر  99َوال

: نأسبه   و اسمه

ِلَماُم  َوا ُد، ُه ْوَح َل َبْحُر، ا ُذو ال
ْوِن ُن ُف ِرِف، ال َعا ُبو َوالم ٍد َأ ِلّي ُمَحّم َع

َد بُن ِد بِن َأْحَم ْي ِع ِم بِن َس بِن َحْز
ِلِب ِلِح بِن َغا َلِف بِن َصا بِن َخ

َداَن ْع َياَن بِن َم ْف َد بِن ُس ْي ِز َي
ِرِسّي َفا َلْصِل، ال ُلِسّي ُثّم ا َد ْن َل ا
ِبّي ُط ُقْر ّي ال ِد ْي ِز َي َلى ال ْو ْير َم َلِم ا

َد ْي ِز ِبي بِن َي أ
َياَن َ ْف َحْرٍب بِن ُس

ّي ِو ُلَم ْنُه اللُه َرِضَي-ا ْعُروف-َع الَم
ْيد ِز َي ْير، ب ِئب الَخ ْير َنا ْيَن َأِم ِن ْؤِم الُم
ِبي أ

ْفٍص َ َلى ُعَمر َح َق، َع ِدَمْش
ْيُه ِق َف ِفُظ، ال ّلُم، الَحا َك َت ْيُب، الُم ِد َل ا
ْيُر، ِز َو ّي، ال ِر ِه ّظا َصاِحُب ال

ْيِف، ِن ّتَصا َكاَن ال ُه َف ّد ْيد َج ِز َلى َي ْو َم
ْير َلِم ْيد ِل ِز َية َأِخي َي ِو َعا .ُم

َكاَن ُه َو ّد َلُف َج َداَن بُن َخ ْع َم
َو ّوُل ُه ُلس َدَخَل َمْن َأ َد ْن َل ِفي ا
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َبة ُلس ملك صَحا َد ْن َل ِد ا ْب الّرْحَمِن َع
َيَة بن ِو َعا ْعُروف بِن ُم ٍم؛الَم ِهَشا

ّداخل .ِبال
ُبو:َولد ٍد َأ َبة ُمَحّم ُط ُقْر ِة ِفي ب َن َس
َبٍع ْيَن َأْر ِن َثَما َثلَِث َو َئة َو .(ما

18/185(
شيوخه

َع ِة ِفي َوَسِم َن َبع َس َئة َأْر ما
َها َفة ِمْن َوبعد ِئ ُهم َطا ْن َيى:ِم بن َيْح
ِد ْو ُع ّنة؛َصاِحِب َوجه بِن َمْس الَج
َبغ، بن َقاِسم َو َأْص ُه َلى َف ْع ْيخ َأ َش
ُه، َد ْن ِبي َوِمْن ِع أ

بن َأْحَمد ُعَمَر َ
ِد ُنس الَجسور، بِن ُمَحّم ْو ُي بن َو

ِد ْب ِه َع ْيث بِن الل ِغ َقاِضي، ُم ال
ِم َد بن َوُحَما َقاِضي، َأْحَم ِد ال َوُمَحّم

ِد بن ْي ِع َبات، بِن َس ِد ن ْب َع ِه َو بن الل
ْيع ِب ْيِمّي، َر ّتِم بن الّرْحَمن َوعبد ال
ِد ْب ِه َع ٍد، بِن الل ِل ِد َخا ْب َع ِه َو بن الل

ِد ْثَماَن، بِن ُمَحّم ِبي ُع أ
َ َأْحَمد ُعَمَر َو

ٍد بن ِكي، ُمَحّم ْن َلَم ّط ِد ال ْب َع ِه َو الل
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ْوُسَف بن َأْحَمد َناِمي، بِن ُي بن َو
ِد بن َقاِسم بن َقاِسم بِن ُمَحّم
َبغ .َأْص

ِزُل ْن َي َلى َو ِوي َأْن ِإ ِبي:َعْن َيْر أ
َ

ِد بن ُعَمَر َد البّر، عب َأْحَم ُعَمَر بِن َو
َنس بِن ّي َأ ِر ْذ ُع .ال

َود َأْج ُه َما َو َد ْن ُتب ِمَن ِع ُك َنن(ال ُس
ِئّي ّنَسا ْبِن َعِن َيحمله)ال َعِن َربيع، ا

ْبِن َلْحَمر، ا ْنُه ا .َع
ْنَزل َأ ُه َما َو َد ْن ْيُح(ِع َصِح

ِلم َنُه ،)ُمْس ْي َنُه َب ْي َب ِرَجال، َخْمَسُة َو
َلى ْع َأ ْيُت َما َو َأ ْيٌث َلُه َر ِد َنُه َح ْي َب

ْيَن َب ْيع َو ِك َثُة ِفي َو ُفس َثلَ ْن .َأ
عنه روى ومن تلمذته

ّدَث ْنُه َح ُنُه:َع ْب ُبو ا ِفٍع َأ َرا
َفْضل، ُبو ال َأ ِد َو ْب ِه َع ّي، الل ِد ْي الُحَم

ِلد َوا َقاِضي َو ِبي ال أ
ٍر َ ْك بِن َب

ِبي، َعَر َفة ال ِئ َطا .َو
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َوى َمْن َوآخر ْنُه َر ِه َع ِت ّيا ِو َمْر
ِلَجاَزة ُبو ِبا ْيح الَحَسِن َأ بن ُشَر

)18/186.(ُمَحّمد
 نشأته

َأ ٍم ِفي نَش ّع َن ّية، َت َفاه َور
َق ِز َكاء َوُر ًا، ذ ًا ُمفرط ْهن ِذ ّيالً، َو َس
ًا ُتب ُك ْيَسًة َو ِف ًة، َن ْيَر ِث َكاَن َك ُه َو ُد ِل َوا
َبَراء ِمْن ْهل ُك َعمل َأ َبة؛ ُط ُقْر

َة َلة ِفي الوَزاَر ْو ّد ّية، ال ِر َعاِم ال
ِلَك َذ َك ُبو َوَزَر َو ٍد َأ ْيبته، ِفي ُمَحّم ِب َش
َكاَن ْد َو ّولً َمهر َق َلدب ِفي َأ ا

َبار َلْخ ِفي َوالّشعر، َوا المنطق َو
ِء َأجَزا َفة، َو ّثرت الفلس َأ ِه َف ْي ِف

ًا ْأثير َتُه َت ْي ِلَم َل ِلَك، ِمْن َس ْد َذ َق َل َو
َلى َلُه َوقفُت ِليف َع َأ ِه َيحّض َت ْي ِف

َلى َناء َع ّدمه ِبالمنطق، العت َق ُي َو
َلى ْوم، َع ُل ّلمت الع َأ َت ّنُه َلُه، َف ِإ َف
ْأٌس ْوم ِفي َر ُل ِلْسلَم، ع َبّحر ا َت ُم

ّنظير َعديُم النقل، ِفي َلى ال َع
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ْبٍس ِه، ُي ْي َفْرِط ِف ّية َو ِر ِه ِفي َظا
ْول لَ الفروع ُلُص .ا

ْيَل ّنُه:ِق ّقَه ِإ َف ّولً َت ِعّي، َأ ِللَشاف
ُه ُثّم ّدا َهاده َأ ِت َلى اْج ْول ِإ َق بنِفي ال

َياس ّله الق ّيه ُك ِل ّيه، َج ِف َلْخذ َوَخ َوا
ِر ِه َظا ّنّص ِب ِم ال َتاب َوعمو ِك ال

ْيث، ِد ْوِل َوالَح َق َبَراءة َوال ِبال
ّية، َلْصل الَحال، َواْستصَحاب ا
ّنَف ِلَك ِفي َوَص ًا َذ ْيَرة، كتب ِث َك
َناظر ِه، َو ْي َل َنه َوبسط َع ِلَسا
َلْم َوقلَمه، ّدب َو َأ َت َع َي ِئّمة َم َل ِفي ا

ّطاب، َباَرة، َفّجج َبْل الَخ َوسّب الع
ّدع، َكاَن َوَج ُؤه َف ِجنس ِمْن جَزا
ْيُث ِفعله، ّنُه ِبَح َعْن َأعرض ِإ

ْيفه ِن َعٌة َتَصا ِة، ِمَن َجَما ِئّم َل ا
َها، َها، َونفُروا َوهجرو ْن ُأحرقت ِم َو

َنى َوقت، ِفي َت ْع َها َوا ْوَن ِب ِمَن آخُر
ِء، َلَما ُع َها ال ّتشو َف ًا َو َقاد انت

َدة، َفا ًا َواْست َأخذ َذة، َو َؤاخ َأوا َوُم َوَر
َها ْي ّدّر ِف ّثِميَن ال ًا ال ِفي ممزوج
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ِز الّرْصِف ٌة الَمهين، ِبالَخَر َتاَر َف
ْوَن، ُب ًة َيطر ْوَن، َومّر ُب َوِمْن ُيعج

ِه ِد َفّر ُؤون َت .يهز
ِفي ِة َو َل َكَماُل الُجْم ِزيز، َفال ُكّل ع َو
ْؤَخذ َأَحد ْوله ِمْن ُي ْتَرك، َق ُي ِإلّ َو

ْول ِه َرُس ّلى-الل ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلَم )18/187-.(َوَس

َكاَن  ٍم َينهض َو ْو ُل َجّمة، بع
ُيجيد ّنقل، َو ُيْحِسُن ال ّنظم َو ال
.َوالنثر

ِه  ْي ِف ُه َوخير، ِديٌن َو ُد َقاص َوم
َلة، ْي ُتُه جِم َفا ّن َدة، َوُمَص ْد ُمِفي َق َو

َئاَسة، ِفي زهد ِزَم الّر َل ِزله َو ْن َم
ًا ّب ِك َلى ُم ْلم، َع ِع ِه، نغلو َفلَ ال ْي ِف
ْنُه، َنْجفو َولَ ْد َع َق َنى َو ْث ِه َأ ْي َل َع

َنا ْبل َباُر َق ِك .ال
ُبو َقاَل ٍد َأ ِلي َحاِم ْدُت:الغَزا ِفي َوَج

َلى الله َأْسَماء َعا ًا َت َتاب ُبو َألفه ِك َأ

ٍد ٍم بُن ُمَحّم ُلِسّي َحْز َد ْن َل َيدّل ا
َلى ِم َع َظ َيلَن َحِفظه ِع .ِذهنه َوَس
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َقاَل  ِلَماُم َو ُبو ا ِم َأ َقاِس ال
ُد َد بُن َصاِع ْبُن َكاَن:َأْحَم ٍم ا َحْز
َع ْهل َأْجَم ُلس َأ َد ْن َل َبة ا ْوم َقاط ُل لع

ِلْسلَم، َعهم ا َأوس َفة َو ِر ْع َع َم َم
ّلَسان، ِعلم ِفي َتوسعه ُوفور ال َو

ّظه َغة ِمَن َح َوالّشعر، البل
َفة ِر ْع ِني ِبالسير َوالَم َبَر َأْخ َبار؛ َلْخ َوا

ُنه ْب َفْضل ا ّنُه ال َتَمع َأ ُه اْج َد ْن بخط ِع
ِه ْي ِب أ

ِبي َ أ
ٍد َ ِليفه ِمْن ُمَحّم َوا ُع َت َب َأْر

ِة َئ َلى َتشتِمل مجلد ما ْيب َع ِر َق
ْيَن ِمْن ِن َقة َألِف َثَما .َور

ُبو َقاَل  ِد َأ ْب ِه َع الل
ّي ِد ْي ْبُن َكاَن:الُحَم ٍم ا ًا َحْز ِفظ َحا
ْيِث ِد ْلَح ًا َوفقهه، ِل َكام ُمْستنبط َلح ِل

َتاب ِمَن ِك ّنة، ال ًا َوالّس ّنن َف َت ِفي ُم
ٍم ْو ُل ْلمه، َعاِملً َجّمة، ُع ِع َنا َما ِب َأي َر
َله ْث َتَمع ِفيَما ِم َكاء، ِمَن َلُه اْج ّذ ال

ِة َع ْفظ، َوُسر ِم الِح َكَر ْفس َو َن ال
ّتدين، َكاَن َوال َلدب ِفي َلُه َو ا
َفس َوالّشعر ٌع َواِسع، َن َبا ْيل، َو ِو َط
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ْيُت َوَما َأ ْوُل َمْن َر ُق َلى الّشعر َي َع
ِه َبدي َع ال ْنُه، َأسر ْير َوِشعره ِم ِث َك
ُته َلى َجَمع ْعَجم حروف َع .(الُم

18/188(
َقاَل  ُبو َو ِم َأ َقاِس َكاَن:َصاِعد ال

ُه ْو ُب ُبو َأ ْور َوزَراء ِمْن ُعَمَر َأ ْنُص الَم
ِبي بن ُمَحّمد أ

ٍر، َ ّبر َعاِم َلة ُمد ْو َد
ّيد َؤ ِه الُم الُمْستنصر بن ِبالل

ِني، َوا َوَزَر ِللمظفر، َوَزَر ُثّم الَمْر َو
ُبو ٍد َأ ِد ِللُمْستظهر ُمَحّم ْب َع

ٍم، بن الّرْحَمِن ِه َنبذ ُثّم ِهَشا ِذ َه
َقة، ِري ّط َبَل ال ْق َأ َلى َو ْوم َع ُل الع
ّية، ِني الشرع ُع ْلم َو ِع المنطق ِب

َع َبَر ِه، َو ْي ْنُه َأعرض ُثّم ِف .َع
ْلُت ْنُه َأعرض َما:ُق ّتى َع ِفي زرع َح

ًا باطنه ْور ًا ُأُم َنة َعِن َوانحَراف .الّس
َبَل:َقاَل  ْق َأ َلى َو ْوم َع ُل ع

ِلْسلَم ّتى ا ِلَك ِمْن َنال َح َلْم َما َذ
ْلُه َن ُلِس َأَحد َي َد ْن َل َلُه ِبا ْب .َق
له العربي ابن نقد

9



ْد َق ُبو َحّط َو ٍر َأ ْك ِبي بُن َب َعَر ال
َلى ِبي َع أ

ٍد َ ِفي ُمَحّم
َتاِب َواصم(ِك َواصم الق َلى)َوالع َع َو

ّية، ِر ِه ّظا َقاَل ال َفة، أمة ِهَي:َف سخي
ّورْت َلى َتَس َبة َع ْيَسْت مرت َها، َل َل
َتكلمت ٍم َو َكلَ ْفهمه، َلْم ب ُه َن ّقو َل َت

َوانهم ِمْن ِرج ِإْخ َوا ْيَن الَخ ّكم ِح ح
ْنُه اللُه َرِضَي-علّي ْوَم-َع ّفين، َي ص

َلْت َقا ْكَم لَ:َف ِه ِإلّ ُح )18/189.(لل
َكاَن ّوَل َو َعة َأ ِفي لقيُت بد

ِتي ْوُل رحل َق ِطن، ال َبا َلّما ِبال ُعدُت َف
ْدت ْول َوَج َق ِهر ال ّظا ْد ِبال َل َق ِه م ِب

ِرَب ْغ َية ِمْن َكاَن سخيٌف الَم ِد َبا
ِلية ِبي ْعَرُف ِإْش ْبِن ُي َأ َحْزم، ِبا نَش
ّلق َهب َوتع ْذ ِعّي، ِبَم ِف ُثّم الّشا

َلى انتسب ُود، ِإ ُكّل، خلع ُثّم َدا ال
ِه، َواْستقّل ْفِس َن َعَم ِب ّنُه َوَز ِإَمام َأ

ُلّمة َيرفع، َيضع ا ْيَحكم َو َيشرع، َو َو
ْنِسُب َلى َي ْيَس َما الله دين ِإ ِه، َل ْي ِف
ْوُل ُق َي َلَماء َعِن َو ُع ُلوا َلْم َما ال َيقو
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ًا ْوب َتنِفير ُل ُق ُهم، ِلل ْن َعْن َوَخَرَج ِم
ْيق ِر َهة َط ّب الله َذات ِفي الُمش

َفاته، َء َوِص ِه َفَجا ْي َواّم، ِف َق بط َف ّت َوا
ُنُه ْو ْيَن َك ْوم َب ِإلّ َلهم َبَصَر لَ َق

ِئل، َذا ِبالَمَسا ِإ ِبالدليل َطالبهم َف
ُعوا، َتَضاحُك َكا َي َع َف َأْصَحابه َم

ُهم، ْن ْتُه ِم َد َعَض َئاَسُة َو َكاَن ِبَما الّر
ُه َد ْن ٍه َأدب، ِمْن ِع َب َكاَن َوبُش

َها ُد ِر َلى ُيو ْوك، َع ُل ُنوا الُم َكا َف
َيحُمونه، َيحملونه، ُيلِقي َكاَن ِبَما َو

ِهم ْي َل َدع ُشبه ِمْن ِإ ِب َوالّشْرك، ال
ِفي ْيَن َو ْودي ِح َلة ِمَن َع الّرح

ِتي َألفيُت ْنهم حَضر َناَر َطافَحة، ِم َو
َقاسيتهم لَفَحة، ضلَلهم َع َف ْير َم َغ
ِفي َأقَران، ِم َو ْنَصار عد َلى َأ ِإ
ِبي، َيطؤون حَساد ِق َهب َتاَرة َع ْذ َت

ْفِسي، َلهم ُأْخَرى َن َلهم َينكشر َو
َنا ِضرِسي، َأ ْيَن َما َو ِإعَراٍض َب

ْنهم ْو َع ِغيٍب َأ ِهم. َتش ِب
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ْد َق ِني َو ْبِن ِبُجزء َرُجٌل َجاء ل
ُه َحْزم ِلْسلَم نكت(َسّما ِه)ا ْي ِف

ِهي، َوا ِه َفجردت د ْي َل ِهي، َع َوا ن
ِني َلة آخر َوَجاء ِرَسا َقاد، ِفي ب ِت ْع ال
َها ُت َقْض َن َلة َف ِرَسا ُغّرة(ب َلْمُر)ال َوا
.ُينقض َأْن ِمْن َأفحش
ْوَن ُل ْو ُق ْوَل لَ:َي اللُه، َقاَل َما ِإلّ َق

ُع َولَ َب ْت ْول ِإلّ َن ِه، َرُس ِإّن الل اللَه َف
ْأمر َلْم ِء َي َدا َأحد، ِبالَقت َولَ ِب

َداء ْدِي ِبالَهت َه .بشر ِب
ُقوا َأْن ِفيجب ّنهم َيتحق ْيَس َأ َل

ّنَما دليل، َلهم ِإ َفة ِهَي َو ِفي َسَخا
ُكم َتهويل، ُأوصي لَ َأْن:بوصيتين َف

ُلوا ِهم، َتْستد ْي َل َأن َع َطالبوهم َو ُت
ّدليل، ِإّن ِبال ِدع َف َت ْب َذا الُم اْستدللت ِإ

ِه ْي َل ّغَب َع ْيك، َش َل َذا َع ِإ َطالبته َو
ْد َلْم ِبالدليل ِه َيِج ْي َل .(سبيل ِإ

18/190(
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َأّما ُهم َف ْول ْوَل لَ:َق َما ِإلّ َق
ِكْن َفحق، اللُه، َقاَل َل ِني َو َما َأر
.َقاَل

َأّما ُهم َو ْول ْكَم لَ:َق ِه، ِإلّ ُح لل
ْيُر َغ ٍم َف ّل َلى ُمَس ِلطلَق، َع َبْل ا
ِم ِمْن ْك َعَل َأْن الله ُح ْكَم َيْج الُح

ِه ِر ْي َغ َلُه ِفيَما ل َأخبر َقا ِه َو .ِب
ْوَل َأّن َصّح ِه َرُس ّلى-الل اللُه َص

ِه ْي َل ّلَم َع َذا:(َقاَل-َوَس ِإ َحاَصْرَت َو
ْهَل ْلهم َفلَ ِحْصٍن َأ ِز ْن َلى ُت ِم َع ْك ُح
ّنَك الله، ِإ ِري لَ َف ْد ْكُم َما َت ِه، ُح الل

ِكْن َل ْلهم َو ِز ْن َلى َأ ْكِمَك َع ).ُح
ّنُه َوَصّح ُكم:(َقاَل َأ ْي َل ِتي َع ّن ِبَس

ّنة َلَفاء َوُس ْيث...)الُخ ِد .الَح
ْلُت ْنِصِف َلْم:ُق َقاِضي ُي ُبو ال َأ

ٍر ْك ْيَخ-اللُه َرِحَمُه-َب ِه َش ْي ِب أ
ِفي َ

ِم، ْل ِع ّلَم َولَ ال َك ِه َت ْي ِقْسِط، ِف ِبال
َغ َل َبا َفاف ِفي َو ِه، الْستخ ُبو ِب َأ ٍر َو ْك َب
َلى َع ِم ِفي َعظمته َف ْل ِع ُغ لَ ال ُل ْب َي
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َبة ْت ِبي ُر أ
ٍد، َ َكاد، َولَ ُمَحّم َي

ُهَما ُهَما َوغفر الله َفرحم .َل
ُع َقاَل َيَس ْبُن ال ٍم ا ِقّي َحْز ِف َغا ال

َكَر َذ َبا َو ٍد َأ َقاَل ُمَحّم ُظُه َأَما:َف ْو ُف َمْح
ٌء َعّجاج، َفبحٌر َيْخُرج َثّجاج، َوَما

َكم، َمرَجان بحره ِمْن َينبت الِح َو
َثّجاجه َفاُف ِب ّنعم َأل َياض ِفي ال ِر
ِهمم، ْد ال َق ْوَم َحِفظ َل ُل ع

ْيَن، ِلِم َبى الُمْس َأر َلى َو ْهل ُكّل َع َأ

ّلف دين، َأ َكاَن)َوالنحل الملل(َو َو
ُه ِفي َبا َبس ِص ْل ْير، َي ِر َولَ الَح

َنة ِمَن َيْرَضى َكا ْير ِإلّ الَم ِر .ِبالّس
َد ْنَش َد، َأ َأَجاد، المعتم َوقصد َف

ْنِسيَة َل َها َب ِب ّفر َو َظ َواد َأَحد الُم َلط .ا
)18/191(

ِني َث ّد ْنُه َوَح َواِجب بُن ُعَمُر َع
َنَما:َقاَل ْي ْند َنْحُن َب ِبي ِع أ

ْنِسيَة َ َل َب ِب
َو ُه َدّرُس َو َهب، ُي ْذ َذا الَم ِبي ِإ أ

َ ِب
ٍد َنا، َحْزم بن ُمَحّم ُع َعّجب، َيْسَم َت َي َو

َأَل ُثّم ْيَن َس ِر َلًة الَحاِض َأ ِمَن َمْس
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ِه، ْق َها، ُجووب الِف ْي ْعتَرض ِف ِفي َفا
ِلَك، َقاَل َذ ْعُض َلُه َف َذا:الُحّضار َب َه
ْلُم ِع ْيَس ال ِتَك، ِمْن َل َتَحلَ ْن َقاَم ُم َف
َد، َع َق َدَخَل َو ِزله َو ْن َكف، َم َفع
َكَف َو ْنُه َو ِبٌل ِم َوَما َكّف، َفَما َوا

َد َكاَن ْع ٍر َب ُه َبة َأْش ْي ِر ّتى َق َنا َح ْد َقَص
َلى ِلَك ِإ ْوِضع، َذ َناظر الَم َأْحَسن َف

َناظَرة، َقاَل م َها َو ْي َنا:ِف ّق، َأتبع َأ الَح
َأجتهد، ُد َولَ َو ّي َق َت َهب َأ ْذ .ِبَم

ْلُت َغ َمْن َنعم،:ُق َل َبة َب ْت ُر
َهاد، ِت ِهد الْج ِلَك َلُه َوَش َذ ّدة ِب ِمَن ِع

ِة، ِئّم َل ْغ َلْم ا َد، َأْن َلُه َيُس ّل َق َكَما ُي
ْيه َأّن ِق َف َعاِمي الُمبتدئ ال ِذي َوال ّل ا

ُقْرآن َيحفظ ْو ال ًا َأ ْير ِث ْنُه َك لَ ِم
ُغ َو َهاد َلُه َيس ِت ًا، الْج َبد ْيَف َأ َك َف
ُد، ِه َت ِذي َوَما َيْج ّل َوعلَم ا ْوُل؟ ُق َي

ْيَف َك َو ِني؟ َلّما َيطيُر َيب ّيش؟ َو ُيَر
ِلث َوالِقسم ّثا ْيُه:ال ِق َف ِهي ال المنت

َيقظ ِهم ال َف ّدث، ال ِذي الُمَح ّل ْد ا َق
ًا َحِفظ َتَصر ًا الفروع، ِفي ُمْخ َتاب ِك َو
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َواعد ِفي ْول، ق ُلُص َأ ا ّنْحو، َوقَر ال
ِئل ِفي َوَشارَك َع الفَضا ِه َم ِظ ْف ِح
َتاِب ِك ِه ِل ْيره َوتَشاغله الل ْفِس َت ب
ِة َو ِه، َوق ِت َناظر ِه ُم ِذ َه َبة َف ْت َغ ِمْن ُر بل

َهاد ِت ّيد، الْج ّهل الُمق َأ َت ِفي ِللنظر َو
ِئل ِئّمة، دلَ َل َتى ا ّق َلُه َوضَح َفم الَح

َلة، ِفي َأ َها َوثبت َمْس ْي ّنّص، ِف ال
َعِمَل َها َو ُد ِب ِة َأَح ِئّم َل ِم ا ْعلَ َل ا
ِبي أ

َ َفَة َك ْي ِن ْثلً، َح ْو ِم ِلك، َأ ِو َكَما َأ

ّي، ِر ْو ّث ِو ال ْوَزاِعّي، َأ َل ِو ا َأ

ِعّي، ِف ِبي الّشا أ
َ ٍد، َو ْي َب َد، ُع َأْحَم َو

ِإْسَحاق، ّتبع َو َي ْل َها َف ْي ّق ِف َولَ الَح
ُلِك َوّرع، الّرخَص، َيْس َت َي ِل َولَ َو
ُعه َها َيَس ْي َد ِف ْع َيام َب ِه الُحّجة ق ْي َل َع
ٌد )18/192.(َتقلي

ِإن ّغب ِمّمْن َخاف َف ِه ُيَش ْي َل َع
َهاء ِمَن َق ُف ّتم ال َك َت َي ْل َها َف َولَ ِب

َها، َيتَراءى ّبَما ِبفعل ْعَجبته َفُر َأ

ْفُسُه، َأَحّب َن ْور، َو ُه ُظ َعاقب، ال ُي َف
َيدخل ِه َو ْي َل ّداخُل َع ِه، ِمْن ال ْفِس َن
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َق َرُجٍل ِمْن َفكم َط ّق، َن ْلَح َأمر ِبا َو
ْعُروف، ّلُط ِبالَم ُيَس ِه اللُه َف ْي َل َمْن َع

ْيه ِذ ِه، ِلسوء ُيؤ ِه َقصد ّب َئاَسة َوُح ِللّر
ّية، ِن ّدي َذا ال َه ٌء َف ِفّي َدا ٍر َخ ِفي َسا
ْوِس ُف َهاء، ُن َق ُف ّنُه َكَما ال ٌء َأ ٍر َدا َسا

ْوِس ِفي ُف ِفِقين ُن ْن َياء ِمَن الُم ِن َلغ ا
َباب َأر ْوف َو ُق ُو ّترب ال َوال

َفة، َو الُمَزْخَر ُه ٌء َو ِفّي َدا ِري خ َيس
ْوس ِفي ُف ْند ُن ُلَمَراء الُج َوا

ْيَن، ِد ِه ْوَن َفتَراهم َوالُمَجا ُق َيلت
ّو، ُد َع ِدُم ال َط َيْص َعان َو ِفي الجم َو
ْوس ُف ْيَن ُن ِد ِه ّبآُت الُمَجا ِئُن ُمَخ َوكَما

َياِل ِمَن َهار الخت ِإظ ِة َو َع الّشَجا
َقاَل، ُي ْبِس َوالعجِب، ل ُل القَراقل َو

َبة، ّه َذ َفة، َوالُخوذ الُم المزخر
ُعدد َلى الُمحلّة َوال ْوس َع ُف ُن

ٍة، ّبَر ُفْرَسان ُمتك ّبَرة، َو ُمتج
َينَضاف َلى َو ِلَك ِإ ِبالّصلَة، ِإخلٌَل َذ

ُظلم ّية، َو ِللمسكر، َوُشرب ِللّرع
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ّنى َأ ْيَف َف َك َو ْون؟ ْنصُر ْون؟ لَ ُي ُل ُيخذ
ُهّم ّل َنك، َفانصر:ال ّفق دي َو َبادك َو .ِع
َلَب َفَمْن ْلَم َط ِع كسره ِللعمل ال

ْلُم، ِع َكى ال َب َلى َو ِه، َع ْفِس َوِمْن َن
ْلم طلب ِع َدارس ال َتاء ِللم ِلف َوا

َياء، َوالفخر َق، َوالّر َتال، تَحام َواخ
ّناِس، َوازدَرى ْهلكه ِبال َأ ُعْجُب، َو ال
ْتُه َت َق ْنُفس َوَم َل ْد{ا َلَح َق ْف َمْن َأ
َها ّكا ْد*َز َق َها َمْن َخاَب َو }َدّسا

َها َأي]10 و 9:الّشْمس[ دّسَس
َية ِبالفُجور ْعِص .َوالَم

َبْت ِل ِه ُق ْي ًا الّسيُن ِف ِلف )18/193.(َأ
ْيُخ َقاَل ْيِن عّز الّش ّد ِد بُن ال ْب َع
َكاَن-الّسلَم َد َو ِهدين َأَح َت َما-:الُمْج

ْيُت َأ ُتِب ِفي َر ِلْسلَم ُك ِم ِفي ا ْل ِع ال
ْثل ّلى(ِم ْبِن)المح َحْزم، ل

َتاب ِك ِني(َو ْيِخ)الُمغ ّفق ِللّش َو ُم
ْيِن ّد .ال
ْلُت ْد:ُق َق َق َل َد ْيُخ َص ْيِن عّز الّش ّد .ال

ُهَما ِلث َثا َنن:(َو ْير الّس ِب َك .ِللبيهِقي)ال
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َها ّتمهيد:(َوَرابع ْبِن)ال ِد ل .البر عب
ِه حّصل َفَمْن ِذ ْين، َه ِو َوا ّد َكاَن ال َو
َياء ِمْن َأدمَن المفتين، َأذك َو

َعة َطال َها، الُم ْي َو ِف ُه ِلم َف َعا ًا ال .(َحّق
18/194(
 حزم ابن مؤلفات

ْبِن َفات َحْزم َول ّن َلة ُمَص ْي ِل :َج
َها.1 َبُر ْك ِليَصال( َأ َلى ا َفهم ِإ

َتاب َعَشَر َخْمَسَة)الِخَصال ِك
َقة َألف َور

ِفظ الِخَصال(و.2 لجمل الَحا
ِئع ِلْسلَم شَرا َدان)ا ّل ُمَج

ّلى(و.3 ْقه ِفي)الُمَج ّلد الِف ُمَج
ّلى(و.4 ّلى شرح ِفي الُمَح الُمَج

َثار ِبالحجج ِني)َوال َثَما
َدات ّل ُمَج

َداِع َحّجة(.5 َو َئة)ال ْوَن ما َوِعْشُر
َقة َور
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ّد ِفي الَخْمس قسَمة(.6 الّر
َلى ْيَل َع ِإْسَماِع

َقاِضي ّلد)ال ُمَج
َثار(.7 ِتي ال ّل َها ا ِهر َعارض َظا الت

َناقض َونِفي َها الت ْن ْون)َع ُك َي
َقة، آلَف َعْشَرة ِكن َور َلْم َل

ِتّمه ُي
ْيح ِفي الَجاِمع(.8 َصِح

ْيث ِد ْيد ِبلَ)الَح ِن َأَسا

ّتلخيص(.9 ّتخليص ال ِفي َوال
ِئل ّية الَمَسا ِر ّنظ )ال

ِه انفرد َما(.10 ِلك ِب ُبو َما َأ َو
َفة ِني ِعّي ح ِف )َوالّشا

َتَصر(.11 ِبي)الموضح ُمْخ َل

المغلس بن الَحَسن
ِري، ِه ّظا مجلد ال

ِتلَف(.12 َهاء اْخ َق ُف ال
ِلك، الَخْمَسة ِبي َما أ

َ ْيَفَة، َو ِن َح
ِعّي، ِف َأْحَمد، َوالّشا ُود َو َدا )َو
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ّتصفح(.13 ِفي ال
ْقه ّلد)الِف ُمَج

ّتبيين(.14 ِلَم َهْل ِفي ال َع
َفى َط َيان الُمْص َأع

ِفقين َنا َثة)الُم ْيس َثلَ ِر َكَرا
ِلملَء(.15 شرح ِفي ا

ّطأ َو َقة َألف)الُم )18/195.(َور
ِلملَء(.16 َواعد ِفي ا ق

ْقه َقة َألف)الِف ًا َور ْيض َأ

َواعد در(.17 َفقه ِفي الق
ّية ِر ِه ّظا َقة َألف)ال ًا َور ْيض َأ

ِلْجَماع(.18 ُمجيليد)ا
ِئض(.19 َفَرا ّلد)ال ُمَج
َلة(.20 َقاء الّرَسا ِفي البل

ّد َلى الّر ّق عبد َع بن الَح
ٍد ِلي ُمَحّم َق ُمجيليد)الّص

َكام(.21 ِلح ْول ا ُلُص

َكام َلح َدان)ا ّل ُمَج
ِفَصل(.22 الملل ِفي ال

ّنحل َدان)َوال ّل ْيَران ُمَج ِب َك
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ّد(.23 َلى الّر اعترض َمِن َع
َلى َفْصل َع ّلد َلُه،)ال ُمَج

َيقين(.24 َتمويه َنقض ِفي ال
ْيَن ِر ِئر ِإبليس َعْن المعتذ َوَسا
ْيَن ِك ِر ّلد)الُمْش ْير ُمَج ِب َك

ّد(.25 َلى الّر ْبِن َع ّيا ا ِر َك َز
ّي ِز َئة)الّرا َقة ما َور

ّترشيد(.26 ّد ِفي ال َلى الّر َع
َتاِب ْيد ِك ِر ْبِن)الف الّراوندي ل

َلى اعتَراضه ِفي َوات َع ّنب ال
ّلد ُمَج

ّد(.27 َلى الّر كفر َمْن َع
ّولين َأ َت ِمَن الم

ْيَن ِلِم ّلد)الُمْس ُمَج
َتَصر(.28 علل ِفي ُمْخ

ْيث ِد ّلد)الَح ُمَج
ْيب(.29 ِر َق ّت المنطق َلْحد ال

َفاظ ْل َل ّية ِبا َعاِم ّلد)ال ُمَج
ّلد،)الْستجلَب(.30 ُمَج

َتاب َبر َنَسب(ِك َبْر ّلد)ال ُمَج
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ْقُط(.31 ُمجيليد،)العروس َن
ْير َغ ِلَك َو )18/196.(َذ

ْو جزء ِفي َلُه َوِمّما :ُكّراس َأ
َبة(.32 َوال ُمَراق ِلَمام َأْح )ا
ًا الّصلَة ترك ِمْن(.33 )عمد
َلة(.34 َعاَرَضة ِرَسا )الُم
)الّصلَة قصر(.35
َلة(.36 َتأكيد ِرَسا )ال
َع َما(.37 َق ْيَن َو ّية َب ِر ِه ّظا ال

َأْصَحاب َياس َو )الق
ِئل(.38 ُلس َفَضا َد ْن َل )ا
َتاب(.39 َلى الع ِبي َع أ

َواَن َ َمْر
ِنّي ْولَ )الَخ

َلة(.40 َنى ِفي ِرَسا ْع ْقه َم الِف
ْهد )َوالّز

ِتب(.41 َلَماء َمَرا ُع ال
ُهم ِليف َوا )َوت

ْعَمال ِفي التلخيص(.42 َأ

َباد )الع
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َهار(.43 ِلظ َع لَما ا ّن ِه ُش ِب
َلى ّية َع ِر ِه ّظا )ال

ِوي زجر(.44 َغا ُجزآن)ال
ّنبذ(.45 َية ال ِف َكا )ال
ّنكت(.46 ِفي الموجَزة ال

ْأي َنِفي َياس الّر َوالق
ّتعليل ّتقليد َوال ّلد)َوال ُمَج

ْير ِغ َص
َلة(.47 ِلي اللَزَمة الّرَسا َلو

َلْمر )ا
َتَصر(.48 الملل ُمْخ

ّنحل ّلد)َوال ُمَج
ّدَرة(.49 َيلزم َما ِفي ال

ِلم ُجزآن)الُمْس
َلة(.50 َأ )الّروح ِفي َمْس
ّد(.51 َلى الّر ْيَل َع ِإْسَماِع

َيهودي، ِذي ال ّل ّلف ا ِفي َأ
َناقض َيات َت )آ

ِئح(.52 ّنَصا َية ال )المنج
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َلة(.53 ِفي الّصَمادحية الّرَسا
)َوالوعيد الوعد

َلة(.54 َأ ْيَمان َمْس ِل )ا
ِتب(.55 ْوم َمَرا ُل )الع
َيان(.56 ْثَمان غلط ب بن ُع

ٍد ْي ِع َور َس ْع َل َند ِفي ا الُمْس
)18/197).(َوالُمرسل

ْيب(.57 ِت َؤالَت َتْر ْثَمان ُس ُع
ِرِمّي ّدا ْبِن ال ْيٍن ل ِع )َم

ُكّل َما عدد(.58 َصاِحب ِل
ِقّي ُمسند ِفي َية( ،)َب تسِم

ْوخ ُي ِلك ُش )َما
َلخلَق الّسير(.59 ُجزآن)َوا
َيان(.60 َفَصاَحة ب ال

َغة َلة)َوالبل ِلَك ِفي ِرَسا َلى َذ ِإ
ْبِن ْوَن ا ْفُص َح

َلة(.61 َأ َواد َهِل َمْس ْوٌن الّس ُل
ْو )لَ َأ
ّد(.62 )َوالّرسم الح
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َية(.63 َعَراء تسِم الّش
َوافدين َلى ال ْبِن َع ِبي ا أ

َ

ٍر )َعاِم
)العروض ِفي َشْيء(.64
ّلف(.65 َؤ ّظاء ِفي ُم ال

)َوالَضاد
ّتعقب(.66 َلى ال ِلي َع َلفلي ا

َوان شرحه ِفي ّبي لدي )المتن
َوات(.67 ْور َغَز ْنُص بن الَم

ِبي أ
ٍر َ )َعاِم
ِليف(.68 ّد ِفي َتأ َلى الّر َع

َناجيل ّنَصاَرى َأ ).ال
الطب في مؤلفاته
ْبِن .69 َلة:(َحْزم َول ِفي ِرَسا

ّطّب ِوي ال ّنب َكَر )ال َذ َها َو ْي ِف
ّطّب ِفي َلُه كتب َأْسَماء ال

َها ْن :ِم
َلة(.70 َقا َدة َم َعا  ،)ال
َلةَ(و.71 َقا َفاء ِفي َم ّد ش الّض

ّد )ِبالّض
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)بقَراط َفصول َشْرحَ(و.72
َتاب.73 ِك َغة(َو ْيم بل ِك )الَح
َتاب.74 ِك ّد(َو ّطّب ح )ال
َتاب.75 ِك َكلَم اْختَصار(َو

َلمَراض ِفي َجالينوس ا
ّدة )الَحا

َتاب.76 ِك َية(ِفي َو َلدو ا
َدة )المفر

َلةَ(و.77 َقا المَحاكَمة ِفي َم
ْيَن ّتْمر َب ْيب ال ِب )َوالّز

َلةَ(و.78 َقا ّنْخل ِفي َم  )ال
َياء.79 َأش َوى َو ِلَك ِس .(َذ

18/198(
محنته

ِد  َق ُتحن َو ِلَسانه ِلتطويل ام
َلَماء، ِفي ُع َطنه، َعْن وُشّرد ال َو

َنَزَل َية َف َقْر ْوٌر، َلُه َوَجَرْت َلُه، ب ُأُم

َقاَم ِه َو ْي َل َعٌة َع ّية، ِمَن َجَما ِك ِل الَما
َنُه َوَجَرْت ْي ْيَن َب َب ِبي َو أ

ْيد َ ِل َو ال
َباِجي َناظَراٌت ال ُفَراٌت، ُم َنا َوُم
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ّفُروا َن ْنُه َو ْوَك ِم ُل َية، ُم ّناح ْتُه ال ْقَص َأ َف
َلة، ْو ّد َأحرقت ال َداٌت َو ِمْن مجل

ِه، ِب ّول كت َتَح َلى َو َية ِإ ِد َلة َبا ْب ِفي َل
َية .َقْر

ُبو َقاَل  ّطاب َأ ْبُن الَخ ا
َية ْبُن َكاَن:ِدْح ٍم ا ْد َحْز ِرَص َق ِمْن َب
ّلباَن، َأكل َأَصابه ال َعاَش َزَمانة، َو َو

ْيَن ثنتين ِع ْب َنًة َوَس ْير َس ْهر َغ .َش
ْلُت  ِلَك:ُق َذ َك ِعّي َكاَن َو ِف -الّشا

ْعَمل-اللُه َرِحَمُه َت ّلباَن َيْس َوة ال ُق ل
ْفظ، َد الِح ّل ّدم َرْمَي َلُه َفو .(ال
18/199(

ُبو َقاَل  ّباِس َأ َع ْبُن ال ا
ِريف ْبِن ِلَسان َكاَن:الع ٍم ا َحْز
.شقيقين الحَجاِج َوسيُف
الفقه لتعلم عكوفه سبب

َقاَل  ُبو َو ٍر َأ ْك ُد َب بُن ُمَحّم
ِكي َطْرَخان ِلَماُم ِلي َقاَل:التر ُبو ا َأ

ٍد ُد ُمَحّم ْب ِه َع -ُمَحّمد بن الل
ِني ْع ِلد:َي ِبي َوا أ

ٍر َ ْك ِبي بِن َب َعَر -:ال
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ِني  َبَر ُبو َأْخ ٍد َأ ٍم بُن ُمَحّم َأن َحْز

َبَب ّلمه َس َع ْقه َت ّنُه الِف َد َأ ِه َش
َناَزة، َدَخَل ِج َد، َف َلَس، الَمْسَج َفَج

َلْم َقاَل َيركع، َو ُقْم:َرُجٌل َلُه َف
ّية َفصّل .الَمْسَجد تح

َكاَن  ْد َو َغ َق ًا بل ّت ْيَن ِس ِر َوِعْش
َنًة .َس
ُقْمُت:َقاَل َلّما َوركعُت، َف َنا َف َرَجع
ِة ِمَن َلى الّصلَ َناَزة، َع ْلُت الِج َدَخ

َبادرُت الَمْسَجد، ْوع، َف ُك ْيَل ِبالّر ِق َف
ْيَس اجلس، اجلس:ِلي َوقَت َذا َل

َكاَن-َصلَة ْعد َو َعْصر َب -ال
ْنَصَرفت:َقاَل ْد َفا َق ْنُت، َو ِز ْلُت َح ُق َو

َتاذ ِذي ِللْس ّل ِني ا ّبا ِني:َر َلى ُدل َدار َع
ْيه ِق َف ِبي ال أ

ِد َ ْب ِه َع ْوَن بِن الل .دّح
ُته،:َقاَل  ُته َفقصد َلم ْع َأ ِبَما َو

ِني جَرى، ّل َلى َفد ّطأ(َع َو ِلٍك ُم ،)َما
َأُت َد ِه َفب ِه، ِب ْي َل َتابعت َع ِتي َوت ِقَراء

ِه ْي َل َلى َع َع ِه َو ِر ْي ًا َغ َثة ِمْن َنْحو َثلَ
َوام، ْع َدأُت َأ َناظَرة َوب .ِبالم
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ْبُن َقاَل ُثّم  ِبي ا َعَر َصِحبُت:ال
ْبَن ٍم ا َعَة َحْز ْب َوام، َس ْع ْعُت َأ َوَسِم
ْنُه ْيع ِم َفاته جِم ّن َوى ُمَص ّلد ِس الُمَج

ْير َلِخ َتاب ِمْن ا َو ،)الفصل(ِك ُه َو
َدات، ِسّت ّل َنا ُمَج َأ ِه َوقَر ْي َل ِمْن َع
َتاب ِليَصال(ِك َبع)ا َدات َأْر ّل ِفي ُمَج
ِة َن ْيَن ِسّت َس َبع َوَخْمِس َأْر َئة، َو ما
َو ُه َعة َو َب ْوَن َأْر ًا، َوِعْشُر ِلي مجلد َو
ْنُه ْيَر ِإَجاَزة ِم ٍة َغ )18/200.(َمّر

ُبو َقاَل  َوان َأ ّيان بن َمْر َكاَن:َح
ْبُن ٍم ا ْون َحاِمل-اللُه َرِحَمُه-َحْز ُن ُف
ْيٍث ِمْن ِد ٍه َح َدٍل َوفق َنَسٍب، َوَج َو
ّلق َوَما َيال َيتع ِذ َأ َلدب، ِب َع ا َم

َكة َواع ِفي الُمَشاَر ْن ِليم َأ َعا ّت ال
ْيَمة ِد َق َفة، الَمنطق ِمَن ال َوالفلس

َلُه ْيَرة ُكتب َو ِث َها َيخُل َلْم َك ْي ِمْن ِف
َلٍط ّور ِفي ِلجَراءته َغ ّتس َلى ال َع

ْون ُن ُف ّيَما لَ ال ّنهم المنطق، ِس ِإ َف
َعُموا ّنُه َز َنالك، َزّل َأ ِفي َوَضّل ه
ْوك ُل َوَخالف المَسالك، ُس
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َطاليس َطا َع َأرس الفن َواِض
َفَة َل َولَ َغَرَضه، َيفهم َلْم ِمْن ُمَخا
َتاض، ّولً َوَمال اْر َلى َأ َظر ِإ ّن ال

َلى ْأي َع ِعّي، َر ِف َناضل الّشا َعْن َو
َهبه ْذ ّتى َم ِه، ُوِسَم َح ِدَف ِب ْه ُت َفاْس
ِلَك َذ ْير ِب ِث َك َهاء، ِمَن َل َق ُف ْيَب ال َوِع

َدل ُثّم ِبالّشذوذ، َلى َع ْول ِإ َق
ِهر، َأْصَحاب ّظا ّقحه، ال َدل َفن َوَجا

ْنُه، ِه َوثبَت َع ْي َل َلى َع َماَت، َأْن ِإ
َكاَن َذا، علمه يحمل َو ُيَجادل َه َو
ْنُه َفُه َمْن َع َل َلى َخا اْسترَساٍل َع
ِه، ِفي َباِع َذٍل ِط ِه، َوَم ِر َأسَرا ِب

ٍد َنا َلى َواْست ْهد ِإ َع ِذي ال ّل ُه ا َذ الله َأَخ
َلى ِء َع َلَما ُع ّنُه:{ال ُن ّي َب ُت ّناِس ل َولَ ِلل

َنُه ْو ُتُم ْك َلْم}َت ّطُف َيُك َف َل َعُه ُي ْد ِبَما َص
ُه َد ْن ِريض ِع ِريج، َولَ ِبتع َبْل بتد
ِه َيصّك َدل، صّك َعارَضُه َمْن ِب ْن الَج

ْنِشقه ُي َدل، ِإنَشاق َو ِفُر الَخْر َفتن
ْنُه ْوُب، َع ُل ُق ُتوقع ال ِه َو ّندوب، ِب ال
ّتى ِدَف َح ْه ُت َهاء اْس َق ُف َوقته، ل
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ُؤوا ِه، َفتَمال ْي َل ُعوا َع َأْجَم َلى َو َع
ِه، ِل ُعوا تضلي ّن ِه، َوَش ْي َل ّذُروا َع َوَح

ِه، ِمْن سلَطينهم َونهوا ِفتنت
َواّمهم ّو َعِن َع ْنُه، الدن َفطفق ِم
ْوك ُل ُقربهم، َعْن ُيقصونه الُم

َنُه ْو ّيُر ُيَس ِهم َعْن َو ِد َلى بل َأِن ِإ

ِه انتهوا ْنَقطع ِب ِره ُم ِمْن بلدة:َأث
َية ِد َلة َبا ْب )18/201.(َل

َو  ُه ِلَك ِفي َو ْيُر َذ ِدع َغ َولَ ُمرت
ُبّث َراجع، ْيَمْن علمه َي َتابه ِف ْن ِمْن َي
َية ِد ِه، َبا ِد الُمقتبسيَن َعاّمة ِمْن بل
ِر ِمْن َبة، َأَصاِغ ّطل ْيَن ال ِذ ّل لَ ا

ْوَن ِه َيخُش ْي ُهم، الَملََمة، ِف ّدث ُيَح
ُهم، ّقه َف ُي ُهم، َو َدارس ُي ّتى َو َكَمَل َح

َفاته ِمْن ّن ْقُر ُمَص ُد َلْم بعير، َو ْع َي
َها َثُر ْك َته َأ َي ِد ْهد َبا َهاء لُز َق ُف َها، ال ْي ِف

ّتى َق َح ِر َها ُلْح ْعُض ِإشبيلية، َب ِب
َقْت َيًة، َوُمّز ِن َثُر َعلَ ْك َأ َعايبه َو -م
َعُموا ْند َز ُله-المنَصف ِع َجه

َياَسة ْلم بس ِع ِتي ال ّل ،...َأعوُص ِهَي ا
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ّلفه َتخ ِلَك َعْن َو َلى َذ ِة َع َو ْبحه ق َس
َلى ِغَماره، ِفي َع ِلَك َو َلْم َذ ُكْن َف َي

ِليم َرأيه، اضطَراب ِمِن ِبالّس
ِغيِب ْنُه علمه َشاهد َوم ْند َع ِع
ِه، ِئ َقا َلى ل َؤال، ُيَحّرَك َأْن ِإ ِبالّس

ْنُه ِفيتفّجر ٍم بحُر ِم ْل ُه لَ ِع ّدُر َك ُت
ّدلَء، َكاَن ال ُد ِمّما َو ْي ِز شنآنه ِفي َي
ّيعه ِني ُلَمَراء َتش ّيَة َب َماِضيهم ُأَم

ِهم، َباقي ُه َو ُد َقا ِت ْع ِة َوا ِلِصّح
ِهم، ّتى ِإَمامت ُنسب َح َلى ل ّنْصِب ِإ .ال

)18/202(
ْلُت  ِليفه َوِمْن:ُق َوا :َت

ْود َتبديل(.80 ُه َي ّنَصاَرى ال َوال
ّتوَراة ِلنجيل ِلل )َوا

ْد َق َذ َو ُه-المنطق َأَخ َد ِمْن الله َأبع
ٍم ِد:َعْن-ِعل الَحَسِن بِن ُمَحّم

ْذِحِجّي، َعَن الَم َأم ِه، َو ْي ِفي َفزلزله ِف
َياء، ِلي َأش َنا َو ْيٌل َأ َلى َم ِبي ِإ أ

ٍد َ ُمَحّم
ّبته ْيِث ِفي لَمَح ِد ْيح، الَح الّصِح

ِه ِت َف ِر ْع ِه، َوَم ِإْن ِب ْنُت َو ُقُه لَ ُك ِف َوا ُأ
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ٍر ِفي ْي ِث ُلُه ِمّما َك الّرَجاِل ِفي َيقو
ِئل َوالعلل، ِة َوالَمَسا َع َبِش ِفي ال
ْوِل ُلُص ُع َوالفروع، ا َأقط ِه َو ِئ بخط

ِر ِفي ْي ٍة، َما َغ َل َأ ِكن َمْس َل لَ َو
ّفره، َك ُلُه، َولَ ُأ ّل َأْرُجو ُأَض َو َلُه َو العف

ْيَن َوالُمَسامَحة ِلِم .َوللُمْس
ُع  َأخض َفْرِط َو ِه ِل ِئ َكا َعة ذ َوَس

ِه، ْوِم ُل ْيتُه ع َأ ْد َوَر َكَر َق ْول َذ َمْن َق
ْوُل ُق َفاِت َأَجّل:َي ّن ّطأ(الُمَص َو ).الُم
َقاَل َلى َبْل:َف ْو ُتب َأ ُك ال

ْيم ِظ َع ّت ّي)َصحيَحا(ِبال ِر ُبَخا ال
ِلم، ْيحَ(و َوُمْس ْبن َصِح َكن ا ،)الّس

َقىَ(و ْبن ُمنت ِد ا ْو ،)الَجاُر
َقىَ(و َقاِسم)المنت َبغ، بن ل ُثّم َأْص

َها َد ْع َتاب َب ِبي ِك أ
َد، َ ُو َتاب َدا ِك َو

ِئّي، ّنَسا ّنفَ(و ال َقاِسم)المَص بن ل
َبغ، ّنف( َأْص ِبي مَص أ

ٍر َ َف ْع َج
ّي ِو ّطَحا ).ال

ْلُت َنن(ذكر َما:ُق ْبِن ُس ،)َماَجه ا
ِبي َجاِمع(َولَ أ

ْيَسى َ ّنُه)ِع ِإ َف َما ؛
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ُهَما، َلى ُأدِخل َولَ َرآ ُلِس ِإ َد ْن َل ِإلّ ا
َد ْع ِه َب ِت ْو )18/203.(َم
َندَ(و:َقاَل ُثّم َبّزار ُمْس َندَ(و ،)ال ُمْس

َني ْب ِبي ا أ
َبَة َ ْي َندَ(و ،)َش َأْحَمد ُمْس

َبٍل بن ْن َندَ(و ،)َح ،)ِإْسَحاق ُمْس
َندَ(و ِلِسّي،)ُمْس َيا ّط ال
َندَ(و َياَن، بن الَحَسن)ُمْس ْف ُس
َندَ(و ْبن ُمْس ْنَجر ا َندَ(و ،)َس ْبد ُمْس َع

ِه ٍد بن الل ِدي،)ُمَحّم َن َندَ(و الُمْس ُمْس
ْوب ُق ْع َبَة بن َي ْي َندَ(و ،)َش ِلّي ُمْس َع

ِنّي بن ْي ِد َندَ(و ،)الَم ْبن ُمْس ِبي ا أ
َ

َة ).َغَرَز
ِه مجَرى جَرى َوَما  ِذ ُتب َه ُك ال

ِتي ّل َدْت ا ِر ْف ِم ُأ َكلَ ْول ِل ِه َرُس -الل
ّلى ِه اللُه َص ْي َل ّلَم َع ًا،-َوَس ُثّم ِصْرف

ُتب ُك ِتي ال ّل َها ا ْي َكلَُم كلُمُه ِف َو
ْيره ْثل َغ ّنف(ِم ْبد مَص ،)الّرّزاِق َع

ّنفَ(و ِبي ُمَص أ
ٍر َ ْك ِبي بِن َب أ

َبَة َ ْي ،)َش
ّنفَ(و ِقَي ُمَص ٍد بن َب َل َتاب ،)َمْخ ِك َو

ٍر بن ُمَحّمد ّي، َنْص ِز َو َتاب الَمْر ِك َو
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ْبن ِر ا ِذ ْن َبر الُم ْك َل َغر، ا َلْص َوا
ّنف(ُثّم َلَمَة بن َحّماد ُمَص ،)َس
ّطأ(و َو ِلك ُم َنٍس بن َما َأَ(و ،)َأ ّط مو

ْبن ِبي ا أ
ْئٍب َ َأَ(و ،)ِذ ّط َو ْبن ُم ا
ْهٍب ّنفَ(و ،)َو ْيع ُمَص ِك ّنفَ(و ،)َو ُمَص
ْوُسَف بن ُمَحّمد ِبّي ُي َيا ِفْر ،)ال

ّنفَ(و ْيد ُمَص ِع ٍر بن َس ْو ْنُص ،)َم
ِئلَ(و َبٍل بن َأْحَمد َمَسا ْن َوفقه ،)َح

ِبي أ
ٍد، َ ْي َب ِبي َوفقه ُع أ

ٍر َ ْو .َث
ْلُت ْنَصَف َما:ُق ْبُن َأ َبْل ا ٍم؛ َحْز

َبة ْت ّطأ(ُر َو ُيذكر َأْن)الُم
َو ْل ْيِن(ِت ْيَح َع)الّصِح َنن(َم ِبي ُس أ

َد َ ُو َدا
ِئّي ّنَسا ّنه ،)َوال ّدَب، َلك َأ ّدَم َت َق َو

َدات َن ّية الُمْس ّنبو الّصْرف، ال
ِإّن ّطأ(َو ًا)ِللمو ْقع َو ْوِس، ِفي َل ُف ّن ال

َبًة َها ُقلوب ِفي َوَم َها لَ ال ِزن َوا ُي
ٌء .َشْي

حزم ابن يرويها التي الحاديث(
مسندة)
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َتَب َنا َك ْي َل َعّمر ِإ ِلم الُم َعا ُبو ال َأ

ٍد ُد ُمَحّم ْب ِه َع ِد بُن الل بِن ُمَحّم
ْوَن َنة ِمْن َهاُر ْبِع َعام ُتونس مدي َس
َئة، ِبي َعْن ما أ

ِم َ َقاِس َد ال بِن َأْحَم
َد ْي ِز َقاِضي، َي ْيح َعْن ال بن ُشَر

ٍد ِنّي، ُمَحّم ْي َع َبا َأّن الّر ٍد َأ بن ُمَحّم
ِه كتب َحْزم ْي َل :َقاَل ِإ

َنا َبَر َيى َأْخ ِد بُن َيْح ْب الّرْحَمِن َع
ٍد، بِن ْو ُع َنا َمْس َبَر بُن َقاِسم َأْخ

َبغ، َنا َأْص َث ّد ْيُم َح ِه ْبَرا ْبُن ِإ ِد ا ْب ِه، َع الل
َنا َث ّد ٌع، َح ْي ِك ْعَمِش، َعِن َو َل َعْن ا
ِبي أ

ِلٍح، َ ِبي َعْن َصا أ
َة َ ْيَر :َقاَل ُهَر

ْوُل َقاَل ِه َرُس ّلى-الل ِه اللُه َص ْي َل َع
ّلَم ْوُم-:(َوَس ّنٌة الّص ).ُج

ِلم، َأْخَرَجُه ِبي َعْن ُمْس أ
ٍد َ ْي ِع َس

َلَشّج، ْيع َعْن ا ِك )18/204.(َو
ِه ِب ْبُن َقاَل:َو ٍم ا َنا:َحْز َث ّد ُد َح َأْحَم

ٍد بُن ِري، ُمَحّم َنا الجسو َث ّد ُد َح ُمَحّم
ِد بُن ْب ِه َع ِبي بِن الل أ

ِليم، َ َنا ُد َث ّد َح
ُد َنا َوّضاح، بُن ُمَحّم َث ّد ُبو َح ٍر َأ ْك َب

37



ِبي بُن أ
َبَة، َ ْي َنا َش َث ّد ُد َح ْي ِز بُن َي

ْوَن، َنا َهاُر َبَر ٌد، َأْخ ْي ِر َعْن ُحَم ْك بن َب
ِد ْب ِه َع ِنّي، الل ْبِن َعِن الُمَز ُعَمَر، ا
:َقاَل
ّنَما َهّل ِإ ْول َأ ِه َرُس ّلى-الل اللُه َص

ِه ْي َل ّلَم َع َنا ِبالَحّج،-َوَس ْل َل ْه َأ ِه َو ِب
َعُه، َلّما َم ِدَم َف ُكْن َلْم َمْن:(َقاَل َق َي
َعُه ٌي َم ْد ِلْل َه َيْح ْل ).َف

َأَحّل ّناُس َف َعُه َكاَن َمْن ِإلّ ال َم
ٌي، ْد َكاَن َه َع َو ْوِل َم ِه َرُس ّلى-الل َص

ِه اللُه ْي َل ّلَم َع ْدي،-َوَس َلْم َه .َيِحّل َو
ِه ِب ْبُن َقاَل:َو ٍم ا ِني:َحْز َث ّد َح

ُد ّي، ُعَمَر بُن َأْحَم ِر ْذ ُع َنا ال َث ّد ُد َح ْب َع
ِه ْيِن بن الل َقاَل، بِن الُحَس َنا ع َث ّد َح
ُد ٍد بُن الله عبي ِطّي، ُمَحّم َق الّس
َنا َث ّد ُد َح ِر بُن َأْحَم َف ْع ْلم، بِن َج َس
َنا َث ّد ٍد بُن ُعَمُر َح ّي، ُمَحّم ِر َه ْو الَج
َنا َث ّد ُد َح ٍد بُن َأْحَم ْثَرم، ُمَحّم َل ا
َنا َث ّد ُد َح َبٍل، بُن َأْحَم ْن َنا َح َث ّد َح

ْيٌم، َنا ُهَش َبَر ْيد، َأْخ َنا ُحَم َث ّد ْكُر َح َب
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ِد بُن ْب ِه، َع ْعُت الل َنَس َسِم بَن َأ
ِلٍك، :َقاَل َما

ْعُت ْوَل َسِم ِه َرُس ّلى-الل اللُه َص
ِه ْي َل ّلَم َع ّبي-َوَس َل ِة ِبالَحّج ُي ُعْمَر َوال

ًا ْيع .َجِم
ّدثُت:بكر َقاَل ِلَك َفَح َذ ْبَن ِب ُعَمَر، ا

َقاَل ّبى:َف ُه ِبالَحّج َل َد .َوْح
َع َق َنا َو َذا َل َند(ِفي َه َد ُمْس ،)َأْحَم

َنا َأ ْبُن َف ٍم َوا ِه َحْز ْي َواء ِف .(َس
18/205(

حزم) ابن شعر(
ِه ِب َلى:َو ْبِن ِإ َأحرق ِفيَما َحْزم ا

ُد َلُه َتِض ْع ٍد بُن الُم ّبا ُتب ِمَن َع ُك ال
ْوُل ُق :َي
ِإْن ُقوا َف ِر َطاَس َتْح ِقْر ُقوا لَ ال ِر َتْح

ِذي ّل *ا
َنُه َطاُس َتَضّم ِقْر َو َبْل ال ِفي ُه
ِري ْد َص
ْيُر ِعي َيِس ْيُث َم ّلْت َح َق َت ِبي اْس ِئ َكا *َر
ِزُل ْن َي ِزْل ِإْن َو ْن َفُن َأ ْد ُي ِري ِفي َو ْب َق
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ِنَي ْو ُع ٍد َرٍق ِإْحَراِق ِمْن َد َغ َكا *َو
ُلوا ُقو ٍم َو ْل ِع ّناُس َيَرى ِكي ِب َمْن ال
ِري ْد َي
ِإلّ ُدوا َو ْو ُع ِتِب ِفي َف َكا ًة الَم َأ ْد *َب
َكْم ْوَن َف ُغوَن َما ُد ْب ِه َت ِر ِمْن لل ْت ِس

َذاَك ّنَصاَرى َك ْوَن ال ُق ِر َذا َيْح َلْت ِإ *َع
ّفهم ُقْرآَن َأك ُدِن ِفي ال ِر ُم ْغ ّث (ال

18/206(
ِه ِب ْبِن َو :َحْزم ل

ُد ِه ِئَك اللَه ُأْش ّني َوالَملَ *َأ
َي َأَرى لَ ْأ ْيَس الّر ِي َقا ًا َوالَم ْين ِد

ِه َحاَش ْوَل َأْن لل ُق َوى َأ *َما ِس
َء ّنّص ِفي َجا َدى ال ُه َنا َوال ْي ِب َت ُمْس

ْيَف َفى َك َلى َيخ ِر َع ِئ َبَصا َذا ال *َه
َو ُه ًة َكالّشْمِس َو ْهَر َنا ُش َيقي َو

ْلُت ُق ًا َف :َلُه ُمجيب
ْو ُتم َل ِلْم ِم ِمَن َس ُعُمو ِذي ال ّل *ا

َلُم ْع ًا َن ْطع ْيَصُه َق َنا تخِص ْي ِق َي َو
ُتُم ْب ّط َتَر َكْم َو ْد َف ُتْم َق ِبْس *َي

َنا َأي ُكم َلَر ًا َل َوف ُف َنا ُش ْي ِب ُم
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ْبِن :َحْزم َول
َي َنا َيا ِمَن ُم ْن ّد ْوٌم ال ُل َها ع ّث ُب أ

َ*
َها ْنُشُر َأ ٍد ُكّل ِفي َو ِر َبا َوَحاِض

ٌء َعا َلى ُد ُقْرآِن ِإ َنِن ال ِتي َوالّس ّل *ا
َناَسى َها ِرَجاٌل َت ْكُر ِر ِفي ِذ المَحاِض
َألزُم ِر َأطَراَف َو ْو ُغ ّث ًا ال ِهد *ُمَجا

َذا َعٌة ِإ ْي ّوُل َثاَرْت َه َأ ِر َف ِف َنا
َقى ْل ِبلً ِحَماِمي َل ْق ْيَر ُم ٍر َغ ِب ْد *ُم
ِر ِلي ِبُسْم َوا َع َقاِق ال ِر َوالّر ِت َوا َب ال
ًا َفاح َع ِك ِر َم ّفا ُك ِة ِفي ال ْوَم َح
َغى َو *ال
ْكَرُم َأ ْوٍت َو ْلفتى َم ْتُل ِل ِر َق ِف َكا

َيا َعْل لَ َرّب َف َها ِحَماِمي َتْج ِر ْي َغ *ِب
ّني َولَ َل َع ْيِن ِمْن َتْج ِط ِر َق ِب َقا الَم

ِه َوِمْن ِر ْع :ِش
ْهُر َهِل ّد َنا َما ِإلّ ال ْف َنا َعَر ْك ْدَر َأ *َو

ُعُه ِئ َقى َفَجا ُتُه َتب ّذا َل َنى َو ْف َت
َذا َنْت ِإ َك ِه َأْم ْي ُة ِف ٍة َمَسّر َع *َسا

ّلْت َو ّطْرِف َكَمّر َت َفْت ال َل َتْخ َواْس
َنا ُحْز
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َلى َعاٍت ِإ ِب ِد ِفي َت َعا ِقٍف الَم ْو *َوَم
ّد َو ِه َن ْي ِد َنا َل ّن ُكْن َلْم َأ ّنا َن ُك

ْيٌن ِن ّلى ِلما َح ْغٌل َو َتى ِبَما َوُش *َأ
ْيُشَك َنْخَشى َلّما َوهم َع َنا لَ َف ْه َي

َنا ْل َلى َحَص ٍم َهّم َع ْث ِإ ٍة َو *َوَحْسَر
َفاَت ِذي َو ّل ّنا ا ّذ ُك َل ِه َن ّنا ِب َع

ِذي َكأّن ّل ّنا ا ِه ُنَسّر ُك ِن ْو َك *ِب
َذا ْتُه ِإ َق ّق ْفُس َح ّن ْفٌظ ال َنى ِبلَ َل ْع (َم

18/207(
َلُه َلى َو ْيل َع ِب َبة َس َعا ّد َو -ال ُه َو

َبا يَماِشي ْد -البر عبد بن ُعَمر َأ َق َو
َأى ًا َر ّب ًا، َشا ِليح ْعَجب َم َأ ْبَن َف ا

ٍم، َقاَل َحْز ُبو َف َعّل:ُعَمَر َأ َتْحَت َما َل
َياب ّث ْيَس ال َناَك، َل َقاَل ُه :َف

ِذي َذٍل َو ْيَمْن َع ِني ِف َبا ُنُه َس *ُحْس
ْيُل ِط َوى ِفي َملَِمي ُي َه ْوُل ال ُق َي َو
ٍه ُحْسِن َأِمْن ُه َتَر َلْم لََح َوْج ْيَر *َغ
َلْم ِر َو ْد ْيَف َت ْنَت الِجْسُم َك ْيُل؟ َأ ِت َق

ْلُت ُق ْفَت:َلُه َف ِم ِفي َأْسَر ْو ّل ال
ْد ِئ ّت *َفا
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َي ِد ْن ِع ّد َف ْو َر ُء َل ْيُل َأَشا ِو َط
َلْم ّني َتَر َأ ّي َأ ِر ِه ِني َظا ّن َأ *َو

َلى َدا َما َع ّتى َب ْيُل َيقوَم َح ِل (َد
18/208(

َنا ُبو َأنشد َد بن الفهم َأ َأْحَم

َلِمّي، َنا الّس ْبُن َأنشد َداَمَة، ا ُق
َنا ْبن َأنشد ّطي، ا َب َنا ال ُبو َأنشد َأ

ِد ْب ِه َع ّي، الل ِد ْي َنا الُحَم ُبو َأنشد َأ

ٍد ِلّي ُمَحّم َد بُن َع ِه َأْحَم ْفِس َن :ِل
َتْن لَ ِدي َتْشَم َبًة ِإْن َحاِس ْك َن

*َعَرَضْت
ْهُر ّد ْيَس َفال َلى َل ّترِك َحال َع ِبُم

َفْضِل ُذو ِر ال ْب ّت ًا َكال ْور َتْحَت َط
ٍة َع َف ْي *َم
ًة َتاَر َلى َتاٍج ُذَرى ِفي َو ِلِك َع َم

َكاَن َتَرى، َكَما َفحٌل َوشعره  َو
ِظُم َلى ُين ِديه، َع َب ِه َوِمْن ال ِر ْع :ِش

َنا ّو ِفي الّشْمُس َأ ِم ُج ْو ُل ُع ال
ًة ْيَر ِن *ُم
ِكّن َل ِبي َو ْي ِعي َأّن َع َل ْط َغْرُب َم ال
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ْو َل ِني َو ّن ِنِب ِمْن َأ ٌع الّشْرِق َجا ِل *َطا
ّد َلى َلَج َع َما َع َي ِمْن َضا ِر ْك ِذ

ْهُب ّن ال
ِلي َو َو َناِف َنْح ْك ِعَراِق َأ َبٌة ال َبا *َص
َو َولَ َتوِحَش َأْن َغْر ِلُف َيْس َك ال

الّصّب
ِإّن ِزِل َف ْن ِلَي الّرْحَمُن ُي ُهْم َرْح َن ْي *َب

ٍذ ِئ َن ْي ُدو َفِح ْب َأّسُف َي َت َكْرُب ال َوال
ِلَك َنا ْدَرى ُه ِد َأّن ُي ْع ُب ْل *ِقّصٌة ِل

َأّن َد َو ِم كَسا ْل ِع ُتُه ال َف ُقْرُب آ (ال
18/209(

َلُه :َو
ِئٌم َنا ْنَت َأ ْيِث كتِب َعْن َأ ِد *َوَما الَح
َتى َفى َعِن َأ َط َها الُمْص ْي ِمَن ِف

ْيِن ّد  ال
ٍم ِل ّي َكُمْس ِر ُبَخا ْيَن َوال ِذ ّلل *ُهَما ا

ّدا ْيِن ُعَرى َش ّد ْقٍل ِفي ال ِييِن َن ْب َت َو
َلى ْو ٍر َأ َأْج ٍم ِب ْي ِظ َع ٍة َوت َد *َوَمْحَم
ْوٍل ُكّل ِمْن َتى َق ْأي ِمْن َأ َر

ْوِن ُن ُسْح
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َدى َمْن َيا ِهَما َه ِني ِب ْل َع ِهَما اج ِل ْث *َكِم
ِر ِفي ِنَك َنْص ْي ًا ِد ْيَر َمْحض ْوِن َغ ُت ْف َم

ِم َوِمْن ْظ ِبي َن أ
ٍد َ :َحْزم بن ُمَحّم

ًا َأْشُك َلْم ّد َلْم َص ْذِعْن َو ِهْجَراِن ُأ *ِب
َعْرُت َولَ َدى َش ِري َم ْه َواِن َد ْل ِبُس

ُء ِر َلْم َأْسَما ْد َها َأ َنا ْع َطَرْت َولَ َم *َخ
ًا ْوم ِلّي َي َلْت َولَ َع ِني َجا َدا ِبِمي

ّنَما ِك ِئي َل َلدوا َدا ِذي ا ّل َفْت ا *َعَص
َلّي َواُحُه َع ًا َأْر ِني ِقدم َيا ْع َأ َف

َق َفّر ِري َتَزْل َلْم َت ُقُه َتْس ِر َوا *َط
َلى َع ِإ ِبي َمَجاِم َبا ِني َأح َوِخلّ

َأنَما ْيُن َك َب َتّم ِبي ال ْأ ْيُث َي َأى َح *َر
ًا ِلي َهب ْذ َو َم ُه ِني َف ُلو ْت ِني َي َيغَشا َو

ْنُت ُك ِدي َأحسُب َو ْن َوى ِع ًا ِللن َلد *َج
ٌء َنا َدا ِدي ِفي َع َؤا َها ف ِني شجو َعا ال

ِني ْت َل َب َقا َواٍن َف َأل ْوُت ِب َد َها َغ *ِب
َبلً َقا ِتي ِمْن م َبا َبا َواِن َص َأل ِب

)18/212(
ْبِن :َحْزم َول
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ُلوا ّفْظ َقا ِإّن َتَح ّناس َف ْد ال َق
ُثَرْت *َك

ُلهم َوا ْق َقاويُل َأ َأ َوَرى َو ِمَحُن ال
ْلُت ُق ُبهم َهْل:َف ْي ْير ِلي َع ّني َغ *لَ َأ
ْوُل ُق ْأي َأ ْذ ِبالّر ِهم ِفي ِإ أي

َ َتُن َر ِف
ِني ّن َأ ٌع َو َل ْو ّنّص ُم َلى َلْسُت ِبال *ِإ
ُه َوا َنْحو ِس ِه ِفي َولَ َأ ِر ِهُن َنْص َأ

ِني لَ َقاييس َأنث َقاَل لم َها ُي *ِب
ْيِن ِفي ّد ِبَي َبْل ال ُقْرآن َحْس ال

َنُن َوالّس
َد َيا ْوِل َذا َبْر ِبي ِفي الَق ْل ِفي َق َو

ِدي ِب *َك
َيا ِري َو ْو ِه سُر ْو ِب ّنهم َل ُنوا َأ َفط

ُهْم ْع َعّضوا َد َلى َي الَحَصى ُصّم َع
ًا *َكَمد
ْوله ِمْن َماَت َمْن ِدي َق ْن َفُن َلُه ِع (َك

18/213(
العلوم) بعض في في كلمه من(
ْبُن َقاَل  ٍم ا تَراجم ِفي َحْز

َواب ْب ْيح(َأ ّي َصِح ِر ُبَخا ):ال
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َها ْن َو َما ِم ْوٌر ُه َلى مقُص َية، َع آ
ْذ َباِب ِفي َيِصّح لَ ِإ ٌء ال َها، َشْي ْير َغ

َها ْن ّبُه َما َوِم َن َلى بتبويبه ُي ِفي َأّن َع
َباِب ًا ال ْيث ِد ْوُف َيِجُب َح ُق ُو ِه، ال ْي َل َع
ْيَس َلكنه ّلف َما شرط ِمْن َل ِه َأ ْي َل َع

َتابُه، َها ِك ْن ّوُب َما َوِم َب ِه، ُي ْي َل َويذكر َع
َذة ْيِث ِمْن ُنب ِد ْد َح َطَره َق ِفي َس

ْوِضٍع َها آخر، َم ْن َواب َوِم ْب ُع َأ َتق
ْيث بلفظ ِد ْيَس َح شرطه، ِمْن َل
َيذكر َباِب ِفي َو َو َما ال ُه ِفي ُه َنا ْع .َم

)18/210(
َقاَل  ّوِل ِفي َو َكام(َأ ِلح َأّما):ا

ُد ْع ِإّن...َب ّكَب اللَه َف ْفِس ِفي َر ّن ال
ّية ِن ْنَسا ِل ًى ا َو َفة، ُق َها مختل ْن َفِم

ْدٌل ّيُن َع َها ُيَز ِلنَصاف، َل ّبُب ا ُيَح َو
َها ْي َل َقَة ِإ ِف َوا ّق، ُم َلى َقاَل الَح َعا :َت

ْأُمُر اللَه ِإّن{ ْدِل َي َع ].90:النحل}[ِبال
َقاَل ُنوا:{َو ّواِميَن ُكو ِقْسِط َق }ِبال

ّنَساء[ َها]135:ال ْن ٌة غضٌب َوِم َو ْه َوَش
َنان ّي َها ُيَز َها الُجور َل َيان َيعِم َعْن َو
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ْيق ِر َلى َقاَل الرشد، َط َعا َذا:{َت ِإ َو
ْيَل ّتِق َلُه ِق ْتُه الله ا َذ ُة َأَخ ِعّز ال

ِم ْث ِل َقَرة}[ِبا َب ].206:ال
َقاَل ِهْم ِبَما ِحْزٍب ُكّل:{َو ْي ِد َل

ْوَن ْوم}[َفرُح ]32:الّر
َفاِضل َفته، ُيَسّر َفال ِر ْع ِبَم

ِهل ِري لَ ِبَما ُيَسّر َوالَجا ْد َقَة َي حقي
ِه ِه ِبَما َوْج ِه َو ْي ُله، ِف َبا َها َو ْن ْهٌم َوِم َف
َها ُيليح ّق َل ْيب، ِمْن الَح ِر ِنير َق َوي
َها َفتَرى المشكلَت، ظلَمات ِفي َل
ِه َواَب ِب ًا الّص ِهر ًا، َظا ّي ِل َها َج ْن َوِم

ْهٌل ْطِمُس َج َها َي ْي َل ْيق، َع ِر ّط ال
ِوي ُيَسا َها َو َد ْن ْيَن ِع ُبل، َب َفتبَقى الّس
ْفُس َن ٍة ِفي ال ْيَر ِفي َتتردد، َح َو

ّدد، ِريب َل َت ْهُجُم َت َي َها َو َلى ِب َأَحد َع

ّطرق َبة ال ًا ِللحق الُمَجان ّور َه َت
ًا، َدام ِإق َلى َقاَل َو َعا ِوي َهْل:{َت َت َيْس

ْيَن ِذ ّل ْوَن ا ْيَن َيعلُم ِذ ّل ْوَن لَ َوا }َيعلُم
]9:الّزَمر[
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َها ْن ُة َوِم ّو ّتِمييز ُق ِتي ال ّل ا
َها ِئُل سّما َوا َل َق، ا َعَل المنط َها َفَج َل
َها ِلق ِه َخا ِذ َه ّوة ِب ُق َلى َسبيلً ال َفهم ِإ

ِه، ِب َطا َلى ِخ ِإ َفة َو ِر ْع َياء َم َلش َلى ا َع
ِه، ِهَي َما ْي َل َلى َع ِإ َكان َو ُهم، ِإَم التف

َها ْون َفب ُك َفة َت ِر ْع ّق َم ِمَن الَح
ِطل، َبا َها ال ْن ُة َوِم ّو ْقل ُق َع ِتي ال ّل ا

ْفس ُتعيُن َن ّيَزة ال َلى الُمَم ُنْصَرة َع
ْدل، َع ّتبع َفَمِن ال َناره َما ا َلُه َأ
ْقُل َع ْيح، ال َفاز، َنَجا الّصِح َوِمْن َو

ْنُه َعاج َلَك، َع َلى َقاَل َه َعا ِفي ِإّن:{َت
ِلَك ْكَرى َذ ِذ ْلٌب َلُه َكاَن لَمْن َل ْو َق َأ

َقى َع َأل َو الّسْم ُه ٌد َو ْي ِه ].37:ق}[َش
َد َأَرا ِلَك َف َذ ْقَل، ِب َع َغُة َأَما ال ُمض

ْلب، َق ِهَي ال ُكّل َف ْيُر َأَحد، ِل َغ َف
َعاقل ْلَب لَ َكَمْن ال )18/211.(َلُه َق

َكلَُم ْبن َو ٍم ا ْيٌر، َحْز ِث ْو َك َل َو
ِد ِفي َأخذُت ِه ِإيَرا ِف ّذ َوَما ُطَر َش

ِه، َطال ِب َلْمر ل .ا
وفاته) و مولده(
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ُبو َقاَل ِم َأ َقاِس َوال بُن ال ُك َبْش
ِفظ َلة(ِفي الَحا َقاَل:َلُه)الّص
َقاِضي ُد ال َد بُن َصاِع َتَب:َأْحَم َلّي َك ِإ

ْبُن ٍم ا ِه َحْز ّط ْوُل بخ ُق :َي
ْدُت ِل َبة ُو ُط ُقْر الَجانب ِفي ب
ِقّي َبِض ِفي الّشْر ْيَرة، ُمنية َر ِغ الُم

ْبل ْوع َق ُل َلة آِخَر الّشْمس ُط ْي َل
َعاء، َلْرب ْوم آخَر ا َرَمَضاَن ِمْن َي

َنَة َبٍع َس ْيَن َأْر ِن َثَما َثلَِث َو َئة، َو ما
َطالع َو العقرب، ب ُه ْوم َو َي ِبع ال الّسا

ِير ِمْن ْن َو .ُن
ْلُت:َصاِعد َقاَل  ُق خط ِمْن َون

ِه ِن ْب ِبي ا أ
ِفٍع، َ ُه َأْن َرا َبا ّفَي َأ ُو ُت
ّية ْوم َعِش َلَحد َي َتا ِلليلتين ا ِمْن بقي

َباَن، ْع َنة َش ْيَن ِسّت َس َوَخْمِس
َبِع َأْر َئة، َو َكاَن ما َدى ُعُمره َف ِإْح

ْيَن ِع ْب َنًة َوَس ًا َس ُهر َأْش َرِحَمُه-َو
-.اللُه
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الرحيم الرحمن الله باسم

والخألقا  السير

لبان حزم

هـ)384-456(

[ كريم [    يا يسر رب

بان        أحمد بان علي محمد أباو قال

]   [ الفقيه[  حزم بان سعيد

: الله]  رحمه النأدلسي

و       مننه، عظيم على لله صلىالحمد

و       أنأبيائه خأاتم و محمدعبده على الله

  ] سلم  و ]   رسله إليه  أبارأ و ، تسليًما

وأستعينه      ، والقوة الحول من تعالى

جميع        من الدنأيا في يعصم ما كل على

في     يخلص و والمكاره، المخاوف

. ضيق      و هول كل من الخأرى

باعد  أما
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هذا      كتاباي في جمعت فإنأي

التمييز     واهب أفادنأيها كثيرة معانأي

الحوال      تعاقب و اليام بامرور تعالى

التهمم       من جل و عز منحني باما

على     والشراف ، الزمان باتصاريف

أكثر     ذلك في أنأفقت أحواله،حتى

باالمطالعة      ذلك تقييد آثرت و عمري،

     [ اللذات[ جميع على فيه والفكرة له

على       و النفوس، أكثر إليها تميل التي

. المال    فضول من الزدياد

ذلك        من سبرت ما كل زممت و

من        يشاء من باه الله لينفع الكتاب باهذا

فيه       أتعبت ما إليه يصل ممن عباده

فيه       أطلت و فيه أجهدتها و نأفسي،

إليه       أهديت و ، ًا عفو فيأخأذه فكري

كنوز       من له أفضل ذلك فيكون ًئا، هني
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يسره        و تدباره إذا الملك عقد و المال

. لستعماله   تعالى الله

تعالى،        الله من ذلك في راٍج أنأا و

و      عباده نأفع في الجرلنيتي أعظم

مداواة       و أخألفهم، من فسد ما إصلح

. أستعين      تعالى باالله و نأفوسهم، علل

    [ إصلح [  و النفوس مداواة في فصل

[ الذميمة [ الخألقا

العالم       ولذة باتمييزه العاقل لذة

ولذة     باحكمته الحكيم ولذة باعلمه

أعظم      بااجتهاده وجل عز لله المجتهد

باشرباه      والشارب باأكله الكل لذة من

باكسبه    والكاسب باوطئه والواطيء

باأمره    والمر بالعبه .واللعب

العاقل       الحكيم أن ذلك وبارهان

اللذات     لسائر واجدون والعامل والعالم

فيها      المنهمك يجدها كما سمينا التي
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عليها     المقبل يحسها كما ويحسونأها

وآثروا    [ عنها وأعرضوا تركوها وقد

عليها   الفضائل في   ]طلب يحكم وإنأما

عرف      من ل عرفهما من الشيئين

. الخأر    يعرف ولم أحدهما

فسدت      كلها المور تعقبت إذا

في    وانأتهيت عليك

فكرتك   أحوال  - آخأر جميع بااضمحلل

العمل     -الدنأيا هي إنأما الحقيقة أن إلى

ظفرت      أمل كل لن فقط باه[ للخأرة

وإما     ]فعقباه عنك باذهاباه إما حزن

هذين       أحد من باد ول عنه باذهاباك

فعقباه       وجل عز لله العمل إل الشيئين

وآجل       عاجل في سرور حال كل .على

يهتم        باما الهم فقلة العاجل أما

الصديق       من معظم باه وإنأك الناس باه

 . فالجنة     الجل في وأما والعدو
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الناس     يستوي ًا غرض تطلبت

فلم      طلبه وفي استحسانأه في كلهم

فلما       الهم طرد وهو ًا واحد إل أجده

لم      كلهم الناس أن علمت تدبارته

في      ول فقط استحسانأه في يستووا

اخأتلف      على رأيتهم ولكن فقط طلبه

و  :مطالبهم أهوائهم وتباين)[49ص (

حركة   ]هممهم يتحركون ل وإراداتهم

ول        الهم طرد باه يرجون فيما إل أصلً

باه       يعانأون فيما إل أصلً باكلمة ينطقون

وجه      مخطيء فمن أنأفسهم عن إزاحته

مصيب      ومن للخطأ مقارب ومن سبيله

القل   من    [وهو القل في الناس من

. ]أموره

اتفقت      قد مذهب الهم فطرد

العالم       تعالى الله خألق مذ كلها المم

ويعاقبه      الباتداء عالم يتناهى أن إلى
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يعتمدوا      ل أن على الحساب عالم

غيره      غرض وكل سواه ًا شيئ باسعيهم

في       إذ يستحسنه ل من الناس ففي

للخأرة        يعمل فل له دين ل من الناس

يريد        ل من الشر أهل من الناس وفي

الناس       وفي الحق ول المن ول الخير

يؤثر  على      من وإرادته باهواه الخمول

 . الصيت  باعد

المال       يريد ل من الناس وفي

من      ككثير وجوده على عدمه ويؤثر

من      تلهم ومن السلم عليهم النأبياء

   . من  الناس وفي والفلسفة الزهاد

طالبها     ويستنقص باطبعه اللذات يبغض

المال      فقد المؤثرين من ذكرنأا كمن

يؤثر      من الناس وفي اقتنائه على

من       ترى من كأكثر العلم على الجهل

.العامة
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هي   ل    وهذه التي الناس أغراض

    . مذ   العالم في وليس سواها لهم غرض

الهم       يستحسن أحد يتناهى أن إلى كان

. نأفسه     عن طرده يريد ول

العلم       هذا نأفسي في استقر فلما

العجيب      السر هذا لي وانأكشف الرفيع

الكنز      هذا لفكري تعالى الله وأنأار

موصلة     سبيل عن باحثت العظيم

هو     ]على[ الذي الهم طرد إلى الحقيقة

جميع     اتفق الذي للنفس المطلوب

النأسان  والعالم  -أنأواع منهم الجاهل

والطالح  فلم   -والصالح له السعي على

وجل       عز الله إلى التوجه إل أجدها

. للخأرة  باالعمل

طلباه       المال طلب فإنأما وإل

أنأفسهم      عن الفقر هم باه ليطردوا

باه       ليطرد طلبه من الصوت طلب وإنأما
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 . وإنأما     عليها الستعلء هم نأفسه عن

عن       باها ليطرد طلبها من اللذات طلب

من       العلم طلب وإنأما فوتها هم نأفسه

الجهل       هم نأفسه عن باه ليطرد طلبه

ومحادثة      الخأبار سماع إلى هش وإنأما

عن       باها ليطرد ذلك يطلب من الناس

العالم      أحوال ومغيب التوحد هم نأفسه

من      .عنه وشرب أكل من أكل وإنأما

لبس       من ولبس نأكح من ونأكح شرب

لعب [ولعب  اكتن  [ ]من من ]واكتن

مشى      من ومشى ركب من وركب

أنأفسهم      عن ليطردوا تودع من وتودع

 . الهموم     وسائر الفعال هذه أضداد

كل [  تدباره    ]وفي لمن ذكرنأا ما

لها     باد ل حادثة عوارض  هموم من

منها       يتعذر ما وتعذر خأللها في تعرض

لبعض       عنه والعجز منها يوجد ما وذهاب
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الكائنة  ًا  ،الفات تنتج  [وأيض سوء ]نأتائج

من       عليه حصل ما على ]كل[باالحصول

حاسد       طعن أو منافس خأوف من ذلك

الذم        مع عدو اقتناء أو راغب اخأتلس أو

 . ذلك   وغير والثم

من      سالًما للخأرة للعمل ووجدت

إلى         موصلً كدر كل من خأالًصا عيب كل

ووجدت     الحقيقة على الهم طرد

في      بامكروه امتحن أن للخأرة العامل

رجاؤه        إذ يسر بال يهتم لم السبيل تلك

عون       باه ينال ما عاقبة ما  ]له[في على

الذي      الغرض في وزايد ]إياه[يطلب

يقصد. 

باسبيله       هو عما عاقه إن ووجدته

باذلك       ًا مؤاخأذ ليس إذ يهتم لم عائق

  . إن      ورأيته يطلب ما في مؤثر غير فهو

سر       نأكبة نأكبته وإن سر باالذى قصد
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في        فهو سر فيه سلك فيما تعب وإن

ذلك      باخلف وغيره ًا أباد متصل سرور

ًا. :أباد واحد    )53ص( مطلوب أنأه فاعلم

طريق       إل إليه وليس الهم طرد وهو

هذا        عدا فما تعالى لله العمل وهو واحد

 . وسخف  فضلل

أعلى        هو فيما إل نأفسك تبذل ل

عز        الله ذات في إل ذلك وليس منها

حماية       وفي حق إلى دعاء في وجل

هوان    دفع وفي عليك   ٍالحريم يوجبه لم

 . وبااذل     مظلوم نأصر وفي تعالى خأالقك

في  الياقوت    نأفسه كبائع دنأيا عرض

باالحصى.

.  ل  له     دين ل لمن مروءة

. الجنة       إل ًا ثمن لنفسه يرى ل العاقل
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أنأه        وذلك حبالة الرياء ذم في لباليس

يظن        أن خأوف خأير فعل من ممتنع رب

. الرياء  باه

العقل      أباواب من عظيم بااب

المبالة    والراحة، اطراح باكلم[وهو

المبالة   واستعمال باكلم ]الناس

بال     وجل عز بااب [الخالق العقل ]هذا

 . كلها  والراحة

قد   طعن    ّمن من يسلم أنأه ر

  . حقق    من مجنون فهو وعيبهم الناس

إلى      السكون على نأفسه وراض النظر

صدمة      أول في آلمتها وإن الحقائق

وأكثر       أشد إياه الناس باذم اغتباطه كان

مدحهم      لن إياه بامدحهم اغتباطه من

له       مدحهم وبالغه باحق كان إن إياه

باذلك      فأفسد العجب فيه ذلك أسرى

فسره      فبلغه باباطل كان وإن فضائله
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نأقص      وهذا باالكذب ًا مسرور صار فقد

شديد. 

باحق        كان فإن إياه الناس ذم وأما

تجنبه       إلى ًا سبب ذلك كان فرباما فبلغه

يزهد        ل عظيم حظ وهذا عليه يعاب ما

نأاقص   إل .فيه

فصبر       وبالغه باباطل كان وإن

والصبر     باالحلم ًا زائد فضلً اكتسب

حسنات       يأخأذ لنأه ًا غانأم ذلك مع وكان

دار       في باها فيحظى باالباطل ذمه من

النجاة      إلى يكون ما أحوج الجزاء

وهذا       تكلفها ول فيها يتعب لم باأعمال

 . مجنون       إل فيه يزهد ل عظيم حظ

إياه        الناس مدح يبلغه لم إن وأما

كذلك     وليس سواء وسكوتهم فكلمهم

كل       على للجر غانأم لنأه إياه ذمهم

  . قول      ولول يبلغه لم أو ذمهم بالغه حال
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في       وسلم عليه الله صلى الله رسول

الحسن  باشرى   :الثناء عاجل ذلك

في     "المؤمن العاقل يرغب أن لوجب

المدح       في رغبته من أكثر باالباطل الذم

فإنأما       القول هذا جاء إذا ولكن باالحق

فإنأما     تكون باالباطل، ل باالحق البشرى

ل      الممدوح في باما البشرى تجب

. المدح  بانفس

ول       والرذائل الفضائل باين ليس

نأفار     إل والمعاصي الطاعات باين

  . من   فالسعيد فقط وأنأسها النفس

والطاعات    باالفضائل نأفسه أنأست

والمعاصي   تونأفر الرذائل من

باالرذائل     نأفسه أنأست من والشقي

الفضائل    من ونأفرت والمعاصي

الله      صنع إل هاهنا وليس والطاعات

 . وحفظه  تعالى
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الخأرة      في ليفوز الخأرة طالب

متشبه     الشر وطالب باالملئكة متشبه

والغلبة    الصوت وطالب باالشياطين

متشبه     اللذات وطالب باالسباع متشبه

ل      المال لعين المال وطالب باالبهائم

والنوافل    الواجبات في لينفقه

يكون      أن من وأرذل أسقط المحمودة

ولكنه       شبه الحيوان من شيء في له

في      الكهوف في التي الغدران يشبه

من       شيء باها ينتفع ل الوعرة المواضع

الحيوان.

ل   يفوقه   فالعاقل باصفه يغتبط

وإنأما       جماد أو باهيمة أو سبع فيها

أباانأه      التي الفضيلة في باتقدمه يغتبط

والبهائم      السباع عن باها تعالى الله

يشارك     الذي التمييز وهي والجمادات

 . الملئكة  فيه
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يضعها      التي باشجاعته سر فمن

فليعلم       وجل عز لله موضعها غير في

والذئب       السد وأن منهن أجرأ النمر أن

باقوة      سر ومن منه أشجع والفيل

والفيل      والثور البغل أن فليعلم جسمه

باحمله      سر ومن ًا جسم منه أقوى

منه      أحمل الحمار أن فليعلم الثقال

أن      فليعلم عدوه باسرعة سر ومن

ومن      منه ًا عدو أسرع والرنأب الكلب

من       ًا كثير أن فليعلم صوته باحسن سر

أصوات      وأن منه ًا صوت أحسن الطير

فأي      صوته من وأطرب ألذ المزامير

هذه        فيه تكون ما في سرور وأي فخر

   . قوى   من لكن عليه متقدمة البهائم

عمله     وحسن علمه واتسع تمييزه

هذه       في يتقدمه ل فإنأه باذلك فليغتبط

 . الناس     وخأيار الملئكة إل الوجوه
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 : تعالى   الله خَأاَف   قول َمْن َأّما َو

إإّن       َف ْلَهَوى ا َعْن ّنْفَس ال َنأَهى َو إه ّبا َر َمَقاَم

ْأَوى   ْلَم ا إهَي ّنَة ْلَج فضيلة   1."ا لكل جامع

ردعها       هو الهوى عن النفس نأهي لن

الطبع     وعن الغضبي الطبع عن

تحت     واقع كليهما لن الشهوانأي

إل      يبق فلم الهوى ستعمالاموجب

باه      الذي فيها الموضوع للنطق النفس

 . والسباع     والحشرات البهائم عن باانأت

عليه       الله صلى الله رسول قول

استوصاه   للذي ت َل:وسلم ".َبضْغَا ْ2

السلم    عليه المرء  "وأمره يحب أن

لنفسه    يحب ما لكل  3"لغيره جامعان

ردع       الغضب عن نأهيه في لن فضيلة

هواها      عن الغضبية القوة ذات النفس

41-40. النازعات: 1
. أخرجه البخاري،الصحيح،الدب،باب: 2
. أخرجه البخاري،الصحيح،اليمان،باب:، و 3

مسلم،الصحيح،اليمان،باب: 
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المرء       يحب أن السلم عليه أمره وفي

عن       النفس ردع لنفسه يحب ما لغيره

العدل     لزمة وجمع الشهوانأية القوة

في      الموضوع النطق فائدة هو الذي

 . الناطقة  النفس

عصم       من إل الناس أكثر رأيت

يتعجلون      هم ما وقليل تعالى الله

في     لنأفسهم والتعب والهم الشقاء

الموجب     الثم عظيم ويحتقبون الدنأيا

معه       يحظون ل باما الخأرة في للنار

عليها       يضبون خأبيثة نأيات من أصلً بانفع

للناس     المهلك الغلء تمني من

أشد       وتمني له ذنأب ل ومن وللصغار

أن       ًا يقين علموا وقد يكرهونأه لمن البلء

ًا       شيئ لهم تعجل ل الفاسدة النيات تلك

  . لو     وإنأهم كونأه يوجب أو يتمنونأه مما

الراحة     لتعجلوا وحسنوها نأياتهم صفوا
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لمصالح    باذلك وتفرغوا لنأفسهم

الجر      عظيم باذلك قتنوا ول أمورهم

ًا        شيئ ذلك يؤخأر أن غير من المعاد في

 . كونأه     يمنع أو يريدونأه غبن  مما فأي

عليها       نأبهنا التي الحال هذه من أعظم

إليها        دعونأا التي من أعظم سعد وأي

إل        تجدها لم الدنأيا مدة حققت إذا

. فقط      الزمانأين فصل هو الذي الن

فمعدومان       يأت لم وما مضى ما وأما

ًا        بااقي يبيع ممن أضل فمن يكن لم كما

الطرف       كّر من أقل هي بامدة ًا .!؟خأالد

الدنأيا        عن خأرج المرء نأام إذا

رتب       فلو حزن وكل سرور كل ونأسي

لسعد       ًا أيض ذلك على يقظته في نأفسه

. التامة  السعادة

فهو        وجيرانأه أهله إلى أساء من

إليه.      أساء من كافأ ومن أسقطهم
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   . يكافئهم   لم ومن مثلهم فهو منهم

وخأيرهم    سيدهم فهو باإساءتهم

وأفضلهم. 

العلم   في فصل

أن          إل العلم فضل من يكن لم لو

العلماء     وأن ويجلونأك يهاباونأك الجهال

إلى      ًا سبب ذلك لكان ويكرمونأك يحبونأك

في      فضائله باسائر فكيف طلبه وجوب

 ! والخأرة  نأقص     الدنأيا من يكن لم ولو

العلماء      يحسد صاحبه أن إل الجهل

ذلك      لكان الجهال من نأظراءه ويغبط

فكيف      عنه الفرار وجوب إلى ًا سبب

! والخأرة     الدنأيا في رذائله .باسائر

العلم        فائدة من يكن لم لو

باه       المشتغل يقطع أنأه إل باه والشتغال

المال     ومطارح المضنية الوساوس عن

الفكار       وكفاية الهم غير تفيد ل التي
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داع      أعظم ذلك لكان للنفس المؤلمة

يطول       ما الفضائل من وله فكيف إليه

يحصل!       مما ذكرنأا ما أقلها ومن ذكره

العلم   طالب .عليه

الملوك       ضعفاء أتعب مثله وفي

ذكرنأا    عما فتشاغلوا أنأفسهم

والغانأي    والخمر والنرد باالشطرنأج

وسائر      الصيد طلب في الدواب وركض

الدنأيا      في باالمضرة تعود التي الفضول

 . فائدة     فل فائدة وأما والخأرة

ساعاته       مرور في العالم تدبار لو

باتسلط      الذل من العلم كفاه ماذا

عنه      الحقائق بامغيب الهم ومن الجهال

من        وجهه له باان قد باما الغبطة ومن

لله       ًا حمد لزاد غيره عن الخفية المور

وغب   وجل العلم    طعز من لديه باما ة

 . منه    المزيد في ورغبة
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العلوم      باأدنأى نأفسه شغل من

كزارع       كان عليه قادر وهو أعلها وترك

البر       فيها يجود التي الرض في الذرة

النخل     يزكو حيث الشعراء وكغارس

والزيتون. 

أهله        من ليس من عند العلم نأشر

والحلواء     العسل كإطعامك لهم مفسد

وحمى    احتراقا باه أوكشميمك من

من      صداع باه لمن والعنبر المسك

. الصفراء  احتدام

الباخأل      من ألم باالعلم الباخأل

من      أشفق باالمال الباخأل لن باالمال

ل        باما باخل باالعلم والباخأل بايده ما فناء

مع      يفارقه ول النفقة على يفنى

البذل.

وإن        ما علم إلى باطبعه مال من

باسواه       يشغلها فل غيره من أدنأى كان
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باالنأدلس    النارجيل كغارس فيكون

ل      ذلك وكل باالهند الزيتون وكغارس

ينجب. 

خأالقك       من قرباك ما العلوم أجل

إلى      الوصول على أعانأك وما تعالى

رضاه. 

والصحة      والحال المال في أنأظر

والعلم       الدين في وانأظر دونأك من إلى

 . فوقك    من إلى والفضائل

القوي     كالدواء الغامضة العلوم

الجساد     ويهلك القوية الجساد يصلح

 . تزيد.    الغامضة العلوم وكذلك الضعيفة

كل      من وتصفية جودة القوي العقل

 . الضعيف     العقل ذا وتهلك آفة

لو       ما الجنون على الغوص من

أحكم      لكان العقل على صاحبه غاصه
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الثيني     وأفلطون البصري الحسن من

. الفارسي  وبازرجمهر

إن         ينفع ل أنأه عند العقل وقف

أو      الدين في باتوفيق يؤيد في يلم سعد

الدنأيا. 

باها        تجرب أن في بانفسك تضر ل

باها     المشير لتري الفاسدة الراء

الرأي      ذي ملمة فإن فتهلك فسادها

من       نأاج وأنأت مخالفته على لك الفاسد

ويندم       يعذرك أن من لك خأير المكاره

 . مكاره      في حصلت قد وأنأت كلكما

باه         تسوء باما غيرك تسر أن و إياك

أو       شريعة عليك توجبه لم فيما نأفسك

فضيلة.

باصفات      الجهل عند العلم وقف

    . العلوم   على آفة ل وجل عز الباري

من       وهم فيها الدخألء من أضر وأهلها
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ويظنون     يجهلون فإنأهم أهلها غير

ويقدرون    ويفسدون يعلمون أنأهم

 . يصلحون  أنأهم

الدنأيا       وحكمة الخأرة خأير أراد من

محاسن     على والحتواء السيرة وعدل

الفضائل    واستحقاقا كلها الخألقا

الله     رسول بامحمد فليقتد باأسرها

وليستعمل     وسلم عليه الله صلى

على       الله أعانأنا أمكنه ما وسيره أخألقه

 . آمين    ّنه بام باه التساء

من      مرتين الجهل أهل غاظني

عمري: 

أيام     :أحدهما يحسنونأه ل فيما باكلمهم

.جهلي

الكلم   :والثانأي  عن باسكوتهم

عما     ساكتون ًا أباد فهم باحضرتي

 . يضرهم    فيما نأاطقون ينفعهم
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من      مرتين العلم أهل وسرنأي

عمري: 

جهلي   :أحدهما أيام باتعليمي

. :والثانأي  عملي    أيام بامذاكرتي

الدنأيا       في والزهد العلم فضل من

أهلهما        إل وجل عز الله يؤتيهما ل أنأهما

أحوال     علو نأقص ومن ومستحقهما

ما       أكثر أن والصوت المال من الدنأيا

ل      وفيمن أهلهما غير في يقعان

يستحقهما. 

إل       يساير لم الفضائل طلب من

إل       الطريق تلك في يرافق ولم أهلها

والبر      المواساة أهل من صديق أكرم

والصبر    العشيرة وكرم والصدقا

وصفاء    والحلم والمانأة والوفاء

وصحة  المودة.  الضمائر
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واللذات      والمال الجاه طلب ومن

الكلبة      الكلب أمثال إل يساير لم

ولم    الخلبة تلك  والثعالب في يرافق

خأبيث       ، المعتقد عدو كل إل الطريق

الطبيعة.

إستعمال     في العلم منفعة

حسن      يعلم أنأه وهو عظيمة الفضائل

ويعلم      الندرة في ولو فيأتيها الفضائل

الندرة      في ولو فيجتنبها الرذائل قبح

مثله      في فيرغب الحسن الثناء ويسمع

هذه      فعلى منه فينفر الرديء والثناء

حصة      للعلم يكون أن يجب المقدمات

كل       في حصة وللجهل فضيلة كل في

يتعلم       لم ممن الفضائل يأتي ول رذيلة

فاضل      ًا جد الطبع صافي إل العلم

النبيون      باها خأص منزلة وهذه التركيب

تعالى      الله لن والسلم الصلة عليهم

76



من       يتعلموه أن دون كله الخير علمهم

الناس. 

من       العامة غمار من رأيت وقد

إلى      الخألقا وحميد العتدال من يجري

رائض       عالم حكيم فيه يتقدمه ل ما

. ًا    جد قليل ولكنه لنفسه

وعرف       العلوم طالع ممن ورأيت

ووصايا     السلم عليهم النأبياء عهود

خأبث      في يتقدمه ل وهو الحكماء

والسريرة    العلنأية وفساد السيرة

فعلمت      ًا جد كثير وهذا الخلق شرار

 . تعالى      الله من وحرمان مواهب أنأهما

في   والسير فصل الخألقا

باسلمة      توصف أن على إحرص

باالدهاء      توصف أن من وتحفظ الجانأب

أضر      رباما حتى منك المتحفظون فيكثر

 . قتلك    ورباما باك ذلك

77



يقل       تكره ما على نأفسك ّطن و

سرورك     ويعظم أتاك إذا همك

تكن        لم مما تحب ما أتاك إذا ويتضاعف

قدرته. 

  . كلها     سقطت الهموم تكاثرت إذا

والوفي     للمجدود يفي الغادر

في      السعيد كل والسعيد باالمحدود يغدر

اخأتبار       إلى الزمان يضطره لم من دنأياه

الخأوان. 

إن       فإنأك يؤذيك فيمن تفكر ل

يكفيك      وسعدك هالك فهو مقبلً كنت

. يؤذيك      أحد فكل ًا مدبار كنت وإن

نأفسه       عيوب من علم لمن طوباى

 . منها     الناس يعلم مما أكثر

ثلثة      ينقسم الجفاء على الصبر

أقسام: 

عليه       تقدر ول عليك يقدر عمن فصبر
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عليك        يقدر ول عليه تقدر عمن وصبر

يقدر       ول عليه تقدر ل عمن وصبر

عليك. 

من      وليس ومهانأة ذل فالول

هو.      ما خأشي لمن والرأي الفضائل

عليه    يصبر مما المتاركة أشد

المباعدة. و

الحلم      وهو وبار فضل والثانأي

باه      يوصف الذي وهو الحقيقة على

الفضلء. 

  : قسمين   ينقسم والثالث

إل         منه يقع لم ممن الجفاء يكون أن إما

باه        أتى ما قبح ويعلم الغلط سبيل على

وفرض      فضل عليه فالصبر عليه ويندم

 . الحقيقة    على حلم وهو

مقدار       يدري ل كان من وأما

باه       يستطيل ًا حق لها أن ويظن نأفسه
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فالصبر       منه سلف ما على يندم فل

عليه      للمصبور وإفساد للصابار ذل عليه

له     والمقارضة استشراء يزيد لنأه

ًا      ممكن كان باأنأه إعلمه والصواب سخف

ذلك       ترك إنأما وإنأه منه ينتصر أن

مراجعته      عن وصيانأة فقط له استرذالً

. ذلك    على يزاد ول

جزاؤه      فليس السفلة جفاء وأما

    . لم   الناس جالس من وحده النكال إل

وإ     نأفسه يؤلم ًا هم ي ثيعدم عليه ُما ندم

وذلً      كبده ينضج ًا وغيظ معاده في

بامن      باعد الظن فما همته ينكس

والعز   وداخألهم والراحة ةخأالطهم

عنهم     النأفراد في والسلمة والسرور

ول    اولكن  باها تدفأ كالنار جعلهم

تخالطها.
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إل         الناس مجالسة في يكن لم لو

لكفيا  عند  :أحدهما :عيبان السترسال

التي     القاتلة المهلكة وباالسرار النأس

البائح      باها يبح لم المجالسة .لول

في    :والثانأي  المهلكة الغلبة مواقعة

من      السلمة إلى سبيل فل الخأرة

عن     باالنأفراد إل البليتين هاتين

 . جملة  المجالسة

أن        غد عمل من ًا شيئ تحقر ل

فإن       قل وإن اليوم تعجله باأن تحققه

ورباما      كثيرها يجتمع العمال قليل من

. الكل      فيبطل ذلك عند أمرها أعجز

تثقيل        باه ترجو مما ًا شيئ تحقر ل

وإن       الن تعجله إن البعث يوم ميزانأك

اجتمع       لو ًا كثير عنك يحط فإنأه قل

 . النار    في باك لقذف
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ل      والخوف والنكبة والفقر الوجع

يعلمه        ول فيها كان من إل أذاها يحسن

. عنها    ًا خأارج كان من

ل       والثم والعار الرأي وفساد

عنها       ًا خأارج كان من إل قبحها يعلم

 . فيها      داخألً كان من يراه وليس

يعرف      ل والغنى والصحة المن

وليس       عنها ًا خأارج كان من إل حقها

. فيها     كان من حقها يعرف

وعمل      والفضائل الرأي وجودة

من        كان من إل فضلها يعرف ل الخأرة

 . أهلها        من يكن لم من يعرفه ول أهلها

غدر        من الغادر في يزهد من أول

الزور       شاهد يمقت من وأول الغادر له

الزانأية        تهون من وأول باه له شهد من

. باها     يزنأي الذي عينه في

82



إلى       فعاد فسد ًا شيئ رأينا ما

يتوالى       بادماغ فكيف لي باعد إل صحته

  . عقل     وإن ليلة كل السكر فساد عليه

ليلة      كل إفساده تعجيل لصاحبه زين

. يتهم    أن ينبغي لعقل

تكرم     والزرايا تبرم الطريق

 . تقنع     وقلته ترغب المال وكثرة

ول      باتدبايره العاقل ينحس قد

 . باتدبايره     الحمق يسعد أن يجوز

من       السلطان على أضر شيء ل

فالحازم    حواليه المتفرغين كثرة

لم       فإن فيه يظلمهم ل باما يشغلهم

 . فيه     يظلمونأه باما شغلوه يفعل

قاتل     فذلك أعدائه مقرب وأما

الشخص     نأفسه. على العين وقوع كثرة

. يهّونأه    و أمره يسّهل
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وقلة       والكفهرار ما زي بالزوم التهويل

الذين     الجهال جعلها ستائر النأبساط

. جهلهم    أمام الدنأيا مكنتهم

له       حادثة باصداقة العاقل يغتر ل

. يومئذ      صديقه أحد فكل دولته أيام

بامن      ا أمورك في تستعين أن في جهد

لنفسك       تريد ما مثل لنفسه منها يريد

غيرك       من حظه بامن فيها تستعن ول

 . منك  كحظه

عن        إليك نأقل كلم عن تجب ل

نأقل        من فإن قاله أنأه توقن حتى قائل

 . باحق      عندك من رجع ًا كذبا إليك

غير       على كان وإن باالمتدين ثق

أنأه       أظهر وإن باالمستخف تثق ول دينك

 . دينك  على

تعالى      الله باحرمات استخف من

 . عليه       تشفق مما شيء على تأمنه فل
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أكثر     باأرواحهم المشاركين وجدت

  . شيء   هذا باأموالهم المشاركين من

على       قط أجد ولم إياه إخأتباري طال

معرفة     فأعيتني سواه التجرباة طول

طبيعة       أنأها قدرت حتى ذلك في العلة

 . البشر  في

من       على النأكار الظلم قبيح من

 . الندرة      في أحسن إذا الساءة أكثر

حدث       واحد عدو من استراح من

    . باالدنأيا   رأيت ما أشبه كثيرة أعداء له

على      مركبة تماثيل وهي الظل خأيال

باسرعة     تدار خأشب فتغيبمطحنة

. أخأرى    تبدو و طائفة

وذلك      الموت في تعجبي طال

للجسد      الروح صحبة ًا أقوام صحبت أنأي

رأيت      ماتوا فلما المودة صدقا من

وقد       باعضهم أر ولم النوم في باعضهم
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على      الحياة في باعضهم عاهدت كنت

أمكن       إن الموت باعد المنام في التزوار

تقدمني        أن باعد النوم في أره فلم ذلك

أم       أنأسي أدري فل الخأرة دار إلى

 ؟لإغُش

كانأت      ما ونأسيانأها النفس غفلة

في       حلولها قبل الباتلء دار في فيه

طين      في وقع من كغفلة غمر الجسد

ذلك       قبل وعرف عهد ما كل ثم ،عن

لي       فلح ذلك في ًا أيض الفكر أطلت

رأيت       أنأي وهو البيان من زائد شعب

من      باالتخلي نأفسه همت إذ النائم

تشاهد     حتى حسها وقوي جسده

قبيل       فيه كان ما نأسيت قد الغيوب

قرب      على البتة ًا تام ًا نأسيانأ نأومها

وهي       أخأر أحوال لها وحدثت باه عهدها

آلمة       متلذذة حساسة ذاكرة ذلك كل في
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لن      حاله في محسوسة النوم ولذة

في      ويحزن ويخاف ويحتلم يتلذ النائم

. نأومه  حال

فأما      باالنفس النفس تأنأس إنأما

م   فمستثقل ذلك   بالجسد ودليل باه روم

إذا     ا حبيبه جسد بادفن المرء ستعجال

. النفس     لذهاب وأسفه نأفسه فارقته

 . يديه      باين حاضرة الجثة كانأت وإن

ول        أقبح ول أصيد لباليس أر لم

ألسنة      على ألقاهما كلمتين من أحمق

دعاته:

ًا     :إحداهما فلنأ باأن أساء من اعتذار

قبله   أساء

يسيء    :والثانأية أن النأسان إستسهال

يسيء        أن أو أمس أساء قد لنأه اليوم

فقد         غيره في أساء قد لنأه ما وجه في

مسهلتين     ًا عذر الكلمتان هاتان صارت
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يعرف       ما حد في له ومدخألتين للشر

 . ينكر   ول ويحمل

تقدر      حيث الظن سوء استعمل

والتأهب      التحفظ في حقه توفيته على

طاقة      ل حيث الظن حسن واستعمل

 . النفس      راحة فترباح التحفظ على باك

الفضل       يبذل أن وغايته الجود حد

في       ذلك وأفضل البر وجوه في كله

وذي      الفقير الرحم وذي المحتاج الجار

 . ومنع    فاقة والحضر الذاهبة النعمة

في      داخأل الوجوه هذه من الفضل

والتوسع     التقصير قدر وعلى البخل

وضع       وما والذم المدح يكون ذلك في

وهو       تبذير فهو الوجوه هذه غير في

مذموم.

هو        لمن قوتك من باذلت وما

وهو       وإيثار فضل فهو منك حاجة أمس

88



ل         فهو هذا من منع وما الجود من خأير

 . انأتصاف     وهو ذم ول حمد

ما      وباذل فرض الواجبات باذل

على      واليثار جود القوت عن فضل

على       تهلك ل باما القوت من النفس

 . ومنع     حرام الواجبات ومنع فضل عدمه

والمنع       وشح باخل القوت عن فضل ما

ومنع      عذر القوت بابعض اليثار من

نأتن       باعضه أو القوت الهل أو النفس

. ومعصية  ورذالة

أخأذته        أو فيه ظلمت باما والسخاء

ل        ذلك جزاء والذم مكرر ظلم حقه باغير

على       غيرك مال تبذل إنأما لنأك الحمد

  . الناس   وإعطاء مالك ل الحقيقة

ولكنه      ًا جود ليس عندك مما حقوقهم

حق. 
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للموت      النفس باذل الشجاعة حد

الجار     وعن والحريم الدين عن

المظلوم    المستجير وعن المضطهد

المال     في ًا ظلم الهضيمة وعن

سواء      الحق سبل سائر وفي والعرض

أو    يعارض من كثر. قل

وخأور       جبن ذكرنأا عما والتقصير

. وحمق      تهور الدنأيا عرض في وباذلها

المنع       في باذلها من ذلك من وأحمق

قبل      أو قبلك الواجبات الحقوقا عن

قوم      كلهم هؤلء من وأحمق غيرك

يبذلون     فيما يدرون ل شاهدتهم

عمرو      عن ًا زيد يقاتلون فتارة أنأفسهم

ذلك       ولعل زيد عن ًا عمر يقاتلون وتارة

فيتعرضون     واحد يوم في يكون

النار      إلى فينقلبون معنى بال للمهالك

   . باهؤلء    أنأذر وقد العار إلى يفرون أو
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في       وسلم عليه الله صلى الله رسول

إري      "قوله ْد َي َل َيْوٌم إس ّنا ال َلى َع إتَي ْأ َي

إفيَم      ُتوُل ْلَمْق ا َوَل َتَل َق إفيَم إتُل ْلَقا ا

إتَل"  1.ُق

وجميع       باصرك تغض أن العفة حد

لك       تحل ل التي الجسام عن جوارحك

حتى        نأقص وما عهر فهو هذا عدا فما

ضعف       فهو تعالى الله أحل عما يمسك

وعجز. 

نأفسك       من تعطي أن العدل حد

    . تأخأذه  أن الجور وحد وتأخأذه الواجب

. تعطيه  ول

نأفسك        من تعطي أن الكرم وحد

لغيرك      حقك عن وتتجافى ًا طائع الحق

كرم       جود وكل ًا أيض فضل وهو ًا قادر

. ًا      جود وفضل كرم كل وليس وفضل

. أخرجه مسلم،الصحيح،القتن،باب ل تقوم الساعة حتى يمر 1
5178الرجل بقبر الرجل :
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الحلم      إذ أخأص والجود أعم فالفضل

وليس  زدت    فضل فرض والفضل جودا،

. نأافلة  عليه

  . سنة     رياضة يفسد ساعة إهمال

خأير       المور تدباير في الواحد خأطأ

يجمعها      ل التي الجماعة صواب من

لن   يستدرك   خأطأواحد ذلك في الواحد

استدامة     على يضري الجماعة وصواب

 . الهلك    ذلك وفي الهمال

  . يعقد    ل الفتنة نأوار

أزل      فلم عيوب في كانأت

قالت     ما على وإطلعي باالرياضة

والفاضل     عليهم الله صلوات النأبياء

والمتقدمين    المتأخأرين الحكماء من

أعانأي      النفس آداب وفي الخألقا في

على       وجل عز الله أعان حتى مداواتها

ومنه    باتوفيقه ذلك العدل  .أكثر وتمام
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باأزمة    والتصرف النفس ورياضة

باذلك      ليتعظ باها القرار هو الحقائق

 . الله     شاء إن ًا يوم متعظ

وإفراط      الرضاء في كلف فمنها

حتى       ذلك أداوي أزل فلم الغضب في

جملة      الغضب إظهار ترك عند وقفت

مما     وامتنعت والتخبط والفعل باالكلم

ذلك       من وتحملت النأتصار من يحل ل

مؤلم      مضض على وصبرت ًا شديد ثقلً

في      ذلك وأعجزنأي أمرضني رباما كان

ذلك      في نأفسي سامحت وكأنأي الرضا

لؤم      ذلك ترك أن تمثلت ومنها .لنأها

غال  فيها    بدعاباة عليه قدرت فالذي ة

وسامحت     الممازح يغضب عما إمساكي

النأغلقا       من تركها رأيت إذ فيها نأفسي

ًا للكبر.  ومضاهي
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عقلي      فناظر شديد عجب ومنها

ذهب       حتى عيوباها من يعرفه باما نأفسي

بال        أثر لله والحمد له يبق ولم كله

جملة     قدرها إحتقار نأفسي كلفت

 . التواضع  واستعمال

تولدها     كانأت حركات ومنها

فقصرت     الغضاء وضعف الصبا غرارة

 . فذهبت    تركها على نأفسي

الصيت     باعد في محبة ومنها

معانأاة      من عليه وقفت فالذي والغلبة

في        يحل ل عما فيه المساك الداء هذا

مع      الباقي على المستعان والله الديانأة

كانأت      إذا الغضبية النفس ظهور أن

. محمود     وخألق فضل للناطقة منقادة

باغضت      النأفة في إفراط ومنها

وجه      باكل جملة الحرم إنأكاح إلي

وكأنأي     طبيعتي في ذلك وصعبت
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الذي      الفراط هذا مغالبة عن توقفت

علي     اعترضت لعوارض قبحه أعرف

. المستعان  والله

الله      سترهما قد عيبان ومنها

وأعان     مقاومتهما على وأعان تعالى

ألبتة     أحدهما فذهب عليهما بالطفه

موكلة      كانأت السعادة وكأن الحمد ولله

طمسه       قصدت طالع منه لح فإذا باي

ثارت      إذا فكان منهما الثانأي وطاولني

يظهر      فيكاد عروقه نأبضت مدوده منه

من       باضروب قدعه تعالى الله يسر ثم

 . أخألد    حتى تعالى لطفه

باعون     قدرت مفرط حقد ومنها

وغلبته      وستره طيه على تعالى الله

قطعه      وأما نأتائجه جميع إظهار على

أن       معه وأعجزنأي عليه أقدر فلم ألبتة

 . ًا      أباد صحيحة عداوة عادانأي من أصادقا
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ًا      عيب قوم فيعده الظن سوء وأما

أدى       إذا إل كذلك وليس الطلقا على

يعيبني        الذي وأما يحل ل ما إلى صاحبه

فيما        أباالي ل أنأي من أعدائي جهال باه

خأالفته      من مخالفة عن ًا حق أعتقده

الرض       ظهر على من جميع أنأهم ولو

في       بالدي أهل موافقة أباالي ل وإنأي

لغير       تعودوه قد الذي زيهم من كثير

أكبر      من عندي الخصلة فهذه معنى

لو       ولعمري لها مثيل ل التي فضائلي

من       لكانأت باالله وأعوذ في تكن لم

خأالقي     عند وطلباتي متمنياتي أعظم

يبلغه        من كل باذلك أوصي وأنأا وجل عز

في      الناس اتباعه ينفعه فلن كلمي

تعالى      رباه أسخط إذا والفضول الباطل

وجسده      نأفسه آلم أو عقله وغبن

 . فيها     فائدة ل مؤونأة وتكلف
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غاب      من باعض ًا أيض عاباني وقد

من        لنيل آلم ل أنأي الحقائق معرفة عن

نأفسي       من ذلك أتعدى وأنأي مني نأال

نأيل       إذا لهم أمتعض فل إخأوانأي إلى

من      إن أقول وأنأا باحضرتي منهم

ولم      الكلم أجمل فقد باذلك وصفني

فيه      أنأدرج أجمل إذا والكلم يفسره

  . ترى    أل الحسن وتقبيح القبيح تحسين

    : أخأته    يطأ ًا فلنأ إن قال قائلً أن لو

له      سامع كل ولستقبحه ذلك لفحش

فقال    فسر إذا في  : حتى أخأته هي

الجمال     هذا فحش ظهر السلم

وقبحه. 

لنيل        آلم ل قلت إن فإنأي أنأا وأما

ذلك        في فاللم أصدقا لم مني نأال من

لكني      كلهم البشر في مجبول مطبوع

أظهر       ل أن على نأفسي قصرت قد
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فإن       ًا تهيج ول ًا تخبط ول ًا غضب لذلك

جملة      المقارضة عن المساك لي تيسر

عليه       أعتمد الذي فهو لذلك أتأهب باأن

باادرنأي      وإن وقوته تعالى الله باحول

فإنأي      وباالجملة إل أقارض لم المر

مما       إليه داعية لضرورة إل لهذا كاره

النيل      في المستشري قمع باه أرجو

الناس        أكثر إذ إلي الناقل قدع أو مني

يسمعونأه     من المكروه لسماع محبون

أقدع       شيء ول غيرهم ألسنة عن إياه

باه       يكفون فإنأهم الوجه هذا من لهم

الناس      ألسنة على المكاره نأقلهم عن

إفساد        إل يفيد ل شيء وهذا الناس إلى

. فقط    التمائم وإدخأال الضمائر

ل        مني النائل فإن هذا باعد ثم

لهما       ثالث ل وجهين أحد من :يخلو

ًا     كاذبا يكون أن إما
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 . ًا    صادق يكون أن وإما

لي        الله عجل فلقد ًا كاذبا كان فإن

باأن      نأفسه لسان على منه النأتصار

نأبه       وباأن الكذب أهل جملة في حصل

منه        أنأا ما إلي نأسب باأن فضلي على

السامعين      أكثر يعلم وما العرض باريء

باعد        وإما ذلك وقته في إما كذباه له

. قال   عما باحثهم

من        يخلو ل فإنأه ًا صادق كان وإن

    : شاركته   أكون أن إما أوجه ثلثة أحد

المرء      استراحة إليه استرحت أمر في

فهذا       وأمانأة ثقة فيه يقدر من إلى

ًا      سقوط باه وكفى حالة الناس أسوأ

وضعة. 

عيب        أنأه يظن باما عاباني يكون أن وإما

وهو       شأنأه جهله كفانأي فقد ًا عيب وليس

عاب     من ل المعيب
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على        في هو باعيب عاباني يكون أن وأما

باه      أطلق ًا نأقص مني وعلم الحقيقة

أحق      فنفسي ًا صادق كان فإن لسانأه

باالغضب       أجدر حينئذ وأنأا منه ألوم باأن

عاباني      من على مني نأفسي على

باالحق. 

لست      فإنأي إخأوانأي أمر وأما

أمتعض      لكني لهم المتعاض عن أمسك

أنأدم       أن فيه أزيد ل ًا رقيق ًا إمتعاض

يتذمم     وأجعله باحضرتي منهم القائل

باأن     وذلك ويتنصل ويخجل ويعتذر

الناس        من نأال من ذم طريق باه أسلك

والتهمم       نأفسه أمر في المرء نأظر وأن

عثرات      تتبع من باه أولى باإصلحها

فأباكته      صديقي فضل أذكر وباأن الناس

ذكر       دون العيب ذكر على اقتصاره على

باذلك       يرضى ل إنأه أقول وأن الفضيلة
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ترض       فل منك باالكرم أولى فهو فيك

. القول       من هذا نأحو أو باهذا لنفسك

فأحميه       القائل أهارش أن وأما

فينبعث     غضبه وأستثير طباعه وأهيج

فأنأا       أكره ما أضعاف صديقي في منه

والمعرض     صديقي على حينئذ الجانأي

السب   باقبيح وإسماعه   له فيه وتكراره

كنت       ورباما باه والغراء يسمعه لم من

ل        ما نأفسي على ًا جانأب ذلك في ًا أيض

من      لي يرضاه أن لصديقي ينبغي

أريد      ل وأنأا والمكروه الجفاء إسماعي

من       باأكثر عني يذب أن صديقي من

إلى       ذلك تعدى فإن حددت الذي الوجه

باذلك       يولد حتى مني النائل يساب أن

إليه       ًا أيض يتعدى وأن النيل يتضاعف أن

وأباويه      أباوّي إلى ورباما المواجهة باقبيح

من      ومنزلته النائل سفه قدر على
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فأنأا      بااليدي منازعة كانأت ورباما البذاءة

عليه      زاٍر ذلك في لفعله مستنقص

  . ألومه     لكني له شاكر غير منه متظلم

تعالى      وباالله اللوم أشد ذلك على

التوفيق. 

تعسف      من باعض ًا أيض وذمني

مالي      أضيع باأنأي تحقيق دون المور

بايانأها   جملة :وهذه

حفظه         في كان ما إل منه أضيع ل أنأي

إتعاب       أو عرضي إخألقا أو ديني نأقص

هذه       من أحفظ الذي أرى فإنأي نأفسي

مما       العوض في أجّل قّل وإن الثلثة

ذرت        ما كل أنأه ولو مالي من يضيع

 . الشمس  عليه

تعالى      الله نأعم أفضل ووجدت

وحبه       العدل على يطبعه أن المرء على

على      استعنت فما وإيثاره الحق وعلى
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كل      وعلى الفاسدة الطوالع هذه قمع

قوتي        في باما إل والدنأيا الدين في خأير

باالله        إل قوة ول حول ول ذلك من

تعالى. 

الجور      على طبع من وأما

واستخفافه    الظلم وعلى واستسهاله

يقوم       أو نأفسه يصلح أن من فلييأس

دين        في يفلح ل أنأه وليعلم ًا أباد طباعه

 . محمود    خألق في ول

والكذب     والحسد الزهو وأما

قط     باطبعي أعرفها فلم والخيانأة

لمنافرة       تركها في لي حمد ل وكأنأني

 . العالمين      رب لله والحمد إياها جبلتي

يحبط       أنأه الذكر حب عيب من

باها       يذكر أن عاملها أحب إذا العمال

الله       لغير يعمل لنأه ًا شرك يكون فكاد

لن     الفضائل يطمس وهو تعالى
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للخير       ًا حب الخير يفعل يكاد ل صاحبه

 . باه   ليذكر لكن

ليس        باما مدحك من ذمك في أبالغ

في       وأبالغ نأقصك على نأبه لنأه فيك

نأبه        لنأه فيك ليس باما ذمك من مدحك

نأفسه       من لك انأتصر ولقد فضلك على

 . واللئمة     النأكار إلى وبااستهدافه باذلك

 . كاملً      لكان نأقصه الناقص علم لو

من       فالسعيد عيب من مخلوقا يخلو ل

     . لم   ما يكون ما أكثر ودقت عيوباه قلت

يظن      لما التأهب هو فالحزم يظن

النأسان      ليري ذلك رتب من فسبحان

. وجل      عز خأالقه إلى وافتقاره عجزه

في   والنصيحة  فصل والصداقة الخأوان

فيك    ا  وزهد عاتبك من ستبقاك

  . للصديق   العتاب باسيئاتك استهان من
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وإما     تصفو فأما للسبيكة كالسبك

تطير. 

الذي       سره إخأوانأك من طوى من

أفشى      ممن لك أخأون دونأك يعنيك

خأانأك       فإنأما سرك أفشى من لن سرك

فقد       منهم دونأك سره طوى ومن فقط

. واستخونأك  خأانأك

فتحصل       فيك يزهد فيمن ترغب ل

   . فيمن   تزهد ل والخزي الخيبة على

الظلم       أباواب من بااب فإنأه فيك يرغب

 . قبيح     وهذا الحسان مقارضة وترك

فل       الناس يخالط باأن امتحن من

يبن        ول صحب من إلى كله باوهمه يلق

يصبح        ول مناصب عدو أنأه على إل منه

غدر       من مترقب وهو إل غداة كل

يترقب      ما مثل معاملتهم وسوء إخأوانأه

ذلك       من سلم فإن المكاشف العدو من
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    . ُألفي  الخأرى كانأت وإن الحمد فلله

 . ًا    هم يمت ولم ًا متأهب

خأالصني       من باعض أن أعلمك وأنأا

الصفاء     غاية إياها وأصفانأي المودة

والسعة     والرخأاء الشدة حال في

علي     تغير والرضى والغضب والضيق

متصلة       ًا عام عشر اثني باعد تغير أقبح

ما       ًا جد لطيف ولسبب الصفاء غاية في

من        أحد في مثله يؤثر أنأه قط قدرت

أهمني       ولقد باعدها لي صلح وما الناس

 . ًا     شديد ًا هم كثيرة سنين ذلك

سوء       هذا مع تستعمل ل ولكن

من     الشرارة باذوي فتلحق المعاملة

   . هنا    ها ولكن منهم الحب وأهل الناس

المتكلف     شاقة المسلك وعرة طريق

من       أهدى يكون أن إلى سالكها يحتاج

يفارقا      حتى العقعق من واحذر القطا
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وهذه      تعالى رباه إلى راحلً الناس

الدين      في الفوز طريق هي الطريق

ذوي      نأيات صفاء صاحبها يجوز والدنأيا

الصحيحة    والعقود السليمة النفوس

 . ويحوي    والخديعة المكر من البرآء

الفضلء    وسجايا البارار فضائل

الدهاة      سلمه على ذلك مع ويحصل

والدهاء     النكراء ذوي الخبثاء .وتخلص

باك         وثق من كل سر تكتم أن وهي

ول        إخأوانأك من أحد إلى تفشي ل وأن

طيه       يمكنك ما سرك من غيرهم من

أخأص       كان وإن الوجوه من ما باوجه

أئتمنك       من لجميع تفي وأن باك الناس

أمرك       من شيء على ًا أحد تأمن ول

منها       باد ل لضرورة إل عليه تشفق

تعالى      الله وعلى واجتهد حينئذ فارتد

الكفاية. 

107



لمن      وجاهك مالك فضل واباذل

احتاج       من ولكل يسألك لم أو سألك

وإن    نأفعه وأمكنك يعتمدك  إليك لم

انأتظار     نأفسك تشعر ول باالرغبة

عز       رباك غير من ذلك على مقارضة

أحسنت        من أن على إل تبن ول وجل

ذوي        فإن عليك وساع باك مضر أول إليه

الحسد     لشدة يبغضون الخبيثة التراكيب

أعلى        في رأوه إذا إليهم أحسن من كل

. أحوالهم  من

أحسن       النأس في أحد كل وعامل

فات      إن عنه السلو وأضمر معاملة

اليام       مرور مع تأتي التي الفات بابعض

 . ًا    مستريح ًا مسالم تعش والليالي

ول       القبول شرط على تنصح ل

على       تهب ول الجاباة شرط على تشفع

إستعمال      سبيل على لكن الثاباة شرط
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النصيحة      من عليك ما وتأدية الفضل

 . المعروف   وباذل والشفاعة

على      يدور الذي الصداقة حد

المرء      يكون أن هو محدوده طرفي

يسره       ما ويسره الخأر يسوء ما يسوءه

ومن       ًا صديق فليس هذا عن سفل فما

يكون       وقد صديق فهو الصفة هذه حمل

. صديقه     ليس لمن ًا صديق المرء

الضافة       بااب في يدخأل الذي وأما

من      فعل يقتضي فهذا المصادقا فهو

يبغضه       من النأسان يحب قد إذ فاعلين

وفي       الباناء مع البااء في ذلك وأكثر

الزواج     وباين إخأوتهم مع الخأوة

ًا    عشق محبته صارت .وفيمن

كل       لكن ًا نأاصح صديق كل وليس

 . فيه     نأصح فيما صديق نأاصح
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المرء       يسوء أن هو النصيحة وحد

يسؤه         لم أو الخأر ذلك ساء الخأر ضر ما

ساءه        أو الخأر سر نأفعه ما يسره وإن

على      زائد النصيحة في شرط فهذا

. الصداقة  شروط

ل      التي الصداقة غايات وأقصى

وباماله      بانفسه شاركك من عليها مزيد

من       على وآثرك ذلك توجب علة لغير

ًا.     مظفر شاهدت أنأي ولول سواك

هذا      إن لقدرت بالنسية صاحبي ًا ومبارك

ما      ولكني زمانأنا في معدوم الخلق

أسباب      جميع استوفيا رجلين قط رأيت

الموجبة     الحوال تأتي مع الصداقة

. غيرهما  للفرقة

أشبه       الفضائل من شيء ليس

الخأوان     من الستكثار من باالرذائل

تامة     فضيلة ذلك فإن والصدقاء
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باالحلم      إل يكتسبون ل لنأهم متركبة

والستضلع    والوفاء والصبر والجود

الدفاع    وحسن والعفة والمشاركة

 . محمودة     حالة وباكل العلم وتعليم

والتباع     الشاكرية نأعني ولسنا

الخأوان     لصوص فأولئك الحرمة أيام

أنأهم     يظن والذين الصدقاء وخأبث

  . ذلك   ودليل كذلك وليسوا أولياء

 . الدنأيا    إنأحراف عند إنأحرافهم

لبعض      المصادقين ًا أيض نأعني ول

الخمر     على المتنادمين ول الطماع

والقبائح    المعاصي على والمجتمعين

أعراض     من النيل على والمتألفين

وما     الفضول في والخأذ فائدة  الناس ل

  . ذلك    ودليل أصدقاء هؤلء فليس فيه

عنه       وينحرف باعض من ينال باعضهم أن

جمعتهم      التي الرذائل تلك فقد .عند
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لغير     الصفاء إخأوان نأعني وإنأما

على        للتناصر إما وجل عز لله إل معنى

لنفس     وإما الجدية الفضائل باعض

 . فقط   المجردة المحبة

عيوب     أحصيت إذا ولكن

في     الحال وصعوباة منهم الستكثار

وما     مشاركتهم في والغرر إرضائهم

تعرض       نأكبة عند لهم الحق من يلزمك

لؤمت       أسلمتهم أو باهم غدرت فإن لهم

بانفسك     أضررت وفيت وإن وذممت

الفاضل      يرضى ل وهذا هلكت ورباما

وإذا      الصداقة في تنشب إذا باسواه

وفيهم       لهم يعرض باما الهم في تفكرت

يغدر        من غدر أو فراقا أو موت من

باالحزن       يفي ل باهم السرور كاد منهم

 . أجلهم   من الممض
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أشبه    الرذائل في وليس

ذلك      ودليل المدح محبة من باالفضائل

باه       يرضى ممن سخف الوجه في أنأه

جاء        ما المداحين في الثر في جاء وقد

عن        القصار في باه ينتفع قد أنأه إل

يرغب       أن وفي الخير من والتزيد الشر

. سمعه      من الممدوح الخلق ذلك في

السائسين      باعض أن عندي صح ولقد

للناس       الذى أهل من رجلً لقي للدنأيا

فقاباله      الخبيثة العمال باعض قلد وقد

شكره      سمع قد وباأنأه عليه باالثناء

والرفق    باالجميل ووصفه ًا مستفيض

ذلك       إقصار إلى ًا سبب ذلك فكان ًا منتشر

. شره     من كثير عن الفاسق

يشكل    النصيحة أنأواع باعض

ًا       إنأسانأ سمع من لن النميمة من تمييزه

له        ًا ظالم يكيده أو له ًا ظالم آخأر يذم
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والمكيد      فيه المقول عن ذلك فكتم

  . إن     ثم ًا مذموم ًا ظالم لذلك الكاتم كان

قد       رباما كان وجهه على باذلك أعلمه

يبلغه       لم ما والكائد الذام على ولد

ًا      ظالم فيكون الذى من باعد استحقاقه

.له

من      يقتص أن الحق من وليس

فالتخلص      ظلمه قدر من باأكثر الظالم

ذوي       على إل صعب الباب هذا من

العقول. 

إن      هذا مثل في للعاقل والرأي

فقط      القائل من فيه المقول يحفظ

في        يقع لئل قال ما يبلغه أن دون

   . الكيد   في وأما فيهلك زائد السترسال

الذي      الوجه من يحفظه أن فالواجب

الكتمان       في يقدر ما باألطف منه يكاد

تحفيظ       في يقدر ما وأبالغ الكائد على
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 . وأما      ًا شيئ هذا على يزد ول المكيد

فيه        ضرر ل مما سمع لما فهي النميمة

 . التوفيق     وباالله إليه المبلغ على

  : فرض  فالولى مرتان النصيحة

الثالثة      وأما وتذكير تنبيه والثانأية وديانأة

إل      ذلك وراء وليس وتقريع فتوبايخ

معانأي      في إل اللهم واللطام التركل

النصح      تزداد المرء على فواجب الديانأة

تأذى     فيها سخط أو المنصوح رضي

. يتأذ     لم أو باذلك الناصح

ًا      جهر ل ًا سر فانأصح نأصحت وإذا

يفهم       ل أن إل تصريح ل وباتعريض

. التصريح      من باد فل تعريضك المنصوح

منك      القبول شرط على تصرح .ول

فأنأت     الوجوه هذه تعديت فإذا

ل       وملك طاعة وطالب نأاصح ل ظالم

   . حكم    هذا وليس وأخأوة أمانأة حق مؤدي
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حكم      لكن الصداقة حكم ول العقل

 . عبيده      مع والسيد رعيته مع المير

تبذل       ما مثل إل صديقك تكلف ل

فأنأت       أكثر طلبت فإن نأفسك من له

. الفقد.       شرط على إل تكسب ول ظالم

وإل       العزل شرط على إل تتول ول

 . السيرة     خأبيث بانفسك مضر فأنأت

الستئثار   أهل مسامحة

مروءة     ليس لهم والتغافل والستغنام

وضعف      مهانأة هو بال فضيلة ول

ذلك      على التمادي على لهم وتضرية

وعون      باه لهم وتغبيط المذموم الخلق

تكون       وإنأما السوء الفعل ذلك على لهم

النأصاف    لهل مروءة المسامحة

فهؤلء     واليثار النأصاف إلى المبادرين

يعاملوهم      أن الفضل أهل على فرض
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حاجتهم       كانأت إن سيما ل ذلك بامثل

 . أشد   وضرورتهم أمس

   : كلمك   كان فإذا قائل قال فإن

المسامحة    لسقاط ًا موجب هذا

الصديق     استوى فيه للخأوان والتغافل

فهذا     المعاملة في والجنبي والعدو

 . ظاهر  فساد

ل:     ًا كلم التوفيق وباالله فنقول

والتغافل     المسامحة على إل يحض

ولكن     التغنم لهل ليس واليثار

وجه      معرفة أردت فإن ًا حق للصديق

الحق       نأهج على الوقوف هذا في العمل

من      الثرة توجب التي القصة فإن

لكن      ينبغي صديقه نأفسه على المرء

ذلك      يتأمل أن الصديقين من واحد

فيه      حاجة أمس كان فأيهما المر

الصداقة     فحكم لديه ضرورة وأظهر
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عليه     وتوجب للخأر تقتضي والمروءة

  . لم      فإن ذلك في نأفسه على يؤثر أن

ينبغي       ل مستكثر متغنم فهو ذلك يفعل

 . ًا        أخأ ول ًا صديق ليس إذ ألبتة يسامح أن

واتفقت     حاجتهما استوت إذا فأما

أن      هنا ها الصداقة فحق ضرورتهما

على       الثرة إلى منهما واحد كل يسارع

صديقان      فهما ذلك فعل فإن نأفسه

يبادر       ولم ذلك إلى أحدهما بادر وإن

فليس       هذه عادته كان فإن إليه الخأر

معاملة      يعامل أن ينبغي ول ًا صديق

إلى        ًا أيض هو يبادر قد كان وإن الصداقة

فهما      أخأرى قصة في ذلك مثل

صديقان. 

أن      باعد حاجته قضاء أردت من

باقضائها      اباتداءه أردت أو إياها سألك

تريد          ما ل هو يريد ما إل له تعمل فل
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كنت       هذا تعديت فإن فأمسك وإل أنأت

منه      للوم ًا ومستحق ًا محسن ل ًا مسيئ

للعداوة      ًا ومقتضي للشكر ل غيره ومن

. للصداقة  ل

يؤلم      ما صديقك إلى تنقل ل

فعل      فهذا بامعرفته ينتفع ول نأفسه

باجهله.      يستضر ما تكتمه ول الرذال

أن       يسرك ول الشر أهل فعل فهذا

غمك       ليعظم بال فيك ليس باما تمدح

عليه      الناس ينبه نأقصك لنأه باذلك

باك      وهزؤ منك وسخرية إياه ويسمعهم

. العقل       ضعيف أحمق إل باهذا يرضى ول

فيك       ليس باما ذممت إن تأس ول

الناس       ينبه فضلك فإنأه باه إفرح بال

ما       فيك كان إذا إفرح ولكن عليه

أو       باه مدحت وسواء المدح باه تستحق
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تستحق        ما فيك كان إذا واحزن تمدح لم

. تذم        لم أو باه ذممت وسواء الذم باه

امرأة      في يقول قائلً سمع من

أصلً       باذلك يخبره فل سوء قول صديقه

في        ًا وقاع عياباة القائل كان إذا سيما ل

عن       معرة دافع أو اللسان سليط الناس

الناس       في أمثاله يكثر أن يريد نأفسه

 . موجود   كثير وهذا

إل     النأسان يحدث فل وباالجملة

أحق       يدري ل القائل هذا وقول باالحق

. عظيم        الديانأة في أنأه إل بااطل أم هو

جماعة      من ًا مستفيض القول سمع فإن

وليس       شائع القول ذلك أصل أن وعلم

إطلع       أو واحد إنأسان قول إلى ًا راجع

يوقف        أن يقدر ل أنأه إل حقيقته على

فليخبره       عليه هو وقف ما على صديقه

: له       وليقل رفق في وباينه باينه باذلك
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وثقف      منزلك حصن أو كثير النساء

من       وتحفظ كذا ًا أمر اجتنب أو أهلك

 . كذا  وجه

فحظ     وتحرز المنصوح قبل فإن

ول       يتحفظ ل رآه وإن أصاب نأفسه

وتمادى      باكلمة يعاوده ولم أمسك يبالي

ل       أن في فليس إياه صداقته على

قطيعته      يوجب ما قوله في .يصدقه

أن      وقدر حقيقة على اطلع فإن

عليه       وقف ما مثل على صديقه يوقف

يخبره       أن عليه ففرض الحقيقة من هو

  . غير     فإن الجلية على يوقفه وأن باذلك

صحبته       اجتنب يغير ل رآه وإن فذلك

 . نأقية       ول فيه خأير ل رذل فإنأه

منزل     في متستر رجل ودخأول

. غيره       إلى يحتاج ل سوء دليل المرء

على      رجل منزل في المرأة ودخأول
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 . وطلب     ًا أيض ذلك مثل التستر سبيل

  . أن     وواجب سخف هذين من أكثر دليل

على      وفراقها المرأة هذه مثل يجتنب

 . الدياثة       عن يبعد ل وممسكها حال كل

سبع     على أخألقهم في الناس

:مراتب

    وتذم الوجه في تمدح فطائفة

أهل     صفة وهذه المغيب في

خألق     وهذا العياباين من النفاقا

عليهم     غالب الناس في .فاش

   المشهد في تذم وطائفة

أهل    صفة وهذه والمغيب

العياباين    من والوقاحة  .السلطة

    والمغيب الوجه في تمدح وطائفة

والطمع      الملق أهل صفة وهذه
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    وتمدح المشهد في تذم وطائفة

أهل     صفة وهذه المغيب في

. والنواكة  السخف

    عن فيمسكون الفضل أهل وأما

المشاهدة    في والذم المدح

أو     المغيب في باالخير ويثنون

. الذم   عن يمسكون

    النفاقا من البرآء العياباون وأما

المشهد    في فيمسكون والقحة

المغيب   في .ويذمون

    عن فيمسكون السلمة أهل وأما

المشهد     في الذم وعن المدح

.والمغيب

قد        الصفات هذه أهل من كل ومن

 . وبالونأا  شاهدنأا

لين      وباكلم الخلء في نأصحت إذا

غيرك       إلى تحدثه من سب تسند ول

123



في      كلمك خأشنت فإن ًا نأمام فتكون

قال      وقد وتنفير إغراء فذلك النصيحة

تعالى  .الله ًنا:     ّي َل َقْوًل َلُه  1َفُقوَل

إه    إالله ُْلوُسَرََقاَل: و ْي َل َع ّلُه ال ّلى َص

. َنّفُروا:  ُت ّلَم َل "2َوَس

منك     القبول باشرط نأصحت وإن

وجه      في مخطئ ولعلك ظالم فأنأت

خأطئك     باقبول ًا مطالب فتكون نأصحك

 . الصواب  وباترك

انأتفعت     ولقد فائدة شيء لكل

وهي      عظيمة منفعة الجهل أهل بامحك

وحمي      خأاطري واحتدم طبعي توقد أنأه

ًا      سبب ذلك فكان نأشاطي وتهيج فكري

ولول      المنفعة عظيمة لي تواليف إلى

كامني    واقتداحهم ساكني استثارتهم

 . التواليف    لتلك انأبعثت ما
44طه:.  1
. أخرجه البخاري،الصحيح،العلم،باب ما كان النبي صلى الله 2

67عليه وسلم يتخولهم بالموعظة:
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تبايعه      ول صديق إلى تصاهر ل

ًا      سبب إل العملين هذين رأينا فما

أن      الجهل أهل ظن وإن للقطيعة

لن      كذلك فليس للصلة ًا تأكيد فيهما

إلى      واحد كل داعيان العقدين هذين

  . على   والمؤثرون نأفسه حظ طلب

طلب      اجتمع فإذا ًا جد قليل أنأفسهم

المنازعة      وقعت نأفسه حظ امريء كل

وأسلم     المروءة فساد وقوعها ومع

الهلين    مصاهرة مغبة المصاهرة

تقتضي     القراباة لن ًا باعض باعضهم

إلى      مضمرون لنأهم كرهوه وإن العدل

في        الجتماع من منه لهم إنأفكاك ل ما

أحد      لكل الطبيعة توجب الذي النسب

. له    والحماية عنه الذب

في   وأنأواعها  فصل المحبة
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ورسمها     واحد جنس كلها المحبة

وكراهة     المحبوب في الرغبة أنأها

منه     المقارضة في والرغبة منافرته

تختلف      أنأها الناس قدر وإنأما باالمحبة

وإنأما      فيها الغراض إخأتلف أجل من

إخأتلف     أجل من الغراض اخأتلفت

أو    وضعفها وتزايدها الطماع

وجل      عز لله المحبة فتكون انأحسامها

المطالب     باعض على وللتفاقا وفيه

والصديق    والقراباة والبان وللب

وللمحسن    الفراش ولذات وللسلطان

جنس     كله فهذا وللمعشوقا وللمأمول

لك      وصفت كما أنأواعه اخأتلفت واحد

من      ينال فيما الطمع قدر على

. المحبة     وجوه اخأتلفت فلذلك المحبوب

على       ًا أسف مات من رأينا وقد

على      ًا أسف العاشق يموت كما ولده
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خأوف     .معشوقه من شهق عمن وبالغنا

  . المرء    ونأجد فمات ومحبته تعالى الله

كما      صديقه وعلى سلطانأه على يغار

يغار      وكما فراشه ذات على يغار

معشوقه   على أطماع  .العاشق فأدنأى

والرفعة      منه الحظوة تحب ممن المحبة

في       تطمع لم إذا عنده والزلفة لديه

.أكثر

لله      المحبين أطماع غاية وهذه

     . المجالسة  في الطمع يزيد ثم وجل عز

وهذه     والموازرة المحادثة في ثم

وصديقه     سلطانأه في المرء أطماع

   . المحب  أطماع وأقصى رحمه وذوي

رجا      إذا باالعضاء المخالطة يحب ممن

المحبة      المفرط المحب تجد ولذلك ذلك

جماعها      في يرغب فراشه ذات في

مختلفة      أماكن وفي شتى هيئات على
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 . التصال   من هذا   ليستكثر في ويدخأل

وقد     والتقبيل باالجسد الملمسة الباب

في       الب في الطمع هذا باعض يقع

والتعن     التقبيل إلى فيتعدى .قيولده

قدر        على هو إنأما ذكرنأا ما وكل

لبعض.       ما شيء عن انأحسم فإذا الطمع

إلى      النفس مالت له الموجبة السباب

    . لله   باالرؤية المقر ونأجد فيه تطمع ما

عظيم      إليها الحنين شديد وجل عز

لنأه       دونأها بادرجة يقنع ل نأحوها النزوع

     . تحن  ل لها المنكر وتجد فيها يطمع

ل        لنأه أصلً يتمناه ول ذلك إلى نأفسه

الرضا      على يقتصر وتجده فيه يطمع

ل       لنأه فقط الكرامة دار في والحلول

 . أكثر    في نأفسه تطمع

ل     القرائب لنكاح المستحل ونأجد

ول       لذلك المحرم يقنع باما منهن يقنع
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ل       من محبة تقف حيث محبته تقف

نأكاح       يستحل من فتجد ذلك في يطمع

ل      واليهود كالمجوس أخأيه وابانة ابانته

محبة      تقف حيث محبتهما من يقف

البانة     يتعشقان نأجدهما بال المسلم

يطمع      فيمن المسلم كتعشق الخ وابانة

   . ًا   مسلم نأجد ول باالجماع مخالطته في

من       أجمل أنأهما ولو فيهما ذلك يبلغ

الناس     أعهر هو وكان الشمس

فل       الندرة في ذلك وجد فإن وأغزلهم

عنه        زال قد الدين فاسد من إل تجده

له       وانأفتح المل له فانأفسح الرادع ذلك

 . الطمع  بااب

تفرط      أن المسلم من يؤمن ول

ًا      عشق تصير حتى عمه لبانة محبته

لبانته      محبته لها محبته تتجاوز وحتى

     . لنأه  منها أجمل كانأتا وإن أخأيه وابانة
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حيث       عمه ابانة إلى الوصول من يطمع

وابانة       ابانته إلى الوصول من يطمع ل

أخأيه. 

من     تو ذلك أمن قد النصرانأي جد

يطمع        ل لنأه ًا أيض عمه ابانة في نأفسه

نأفسه        من ذلك يأمن ول ذلك في منها

باها       طامع لنأه الرضاعة من أخأته في

 . شريعته  في

أن       من ذكرنأا ما ًا عيانأ باهذا فلح

تختلف      لكنها واحد جنس كلها المحبة

الغراض     اخأتلف قدر على أنأواعها

إل       واحدة كلهم البشر فطبائع وإل فيها

ًا     تأثير الديني والعتقاد للعادة أن

ًا. ظاهر

تأثير      له الطمع إن نأقول ولسنا

إن       نأقول لكنا وحده الفن هذا في

في       حتى هم كل إلى سبب الطمع
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النأسان     نأجد فإنأنا والحوال الموال

عمته      وابان وصديقه وخأاله جاره يموت

أمه        أباو وجده لم أخأيه وابان لم وعمه

ماله        في له مطمع ل فإْذ بانته وابان

جل        وإن يده عن لفوته الهم عنه ارتفع

أن       إلى سبيل فل مقداره وعظم خأطره

إذا       حتى باباله منه لشيء الهتمام يمر

على        مولى أو باعد على عصبة له مات

له        حدث ماله في الطمع له وحدث باعد

والفكرة     والغيظ والسف الهم من

 . عظيم       أمر يده عن منه اليسير بافوت

النأسان     فنجد الحوال في وهكذا

يهتم      ل المتأخأرة الطبقة أهل من

ول       أمره دون بالده أمور غيره لنأفاذ

له       حدث إذا حتى وإباعاده غيره لتقريب

من       له حدث المرتبة هذه في مطمع

قاده      رباما أمر والغيظ والفكرة الهم
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. وأخأراه      دنأياه وتلف نأفسه تلف إلى

هم       ولكل ذل لكل أصل ًا إذ فالطمع

. ذميم    سوء خألق وهو

صفة     وهذه النفس نأزاهة وضده

والجود     النجدة من مركبة فاضلة

الفائدة      قلة رأى لنأه والفهم والعدل

وكانأت     فاستعملها ضدها استعمال في

فتنزه       نأفسه عزة له انأتجت نأجدة فيه

فلم      نأفس سخاوة طبيعة فيه وكانأت

عدل       طبيعة فيه وكانأت فاته لما يهتم

 . فإذن     الطمع وقلة القناعة إليه حببت

. الصفات      هذه من متركبة النفس نأزاهة

من      متركب ضدها هو الذي فالطمع

الرباع     الصفات لهذه المضادة الصفات

. والجهل     والجور والشح الجبن وهي

متزايد    مستوفى طمع والرغبة

. لحد       أحد ذل ما الطمع ولول مستعمل
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الفياض      أباي بان باكر أباو :1وأخأبرنأي قال 

بان   عثمان بااب  2ُمحامس كتب على

. تطمع:  !   ل عثمان يا داره

المحبة  فص في ول

كمن      يكره من باقرب امتحن من

 . فرقا      ول يحب من بابعد امتحن

. السلو     في المحب دعا إذا

 . مجاباة    ودعوته مضمونأة فإجاباته

من      باك يقنع عندك بامن إقنع

عندك. 

اباتلي      من هو المحبة في السعيد

ول       قفله عليه يلقي أن يقدر بامن

عز       الله من تبعة مواصلته في تلحقه

ذاك       وصلح الناس من ملمة ول وجل
. هو أحمد بن سعيد بن محمد ، أصله من استجة و سكن 1

هـ راجع:459المرية. له كتاب في الخبر والتاريخ،توفي سنة 
126الترجمة:1/63الصلة لبن بشكوال

. زاهد عالم بأخبار الدهور،من أهل استجة،يكنى أباسعيد 2
هـراجع: بغية الملتمس،356توفي رحمه الله تعالى عام 

و تاريخ علماء الندلس لبن الفرض ص:1193الترجمة:
901الترجمة:305
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أن      وتحريره المحبة في يتوافقا أن

خأالي  سوء     ـييكونأا خألق فإنأه الملل من ن

مدة      عنهما اليام نأوم وتمامه مبغض

إل      باذلك ّنأى وأ بابعض باعضهما انأتفاع

 . الجنة  في

فيها      إل فليس بايقين ضمانأه وأما

كله        ذلك حصل فلو وإل القرار دار فهي

ولقطع      الفجائع تؤمن لم الدنأيا في

 . اللذة    استيفاء دون العمر

باارتفاع     فأيقن الغيرة ارتفعت إذا

من.      متركب فاضل خألق الغيرة المحبة

أن       كره عدل من لن والعدل النجدة

غيره       يتعدى وإن غيره حرمة إلى يتعدى

له       ًا طبع النجدة كانأت ومن حرمته إلى

النأفة       تحدث العزة ومن عزة فيه حدثت

. الهتضام  من
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في     صحبناه من باعض أخأبرنأي

الغيرة       عرف ما أنأه نأفسه عن الدهر

  . هذا     وكان فغار باالمحبة ُتلي ابا حتى قط

إل      التركيب خأبيث الطبع فاسد المخبر

 . والجود      الفهم أهل من كان أنأه

: خأمسة   المحبة درج

    يتمثل أن وهو الستحسان أولها

حسنة     إليه المنظور صورة الناظر

يدخأل     وهذا أخألقه يستحسن أو

التصادقا   بااب .في

     الناظر رغبة وهو باه العجاب ثم

  . قرباه   وفي إليه المنظور .في

     إذا إليه الوحشة وهي اللفة ثم

غاب. 

     البال شغل غلبة وهو الكلف ثم

بااب      في يسمى النوع وهذا باه

 . باالعشق  الغزل
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    النوم امتناع وهو الشغف ثم

من     اليسير إل والشرب والكل

المرض      إلى ذلك أدى ورباما ذلك

الموت      إلى أو التوسوس إلى أو

تناهي      في منزلة هذا وراء وليس

. أصلً  المحبة

فصل

ذوات        في العشق أن نأظن كنا

فوجدنأا      أكثر النساء من والحدة الحركة

الساكنة      في وهو ذلك باخلف المر

السكون       ذلك يكن لم ما أكثر الحركات

ًا. باله

في   وأنأواعها  فصل الصور صباحة

الكلم     تحقيق عن سئلت وقد

: فقلت  فيها

ولطف   :الحلوة المحاسن رقة

وقبول    الشارات وخأفة الحركات
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ثم       تكن لم وإن الصور لعراض النفس

 . ظاهرة  صفات

حدتها     :القوام على صفة كل جمال

كل      إنأفراد على الصفات جميل ورب

ول       مليح غير الطلعة باارد منها صفة

 . حلو     ول رائع ول حسن

] مع:     الظاهرة العضاء باهاء الروعة

.    [ والعتق  الفراهة أيًضا وهي فيها جمال

اللغة     :الحسن في له ليس الشيء هو

في       محسوس ولكنه عنه باه يعبر اسم

بارد       وهو رآه من كل بااتفاقا النفوس

يستميل     وإشراقا الوجه على مكسو

على     الراء فتجتمع نأحوه القلوب

صفات      هناك تكن لم وإن استحسانأه

واستحسنه      راقه رآه من فكل جميلة

ًا      إفراد الصفات تأملت إذا حتى وقبله

نأفس       في شيء وكأنأه طائلً تر لم
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أجل      وهذا الرائي نأفس يجده المرئي

 . الصباحة  مراتب

فمن      هذا باعد الهواء تختلف ثم

. للحلوة     مفضل ومن للروعة مفضل

القوام      يفضل قط ًا أحد وجدنأا وما

المنفرد. 

مما   :الملحة فشيء شيء اجتماع

ذكرنأا. 

في      باه الناس يتعامل فيما فصل

الخألقا

من     التنقل هو المذموم التلون

آخأر        زي إلى له معنى ل متكلف زي

له        معنى ل أنأه وفي التكلف في مثله

معنى         ل حال إلى لها معنى ل حال ومن

  . من     وأما ذلك يوجب سبب بال لها

إليه        باه مما أمكنه ما الزي من استعمل

إليه       يحتاج ل مما التزيد وترك حاجة
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والحكمة      العقل عيون من عين فهذا

كبير. 

الله      صلى الله رسول كان وقد

خأير       كل في القدوة وهو وسلم عليه

خألُقه      على تعالى الله أثنى والذي

أشتات      فيه تعالى الله جمع والذي

نأقص      كل عن وأباعده باتمامها الفضائل

في      راجلً أصحاباه مع المريض يعود

ول       نأعل ول خُأٍف بال المدينة أقصى

إذا      الشعر ويلبس عمامة ول قلنسوة

الحبرات      من الوشي يلبس وقد حضره

ول         إليه يحتاج ل ما يتكلف ول حضره إذا

وجد       باما ويستغني إليه يحتاج ما يترك

    . ًا   حافي راجلً يمشي ومرة يجد ل عما

البغلة     ويركب الخف يلبس ومرة

الفرس     يركب ومرة الشهباء الرائعة

يركب      ومرة الناقة يركب ومرة ًا عري
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ومرة      أصحاباه باعض عليه ويردف ًا حمار

ًا      ياباس والخبز خأبز دون التمر يأكل

والبطيخ     المشوية العناقا يأكل ومرة

والحلواء  .باالرطب

الفضل     ويبذل القوت يأخأذ

فوقا        يتكلف ول إليه يحتاج ل ما ويترك

ول      لنفسه يغضب ول الحاجة مقدار

. وجل     عز لرباه الغضب يدع

العقد     صحة هو الذي الثبات

مشتبهان     اللجاج هو الذي والثبات

عارف      إل باينهما يفرقا ل ًا اشتباه

   . أن  باينهما والفرقا الخألقا باكيفية

ما        أو الباطل على كان ما هو اللجاج

وقد       فيه نأشب لما ًا نأصر الفاعل فعله

ول         صواباه له يلح لم أو فساده له لح

 . النأصاف     وضده مذموم وهذا فساده

140



العقد      صحة هو الذي الثبات وأما

ما       على أو الحق على يكون فإنأما

بااطله        له يلح لم ما ًا حق المرء اعتقده

 . وإنأما    الضطراب وضده محمود وهذا

ثبت        ما تدبار ضيع لنأه هذين باعض يلم

أم        هو أحق التزم عما البحث وترك عليه

بااطل! 

الطاعات    استعمال العقل حد

فيه.     ينطوي الحد وهذا والفضائل

  . نأص   وقد والرذائل المعاصي اجتناب

كتاباه       من موضع غير في تعالى الله

  . الله      قال يعقل ل عصاه من أن على

قوم    عن ًا حاكي ّنا   {:تعالى ُك َلْو ُلوا َوَقا

إب       َأْصَحا إفي ّنا ُك َما إقُل َنأْع َأْو َنأْسَمُع

مصدقا}      تعالى الله قال ثم إْر ْ إعي الّس

َفُسْحًقا:{   إهْم إب ْنأ َذ إبا َتَرُفوا َفاْع لهم

{ إر  إعي الّس إب . 1َإلْصَحا
11، 10. الملك: 1
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المعاصي    استعمال الحمق وحد

الحجارة.     وقذف التعدي وأما والرذائل

جنون      هو فإنأما القول في والتخليط

    . ضد  فهو الحمق وأما هائج ومرار

واسطة       ول ًا آنأف باينا ما وهما العقل

 . السخف     إل والحمق العقل باين

والقول     العمل هو السخف وحد

ول         دنأيا ول دين في إليه يحتاج ل باما

طاعة       ول معصية ليس مما خألق حميد

رذيلة       ول فضيلة ول عليهما ًا عونأ ول

وفضول      القول هذر من ولكنه مؤذية

هذين.      من الستكثار قدر فعلى العمل

المرء      يستحق منهما التقلل أو المرين

    . في  المرء يسخف وقد السخف اسم

في      ويحمق أخأرى في ويعقل قصة

ثالثة. 
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الشياء    تمييز الجنون وضد

في     التصرف على القوة ووجود

يسميه     الذي وهذا والصناعات المعارف

 . وأما     باينهما واسطه ول النطق الوائل

باما       الناس إلى والتودد الدنأيا أمر إحكام

من      المتودد حال عليه وصلحت وافقهم

عداه        ما أو عيب أو غيره أو بااطل

الصوت      وباعد المال إنأماء في والتحيل

معصية       من أمكن ما باكل الجاه وتسبيت

 . عقلً   فليس ورذيلة

في      الله صدقهم الذين كان ولقد

ل      باأنأهم وأخأبرنأا يعقلون ل أنأهم

مثمرين    لدنأياهم سائسين يعقلون

حافظين    لملوكهم مدارين لموالهم

يسمى.     الخلق هذا لكن لرياستهم

  . إذا    وما والسلمة العقل وضده الدهاء

تصاون       فيه باما ذكرنأا فيما السعي كان
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وضده     الحزم يسمى فهو وأنأفة

 . التضييع   له المنافي

موضعه     الكلم ووضع الوقار وأما

ومسايرة     المعيشة تدباير في والتوسط

تسمى     الخألقا فهذه باالمسالمة الناس

. السخف    ضد وهي الرزانأة

والجود    و العدل من مركب الوفاء

ل        أن الجور من رأى الوفي لن والنجدة

إليه        أحسن من أو باه وثق من يقارض

    . باعاجل   يسمح أن ورأى ذلك في فعدل

فجاد       الحظ من الوفاء عدم له يقتضيه

من        يتوقع لما يتجلد أن ورأى ذلك في

. ذلك     في فشجع الوفاء عاقبة

عنها     أرباعة كلها الفضائل أصول

  : والفهم    العدل وهي فضيلة كل تتركب

 . والجود  والنجدة
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عنها     أرباعة كلها الرذائل أصول

الذي      أضداد وهي رذيلة كل تتركب

   : والجبن  والجهل الجور وهي ذكرنأا

والشح. 

أنأواع     من نأوعان والعفة المانأة

   . النفس  في النزاهة والجود العدل

والجود     النجدة من تركبت فضيلة

 . الصبر  وكذلك

. النجدة      أنأواع من مفرد نأوع الحلم

الجود     من مركبة فضيلة القناعة

الطمع.     عن متولد والحرص والعدل

من      ويتولد الحسد عن متولد والطمع

الذل     منها عظيمة رذائل الحرص

والقتل    والزنأا والغصب والسرقة

 . باالفقر   والهم والعشق

تتولد     الناس باأيدي لما والمسألة

فرقنا      وإنأما والطمع الحرص باين فيما
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هو      الحرص لن والطمع الحرص باين

من      النفس في استكن ما باإظهار

من.     متركبة فضيلة والمداراة الطمع

 . والصبر  الحلم

والنجدة     العدل من مركب .الصدقا

من       رجع باباطل إليك جاء من

ًا        كذبا إليك نأقل من أن وذلك باحق عندك

فرجع      فأجبته طبعك حرك إنأسان عن

إل        تجب ول هذا من فتحفظ باحق عنك

 . قائله      عن عندك صح كلم عن

ظنك       وما الكذب من أقبح شيء ل

فكل       أنأواعه من ًا نأوع الكفر يكون باعيب

نأوع      والكفر جنس فالكذب كذب كفر

تحته. 

والجبن     الجور من متولد والكذب

النفس      مهانأة يولد الجبن لن والجهل
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عزتها      عن باعيد النفس مهين والكذاب

المحمودة. 

هو      الذي كلمهم في الناس رأيت

والكلب     الحمير وباين باينهم فصل

: ثلثة    ًا أقسام ينقسمون والحشرات

كلمه      :أحدها أنأفق فيما يبالي ل من

غير       لسانأه إلى سبق ما باكل فيتكلم

وهذا       بااطل إنأكار ول حق نأصر محقق

 . الناس    في الغلب هو

في      :والثانأي وقع لما ًا نأاصر يتكلم أن

أنأه       توهم لما ًا ودافع حق أنأه نأفسه

لكن      الحقيقة لطلب محقق غير بااطل

دون       وهو كثير وهذا التزم فيما ًا لجاج

الول.

موضعه،:     في الكلم واضع والثالث

. الحمر     الكبريت من أعز وهذا

. الحق      غاظه من هم طال لقد
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: راحتهما   عظمت إثنان

في     :أحدهما والخأر المدح غاية في

ومطرح      الدنأيا مطرح وهما الذم غاية

الحياء. 

الدنأيا       في التزهيد من يكن لم لو

كل        فإنأه العالم في إنأسان كل أن إل

عليه        يشفق ما كل نأسي نأام إذا ليلة

ما        وكل منه يشفق ما وكل يقظته في

     . ل  الحال تلك في فتجده إليه يشره

خأمولً        ول ًا جاه ول أهلً ول ًا ولد يذكر

ول         غنى ول ًا فقر ول عزلة ول ولية ول

. عقل      لمن ًا واعظ باهذا وكفي مصيبة

وجل       عز الله تدباير عجيب من

إليه       الحاجة اشتدت شيء كل أن للعالم

الماء        في ذلك وتأمل له أهون ذلك كان

     . عنه  الغنى اشتد شيء وكل فوقه فما
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الياقوت       في وتأمل له أعز ذلك كان

 . دونأه   فما الحمر

في     كالماشي يعانأونأه فيما الناس

أرضون       له بادت ًا أرض قطع كلما الفلة

له      حدثت ًا سبب المرء قضى وكلما

أسباب.

   : معذب    العاقل إن قال من صدقا

     . فيها  إنأه قال من وصدقا الدنأيا في

من.      يرى ففيما تعبه فأما مستريح

يحال      وباما دولته وغلبة الباطل انأتشار

راحته       وأما الحق إظهار من وباينه باينه

من       سائرالناس باه يهتم ما كل فمن

. الدنأيا  فضول

السيء    الجليس وموافقة إياك

في      يضرك فيما زمانأك أهل ومساعدة

ل        فإنأك قل وإن دنأياك في أو أخأراك

ينفعك       ل حيث الندامة إل باذلك تستفيد
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بال      ساعدته من يحمدك ولن الندم

     . وهو  ذلك في ما وأقل باك يشمت

عاقبتك      باسوء يبالي ل أنأه المضمون

 . مغبتك  وفساد

الجليس   ومخالفة وإياك

يضرك      ل فيما زمانأك أهل ومعارضة

   . فإنأك     قل وإن أخأراك في ول دنأياك في

والمنافرة    الذى باذلك تستفيد

المطالبة      إلى ذلك أدى ورباما والعداوة

 . إن     أصلً منفعة دون العظيم والضرر

إغضاب        أو الناس إغضاب من باد يكن لم

عن        مندوحة لك يكن ولم وجل عز الله

فاغضب      الحق منافرة أو الخلق منافرة

ول      رباك تغضب ول ونأافرهم الناس

 . الحق  تنافر

عليه     الله صلى باالنبي التساء

والمعاصي      الجهل أهل وعظ في وسلم
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باالجفاء     وعظ فمن واجب والرذائل

طريقته     وتعدى أخأطأ فقد والكفهرار

أكثر       في وصار وسلم عليه الله صلى

على     باالتمادي للموعوظ ًا مغري المر

للواعظ     ومغايظة ًا وحرد ًا لجاج أمره

ل      ًا مسيئ وعظه في فيكون الجافي

ًا .محسن

ولين     وتبسم بابشر وعظ ومن

غير      عن ومخبر بارأي مشير وكأنأه

من    يستفتح باما الموعوظ الموعوظ

  . لم     فإن الموعظة في وأنأجع أبالغ فذلك

الموعظة    إلى فلينتقل يتقبل

يقبل      لم فإن الخلء وفي باالتحشيم

الموعوظ      منه يستحي من حضرة ففي

. واللين       باالقول أمره في الله أدب فهذا
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ل      وسلم عليه الله صلى وكان

 : ما     يقول كان لكن باالموعظة يواجه

كذا    يفعلون أقوام 1 ".باال

على      والسلم الصلة عليه أثنى وقد

 2.الرفق

. التنفير     عن ونأهى باالتيسير  3وأمر

الملل     خأوف باالموعظة يتخول  4.وكان

: تعالى  إليَظ   وقال َغ ّظا َف ْنَت ُك َلْو َو

إلَك    َحْو إمْن ْنأَفّضوا َل إب ْل ْلَق  5".ا

تجب     فإنأما والشدة الغلطة وأما

لين        فل تعالى الله حدود من حد في

 . خأاصة       الحد إقامة على للقادر ذلك في

الثناء      ًا أيض الوعظ في ينجع ومما

خألف      فعل من على المسيء باحضرة

 . وما      الخير عمل إلى داعية فهذا فعله
1  .
2  .
3  .
4  .
159. آل عمرانك 5
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وهو       وحده هذا فضلً المدح لحب أعلم

 . ولهذا      الثناء يسمع من باه يقتدي أن

لينفر      والرذائل الفضائل تؤرخ أن يجب

غيره      عن المأثور القبيح عن سامعها

عمن     المنقول الحسن في ويرغب

. سلف    باما ويتعظ تقدمه

السماء      دون ما كل تأملت

شيء      كل فوجدت فكرتي فيه وطالت

إن        طبعه من حي وغير حي من فيه

النأواع       من غيره عن يخلع أن قوي

الفاضل     فترى صفاته ويلبسه كيفياته

الناقص       وترى فضلء الناس كان لو يود

من        كل وترى نأفصاء الناس كان لو يود

  : أفعل     وأنأا يقول عليه يحض ًا شيئ ذكر

كذا  ًا .أمر

كان       لو يود مذهب ذي وكل

في      ذلك وترى له موافقين الناس
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باعض      على باعضها قوي إذا العنصر

تركيب       في ذلك وترى نأوعيته إلى أحاله

والشجر     النبات تغذي وفي الشجر

ذلك     وإحالتهما الرض ورطوباة باالماء

ذلك     مخترع فسبحان نأوعيتهما إلى

إله    ل إلهو.ومدباره

كثرة      تعالى الله قدرة عجيب من

ل         ًا شبه آخأر يشبه ًا أحد ترى ل ثم الخلق

   . من    سألت وقد فرقا فيه باينهما يكون

 : هل     ًا عام الثمانأين وبالغ عمره طال

لهذه       مشبهة خأل ما في الصور رأى

    : صورة    لكل بال ل لي فقال ًا واحد ًا شبه

يعرف.       العالم في ما كل وهكذا فرقها

.ذلك

الجسام      وجميع اللت تدبار من

فإنأه      عليها باصره تكرر وطال المركبات

من       باعضها ويعرف باينها ما يميز حينئذ
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ول      النفس تعرفها فيها بافروقا باعض

فسبحان      بالسانأه عنها يعبر أحد يقدر

تتناهي     ل الذي الحكيم العزيز

مقدوراته.

غلبت      قوم الدنأيا عجائب من

إل       منها يحصلون ل فاسدة آمال عليهم

الهم      ثم عاجلً النفس إتعاب على

القوات      غلء يتمنى كمن آجلً والثم

 . وكمن     الناس هلك غلئها في التي

الضرر      فيها التي المور باعض يتمنى

فإن       منفعة فيها له كانأت وإن لغيره

ذلك        له ليعجل ذلك من يؤمل ما تأميله

ليس        باما ذلك من يأتيه ول وقته قبل

  . تمنى     فلو تكونأه تعالى الله علم في

والراحة     الجر لتعجل والرخأاء الخير

عين      طرفة نأفسه يتعب ولم والفضيلة
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هذه     لفساد فاعجبوا فوقها فما

. منفعة   بال الخألقا

في   الفاسدة  فصل الخألقا أدواء

ومداواتها

في     فليفكر باالعجب امتحن من

ما      فليفتش بافضائله أعجب فإن عيوباه

خأفيت      فإن الدنأيئة الخألقا من فيه

عيب        ل أنأه يظن حتى جملة عيوباه عليه

وأنأه       الباد إلى مصيبته أن فليعلم فيه

. ًا     عيوبا وأعظمهم ًا نأقص الناس لتم

    . ضعيف  أنأه ذلك وأول ًا تمييز وأضعفهم

جاهل  العقل

لن       هذين من أشد عيب ول

نأفسه      عيوب ميز من هو العاقل

هو      والحمق قمعها في وسعى فغالبها

علمه       لقلة إما نأفسه عيوب يجهل الذي

يقدر      لنأه وإما فكرته وضعف وتمييزه
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في       عيب أشد وهذا خأصال عيوباه أن

يفخرون.     كثير الناس وفي الرض

والظلم    والسرقة واللياطة باالزنأا

وباقوته      له النحوس هذه باتأتي فيعجب

 . المخازي   هذه على

    : إنأسي  يسلم ل أنأه ًا يقين واعلم

الله      صلوات النأبياء حاشا نأقص من

نأفسه      عيوب عليه خأفيت فمن عليهم

والضعة      السخف من وصار سقط فقد

التمييز    وضعف والخسة والرذالة

يتخلف      ل باحيث الفهم وقلة والعقل

ليس      وباحيث الرذال من مختلف عنه

نأفسه      فليتدارك الدنأاءة من منزلة تحته

عن      باذلك والشتغال عيوباه عن باالبحث

ل       التي غيره عيوب وعن باها العجاب

 . الخأرة      في ول الدنأيا في تضره
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الناس     عيوب لسماع أدري وما

منها       المرء يسمع باما التعاظ إل خأصلة

منها       فيه ما إزالة في ويسعى فيجتنبها

 . وقوته    تعالى الله باحول

فعيب     الناس باعيوب النطق وأما

   . إل    اجتناباه والواجب أصلً يسوغ ل كبير

الذى      عليه يتوقع من نأصيحة في

تبكيت      سبيل على أو المعيب بامداخألة

ظهره       خألف ل وجهه في فقط المعجب

نأفسك      إلى ارجع للمعجب يقول ثم

عجبك      داويت فقد عيوباها ميزت .فإذا

هو        من وباين نأفسك باين تمثل ول

الرذائل     فتستسهل منها ًا عيوبا أكثر

تقليد       ذم وقد الشر لهل ًا مقلد وتكون

 ! لكن      الشر أهل تقليد فكيف الخير أهل

أفضل       هو من وباين نأفسك باين مثل

هذا       من وتفيق عجبك يتلف فحينئذ منك
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عليك     يولد الذي القبيح الداء

من      شك بال وفيهم باالناس الستخفاف

    . باغير   باهم استخففت فإذا منك خأير هو

تعالى       الله لن باحق باك استخفوا حق

. :يقول ُلَها    ْث إم َئٌة ّي َس َئٍة ّي َس ُء فتولد 1َوَجَزا

للستخفاف      أهلً تكون أن نأفسك على

مقت      مع الحقيقة على بال عز  باك الله

. فضيلة      من فيك ما وطمس وجل

كل      في ففكر باعقلك أعجبت فإن

أضاليل      وفي باخاطرك تحل سوء فكرة

نأقص      تعلم فإنأك باك الطائفة المانأي

 . حينئذ  عقلك

في     فتفكر باآرائك أعجبت وإن

وفي     تنسها ول واحفظها سقطاتك

باخلف      فخرج ًا صوابا قدرته رأي كل

. أنأت     وأخأطأت غيرك وأصاب تقديرك

أن       أحوالك فأقل ذلك فعلت إن فإنأك
40.الشورى: 1
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ل      فتخرج باصواباه رأيك سقوط يوازن

أكثر       خأطأك أن والغلب عليك ول لك

الناس       من أحد كل وهكذا صواباك من

 . عليهم     الله صلوات النبيين باعد

في     فتفكر باعملك أعجبت وإن

معاشك     وفي تقصيرك وفي معاصيك

ما       ذلك من لتجدن الله فو ووجوهه

حسناتك      على ويعفي خأيرك على يغلب

العجب      من وأبادل حينئذ همك فليطل

 . لنفسك  ًا تنقص

ل      أنأه فاعلم باعلمك أعجبت وإن

الله       من موهبة وأنأه فيه لك خأصلة

فل      تعالى رباك إياها وهبك مجردة

ذلك      ينسيك فلعله يسخطه باما تقابالها

ما       نأسيان عليك تولد باها يمتحنك باعلة

 . وحفظت  علمت
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بان     الملك عبد أخأبرنأي ولقد

والذكاء      العلم أهل من وهو طريف

كان      أنأه البحث وصحة الحوال واعتدال

يمر        يكاد ل عظيم الحفظ من حظ ذا

استعادته      إلى يحتاج شيء سمعه على

شديد        هول فيه باه فمر البحر ركب وأنأه

باقوة       وأخأل يحفظ كان ما أكثر أنأساه

ًا    شديد إخأللً ذلك   حفظه يعاوده لم

    . فأفقت  علة أصاباتني وأنأا باعد الذكاء

ل         ما إل أحفظ كنت ما ذهب وقد منها

 . أعوام       باعد إل عاودته فما له قدر

الحرص      أهل من ًا كثير أن واعلم

القراءة     في يجدون العلم على

والطلب     الدروس على ل ثوالكباب م

    . أنأه   العلم ذو فليعلم ًا حظ منه يرزقون

فوقه       غيره لكان وحده باالكباب كان لو

فأي       تعالى الله من موهبة أنأه فصح
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    ! موضع    إل هذا ما هنا ها للعجب مكان

من      واستزادة تعالى لله وشكر تواضع

 . سلبها    من واستعاذة نأعمه

خأفي       ما أن في ًا أيض تفكر ثم

من       ثم العلم أنأواع من وجهلته عليك

 . فالذي     باه تختص الذي علمك أصناف

من       تعلم مما أكثر فيه بانفاذك أعجبت

ًا     استنقاص العجب مكان فاجعل ذلك

أولى     فهو لها ًا واستقصار لنفسك

تجدهم      منك أعلم كان فيمن وتفكر

وتفكر      حينئذ عندك نأفسك فلتهن ًا كثير

باما       تعمل ل وأنأك باعلمك إخأللك في

حينئذ      حجة عليك فلعلمك منه علمت

. ًا        عالم تكن لم لو لك أسلم كان ولقد

منك      أعقل حينئذ الجاهل أن واعلم

عجبك     فليسقط وأعذر حالً وأحسن

باالكلية. 
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لعل  بانفاذك    ثم تعجب الذي علمك

كبير       ل التي المتأخأرة العلوم من فيه

مجراه      جرى وما كالشعر فيها خأصلة

من       أجل علمه من إلى حينئذ فانأظر

فتهون      والخأرة الدنأيا مراتب في علمك

عليك  .نأفسك

فتفكر    باشجاعتك أعجبت وإن

    . تلك    في انأظر ثم منك أشجع هو فيمن

فيم      تعالى الله منحك التي النجدة

معصية      في صرفتها كنت فإن صرفتها

فيما      نأفسك باذلت لنأك أحمق فأنأت

في       صرفتها كنت وإن لها ًا ثمن ليس

 . باعجبك    أفسدتها فقد طاعة

عنك     زوالها في تفكر ثم

فستصير     عشت إن وأنأك باالشيخوخأة

 . على     ًا ضعف وكالصبي العيال عدد من

أقل       طائفة في العجب رأيت ما أنأي
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باذلك      فاستدللت الشجاعة أهل في منه

 . وعلوها     ورفعتها أنأفسهم نأزاهة على

دنأياك     في باجاهك أعجبت وإن

ونأظرائك     وأنأدادك مخالفيك في فتفكر

سقاط    وضعفاء أخأساء فاعلم، ولعلهم

فيه     أنأت فيما أمثالك ولعلهم ،أنأهم

لفرط      باهم التشبه من يستحيا ممن

أنأفسهم    في وخأساستهم رذالتهم

ومناباتهم  باكل  ،وأخألقهم فاستهن

ذكرت     من فيها شاركك .لك ُمنزلة

ول       كلها الرض مالك كنت وإن

عليك   في   -مخالف ًا جد باعيد وهذا

معمور      ملك ًا أحد نأعلم فما المكان

ساحته      وضيق قلته على كله الرض

أضيف      إذا فكيف غامرها إلى باالضافة

المحيط   الفلك قال   ؛إلى فيما فتفكر
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السماك  باحضرته   2للرشيد 1ابان دعا وقد

  : أمير      يا له فقال ليشرباه ماء فيه باقدح

باكم      الشرباة هذه منعت فلو المؤمنين

تبتاعها    أن ترضى له  ؟كنت فقال

  :  . أمير:   يا قال كله باملكي الرشيد

باكم      منك خأروجها منعت فلو المؤمنين

ذلك      من تفتدي أن ترضى :؟كنت قال 

    . المؤمنين  أمير يا قال كله باملكي

شرباة       ول باولة يساوي ل باملك أتغتبط

 . الله!      رحمه السماك ابان وصدقا ماء

كنت  كلهم  َكإَلم َوإن المسلمين

السود     ملك أن أسود  - فاعلم رجل وهو

جاهل    العورة مكشوف يملك -رذل

. ملكك   من أوسع

فلعمري       باحق أخأذنأه أنأا قلت فإن

رذيلة       فيه استعملت إذا باحق أخأذته ما

. هو  1
.  هو  2
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فيه     تعدل لم وإذا من  ،العجب فاستحي

ي       حالة ل رذالة حالة فهي بححالك

. فيها  العجب

أسوأ     فهذه بامالك أعجبت وإن

ساقط      كل في فانأظر العجب مراتب

ف   فخأسيس  منك أغنى باحالة  لهو تغبط

 . ذكرت    من فيها يفوقك

لنأه      حمق باالمال عجبك أن واعلم

عن        تخرجها أن إل باها تنتفع ل أحجار

والمال      فقط وجهها في بانفقتها ملكك

ورأيته       عنك زال ورباما ورائح غاد ًا أيض

   . يكون    ذلك ولعل غيرك يد في باعينه

سخف       هذا بامثل فالعجب عدوك يد في

. وضعف    غرور باه والثقة

أعجبت   فيما   وإن ففكر باحسنك

إثباته       من نأحن نأستحي مما عليك يولد
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عنك      ذهب إذا منه أنأت وتستحي

 . كفاية      ذكرنأا وفيما السن في بادخأولك

لك     إخأوانأك بامدح أعجبت وإن

فحينئذ      إياك أعدائك ذم في ففكر

    . لك   يكن لم فإن العجب عنك ينجلي

من        أسقط منزلة ول فيك خأير فل عدو

منزلة        إل فليست له عدو ل من منزلة

يحسد       نأعمة عنده تعالى لله ليس من

 . الله   عافانأا عليها

ففكر    عيوباك استحقرت فإن

وتمثل      الناس إلى ظهرت لو فيها

وتعرف     تخجل فحينئذ عليها إطلعهم

م      لك كانأت إن نأقصك من ُقدر سكة

تمييز. 

كيفية     تعلمت إن باأنأك واعلم

من     الخألقا وتولد الطبائع تركيب

النفس     في المحمولة عناصرها امتزاج
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أن       على يقين وقوف ذلك من فستقف

منح       وأنأها فيها لك خأصلة ل فضائلك

لكان       غيرك منحها لو تعالى الله من

لعجزت       نأفسك إلى وكلت لو وأنأك مثلك

ًا      شكر باها عجبك بادل فاجعل وهلكت

فقد      زوالها من ًا وإشفاق إياها لواهبك

باالمرض    الحميدة الخألقا تتغير

 . باالهرم    وباالغضب وباالخوف وباالفقر

م     ما منع من ول َحتإُنوارحم

النعم      من باك ما لزوال تتعرض

وباأن     تعالى واهبها على باالتعاصي

ًا       حق أو خأصلة وهبك فيما لنفسك تجعل

أنأك   عصمته   فتقدر عن استغنيت أنأك

. آجلً    و عاجلً فتهلك

ولدت     شديدة علة أصاباتني ولقد

ذلك       فولد ًا شديد الطحال في ًا رباو علي

وقلة      الخلق وضيق الضجر من علي
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فيه      نأفسي حاسبت ًا أمر والنزقا الصبر

من       عجبي واشتد خألقي تبدل أنأكرت إذ

أن     عندي وصح لطبعي مفارقتي

تولد      فسد إذا الفرح موضع الطحال

ضده.

أسوأ     فهذه بانسبك أعجبت وإن

أعجبت        الذي هذا لن ذكرنأا ما كل من

. آخأرة         ول دنأيا في أصلً له فائدة ل باه

  . يستر     أو جوعة عنك يدفع هل وانأظر

آخأرتك      في ينفعك أو عورة .لك

في      يساهمك من إلى انأظر ثم

نأالته       ممن منه أعلى فيما ورباما نأسبك

ولدة      ثم السلم عليهم النأبياء ولدة

الصحاباة      من الفضلء ولدة ثم الخلفاء

من      العجم ملوك ولدة ثم والعلماء

التباباعة     ولدة ثم والقياصرة الكاسرة
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  . غبراتهم   فتأمل السلم ملوك وسائر

.وباقاياهم

من       باه تدلي ما بامثل يدلي ومن

خأساسة      الكلب أمثال أكثرهم تجد ذلك

والرذالة     السقوط غاية في وتلفهم

المذمومة    باالصفات والتحلي والتبدل

أو       نأظراؤك فيها هم بامنزلة تغتبط فل

فوقك. 

باهم      تفخر الذين البااء لعل ثم

ولطة     خأمور وشرباة ًا فساق كانأوا

أيديهم     اليام أطلقت ونأوكى ومتعبثين

ًا     وآثار ًا ظلم فأنأتجوا والجور باالظلم

ويعظم      اليام باذلك عارهم تبقي قبيحة

والندم  . إثمهم الحساب   يوم عليها

الذي      أن فاعلم كذلك كان فإن

العيب       في داخأل ذلك من باه أعجبت

في     ل والشنار والعار والخزي
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الفضلء.     باولدة أعجبت فإن العجاب

لم        إن فضلهم من يدك أخألى فما إياك

عنك       غناهم أقل وما فاضلً أنأت تكن

 ! ًا       محسن تكن لم إن والخأرة الدنأيا في

الذي     آدم أولد كلهم والناس

له       وأسجد جنته وأسكنه بايده الله خألقه

وفيه.       لهم نأفعه أقل ما ولكن ملئكته

 . كافر      وكل فاسق وكل معيب كل

فضل      أن في العاقل فكر وإذا

يكسبه        ول تعالى رباه من يقرباه ل آباائه

بافضله       أو باسعده هو يحزها لم وجاهة

العجاب       معنى فأي مالً ول نأفسه في

   ! باذلك    المعجب وهل فيه منفعة ل باما

غيره      وباجاه جاره بامال كالمعجب إل

ك   باو سبق لغيره رأسه  أفرس علي ن

أمثالها!      في العامة تقول وكما :لجامه

يزه  أبايه  يكالغبي .باذكاء
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إلى      العجب باك تعدى فإن

قد      لنأه سقوطك تضاعف فقد المتداح

من       فيك ما مقاومة عن عقلك عجز

إن       فكيف باحق امتدحت إن هذا العجب

! باالكذب  امتدحت

إباراهيم      وأباو نأوح ابان كان وقد

عليه       الله صلى النبي عم لهب وأباو

خألق      أفضل من الناس أقرب وسلم

في      كله الشرف وممن تعالى الله

باذلك    انأتفعوا فما كان  .اتباعهم وقد

رشد    لغير ولد الغاية   ةفيمن كان من

مسلم      وأباي كزياد الدنأيا رياسة في

على      الفضل في نأهاية كان ومن

نأ    من كبعض في   ّلإجُالحقيقة ذكره عن ه

الله       إلى يتقرب ممن الفصل هذا مثل

. آثاره     باحميد والقتداء باحبه تعالى
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فتفكر     جسمك باقوة أعجبت وإن

أقوى      والثور والحمار البغل أن في

للثقال   وأحمل .منك

أن     فاعلم باخفتك أعجبت وإن

الباب      هذا في يفوقانأك والرنأب الكلب

العجيب    العجب نأاطق فمن إعجاب

. نأاطق     غير فيها يفوقه باخصلة

نأفسه      في قدر من أن واعلم

فضلً        الناس سائر على لها ظن أو ًا عجب

هم       من يدهمه عندما صبره إلى فلينظر

فإن         مصيبة أو دمل أو وجع أو نأكبة أو

أن      فليعلم الصبر قليلة نأفسه رأى

المجذومين     من البلء أهل جميع

على     منه أفضل الصابارين وغيرهم

 . التمييز    في طبقتهم تأخأر

أنأه      فليعلم صابارة نأفسه رأى وإن

ذكرنأا        ما على فيه يسبق باشيء يأت لم
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أو        ذلك في عنهم متأخأر إما هو بال

. ٍمساو مزيد    ول لهم

أو      وعدله سيرته إلى لينظر ثم

مال        أو نأعمة من الله خأوله فيما جوره

فإن         جاه أو صحة أو أتباع أو خأول أو

من      يلزمه فيما مقصرة نأفسه وجد

ووجدها     تعالى لواهبه ائفةحالشكر

العدل      أهل أن فليعلم العدل في

من    الحسنة والسيرة والشكر

منه       أفضل فيه هو مما أكثر .المخولين

للعدل      ملتزمة نأفسه رأى فإن

لعلمه      ألبتة العجب عن باعيد فالعادل

الخألقا    ومقادير الشياء باموازين

العتدال     هو الذي التوسط والتزامه

فإن    المذمومين الطرفين أعجب باين

جنبة       إلى مال قد بال يعدل فلم

. المذمومة  الفراط
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الملكة     وسوء التعسف أن واعلم

رقيق       من أمره تعالى الله خأولك لمن

النفس      خأساسة على يدلن رعية أو

العاقل      لن العقل وضعف الهمة ودنأاءة

يغلب      إنأما الهمة العالي النفس الرفيع

 . المنعة      في ونأظراءه القوة في أكفاءه

يمكنه      ل من على الستطالة وأما

ورذالة     الطبع في فسقوط المعارضة

 . ومن     ومهانأة وعجز والخلق النفس في

باقتل       يتبجح من بامنزلة فهو ذلك فعل

و      جرذ قملة، بافرك بارغوث،أو باقتل أو

. خأساسة     و ضعة باهذا حسبك

أصعب      النأفس رياضة أن واعلم

ال   رياضة ال  إدْسُمن س  ْسُلن إذا نتإجُد

أمن       الملوك لها تتخذ التي البيوت في

يؤمن      لم سجنت وإن والنفس شرها

شرها.
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التيه      عنه يتفرع أصل العجب

وهذه    والزهو والتعالي والنخوة والكبر

. متقارباة     معان على واقعة أسماء

أكثر      على باينها الفرقا صعب ولذلك

في.      لفضيلة العجب يكون فقد الناس

باعلمه     معجب فمن ظاهرة المعجب

ومن     الناس على ويتعالى فيكفهر

بارأيه      معجب ومن فيرتفع باعمله معجب

بانسبه      معجب ومن غيره على فيزهو

حاله      وعلو باجاهه معجب ومن فيتيه

 . ويتنخى  فيتكبر

تراه     أن العجب مراتب وأقل

الضحك      مواضع في الضحك عن يتوفر

إل      الكلم وعن الحركات خأفة وعن

  . هذا       وعيب دنأياه أمور من له باد ل فيما

هذه       فعل ولو غيره عيب من أقل

على     القتصار سبيل على الفاعيل
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ذلك     لكان الفضول وترك الواجبات

يفعل      إنأما ولكن لحمده ًا وموجب فضلً

بانفسه     ًا وإعجابا للناس ًا احتقار ذلك

الذم     استحقاقا باذلك له .فحصل

ولكل   "و  باالنيات العمال إنأما

نأوى   ما ولم     1"امرئ المر زاد إذا حتى

توفية      عن يحجب تمييز هناك يكن

ذلك        من حدث جيد عقل ول حقه العجب

واحتقارهم    باالناس الستخفاف ظهور

ذلك       زاد إذا حتى المعاملة وفي باالكلم

إلى      ذلك ترقى والعقل التمييز وضعف

بااليدي     باالذى الناس على الستطالة

واقتضاء    والطغيان والظلم والتحكم

إن      لها والخضوع لنفسه أمكنهالطاعة

امتدح       ذلك على يقدر لم فإن ذلك،

و      الناس ذم على واقتصر بالسانأه

. باهم  الستهزاء
1  .
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معنى     لغير العجب يكون وقد

من      وهذا المعجب في فضيلة ولغير

شيء        وهو الباب هذا في يقع ما عجيب

عامتنا   ما  "التمترك"يسميه ًا وكثير

قريب      عقله وفيمن النساء في نأراه

الرجال    من عقولهن  .من

خأصلة      فيه ليس من عجب وهو

ول         حال علو ول شجاعة ول علم ل أصلً

يعلم       وهو يطغيه مال ول رفيع نأسب

هذه         لن كله ذلك من صفر أنأه ذلك مع

يقذف      من فيها يغلط ل المور

أدنأى       له من فيها يغلط وإنأما باالحجارة

يتوهم    فرباما منها ضعيف  -حظ كان إن

منها      -العقل القصوى الغاية بالغ قد أنأه

أنأه        يظن فهو علم من حظ له كمن

نأسب      له كمن أو كامل في  عالم معرقا

رفعاء      ًا أيض يكونأوا لم وتجدهم ظلمة
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فرعون       ابان كان لو فتجده ظلمهم في

فيه        الذي إعجاباه على زاد ما الوتاد .ذي

فهو      فروسية من شيء له أو

الزباير      ويأسر ًا علي يهزم أنأه يقدر

 . ْنُهم     َع اللُه إضَي َر ًا خأالد ويقتل

ل        فهو رذل جاه من شيء له أو

 . حال    على السكندر يرى

ما       يكسب أن على ًا قوي يكون أو

م   بايده فلو    ْيَوُيتوفر قوته عن يفضل ل

هو        ما على يزد لم الشمس باقرنأي أخأذ

فيه. 

هؤلء      من العجب يكثر وإن-وليس

عجبا  علم       -كانأوا من له حظ ل ممن لكن ً

ول         جاه ول مال ول البتة نأسب ول أصلً

ًا      ة،نأجد مهتضم غيره كفالة في تراه بال

أنأه        يعلم وهو طاقة أدنأى له من لكل

في        ٍخأال له حظ ل وأنأه ذلك كل من
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حالة         في ذلك مع هو ثم ذلك من شيء

. التياه  المزهو

باعضهم     سؤال إلى تسببت ولقد

نأفسه       علو سبب عن ولين رفق في

ًا      مزيد عنده وجدت فما الناس واحتقاره

.      : أحد    عبد لست حر أنأا لي قال أن على

     : في  يشاركك تراه من أكثر له فقلت

مثلك      أحرار فهم الفضيلة ًا إهذه قوم ل

وأمرهم       ًا يد منك أطول هم العبيد من

 . الحرار      من كثير وعلى عليك نأافذ

  . إلى    فرجعت زيادة عنده أجد فلم

ففكرت    ومراعاتها أحوالهم تفتيش

الباعث      السبب لعلم سنين ذلك في

له        سبب ل الذي العجب هذا على لهم

عليه      تنطوي ما أخأتبر أزل فلم

ومن      أحوالهم من يبدو باما نأفوسهم

أمرهم     فاستقر كلمهم في مراميهم
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فضل      عندهم أن يقدرون أنأهم على

أمكنتهم      لو أصيل رأي وتميز عقل

ًا      متسع فيه لوجدوا تصريفه من اليام

ولبان    الرفيعة الممالك ولداروا

ملكوا      ولو الناس سائر على فضلهم

   . هنا   ها فمن تصريفه لحسنوا مالً

العجب     وسرى إليهم التيه تسرب

.فيهم

شعب      للكلم فيه مكان وهذا

  . أنأه   وهو معترضة ومعارضة عجيب

كان      كلما الفضائل من شيء ليس

قد        أنأه في ظنه قوي أعرى منه المرء

قد       أنأه في يقينه واستمر عليه استولى

  . إنأك     حتى والتمييز العقل إل فيه كمل

والسكران    المطبق المجنون تجد

باالصحيح   يسخران والجاهل؛ الطافح

وأفاضل    باالحكماء يهزأ الناقص
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يتهكمون   ؛العلماء الصغار والصبيان

العيار  ؛باالكهول نووالسفهاء

المتصاونأين   باالعقلء ؛يستخفون

أكابار     عقول يستنقصن النساء وضعفة

 . وآراءهم  الرجال

العقل    نأقص فكلما وباالجملة

عقلً      الناس أوفر أنأه صاحبه توهم

     . سائر  في هذا يعرض ول ًا تمييز وأكمل

يدري      جملة منها العاري فإن الفضائل

عار  على     ٍأنأه الغلط يدخأل وإنأما منها

فإنأه        قل وإن منها حظ أدنأى له من

أنأه       التمييز ضعيف كان إن حينئذ يتوهم

. فيه   الدرجة عالي

من  والخمول   ودواء الفقر ذكرنأا

فداؤهم       وإل منه أنأجع لهم دواء فل

فل      ًا جد عظيم الناس على وضررهم

في      وقاعين للناس عياباين إل تجدهم
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مجانأبين    باالجميع مستهزئين العراض

 . ورباما    الفضول على مكبين للحقائق

للمشاتمة     متعرضين ذلك مع كانأوا

الملطمة    قصدوا ورباما والمهارشة

. لهم      يعرض سبب أدنأى عند والمضارباة

حتى       المرء في ًا كمين العجب يكون وقد

ظهر        جاه أو مال أدنأى على حصل إذا

قمعه      عن عقله وعجز عليه ذلك

وستره. 

باعض      في رأيت ما ظريف ومن

ما       يغلبه من منهم أن الضعف أهل

وامرأته      الصغير ولده محبة من يضمر

المحافل     في باالعقل يصفها حتى

    : وأنأا   مني أعقل هي يقول إنأه وحتى

   . إياها  مدحه وأما باوصيتها أتبرك

في     فكثير والعافية والحسن باالجمال

كان       لو كأنأه حتى ًا جد الضعف أهل
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في       يقول ما على زاد ما خأاطبها

يكون      ول وصفها في السامع ترغيب

عار      العقل ضعيف في إل من ٍهذا

. بانفسه  العجب

من     كل فإن والمتداح إياك

بال       ًا صادق كنت وإن يصدقك ل يسمعك

أول        في ذلك من منك سمع ما يجعل

معايبك.

فإنأه      وجهه في أحد ومدح وإياك

النفوس     وضعة الملق أهل .فعل

في        ول باحضرته ل أحد وذم وإياك

. شغل      نأفسك إصلح في فلك مغيبه

تحصل      ل فإنأك والتفاقر وإياك

من        احتقار أو تكذيبك على إل ذلك من

إل        أصلً ذلك في لك منفعة ول يسمعك

من        إلى شكواه أو تعالى رباك نأعمة كفر

يرحمك  .ل
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بااليسار    نأفسك ووصف وإياك

فيما       السامع إطماع على تزيد ل فإنأك

تعالى       الله شكر على تزد ول عندك

فإن       دونأه عمن وغناك إليه فقرك وذكر

الطمع      من والراحة الجللة يكسبك هذا

 . عندك  فيما

أوجبه       ما يفارقا ل من هو العاقل

تمييزه.

فيما     الطمع للناس سبب من

لهم        يبذله أن على إل يحصل لم عنده

فيلؤم      يمنعهم أو لهذا غاية ول

ًا      أحد تعطي أن أردت فإذا ويعادونأه

يسألك       أن قبل منك ذلك فليكن ًا شيئ

. للحمد     وأوجب وأنأزه أكرم فهو

قول       الحسد في يقع ما باديع من

علم       في يغرب ًا إنأسانأ سمع إذا الحاسد

ول:        إليه يتقدم لم باارد شيء هذا ما
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     . ما   يبين من سمع فإن أحد قبله قاله

    : قيل    وقد باارد هذا قال غيره قاله قد

نأصبت.      قد سوء طائفة وهذه قبله

العلم     طريق على للقعود أنأفسها

نأظراؤهم     ليكثر عنها الناس يصدون

. الجهال  من

عند    إن  حكمته تنفعه ل الحكيم

وقد       مثله ًا خأبيث يظنه بال الطبع الخبيث

وقد      رديئة طبائع ذوي ًا أقوام شاهدت

الناس      أن الخبيثة أنأفسهم في تصور

يصدقون      ل طبائعهم مثل على كلهم

رذائلهم       من سالم هو ًا أحد باأن أصلً

يكون       ما أسوء وهذا الوجوه من باوجه

الفضل      عن والبعد الطبع فساد من

ترجى.       ل صفته هذه كانأت ومن والخير

معا  . فله التوفيق     تعالى وباالله ًا أباد اة
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خأائف      كل إليه يلجأ حصن العدل

إذا       الظالم وغير الظالم ترى أنأك وذلك

العدل       إلى دعا ظلمه يريد من رأى

ًا       أحد ترى ول وذمه حينئذ الظلم وأنأكر

     . طبعه  في العدل كان فمن العدل يذم

 . الحصين      الحصن ذلك في ساكن فهو

الخيانأة     أنأواع من نأوع الستهانأة

ومن        باك يستهين ل من يخونأك قد إذ

فكل      النأصاف خأانأك فقد باك استهان

خأائن     كل وليس خأائن مستهين

ًا.  مستهين

على    دليل باالمتاع الستهانأة

. المتاع   بارب الستهانأة

في       يقبح ما فيهما يحسن حالن

فإنأه:     والعتذار المعاتبة وهما غيرهما

وذكر     اليادي تعديد فيهما يحسن
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عدا       ما في القبح غاية وذلك الحسان

. الحالتين  هاتين

إلى      ل باطبعه مال من على عيب

العيوب      أشد أنأه ولو القبائح باعض

أو       باقول يظهره لم ما الرذائل وأعظم

أعانأه       ممن أحمد يكون يكاد بال فعل

مغالبة      تكون ول الفضائل على طبعه

.الطبع فاضل       عقل قوة عن إل الفاسد

من     أشد الحرم في الخيانأة

   . على   أعز العرض الدماء في الخيانأة

   . أن   للكريم ينبغي المال من الكريم

نأفسه     ويصون باماله جسمه يصون

ويصون     بانفسه عرضه ويصون باجسمه

 . أصلً       ًا شيئ بادينه يصون ول باعرضه دينه

أ    العراض في من شدالخيانأة

ل       أنأه ذلك وبارهان الموال في الخيانأة

وإن        العرض في يخون ل من يوجد يكاد
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وأما        الفضل أهل من وكان منه ذلك قل

الموال   في أو   -الخيانأة قلت وإن

عن       -كثرت باعيد رذل من إل تكون فل

الفضل.

قد     الناس أحوال في القياس

في      ويبطل المور أكثر في يكذب

في      صفته هذه ما واستعمال الغلب

 . يجوز   ل الدين

ولعله      عقله يغبن أن راض المقلد

ماله       في يغبن أن يستعظم ذلك مع

ًا    مع الوجهين في يكره  ؛لنأهفيخطيء ل

لئيم      إل ويستعظمه ماله في الغبن

 . النفس     مهين الهمة دقيق الطبع

الفضائل    معرفة جهل من

والرسول      الله أمره ما على فليعتمد

على       يحتوي فإنأه وسلم عليه الله صلى

. الفضائل  جميع
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سبب       منه التحرز كان مخوف رب

في.      المبالغة كانأت سر ورب وقوعه

   . أبالغ   إعراض ورب انأتشاره سبب طيه

 . وأصل     النظر إدامة من الستراباة في

حد      عن الخارج الفراط كله ذلك

العتدال.

الفراط    باين وسيطة الفضيلة

مذموم    الطرفين فكل والتفريط

العقل     حاشا محمودة باينهما والفضيلة

 . فيه    إفراط ل فإنأه

الخطأ      من خأير الحزم في الخطأ

 . التضييع  في

الفضائل    أن العجائب من

والرذائل   ومستثقلة مستحسنة

 . ومستخفة  مستقبحة

نأفسه     فليتوهم النأصاف أراد من

 . تعسفه       وجه له يلوح فإنأه خأصمه مكان
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من     الصديق معرفة الحزم حد

جهل     والضعف الخرقا وغاية العدو

. الصديق   من العدو

تظلمه      ول لظلم عدوك تسلم ل

الصديق      وباين باينه ذلك في وساو

وإعلء     وتقريبه وإياك منه وتحفظ

 . من      النوكى فعل من هذا فإن قدره

التقريب      في وصديقه عدوه باين ساوى

الناس       زهد أن على يزد فلم والرفعة

ولم      عداوته عليهم وسهل مودته في

وتمكنه      له عدوه استخفاف على يزد

نأفسه      على صديقه وإفساد مقاتله من

 . أعدائه   باجملة وإلحاقه

من      عدوك يسلم أن الخير غاية

وأما      للظلم إياه تركك ومن ظلمك

قد      الذين النوكى شيم فمن تقريبه

. التلف   منهم قرب
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أن    الشر صديقك لوغاية يسلم

ل        من فعل فمن إباعاده وأما ظلمك من

. الشقاء      عليه كتب ومن له عقل

ولكنه      العداء تقريب الحلم ليس

 . منهم    التحفظ مع مسالمتهم

من       عنده باما فاخأر من رأينا كم

فإياك      لهلكه ًا سبب ذلك فكان المتاع

ل       محض ضر هو الذي الباب وهذا

. أصلً   فيه منفعة

كلمه      أهلكه ممن شاهدنأا كم

أهلكه        أنأه بالغنا ول ًا أحد قط نأر ولم

من       يقرباك باما إل تتكلم فل سكوته

. فاسكت     ًا ظالم خأفت فإن خأالقك

فض    ق أمكن ًا أمر رأيت إل ُّيلما ع

. و باعد    يمكن فلم فات

كثيرة     دهره في النأسان محن

. النأس      من نأوعه باأهل محنته وأعظمها
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من      أعظم باالناس النأسان داء

الضارية     والفاعي الكلبة باالسباع دائه

ول        ممكن ذكرنأا ما كل من التحفظ لن

. أصلً     النأس من التحفظ يمكن

ومن     النفاقا الناس على الغالب

يجوز    ل أنأه إل    العجب عندهم ذلك مع

   . قائل  قال لو نأافقهم في  :من إن

ك  الضداد   ّيُّرالطبائع أطراف لن ة

  . نأجد     وقد الصدقا من يبعد لم تلتقي

  : المرء   فنجد تتساوى الضداد نأتائج

فرط       ونأجد الحزن ومن الفرح من يبكي

في      البغضة فرط مع يلتقي المودة

. العثرات  ًا    تتبع سبب ذلك يكون وقد

 . والنأصاف     الصبر عدم عند للقطيعة

فإنأه       ما طبيعة عليه غلبت من كل

والحذر      الحزم من الغاية بالغ وإن

 . قبلها     من كويد إذا مصروع
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الكذب     صاحبها تعلم الريب كثرة

باالكذب     العتذار إلى ضرورته لكثرة

عليه   ويستسهله.فيضرى

على     المطبوع على الشهود أعدل

عليه   ُوجه الصدقا الستراباة لظهور ه

كذبا    في وقع . ةإن وأعدل    باها هم أو

لضطراباه     لسانأه الكذاب على الشهود

 . ًا    باعض كلمه باعض ونأقض

الناكث    الصديق في المصيبة

. باه    المصيبة من أعظم

للعيوب    ًا استعظام الناس أشد

بافعله      لها استسهالً أشدهم هو بالسانأه

البذاء      أهل مسافهات في ذلك ويتبين

غاية    البالغين الرذال ومشاتمات

من     الخسيسة الصناعات من الرذالة

باالزمر     التعيش كأهل والنساء الرجال

في    والخادمين الحشوش وكنس
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المباحة     الجمل دور وكساكني المجازر

للدواب    والساسة الجماعات فإن؛ لكراء

من       ًا رمي الخلق أشد ذكرنأا من كل

ًا    عيب وأكثرهم باالقبائح باعضهم

فيها     الناس أوغل وهم باالفضائح

.روأشه باها  هم

نأظر     فكأن باالسخائم يذهب اللقاء

يسؤك      فل القلوب يصلح للعين العين

يفتر      ذلك فإن باعدوك صديقك التقاء

 . عنده  أمره

الخوف     الناس على الشياء أشد

كلها     وأشدها والفقر والمرض والهم

الهم   للنفس ًا من ، إيلم للفقد

ثم      المرض ثم المكروه وتوقع المحبوب

    . الفقر   أن ذلك ودليل الفقر ثم الخوف

المرء      فيبذل الخوف باه ليطرد يستعجل

والفقر     والخوف ليأمن كله ماله
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المرض     ألم باهما ليطرد يستعجلن

ويبذل      الصحة طلب في النأسان فيغرر

ويود       الموت من أشفق إذا فيها ماله

ويسلم        كله ماله باذل لو باه تيقنه عند

ويفيق. 

الهم     باه ليطرد يستسهل والخوف

. الهم      عنها ليطرد بانفسه المرء فيغرر

وجع     ًا ألم كلها المراض وأشد

  . النفوس     وأما باعينه ما عضو في ملزم

فالذ  ما     لالكريمة كل من أشد عندها

ذوي      عند المخوفات أسهل وهو ذكرنأا

اللئيمة  .النفوس

: أحمد      بان علي محمد أباو قال

: الخألقا    في قلته ومما

أس   العقل ـ       إنأما فوقه اســ

فحل    سور باالع  ّالخألقا ـــالعقل

الشياء        باور   فهو وإل   لمــ جاهل
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يدور   ـــ          أع كيف يرى مىل

باالع   العلم فهو                دـــوتمام وإل ل

باالج         زور   العدل ــ       وزمام ودـــ

وملك                         فيجور     وإل 

باالنج  والجبن ــــ                 الجود دة

غيو      غرور  كنت إن عف

ًا الكل       ،ر وكمال غيور قط زنأى ما

نأور  ، وىــ                     باالتق الحق وقول

أصول  عن  ُذي ،هاــ              الفضل

البذور    باعد حدثت

 : ًا    أيض قلته ومما

الفضائل    جميع أصول عدل      زمام

وباأس     وجود ركبت   وفهم هذه فمن

الناس        في فهو حازها فمــن غيرها

رأس 

197



التي     المور فيه الرأس كذا

اللتباس      يكشف فصل:باإحساسها

النفس  من  أخألقا غرائب

يبدو        باما يحكم ل أن للعاقل ينبغي

المتظلم     الباكي استرحام من له

. وباكائه     وتقلبه تلويه وشدة وتشكيه

هذا       يفعل من باعض من وقفت فقد

المفرط      المعتدي الظالم أنأه يقين على

الظلم. 

ساكن    المظلومين باعض ورأيت

لقلة     ًا مظهر التشكي معدوم الكلم

يحقق       ل من نأفس إلى فيسبق المبالة

ينبغي      مكان وهذا ظالم أنأه النظر

جملة      النفس ميل ومغالبة فيه التثبت

التي       الصفة مع المرء يميل ل وإن

النأصاف      يقصد ولكن عليها ول ذكرنأا

 . السواء     على الحق يوجبه باما
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الغفلة     أن الخألقا عجائب من

وإنأما     محمود استعمالها وإن مذمومة

الغفلة       على مطبوع هو من لن ذلك

حيث      وفي موضعها غير في يستعملها

فهم      عن مغيب وهو التحفظ يجب

فذمت     الجهل تحت فدخألت الحقيقة

لذلك.

يضع       ل فإنأه الطبع المتيقظ وأما

فيه       يذم الذي موضعها في إل الغفلة

ًا    فهم والتغافل والتقصي البحث

الطيش    عن ًا وإضرابا للحقيقة

للمكروه    ًا وتسكين للحلم واستعمالً

وذمت     التغافل حالة حمدت فلذلك

.الغفلة

الجزع      إظهار في القول وكذلك

وإباطانأه     الصبر إظهار وفي وإباطانأه

المصائب      حلول عند الجزع إظهار فإن

199



ملك      عن مظهره عجز لنأه مذموم

هو        بال فيه فائدة ل ًا أمر فأظهر نأفسه

يلزم      عما وقاطع الشريعة في مذموم

يتوقع      لما التأهب وعن العمال من

الواقع       المر من أشنع لعله مما حلوله

   . إظهار    كان فلما الجزع حدث عنه الذي

ًا      محمود ضده إظهار كان ًا مذموم الجزع

للنفس      ملك لنأه الصبر إظهار وهو

على       وإقبال فيه فائدة ل لما واطراح

وفي       الحال في باه وينتفع يعود ما

المستأنأف.

فمذموم    الصبر استبطان وأما

في      وقسوة الحس في ضعف لنأه

ل       سوء أخألقا وهذه رحمة وقلة النفس

الطبيعة       وخأبث الشر أهل في إل تكون

. الرديئة    السبعية النفوس وفي
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ضده       كان يقبح ذكرنأا ما كان فلما

في      لما الجزع استبطان وهو ًا محمود

والفهم     والشفقة الرحمة من ذلك

هو       العتدال أن باهذا فصح الرزية باقدر

صبور      النفس جزوع المرء يكون أن

وجهه       في يظهر ل أنأه بامعنى الجسد

. الجزع       دلئل من شيء جوارحه في ول

باه        استضر ما الفاسد الرأي ذو علم ولو

لنأجح      السالف في تدبايره فساد من

وباالله     يستأنأف فيما استعماله باتركه

التوفيق. 

في   يستر    فصل ما إلى النفس تطلع

شيء       أو مسموع كلم من يدنأيعنها

الذكر    وباقاء المدح إلى

منهما      يسلم يكاد ل أمران هذا

راض        من أو ًا جد الهمة ساقط إل أحد

نأفسه      قوة وقمع التامة الرياضة نأفسه
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مداواة      عانأى أو كاملً ًا قمع الغضبية

باه       تستر كلم سماع إلى النفس شره

أن        دونأها باه أكتم شيء رؤية أو عنها

في        النوع هذا من عنها غاب فيما يفكر

أقطار        في بال فيه هو الذي موضعه غير

. المتباينة  الرض

مجنون       فهو ذلك باكل اهتم فإن

  . لم     وإن ألبتة العقل عديم الجنون تام

باه       اخأتفي الذي هذا فهل لذلك يهتم

سواء        منه عنه غاب ما كسائر إل عنه

. فرقا   ول باسواء

هواه      على ًا احتجاج لنزد ثم

  : نأفس    يا لنفسه عقله بالسان فليقل

ًا       شيئ ههنا أن تعلمي لم إن أرأيت

معرفة      إلى تطلعين أكنت عليك أخأفي

لنفسه      .   فليقل ل من باد فل ل أم :ذلك

لم       لو تكونأين كنت كما الن فكونأي
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عنك      ستر ًا شيئ ههنا باأن تعلمي

القلق      وألم الهم وطرد الراحة فترباحي

كثيرة      غنائم وتلك الشره صفة وقبح

سنية     فاضلة وأغراض جليلة وأربااح

    . إل   فيها يزهد ول فيها العاقل يرغب

 . النقص  تام

باأن      وفكره وهمه علق من وأما

على       ذكره ويبقى البلد في اسمه يبعد

 : يا      لها وليقل نأفسه في فليفكر الدهر

في       الذكر باأفضل ذكرت لو أرأيت نأفس

إلى      الباد أباد المعمور أقطار جميع

ول       ذلك يبلغني لم ثم الدهر انأقضاء

أو        سرور ذلك في لي أكان باه عرفت

ل   أم ل    ؟غبطة من باد له   ،فل سبيل ول

وكذلك         يذكر ل أنأه أو يذكر أنأه علم إلى

. يبلغه      لم إذا ًا حي كان إن
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معنيين     في ًا أيض ليتفكر ثم

عظيمين: 

من       الفضلء من خأل من كثرة أحدهما

عليهم     الله صلى والرسل النأبياء

أولً   ل وسلم على    ، لهم يبق لم لذين

اسم       الناس من أحد عند الرض أديم

ول     ذكر ول رسم باوجه    ول أثر ول خأبر

الوجوه  .من

من       الصالحين الفضلء من ثم

ومن     والزهاد السالفين النأبياء أصحاب

وملوك    والخأيار والعلماء الفلسفة

الخالية     المدن وباناة الدائرة المم

انأقطعت      قد ًا أيض الذين الملوك وأتباع

ول        علم أحد عند لهم يبق ولم أخأبارهم

ضر       فهل ألبتة أصلً معرفة باهم لحد

من        نأقص أو ذلك منهم فاضلً كان من
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أو      محاسنهم من طمس أو فضائلهم

وجل      عز باارئهم عند درجتهم ؟حط

أنأه      فليعلم المر هذا جهل ومن

عن       خأبر الدنأيا من شيء في ليس

أباعد      السالفة الجيال ملوك من ملوك

باني       ملوك تاريخ من الناس باأيدي مما

تاريخ       من باأيدينا ما ثم فقط إسرائيل

ل      ذلك وكل والفرس اليونأان ملوك

عمر       من ذكر فأين عام ألفي يتجاوز

وفني       دثر قد أليس هؤلء قبل الدنأيا

الله      قال وكذلك ألبتة ونأسي وانأقطع

".تعالى ْيَك:     َل َع َنأْقُصْصُهْم َلْم 1َوُرُسًل

تعالى  إلَك    :وقال َذ ْيَن َبا ًنأا َوُقُرو

إثيًرا. 2َك

    : َل  إهْم إد َباْع إمْن إذيَن ّل َوا تعالى وقال

." ّلُه   ال إإّل َلُمُهْم 3َيْع

164.النساء: 1
38.الفرقان: 2
9.إبراهيم: 3
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من       بارهة ذكر وإن النأسان فهل

المم       من قبل خأل كمن إل الدهر

. جملة      نأسوا ثم ذكروا الذين الغابارة

ذكر        من في النأسان ليتفكر ثم

عز         الله عند ذلك يزيده هل باشر أو باخير

فضيلة      يكسبه أو درجة يكن لم      وجل

هذا       كان فإذا حياته أيام بافعله حازها

رغبة      الذكر في فالرغبة قلناه كما

. أصلً        فيه فائدة ول له معنى ول غرور

النأسان      يرغب أن ينبغي إنأما لكن

الفضائل     من الستكثار في العاقل

فيه       هي من يستحق التي البر وأعمال

والمدح     الحسن والثناء الجميل الذكر

     . من  باه تقر التي فهي الصفة وحميد

عز      عنده ًا مذكور وتجعله تعالى باارئه

على      ويحصل ينفعه الذي الذكر وجل
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وباالله       الباد أباد يبيد ول فائدته باقاء

 . التوفيق  تعالى

وإنأما     واجب فرض المنعم شكر

أحسن      ما بامثل له باالمقارضة ذلك

وباالتأتي     باأموره باالتهمم ثم فأكثر

ًا       حي له باالوفاء ثم عنه الدفاع باحسن

ساق      من باه يتصل ولمن ًا وأهل ةوميت

ونأصيحته     ؛كذلك وده على باالتمادي ثم

مساويه     وطي باالصدقا محاسنه ونأشر

وأهل       عقبك ذلك وتوريث ًا حي دمت ما

ودك. 

على     عونأه الشكر من وليس

دينه       باه يوتغ فيما نأصيحته وترك الثام

إليه       أحسن من عاون من بال ودنأياه

إحسانأه      وكفر غشه فقد بااطل على

إنأعامه   وجحد .وظلمه
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تعالى     الله إحسان فإن ًا وأيض

وأقدم      أعظم حال كل على وإنأعامه

وجل       وأ عز دونأه منعم كل نأعمة من هنأ

الباصار      لنا شق الذي تعالى فهو

السامعة     الذان فينا وفتق الناظرة

ورزقنا    الفاضلة الحواس ومنحنا

استأهلنا     باهما اللذين والتمييز النطق

في      ما لنا وسخر يخاطبنا السموات أن

والعناصر      الكواكب من الرض في .وما

خألقه    لم وثم   من علينا يفضل

هم      الذين المقدسين الملئكة غير ًا شيئ

نأعم      تقع فأين فقط السموات عمار

   ! أنأه    قدر فمن النعم هذه من المنعمين

على     بامساعدته إليه ًا محسن يشكر

فقد       يجوز ل فيما بامحابااته أو بااطل

وجحد     المنعمين أعظم نأعمة كفر

يشكر      ولم إليه المحسنين أجل إحسان
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الحمد       أهل حمد ول ًا حق الشكر ولي

باين        حال ومن وجل عز الله وهو أصلً

وأقامه     الباطل وباين إليه المحسن

وأدى       ًا حق شكره فقد الحق مر على

الحمد      ولله مستوفى عليه حقه واجب

 . حال     كل وعلى ًا وآخأر أولً

في   العلم   فصل مجالس حضور

حضر   يكن    تإذا فل علم مجلس

ًا      وأجر ًا علم مستزيد حضور إل حضورك

عثرة       ًا طالب عندك باما مستغن حضور ل

أفعال      فهذه تشنعها غريبة أو تشيعها

. ًا       أباد العلم في يفلحون ل الذين الرذال

فقد      النية هذه على حضرتها فإذا

لم       وإن حال كل على ًا خأير حصلت

في      فجلوسك النية هذه على تحضرها

لخلقك     وأكرم لبدنأك أروح منزلك
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    . ذكرنأا  كما حضرتها فإذا لدينك وأسلم

: وهي        لها راباع ل أوجه ثلثة أحد فالتزم

فتحصل      الجهال سكوت تسكت أن إما

وعلى      المشاهدة في النية أجر على

كرم      وعلى الفضول باقلة عليك الثناء

 . تجالس    من ومودة المجالسة

سؤال      فاسأل ذلك تفعل لم فإن

الرباع     هذه على فتحصل المتعلم

استزادة     وهي خأامسة وعلى محاسن

العلم. 

تسأل      أن المتعلم سؤال وصفة

السؤال        فإن تدري عما ل تدري ل عما

وشغل      عقل وقلة سخف تدريه عما

فيه       فائدة ل باما لزمانأك وقطع لكلمك

اكتساب        إلى أدى ورباما لغيرك ول لك ل

 . فيجب     الفضول عين باعد وهو العداوات

صفة       فإنأها ًا فضولي تكون ل أن عليك
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فيه       باما سألت الذي أجاباك فإن سوء

وإن     الكلم فاقطع لك لم     كفاية

لم        باما أجاباك أو كفاية فيه باما يجبك

فإن       واستزده أفهم لم له فقل تفهم

عليك       أعاد أو وسكت ًا بايانأ يزدك لم

 . وإل      عنه فأمسك مزيد ول الول الكلم

تحصل      ولم والعداوة الشر على حصلت

 . الزيادة     من تريد ما على

العالم      مراجعة تراجع أن الثالث والوجه

ينق       باما جواباه تعارض أن ذلك هضوصفة

ولم       ضنأق عندك ذلك يكن لم فإن ًا باين ًا

المعارضة       أو قولك تكرار إل عندك يكن

فأمسك      معارضة خأصمك يراه ل باما

ول        أجر على ذلك باتكرار تحصل ل فإنأك

على       بال تعلم على ول تعليم على

رباما      التي والعداوة ولخصمك لك الغيظ

. المضرات   إلى أدت
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ومراجعة     المعنت وسؤال وإياك

علم      باغير الغلبة يطلب الذي المكابار

الدين       قلة على دليلن سوء خألقا فهما

وقوة     العقل وضعف الفضول وكثرة

 . الوكيل     ونأعم الله وحسبنا السخف

أو      بالسان خأطاب عليك ورد وإذا

أن       فإياك كتاب في كلم على هجمت

على     الباعثة المغاضبة مقابالة تقاباله

بابرهان      باطلنأه تتبين أن قبل المغالبة

قاطع. 

إقبال     عليه تقبل فل ًا وأيض

علمك      قبل إياه المستحسن باه المصدقا

كل      في فتظلم قاطع بابرهان باصحته

إدراك     عن وتبعد نأفسك الوجهين

سالم.      إقبال عليه أقبل ولكن الحقيقة

إليه      والنزوع عنه النزاع عن القلب

ما        فهم في نأفسه حظ يريد من إقبال
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إن       وقبوله ًا علم باه فتزيد ورأى سمع

خأطأ       كان إن رده أو ًا حسن كان

الجر      ذلك فعلت إن لك فمضمون

. العميم     والفضل الكثير والحمد الجزيل

ما       كثير عن باقليله اكتفى من

أنأك       ولو الغنى في ساواك فقد عندك

عما       الكسب في تصاون إذا حتى قارون

منك       أغنى حصل فقد إليه أنأت تشره

باكثير. 

من      إليه تخضع عما ترفع ومن

. باكثير      منك أعز فهو الدنأيا أمور

الخير      تعلم الناس على فرض

فقد      المرين جمع فمن باه والعمل

علمه     ومن ًا مع الفضيلتين استوفى

التعليم       في أحسن فقد باه يعمل ولم

عملً       فخلط باه العمل ترك في وأساء

لم        آخأر من خأير وهو ًا سيئ وآخأر ًا صالح
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خأير        ل الذي وهذا باه يعمل ولم يعلمه

ينهى        آخأر من ًا ذم وأقل حالً أمثل فيه

 . عنه     ويصد الخير تعلم عن

ليس        من إل الشر عن ينه لم ولو

من        إل باالخير أمر ول شيء منه فيه

أمر        ول شر عن أحد نأهى لما استوعبه

وسلم       عليه الله صلى النبي باعد باخير

ًا       فساد هذا إلى رأيه أدى بامن وحسبك

تعالى      وباالله حال وذم طبع وسوء

التوفيق.

عنه       الله رضي محمد أباو قال

 : كان     فقال إنأسان هنا ها فاعترض

عن       نأهى إذا عنه الله رضي الحسن

كان        باشيء أمر وإذا أصلً يأتيه ل شيء

وقد       الحكمة تكون وهكذا باه الخأذ شديد

يأمر:       أن العالم في شيء أقبح قيل
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ينهى        أو نأفسه في باه يأخأذ ل باشيء

 . يستعمله   شيء عن

   : هذا   قائل كذب محمد أباو قال

نأهى        ول باخير يأمر لم من منه وأقبح

ول        الشر يعمل ذلك مع وهو شر عن

الخير  .يعمل

   : أباو    قال وقد محمد أباو قال

: الدؤلي  السود

مثله      وتأتي خألق عن تنه عليك       ل عار

فانأهها       بانفسك وابادأ عظيم فعلت إذا

غيها  حكيم      عن فأنأت عنه انأتهت فإذا

ويقتدى     وعظت إن يقبل فهناك

التعليم    وينفع منك 1.باالعلم

    : إنأما   السود أباا إن محمد أباو قال

عنه      نأهي باما المجيء باالنأكار قصد

.لم أجد هذه الشعار منسوبة لبي السود و إنما نسبتها جل 1
المصادر العربية إلى المتوكل بن عبد الله الليثي انظر:طبقات

،2/38 و جمهرة أمثال العرب684-2/683فحول الشعراء
460
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نأهيه       مع منه قبحه يتضاعف وإنأه المرء

تعالى       الله قال كما أحسن فقد :عنه

َتنَسْوَن    َو إبّر ْل إباا ّناَس ال ْأُمُروَن َت َأ

ُكْم. 1َأنأُفَس

. هذا       إل السود باأباي يظن ول

عن       النهي عن نأهى يكون أن وأما

من      باالله نأعيذه فنحن المذموم الخلق

فيه       خأير ل من فعل فهو .هذا

ًا            إنأسانأ سمع أنأه الحسن عن صح وقد

إل:        الشر عن ينهى أن يجب ل يقول

  : إباليس     ود الحسن فقال يفعله ل من

عن         أحد ينهى ل حتى باهذه منا ظفر لو

 . بامعروف    يأمر ول منكر

   : الحسن   صدقا محمد أباو وقال

يوفق       ممن الله جعلنا ًا آنأف قولنا وهو

يبصر      وممن باه والعمل الخير لفعل

إذا        عيوب له إل أحد فما نأفسه رشد
44. البقرة: 1
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على      وتوفانأا غيره عن شغلته نأظرها

آمين       وسلم عليه الله صلى محمد سنة

. العالمين  رب

تعالى     لله والحمد الكتاب تم

أفضل      على سلمه و وصلته وحده

و         صحبه و آله على و محمد سيدنأا خألقه

يوم     إلى ًا أباد الطاهرين عترته

. آمين. الدين
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