
  

  من روائع احلكمة البن حزم
  

  جمع 
  عبد الرحمن بن صالح السديس

  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
 ، نبينا حممد   ، على قائد الغر احملجلني     ، والسالم  ، والصالة  احلمد هللا رب العاملني   

  :، أما بعد ، ومن تبعه إىل يوم الدين ، وصحبه ، وآله
  

علم مـن   هـ  ) 456(املتوىف عام    حممد علي بن حزم األندلسي     فإن العالمة أبا  
   . يف العلم ال ختفىعلياومرتلة ، أشهر أعالم هذه األمة له مكانة عظمى 

  
كالفقـه ، واحلـديث ،      : وقد برع العالمة أبو حممد ابن حزم يف علوم شـىت            

واألصول ، واألدب والبالغة والشعر ، والتأريخ واألخبار ، والنسب ، واملنطق ،             
  ..والطب 

  
قبلـه ،   أسر من اطلع على كالمه ، وميلك        ي جدال و حجة ، وبالغة ،        وقد أويت 

  .وتقنعه ، أو تفحمه حججه 
  

laid
001



   .له قصائد سارت ا الركبان.. مرهف احلسوهو مع ذلك أديب وشاعر 
  

وسـرب ،   ،  وهو أيضا حكيم جمرب له نظر ثاقب ، وذهن يتوقد ، وقوة مالحظة              
  .وآدام  ، وتقسيم عجيب ألخالق الناس

  
 جرت عليـه حمـن ، وفـنت ،    أهل زمانهقد حصلت له خطوب وحروب مع      و

 يف نفسه ، وخلقه ، وطبعه ، وكشفت له من أمور الناس             ت أثر كثريةوابتالءات  
  . ، وما تنطوي عليه أخالقهم وصفام شيئا كثريا

  
حماولة .. فكان نتاج ذلك أن دون ، وكتب كل ما حتصل له من ذلك يف كتاب                

  .عن القبيح كَفِِّهم لى اجلميل ، وخالق الناس ، وحثهم عمنه يف معاجلة أ
  

  )مداواة النفوس( أو )األخالق والسري يف مداواة النفوس(: وهذا الكتاب امسه 
  

  : يقول يف مقدمة كتابه 
، أفادنيها واهب التمييز تعاىل مبرور األيـام         مجعت يف كتايب هذا معاين كثرية     . .

، واإلشراف    وجل من التهمم بتصاريف الزمان     ، مبا منحين عز    وتعاقب األحوال 
 ، وآثرت تقييد ذلك باملطالعة له      ، حىت أنفقت يف ذلك أكثر عمري       على أحواله 

، وعلى االزدياد من     ، والفكرة فيه على مجيع اللذات اليت متيل إليها أكثر النفوس          
 بـه   ، لينفع اهللا تعاىل    ، وزممت كل ما سربت من ذلك ذا الكتاب         فضول املال 

، وأطلـت    ، وأجهدا فيه   من يشاء من عباده ممن يصل إليه مبا أتعبت فيه نفسي          
، فيكون ذلك أفضل له من كنوز        ، وأهديته إليه هنيئاً    ، فيأخذه عفواً   فيه فكري 

، وأنا راج يف ذلك      ، إذا تدبره ويسره اهللا تعاىل الستعماله       ، وعقد األمالك   املال



،  ، وإصالح ما فسد من أخالقهـم   يت يف نفع عباده   من اهللا تعاىل أعظم األجر لني     
  اهـ.، وباهللا أستعني  ومداواة علل نفوسهم

  
 ه مع نصيحيت للكل بقراءته كامال     نما استحس من هذا الكتاب    أنتقي  عزمت أن   و

  .ال غىن لطالب العلم عنه ..   بالدررمليء، فهو حبر 
  

  :واآلن وقت الشروع يف املقصود 
  

    :2قال رمحه اهللا ص 
، ولذة اتهـد هللا      ، ولذة احلكيم حبكمته    ، ولذة العامل بعلمه    لذة العاقل بتمييزه  
، والواطيء   ، والشارب بشربه    أعظم من لذة اآلكل بأكله      =عز وجل باجتهاده  

، وبرهان ذلـك أن      ، واآلمر بأمره   ، والالعب بلعبه   ، والكاسب بكسبه   بوطئه
، كمـا جيـدها      لسائر اللذات اليت مسينا   احلكيم العاقل والعامل والعامل واجدون      

، وحيسوا كما حيسها املقبل عليها، وقد تركوها وأعرضوا عنها،           املنهمك فيها 
وآثروا طلب الفضائل عليها، وإمنا حيكم يف الشيئني من عرفهما ال مـن عـرف               

  .أحدمها ومل يعرف اآلخر
  

  : مث قال 
آخر فكرتك باضـمحالل    ، وانتهيت يف     إذا تعقبت األمور كلها فسدت عليك     

، ألن كل أمـل      ، إىل أن احلقيقة إمنا هي العمل لآلخرة فقط         مجيع أحوال الدنيا  
  ظفرت به فعقباه حزن ،

  إما بذهابه عنك ، 
  وإما بذهابك عنه ، 



  ، وال بد من أحد هذين الشيئني
  إال العمل هللا عز وجل ؛ فعقباه على كل حال سرور يف عاجل وآجل،

  ،  ، وإنك به معظم من الصديق والعدو هلم مبا يهتم به الناسأما العاجل فقلة ا
  .وأما يف اآلجل فاجلنة

  
  

  :و قال 
، وليس ذلك إال يف ذات اهللا عز وجل يف           ال تبذل نفسك إال فيما هو أعلى منها       

،  ، ويف دفع هوان مل يوجبه عليك خالقك تعاىل         ، ويف محاية احلرمي    دعاء إىل حق  
  . ويف نصر مظلوم

  !، كبائع الياقوت باحلصى ض دنيار نفسه يف عوباذل
  .ال مروءة ملن ال دين له

  .العاقل ال يرى لنفسه مثناً إال اجلنة
، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خري خوف أن يظن به             إلبليس يف ذم الرياء حبالة    

  .الرياء
الق عز  ، واستعمال املباالة بكالم اخل     العقل والراحة هو اطراح املباالة بكالم الناس      

  . ، والراحة كلها وجل بل هذا باب العقل
  .من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو جمنون

  
من حقق النظر، وراض نفسه على السكون إىل احلقائق وإن آملتها يف أول صدمة              

 ألن مـدحهم     ؛ كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه مبدحهم إياه          
 فأفسد بذلك    = أسرى ذلك فيه العجب     =لغه مدحهم له  ، إن كان حبق وب     إياه

   .فضائله



  . ، وهذا نقص شديد ، فقد صار مسروراً بالكذب هرسوإن كان بباطل فبلغه فَ
، فرمبا كان ذلك سبباً إىل جتنبه ما يعاب          ، فإن كان حبق فبلغه     وأما ذم الناس إياه   

   .، ال يزهد فيه إال ناقص ، وهذا حظ عظيم عليه
، وكان مـع      اكتسب فضالً زائداً باحللم والصرب      =كان بباطل وبلغه فصرب   وإن  

،   فيحظى ا يف دار اجلـزاء       = ألنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل       ؛ ذلك غامناً 
، وهذا حظ عظيم     ، وال تكلفها    مل يتعب فيها   أحوج ما يكون إىل النجاة بأعمالٍ     

  . ال يزهد فيه إال جمنون
، وليس كـذلك     وسكوم سواء ،  ، فكالمهم    الناس إياه وأما إن مل يبلغه مدح      

  . أو مل يبلغه،  ألنه غامن لألجر على كل حال بلغه ذمهم  ؛ذمهم إياه
ولوال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الثناء احلسن ذلك عاجل بشـرى               

، أكثر من رغبتـه يف املـدح         لوجب أن يرغب العاقل يف الذم بالباطل      = املؤمن  
، فإمنـا    ، فإمنا تكون البشرى باحلق ال بالباطل       ، ولكن إذا جاء هذا القول      قباحل

  .جتب البشرى مبا يف املمدوح ال بنفس املدح
  

وأنسها ،  ليس بني الفضائل والرذائل، وال بني الطاعات واملعاصي إال نفار النفس            
 اصي، ونفر من الرذائل واملع     فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات     . فقط

،  ، ونفرت من الفضائل والطاعات ، والشقي من أنست نفسه بالرذائل واملعاصي      
  .وليس هاهنا إال صنع اهللا تعاىل وحفظه

  
  طالب اآلخرة ليفوز يف اآلخرة متشبه باملالئكة، 

  

  وطالب الشر متشبه بالشياطني، 
  

  وطالب الصوت والغلبة متشبه بالسباع، 
  



  وطالب اللذات متشبه بالبهائم، 
  

وطالب املال لعني املال ال لينفقه يف الواجبات والنوافل احملمودة أسقط وأرذل من             
  !أن يكون له يف شيء من احليوان شبه 

  

ولكنه يشبه الغدران اليت يف الكهوف، يف املواضع الوعرة، ال ينتفع ا شيء من               
  . احليوان

  
  ،  فالعاقل ال يغتبط بصفه يفوقه فيها سبع أو يمة أو مجاد

  
وإمنا يغتبط بتقدمه يف الفضيلة اليت أبانه اهللا تعاىل ا عـن السـباع والبـهائم                

  . التمييز الذي يشارك فيه املالئكة: واجلمادات، وهي
  

فمن سر بشجاعته اليت يضعها يف غري موضعها هللا عز وجل فليعلم أن النمر أجرأ               
  ،  منهن وأن األسد والذئب والفيل أشجع منه

  

  ،  ه، فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسماًومن سر بقوة جسم
  

  ، ، فليعلم أن احلمار أمحل منه ومن سر حبمله األثقال
  

  ،  ، فليعلم أن الكلب واألرنب أسرع عدواً منه ومن سر بسرعة عدوه
  

ومن سر حبسن صوته، فليعلم أن كثرياً من الطري أحسن صوتاً منه، وأن أصوات              
من صوته، فأي فخر وأي سرور يف ما تكون فيه هذه البهائم            املزامري ألذ وأطرب    

  .متقدمة عليه
  



رأيت أكثر الناس إال من عصم اهللا تعاىل ـ وقليل ما هم ـ يتعجلون الشـقاء    
واهلم والتعب ألنفسهم يف الدنيا، وحيتقبون عظيم اإلمث املوجب للنار يف اآلخرة مبا     

  ! :ال حيظون معه بنفع أصالً 
عليها من متين الغالء املهلـك للنـاس        ] يضمرون: أي[ يضبون   من نيات خبيثة  

  ،  ومن ال ذنب له ،  وللصغار
  

، وقد علموا يقيناً أن تلك النيات الفاسدة ال تعجل           ومتين أشد البالء ملن يكرهونه    
  .هلم شيئاً مما يتمنونه أو يوجب كونه

  
فرغـوا بـذلك    ، وت  ، لتعجلوا الراحة ألنفسهم    وإم لو صفوا نيام وحسنوها    

، من غري أن يؤخر ذلك       ، وال قتنوا بذلك عظيم األجر يف املعاد        ملصاحل أمورهم 
  . ، أو مينع كونه شيئاً مما يريدونه

  

، وأي سعد أعظم من اليت دعونا        فأي غنب أعظم من هذه احلال اليت نبهنا عليها        
  ؟إليها

  
  م العل

  

، وأن العلماء حيبونك     لونكلو مل يكن من فضل العلم إال أن اجلهال يهابونك وجي          
، فكيف بسائر فضائله يف الدنيا        لكان ذلك سبباً إىل وجوب طلبه       =ويكرمونك
  !  ؟واآلخرة

  
ويغبط نظراءه مـن  ،  ، إال أن صاحبه حيسد العلماء        ولو مل يكن من نقص اجلهل     

، فكيف بسائر رذائله يف الدنيا        لكان ذلك سبباً إىل وجوب الفرار عنه        =اجلهال
  !  ؟خرةواآل



  

، إال أنه يقطع املشتغل به عن الوساوس         لو مل يكن من فائدة العلم واالشتغال به       
،  ، وكفاية األفكار املؤملة للنفس     ، ومطارح اآلمال اليت ال تفيد غري اهلم        املضنية

  !  ؟، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره لكان ذلك أعظم داع إليه
  

  ليه طالب العلم، ومن أقلها ما ذكرنا مما حيصل ع
  

 ، والنرد   فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنج     ؛ ويف مثله أتعب ضعفاء امللوك أنفسهم     
، وسائر الفضول الـيت      ، وركض الدواب يف طلب الصيد      ، واألغاين  ، واخلمر 

  . ، فال فائدة ، وأما فائدة تعود باملضرة يف الدنيا واآلخرة
  

 كان كزارع الذرة يف      =و قادر عليه  من شغل نفسه بأدىن العلوم وترك أعالها وه       
حيث يزكو  ] شجرة من احلمض  [عراء  ، وكغارس الش   األرض اليت جيود فيها الرب    

  .النخل والزيتون
  

، كإطعامك العسل واحللواء من بـه        نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد هلم        
  .ء، أو كتشميمك املسك والعنرب ملن به صداع من احتدام الصفرا احتراق ومحى

  
  ألن الباخل باملال أشفق من فناء ما بيده         ؛ ، أألم من الباخل باملال     الباخل بالعلم 

  .، وال يفارقه مع البذل ، والباخل بالعلم خبل مبا ال يفىن على النفقة
  

، فيكون   فال يشغلها بسواه  ؛  من مال بطبعه إىل علم ما وإن كان أدىن من غريه            
  .لزيتون باهلند، وكل ذلك ال ينجبكغارس النارجيل باألندلس، وكغارس ا

  



  .، وما أعانك على الوصول إىل رضاه أجل العلوم ما قربك من خالقك تعاىل
  

، وانظر يف الدين والعلم والفضـائل        نظر يف املال واحلال والصحة إىل من دونك       ا
  .إىل من فوقك

  

سـاد  لك األج هـ، وي  لح األجساد القوية  ص، ي  العلوم الغامضة كالدواء القوي   
  . الضعيفة

  

، ولك    تزيد العقل القوي جودة وتصفية من كل آفة         ؛ وكذلك العلوم الغامضة  
  .ذا العقل الضعيف

  
، فـإم   ، وهم من غري أهلـها      ال آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخالء فيها        

  .، ويقدرون أم يصلحون ، ويفسدون ، ويظنون أم يعلمون جيهلون
  

، واالحتواء على حماسـن      ، وعدل السرية   ، وحكمة الدنيا   من أراد خري اآلخرة   
 فليقتد مبحمد رسول اهللا صـلى        =، واستحقاق الفضائل بأسرها    األخالق كلها 

 تساء به ، أعاننا اهللا على اال     وسريه ما أمكنه  ،  وليستعمل أخالقه   ،  اهللا عليه وسلم    
  .، مبنه آمني

  
  :غاظين أهل اجلهل مرتني من عمري

  

  مهم فيما ال حيسنونه أيام جهلي،بكال: أحدمها
، ناطقون   ، فهم أبداً ساكتون عما ينفعهم      بسكوم عن الكالم حبضريت   : والثاين

  . فيما يضرهم
  



  :وسرين أهل العلم مرتني من عمري
  

  بتعليمي أيام جهلي، : أحدمها
  .والثاين مبذاكريت أيام عملي

  
 اهللا عـز وجـل إال أهلـهما         ، أما ال يؤتيهما    من فضل العلم والزهد يف الدنيا     

  ، ومستحقهما
  

، أن أكثر ما يقعـان يف غـري          ومن نقص علو أحوال الدنيا من املال والصوت       
  .أهلهما وفيمن ال يستحقهما

  
، ومل يرافق يف تلك الطريق إال أكرم صديق          من طلب الفضائل مل يساير إال أهلها      

،  ، والوفـاء   الصـرب ، و  ، وكرم العشـرية    ، والصدق  ، والرب  من أهل املواساة  
  .، وصحة املودة ، وصفاء الضمائر ، واحللم واألمانة

  
، والثعالب   ، مل يساير إال أمثال الكالب الكلبة       ومن طلب اجلاه واملال واللذات    

  .، خبيث الطبيعة ، ومل يرافق يف تلك الطريق إال كل عدو املعتقد اخللبة
  

فيأتيها = نه يعلم حسن الفضائل     ، وهو أ   منفعة العلم يف استعمال الفضائل عظيمة     
  .ولو يف الندرة

  
   .فيجتنبها ولو يف الندرة=  ويعلم قبح الرذائل 

  



، فعلى هذه  فينفر منه= ، والثناء الرديء   فريغب يف مثله  =  ويسمع الثناء احلسن    
، وللجهل حصـة يف كـل        املقدمات جيب أن يكون للعلم حصة يف كل فضيلة        

   .رذيلة
  

،  ، فاضـل التركيـب      ممن مل يتعلم العلم إال صايف الطبع جداً        وال يأيت الفضائل  
ألن اهللا تعاىل علمهم اخلري     ؛  وهذه مرتلة خص ا النبيون عليهم الصالة والسالم         

  .، دون أن يتعلموه من الناس كله
  

وقد رأيت من غمار العامة من جيري من االعتدال ، ومحيد األخالق إىل مـا ال                
  .، ولكنه قليل جداً رائض لنفسهيتقدمه فيه حكيم عامل 

  
ورأيت ممن طالع العلوم ، وعرف عهود األنبياء عليهم السالم ، ووصايا احلكماء             

، وهذا   وفساد العالنية والسريرة شرار اخللق     ، وهو ال يتقدمه يف خبث السرية ،       
  .، فعلمت أما مواهب ، وحرمان من اهللا تعاىل كثري جداً

  

فيكثر = ، وحتفظ من أن توصف بالدهاء   اجلانب احرص على أن توصف بسالمة    
  .، ورمبا قتلك ، حىت رمبا أضر ذلك بك املتحفظون منك

  

ويتضاعف   يقل مهك إذا أتاك ، ويعظم سرورك ،         =وطّن نفسك على ما تكره    
  .إذا أتاك ما حتب مما مل تكن قدرته

  

  .إذا تكاثرت اهلموم سقطت كلها
  

، والسعيد  ] عدمي احلظ [والويف يغدر باحملدود    ،  ] احملظوظ[الغادر يفي للمجدود    
  .كل السعيد يف دنياه من مل يضطره الزمان إىل اختبار اإلخوان

  



  .طوىب ملن علم من عيوب نفسه أكثر مما يعلم الناس منها
  

  : الصرب على اجلفاء ينقسم ثالثة أقسام
  فصرب عمن يقدر عليك وال تقدر عليه، 

  ليك،وصرب عمن تقدر عليه وال يقدر ع
  .وصرب عمن ال تقدر عليه وال يقدر عليك
  . فاألول ذل ومهانة وليس من الفضائل

  

  . املتاركة واملباعدة: والرأي ملن خشي ما هو أشد مما يصرب عليه
  

  .وهو احللم على احلقيقة، وهو الذي يوصف به الفضالء: والثاين فضل وبر
 منه إال على سبيل الغلط      إما أن يكون اجلفاء ممن مل يقع      : والثالث ينقسم قسمني  

ويعلم قبح ما أتى به ويندم عليه، فالصرب عليه فضل وفرض، وهو حلـم علـى                
  .احلقيقة

  
وأما من كان ال يدري مقدار نفسه ويظن أن هلا حقاً يستطيل به، فال يندم على                
ما سلف منه، فالصرب عليه ذل للصابر، وإفساد للمصبور عليـه، ألنـه يزيـد               

 له سخف، والصواب إعالمه بأنه كان ممكناً أن ينتصر منه،           استشراء، واملقارضة 
  . وإنه إمنا ترك ذلك استرذاالً له فقط، وصيانة عن مراجعته وال يزاد على ذلك

  
  .وأما جفاء السفلة فليس جزاؤه إال النكال وحده

  



من جالس الناس مل يعدم مهاً يؤمل نفسه، وإمنا يندم عليه يف معاده، وغيظاً ينضج               
  ؟وذالً ينكس مهته، فما الظن بعد مبن خالطهم وداخلهم كبده، 

  
والعز والراحة والسرور والسالمة يف االنفراد عنهم، ولكن أجعلهم كالنار تـدفأ            

  .ا، وال ختالطها
  

، أحدمها االسترسال عنـد األنـس       لو مل يكن يف جمالسة الناس إال عيبان لكفيا        
مواقعة الغلبة  : سة مل يبح ا البائح، والثاين     باألسرار املهلكة القاتلة، اليت لوال اال     

املهلكة يف اآلخرة، فال سبيل إىل السالمة من هاتني البليتني إال بـاإلنفراد عـن               
  .االسة مجلة

  
، فإن مـن قليـل       ال حتقر شيئاً من عمل غد أن حتققه بأن تعجله اليوم وإن قل            

  .طل الكلاألعمال جيتمع كثريها، ورمبا أعجز أمرها عند ذلك فيب
ال حتقر شيئاً مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث إن تعجله اآلن وإن قل، فإنـه                 

  .حيط عنك كثرياً، لو اجتمع لقذف بك يف النار
  

 أذاها إال من كان فيها، وال يعلمه مـن          ع والفقر والنكبة واخلوف، ال حيس     الوج
  . كان خارجاً عنها

  
م قبحها إال من كان خارجاً عنها، ولـيس         وفساد الرأي ، والعار ، واإلمث ال يعل       

  .يراه من كان داخالً فيها
  



األمن والصحة والغىن، ال يعرف حقها إال من كان خارجاً عنها، وليس يعـرف              
  .حقها من كان فيها

  
وجودة الرأي والفضائل وعمل اآلخرة، ال يعرف فضلها إال من كان من أهلها،             

  .وال يعرفه من مل يكن من أهلها
  

 يزهد يف الغادر، من غدر له الغادر، وأول من ميقت شاهد الـزور مـن   أول من 
  .شهد له به، وأول من ون الزانية يف عينه، الذي يزين ا

  .كثرة املال ترغب، وقلته تقنع
  

  .كثرة وقوع العني على الشخص يسهل أمره ويهونه
  

  .ال يغتر العاقل بصداقة حادثة له أيام دولته ؛ فكل أحد صديقه يومئذ
  

ال جتب عن كالم نقل إليك عن قائل حىت توقن أنه قاله ، فإن من نقـل إليـك                   
  .كذباً رجع من عندك حبق

  
وإن أظهر أنه على    ،  ، وال تثق باملستخف      وإن كان على غري دينك    ،  ثق باملتدين   

  .دينك
  

  .من استخف حبرمات اهللا تعاىل فال تأمنه على شيء مما تشفق عليه
  

  .ر على من أكثر اإلساءة إذا أحسن يف الندرةمن قبيح الظلم اإلنكا



  
  :مل أر إلبليس أصيد ، وال أقبح وال أمحق من كلمتني ألقامها على ألسنة دعاته

  
   .اعتذار من أساء بأن فالناً أساء قبله: إحدامها

  
، أو أن يسيء يف       والثانية، استسهال اإلنسان أن يسيء اليوم ألنه قد أساء أمس         

، فقد صارت هاتان الكلمتان عذراً مسـهلتني         أساء يف غريه  ، ألنه قد     وجه ما 
  .ومدخلتني له ، للشر 

  
، واستعمل   استعمل سوء الظن حيث تقدر على توفيته حقه يف التحفظ والتأهب          

  .، فتربح راحة النفس حسن الظن حيث ال طاقة بك على التحفظ
  

ـ    حد اجلود وغايته أن يبذل الفضل كله يف وجوه الرب          ك يف اجلـار    ، وأفضل ذل
  . األحضر فاقة ، و ، وذي النعمة الذاهبة ، وذي الرحم الفقري احملتاج

  
، وعلى قدر التقصري والتوسـع يف        ومنع الفضل من هذه الوجوه داخل يف البخل       

، وهـو    فهو تبذير = ، وما وضع يف غري هذه الوجوه         ذلك يكون املدح والذم   
  .مذموم

  
، وهو خري من  فهو فضل وإيثار = نك  وما بذلت من قوتك ملن هو أمس حاجة م        

  .، وهو انتصاف فهو ال محد وال ذم= ، وما منع من هذا  اجلود
  



، واإليثار على النفس من      ، وبذل ما فضل عن القوت جود       بذل الواجبات فرض  
، ومنع الواجبات حرام ، ومنع ما فضل عن          القوت مبا ال لك على عدمه فضل      

، ومنع النفس أو األهل      يثار ببعض القوت عذر   ، واملنع من اإل    القوت خبل وشح  
  . القوت أو بعضه ننت ورذالة ومعصية

  
، والذم جزاء ذلك ال  ظلم مكرر= ه بغري حقه    فيه ، أو أخذت    تملَوالسخاء مبا ظَ  

  .  ألنك إمنا تبذل مال غريك على احلقيقة ال مالك ؛احلمد
  

،  ، وعن اجلار املضـطهد     ، واحلرمي  حد الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين      
، ويف سائر سـبل      ، وعن اهلضيمة ظلماً يف املال والعرض       وعن املستجري املظلوم  

  .احلق سواء قل من يعارض أو أكثر
  

  .، وبذهلا يف عرض الدنيا ور ومحق والتقصري عما ذكرنا جنب وخور
  

 ، فما  حد العفة أن تغض بصرك ، ومجيع جوارحك عن األجسام اليت ال حتل لك             
  .فهو عهر= عدا هذا 

  
  . حد العدل أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه

  
  . وحد اجلور أن تأخذه وال تعطيه

  
،  ، وتتجاىف عن حقك لغريك قادراً      وحد الكرم أن تعطي من نفسك احلق طائعاً       

  ؛ ، وكل جود كرم ، وفضل وليس كل كرم ، وفضل جـوداً             وهو فضل أيضاً  



، والفضـل فـرض      احللم فضل وليس جوداً    ، إذ    ، واجلود أخص   فالفضل أعم 
  .زدت عليه نافلة

  
، وإطالعي على ما قالت األنبياء صلوات        ، فلم أزال بالرياضة     عيوب كانت يفَّ 

اهللا عليهم واألفاضل من احلكماء املتأخرين ، واملتقدمني يف األخالق ، ويف آداب             
،  هلك بتوفيقه ومن  ، حىت أعان اهللا عز وجل على أكثر ذ         ، أعاين مداواا   النفس

، هو اإلقرار ا ليتعظ بذلك       ومتام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة احلقائق      
  .، إن شاء اهللا متعظ يوماً

  
، فلم أزل أداوي ذلك حىت وقفت        ، وإفراط يف الغضب    كلف يف الرضاء  : فمنها

حيـل  ، وامتنعت مما ال      ، بالكالم والفعل والتخبط    عند ترك إظهار الغضب مجلة    
، كان   ، وصربت على مضض مؤمل     ، وحتملت من ذلك ثقالً شديداً      من االنتصار 

ألـا  ؛ ، وكأين ساحمت نفسي يف ذلـك        رمبا أمرضين وأعجزين ذلك يف الرضا     
  .متثلت أن ترك ذلك لؤم

  
،  ، فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضـب املمـازح           ومنها دعابة غالية  

  .ومضاهياً للكرب، تركها من االنغالق ، إذ رأيت  وساحمت نفسي فيها
  

 ا        ب شديد ومنها عجحىت ذهب كله    ، فناظر عقلي نفسي مبا يعرفه من عيو ،  ،
ـ واحلمد هللاـ ومل يبق له   ،  ، بل كلفت نفسي احتقـار قـدرها مجلـة     أثر 

  . واستعمال التواضع
  



   الـداء   ، فالذي وقفت عليه من معاناة هـذا        عد الصيت والغلبة  ومنها حمبة يف ب 
  .، واهللا املستعان على الباقي اإلمساك فيه عما ال حيل يف الديانة

  
، وصعبت ذلـك     ومنها إفراط يف األنفة بغضت إيل إنكاح احلرم مجلة بكل وجه          

، وكأين توقفت عن مغالبة هذا اإلفراط الذي أعرف قبحه لعـوارض             يف طبيعيت 
  .، واهللا املستعان اعترضت علي

  
، وغلبته على  على طيه وسترهـ بعون اهللا تعاىل  ـ رت  ، قد ومنها حقد مفرط

، وأعجزين معه أن أصادق      فلم أقدر عليه  ؛  ، وأما قطعه ألبتة      إظهار مجيع نتائجه  
  .من عاداين عداوة صحيحة أبداً

  
، إال إذا أدى     ولـيس كـذلك   ؛  وأما سوء الظن فيعده قوم عيباً على اإلطالق         

،  ، وإال فهو حـزم     أو إىل ما يقبح يف املعاملة     ،   صاحبه إىل ما ال حيل يف الديانة      
  . واحلزم فضيلة

  
  :النائل مين ال خيلو من أحد وجهني ال ثالث هلما.. 
  

  ،   إما أن يكون كاذباً
  

  . وإما أن يكون صادقاً
  

، بأن حصل يف     فإن كان كاذباً فلقد عجل اهللا يل االنتصار منه على لسان نفسه           
    .مجلة أهل الكذب



  
، وما يعلـم أكثـر        ما أنا منه بريء العرض      على فضلي بأن نسب إيلّ     وبأن نبه 

  .ا قال، وإما بعد حبثهم عم ، إما يف وقته ذلك السامعني له كذبه
  

  :وإن كان صادقاً فإنه ال خيلو من أحد ثالثة أوجه
  

إما أن أكون شاركته يف أمر استرحت إليه استراحة املرء إىل من يقدر فيه ثقـة ،       
  . ، وكفى به سقوطاً وضعة ذا أسوأ الناس حالةوأمانة، فه

  
، وهو   ، فقد كفاين جهله شأنه     وإما أن يكون عابين مبا يظن أنه عيب وليس عيباً         

    .املعيب ال من عاب
  

،  وعلم مين نقصاً أطلق به لسانه     ،  وأما أن يكون عابين بعيب هو يفّ على احلقيقة          
  : فإن كان صادقاً

  
، وأنا حينئذ أجدر بالغضب على نفسي مين على مـن        فنفسي أحق بأن ألوم منه    

  .عابين باحلق
  

،  فإين لست أمسك عن االمتعاض هلـم      ) من نال منهم حبضرته   (وأما أمر إخواين    
، وأجعلـه    م القائل منهم حبضريت   دنلكين أمتعض امتعاضا رقيقاً ال أزيد فيه أن أُ        

ريق ذم من نال مـن      ، وذلك بأن أسلك به ط      ويتنصل،  ويعتذر وخيجل   ،  يتذمم  
  ،  الناس

  



  ،  وأن نظر املرء يف أمر نفسه والتهمم بإصالحها أوىل به من تتبع عثرات الناس
  

وبأن أذكر فضل صديقي فأبكته على اقتصاره على ذكـر العيـب دون ذكـر               
  ،  الفضيلة

  
، فال ترض لنفسك     ، فهو أوىل بالكرم منك     إنه ال يرضى بذلك فيك    : وأن أقول 

  .و هذا من القول، أو حن ذا
  

 فينبعـث منـه يف       =وأما أن أهارش القائل فأمحيه وأهيج طباعه وأستثري غضبه        
، واملعرض له بقبـيح      ، فأنا اجلاين حينئذ على صديقي      صديقي أضعاف ما أكره   

، ورمبا كنت أيضـاً      ، واإلغراء به   ، وإمساعه من مل يسمعه     السب ، وتكراره فيه   
، من إمساعي اجلفاء      ينبغي لصديقي أن يرضاه يل     يف ذلك جانياً على نفسي ما ال      

  ،  واملكروه
  

، فـإن    وأنا ال أريد من صديقي أن يذب عين بأكثر من الوجه الذي حـددت             
، وأن   تعدى ذلك إىل أن يساب النائل مين حىت يولد بذلك أن يتضاعف النيـل             

 النائـل ،  يتعدى أيضاً إليه بقبيح املواجهة ورمبا إىل أبوي وأبويه على قدر سـفه        
، فأنا مستنقص لفعله يف ذلك       ورمبا كانت منازعة باأليدي   ،  ومرتلته من البذاءة    

  .، غري شاكر له ، متظلم منه زاٍر عليه
  

  .لكين ألومه على ذلك أشد اللوم وباهللا تعاىل التوفيق
  



وجدت أفضل نعم اهللا تعاىل على املرء ، أن يطبعه على العدل وحبه، وعلى احلق               
  . وإيثاره 

  
، فلييأس مـن أن      وأما من طبع على اجلور واستسهاله، وعلى الظلم واستخفافه        

يصلح نفسه أو يقَوم طباعه أبداً ، وليعلم أنه ال يفلح يف ديـن ، وال يف خلـق                   
  . حممود

  
، فلم أعرفها بطبعي قط ، وكأنين ال         وأما الزهو ، واحلسد ، والكذب ، واخليانة       

ـحواحلمد هللا رب العاملني ة جبليت إياها، ملنافر د يل يف تركهام ،.  
  

، فكـاد    ، أنه حيبط األعمال إذا أحب عاملها أن يذكر ا          من عيِب حِب الذكر   
 ألن صاحبه ال     ؛ ، وهو يطمس الفضائل     ألنه يعمل لغري اهللا تعاىل      ؛ يكون شركاً 

  . ، لكن ليذكر به يكاد يفعل اخلري حباً للخري
  

  ،   ألنه نبه على نقصك ؛ليس فيكأبلغ يف ذمك من مدحك مبا 
  

   ألنه نبه على فضلك،  ؛وأبلغ يف مدحك من ذمك مبا ليس فيك
  

  . والالئمة، ، وباستهدافه إىل اإلنكار  ولقد انتصر لك من نفسه بذلك
  

  .لو علم الناقص نقصه لكان كامالً
  

  .، فالسعيد من قلت عيوبه ودقت ال خيلو خملوق من عيب



  
  الصداقة اإلخوان والنصيحة و

  
   . ، وزهد فيك من استهان بسيئاتك  من عاتبكاستبقاك

  
  .وإما تطري، ما تصفو إ ف ؛العتاب للصديق كالسبك للسبيكة

  
  ؛ أخون لك ممن أفشى سـرك  =من طوى من إخوانك سره الذي يعنيك دونك   

، فقـد    ، ومن طوى سره دونك منـهم       ألن من أفشى سرك فإمنا خانك فقط      
  .خانك واستخونك

  
  .، فتحصل على اخليبة واخلزي  ترغب فيمن يزهد فيكال
  

 ، وترك مقارضة اإلحسان    ، فإنه باب من أبواب الظلم      ال تزهد فيمن يرغب فيك    
  .، وهذا قبيح

  
ن ، وال تفشي إىل أحد من إخوانك وال من غريهم مِ           أكتم سر كل من وثق بك     

  .، وإن كان أخص الناس بك سرك ما ميكنك طيه بوجه ما من الوجوه
  

، ولكل من احتاج إليـك       وابذل فضل مالك وجاهك ملن سألك أو مل يسألك        
، وال تشعر نفسك انتظار مقارضة على        ، وإن مل يعتمدك بالرغبة     وأمكنك نفعه 

، وال تنب إال على أن من أحسنت إليه أول مضـر             ذلك من غري ربك عز وجل     



 احلسد كل من    بك ، وساع عليك ، فإن ذوي التراكيب اخلبيثة ، يبغضون لشدة           
  .أحسن إليهم إذا رأوه يف أعلى من أحواهلم

  
   ال تنصح على شرط القبول

  
   وال تشفع على شرط اإلجابة

  
   وال ب على شرط اإلثابة

  
،  ، وتأدية ما عليك من النصـيحة والشـفاعة         لكن على سبيل استعمال الفضل    

  .وبذل املعروف
  

  : حد الصداقة الذي يدور على طريف حمدوده هو
  

، فما سفل عـن هـذا        ، ويسره ما يسره    أن يكون املرء يسوءه ما يسوء اآلخر      
، وقد يكون املرء صديقاً ملـن        ومن محل هذه الصفة فهو صديق      ،   فليس صديقاً 
  .ليس صديقه

  
  .، لكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه وليس كل صديق ناصحاً

  
، يسـؤه   خر أو مل    ، ساء ذلك اآل    وحد النصيحة هو أن يسوء املرء ما ضر اآلخر        

، فهذا شرط يف النصيحة زائـد علـى          ، سر اآلخر أو ساءه     ن يسره ما نفعه   أو
  .شروط الصداقة



  
وأقصى غايات الصداقة اليت ال مزيد عليها من شاركك بنفسه ، ومباله لغري علـة         

  . توجب ذلك ، وآثرك على من سواك
  

،  وان واألصـدقاء  ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من االستكثار من اإلخ         
 ألم ال يكتسبون إال باحللم ، واجلود ، والصرب ،           ؛فإن ذلك فضيلة تامة متركبة      

  . ، وبكل حالة حممودة وتعليم العلم... والعفة .. والوفاء 
  

،  ، فأولئك لصوص اإلخوان وخبث األصدقاء      األتباع أيام احلرمة   .. ولسنا نعين 
   .والذين يظن أم أولياء وليسوا كذلك

  
  . ودليل ذلك احنرافهم عند احنراف الدنيا

  
واملتآلفني على النيل من أعـراض       ..،   وال نعين أيضاً املصادقني لبعض األطماع     

  .  فليس هؤالء أصدقاء ؛، واألخذ يف الفضول ، وما ال فائدة فيه الناس
  

ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض ، وينحرف عنه عند فقد تلك الرذائل اليت               
، إما للتناصر علـى   ، وإمنا نعين إخوان الصفاء لغري معىن إال هللا عز وجل    هممجعت

  . ، وإما لنفس احملبة اردة فقط بعض الفضائل اجلدية
  

، والغرر   ، وصعوبة احلال يف إرضائهم     ولكن إذا أحصيت عيوب االستكثار منهم     
درت م  ، فإن غ   ، وما يلزمك من احلق هلم عند نكبة تعرض هلم          يف مشاركتهم 



،  ، ورمبا هلكـت     أضررت بنفسك   ؛ ، وإن وفيت   ، لؤمت وذممت   أو أسلمتهم 
   .وهذا ال يرضى الفاضل بسواه إذا تنشب يف الصداقة

  
 وإذا تفكرت يف اهلم مبا يعرض هلم وفيهم من موت أو فراق أو غدر من يغـدر                 

  . كاد السرور م ال يفي باحلزن املمض من أجلهم ؛منهم
  

، ودليل ذلك أنه يف الوجه سخف  ئل أشبه بالفضائل من حمبة املدح   وليس يف الرذا  
، إال أنه قد ينتفع بـه يف         ، وقد جاء يف األثر يف املداحني ما جاء         ممن يرضى به  

، ويف أن يرغب يف ذلك اخللق املمدوح مـن           اإلقصار عن الشر والتزيد من اخلري     
  . مسعه

  
 ألن من مسع إنساناً يذم آخـر         ؛ بعض أنواع النصيحة يشكل متييزه من النميمة      

، كان الكـامت      فكتم ذلك عن املقول فيه واملكيد       ؛ ، أو يكيده ظاملاً له     ظاملاً له 
لذلك ظاملاً مذموماً ، مث إن أعلمه بذلك على وجهه كان رمبا قد ولد على الذام                

، وليس من احلق      فيكون ظاملاً له    ؛ والكائد ما مل يبلغه استحقاقه بعد من األذى       
، فالتخلص من هذا الباب صـعب إال          يقتص من الظامل بأكثر من قدر ظلمه       أن

  . على ذوي العقول
  

، دون أن يبلغه     ، إن حيفظ املقول فيه من القائل فقط        والرأي للعاقل يف مثل هذا    
  .  فيهلكإليه، لئال يقع يف االسترسال  ما قال

  
 بألطف ما يقـدر يف      وأما يف الكيد فالواجب أن حيفظه من الوجه الذي يكاد منه          

  . ، وال يزد على هذا شيئاً ، وأبلغ ما يقدر يف حتفيظ املكيد الكتمان على الكائد



  
  .وأما النميمة فهي التبليغ ملا مسع مما ال ضرر فيه على املبلغ إليه ، وباهللا التوفيق

  
  : النصيحة مرتان

  
   .فرض وديانة: فاألوىل

  
   .تنبيه وتذكري: والثانية

  
، اللهم إال يف     ، وليس وراء ذلك إال التركل واللطام       فتوبيخ وتقريع : ةوأما الثالث 

،  داد النصح فيها رضي املنصوح أو سـخط       ر، فواجب على املرء ت     معاين الديانة 
  . أو مل يتأذ، تأذى الناصح بذلك 

  
، إال أن ال يفهـم       ، وبتعريض ال تصـريح     وإذا نصحت فانصح سراً ال جهراً     

  .  فال بد من التصريح ؛املنصوح تعريضك
  

فأنت ظـامل ال    = ، فإذا تعديت هذه الوجوه       وال تنصح على شرط القبول منك     
  . خوةك ال مؤدي حق أمانة وأُلْوم ، وطالب طاعة ، ناصح

  
،  ، لكن حكم األمري مـع رعيتـه        ، وال حكم الصداقة    وليس هذا حكم العقل   

  .والسيد مع عبيده
  



، فأنـت    ، فإن طلبت أكثـر     له من نفسك  ال تكلف صديقك إال مثل ما تبذل        
  . ظامل

  
  .  وال تكسب إال على شرط الفقد

  
  .، وإال فأنت مضر بنفسك خبيث السرية وال تتول إال على شرط العزل

  
، فـال    ، أو أردت ابتداءه بقضائها     من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها       

، فإن تعديت هذا كنت      ، و إال فأمسك    تعمل له إال ما يريد هو ال ما تريد أنت         
، ومقتضياً للعـداوة ال      ، ومستحقاً للوم منه ومن غريه ال للشكر        مسيئاً ال حمسناً  

  .للصداقة
  

  .  فهذا فعل األرذال ؛، وال ينتفع مبعرفته ال تنقل إىل صديقك ما يؤمل نفسه
  

، وال يسرك أن متدح مبا ليس        ، فهذا فعل أهل الشر     وال تكتمه ما يستضر جبهله    
،  ، ويسمعهم إيـاه     ألنه نقصك ينبه الناس عليه      ؛ ، بل ليعظم غمك بذلك     فيك

  . ، وال يرضى ذا إال أمحق ضعيف العقل وسخرية منك وهزؤ بك
  

،  ، فإنه فضلك ينبه الناس عليـه        بل افرح به    ؛ وال تأس إن ذممت مبا ليس فيك      
،   متدح ، وسواء مدحت به أو مل      ولكن افرح إذا كان فيك ما تستحق به املدح        

  .، وسواء ذممت به أو مل تذم واحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم
  



، ال سيما    ، فال خيربه بذلك أصالً     من مسع قائالً يقول يف امرأة صديقه قول سوء        
،  ، أو دافع معرة عن نفسه      ، وقاعاً يف الناس سليط اللسان      إذا كان القائل عيابة   

  . ا كثري موجود، وهذ يريد أن يكثر أمثاله يف الناس
  

، وقول هذا القائل ال يدري أحق هـو أم           وباجلملة فال حيدث اإلنسان إال باحلق     
  .، إال أنه يف الديانة عظيم باطل

  
ولـيس  ،  ، وعلم أن أصل ذلك القول شائع         فإن مسع القول مستفيضاً من مجاعة     

وقـف  ، أو اطلع على حقيقته إال أنه ال يقـدر أن ي    راجعاً إىل قول إنسان واحد    
: ، وليقل لـه    ، فليخربه بذلك بينه وبينه يف رفق       صديقه على ما وقف هو عليه     

، وحتفـظ    ، أو اجتنب أمراً كذا     ، وثقف أهلك   ، أو حصن مرتلك    النساء كثري 
  . من وجه كذا

  
، وإن رآه ال يتحفظ وال يبايل أمسك   فإن قبل املنصوح وحترز فحظ نفسه أصاب      

، فليس يف أن ال يصدقه يف قوله         ى صداقته إياه  ، ومتادى عل   ومل يعاوده بكلمة  ،  
، فإن اطلع على حقيقة وقدر أن يوقف صديقه على مثل مـا              ما يوجب قطيعته  

. ، وأن يوقفه على اجللية   ففرض عليه أن خيربه بذلك      =وقف عليه هو من احلقيقة    
ة؛ فإنه رذل ال خري فيه وال نقي ، وإن رآه ال يغري اجتنب صحبته ر فذلكفإن غي .  

  
  . ، دليل سوء ال حيتاج إىل غريه ودخول رجل متستر يف مرتل املرء

  
  . ودخول املرأة يف مرتل رجل على سبيل التستر مثل ذلك أيضاً

  



  .وطلب دليل أكثر من هذين سخف
  

، وممسكها ال يبعد عن      وواجب أن جيتنب مثل هذه املرأة وفراقها على كل حال         
  .الدياثة 

  
   :سبع مراتبالناس يف أخالقهم على 

  
،   وهذه صفة أهل النفاق من العيابني       ؛ وتذم يف املغيب  ،  فطائفة متدح يف الوجه     

   .وهذا خلق فاش يف الناس غالب عليهم
  

واملغيب، وهذه صفة أهل السـالطة والوقاحـة مـن          ،   وطائفة تذم يف املشهد     
   .العيابني

  
   .مع، وهذه صفة أهل امللق والط  وطائفة متدح يف الوجه واملغيب

  
  . ، وهذه صفة أهل السخف والنواكة ومتدح يف املغيب،  وطائفة تذم يف املشهد 

  
، ويثنـون بـاخلري يف       وأما أهل الفضل فيمسكون عن املدح والذم يف املشاهدة        

  . ، أو ميسكون عن الذم املغيب
  

، ويـذمون يف     ، فيمسكون يف املشـهد     وأما العيابون الربآء من النفاق والقحة     
   .املغيب

  



  . وأما أهل السالمة فيمسكون عن املدح وعن الذم يف املشهد واملغيب 
  

  .ومن كل من أهل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا
  

؛ ن حتدثـه إىل غـريك       ، وال تسند سب م     إذا نصحت ففي اخلالء وبكالم لني     
، وقد قال    فذلك إغراء وتنفري  ؛  نت كالمك يف النصيحة     ، فإن خش   فتكون مناماً 

  . )نفرواال ت( وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )فقوال له قوالً ليناً(اىل اهللا تع
  

 ، ولعلك خمطئ يف وجه نصحك      فأنت ظامل =  وإن نصحت بشرط القبول منك      
  .وبترك الصواب،  فتكون مطالباً بقبول خطئك ؛
  

، وهي أنه توقد     ، ولقد انتفعت مبحك أهل اجلهل منفعة عظيمة        لكل شيء فائدة  
، فكان ذلك سبباً إىل      ، ويج نشاطي   ، ومحي فكري   ، واحتدم خاطري   يطبع

، مـا    ، واقتداحهم كـامين    ، ولوال استثارم ساكين    تواليف يل عظيمة املنفعة   
  .انبعثت لتلك التواليف

  
، وإن   ، فما رأينا هذين العملني إال سبباً للقطيعة        ال تصاهر إىل صديق وال تبايعه     

  ألن هـذين العقـدين      ؛ فليس كذلك ؛  ا تأكيداً للصلة    ظن أهل اجلهل أن فيهم    
، فإذا    واملؤثرون على أنفسهم قليل جداً      ، داعيان كل واحد إىل طلب حظ نفسه      

 ، ومع وقوعها فساد املروءة     ، وقعت املنازعة   اجتمع طلب كل امريء حظ نفسه     
.   
  

  . ، وهو خلق سوء ذميم ، ولكل هم الطمع أصل لكل ذل



  
 ، وهذه صفة فاضلة مركبة من النجدة واجلود والعدل والفهم          وضده نزاهة النفس  

 أنتجت، وكانت فيه جندة       ألنه رأى قلة الفائدة يف استعمال ضدها فاستعملها        ؛
،  ، وكانت فيه طبيعة سخاوة نفس فلم يهتم ملـا فاتـه            فتنـزه؛  له عزة نفسه    

  .وكانت فيه طبيعة عدل حببت إليه القناعة وقلة الطمع
  

  . ة النفس متركبة من هذه الصفاتفإذن نزاه
  

،  فالطمع الذي هو ضدها متركب من الصفات املضادة هلذه الصـفات األربـع            
  .  اجلنب والشح واجلور واجلهل:وهي

  
  .  ، ولوال الطمع ما ذل أحد ألحد والرغبة طمع مستوىف متزايد مستعمل

  
  .، كمن امتحن ببعد من حيب وال فرق من امتحن بقرب من يكره

  
  .، يقنع بك من عندك ع مبن عندكاقن
  

، وال تلحقـه يف      السعيد يف احملبة هو من ابتلي مبن يقدر أن يلقي عليـه قفلـه             
  . وال مالمة من الناس، مواصلته تبعة من اهللا عز وجل 

  
  .إذا ارتفعت الغرية فأيقن بارتفاع احملبة 

  



تعدى إىل   ألن من عدل كره أن ي       ؛ الغرية خلق فاضل متركب من النجدة والعدل      
، حدثت   ، وإن يتعدى غريه إىل حرمته ؛ ومن كانت النجدة طبعاً له            حرمة غريه 
  .، ومن العزة حتدث األنفة من االهتضام فيه عزة

، حـىت    ، أنه ما عرف الغرية قط      أخربين بعض من صحبناه يف الدهر عن نفسه       
 إال أنه كان    ؛ ، خبيث التركيب   وكان هذا املخرب فاسد الطبع    .  ابتلي باحملبة فغار  

  . من أهل الفهم واجلود
  

، فوجـدنا األمـر      كنا نظن أن العشق يف ذوات احلركة واحلدة من النساء أكثر          
  .، ما مل يكن ذلك السكون بلهاً خبالف ذلك ، وهو يف الساكنة احلركات أكثر

  
التلون املذموم هو التنقل من زي متكلف ال معىن له إىل زي آخر مثله يف التكلف                

  . أنه ال معىن له ويف، 
  

وترك التزيد مما ال حيتاج     ،  وأما من استعمل من الزي ما أمكنه مما به إليه حاجة            
 وقد كان رسول اهللا صلى اهللا        ، فهذا عني من عيون العقل واحلكمة كبري      = إليه  

، والذي أثىن اهللا تعاىل علـى خلقُـه   ، وهو القدوة يف كل خري ـ عليه وسلم  
 : ـ  وأبعده عن كل نقـص ،  فيه أشتات الفضائل بتمامها والذي مجع اهللا تعاىل

يعود املريض مع أصحابه راجالً يف أقصى املدينة بال خٍف وال نعل وال قلنسـوة               
وقد يلبس الوشي من احلربات إذا حضره       ،  ويلبس الشعر إذا حضره     ،  وال عمامة   

 مبا وجد عما    ويستغين،  وال يترك ما حيتاج إليه      ،  وال يتكلف ما ال حيتاج إليه       ،  
ويركب البغلة الرائعة   ،  ومرة يلبس اخلف    ،   ومرة ميشي راجالً حافياً        ،    ال جيد 

ومرة يركب  ،  ومرة يركب الناقة    ] بال سرج [ومرة يركب الفرس عرياً     ،  الشهباء  



واخلبز يابساً  ،  ومرة يأكل التمر دون خبز      ،  ويردف عليه بعض أصحابه     ،  محاراً  
  .والبطيخ بالرطب واحللواء ، ية ومرة يأكل العناق املشو، 
  
وال يتكلف فوق مقدار    ،  ويبذل الفضل ويترك ما ال حيتاج إليه        ،  يأخذ القوت    

  .وال يدع الغضب لربه عز وجل، احلاجة وال يغضب لنفسه 
  

الثبات الذي هو صحة العقد والثبات الذي هو اللجاج مشتبهان اشتباهاً ال يفرق             
  . قبينهما إال عارف بكيفية األخال

  
والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل أو ما فعله الفاعل نصـراً ملـا                 

، وهذا مذموم   ،  أو مل يلح له صوابه وال فساده        ،  وقد الح له فساده     ،  نشب فيه   
  .وضده اإلنصاف

  
أو على ما اعتقده املرء     ،  وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإمنا يكون على احلق           

  . وضده االضطراب، وهذا حممود ،  له باطله حقاً ما مل يلح
  

وترك البحث عما التـزم     ،  ألنه ضيع تدبر ما ثبت عليه       ؛  وإمنا يالم بعض هذين     
  .أحق هو أم باطل

  
حد العقل استعمال الطاعات والفضائل ، وهذا احلد ينطوي فيه اجتناب املعاصي            

  من عصاه ال يعقل    وقد نص اهللا تعاىل يف غري موضع من كتابه على أن          . والرذائل
 وقالوا لو كنا نسمع أو نعقـل مـا كنـا يف             { قال اهللا تعاىل حاكياً عن قوم        ،



 فاعترفوا بذنبهم فسحقاً ألصحاب     { مث قال تعاىل مصدقاً هلم       }أصحاب السعري   
  . }السعري 

  
وال واسطة بني العقل واحلمـق إال       ... وحد احلمق استعمال املعاصي والرذائل      

  .السخف
   

وال محيـد   ،  خف هو العمل والقول مبا ال حيتاج إليه يف دين وال دنيا             وحد الس 
؛ وال فضيلة وال رذيلة مؤذية      ،  خلق مما ليس معصية وال طاعة وال عوناً عليهما          

  . ولكنه من هذر القول وفضول العمل
  

فعلى قدر االستكثار من هذين األمرين أو التقلل منهما يسـتحق املـرء اسـم               
  .وحيمق يف ثالثة، ويعقل يف أخرى ، املرء يف قصة السخف ، وقد يسخف 

  
وصلحت عليه حال املتودد    ،  وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إىل الناس مبا وافقهم          

وبعد الصوت  ،  والتحيل يف إمناء املال     ،  أو غريه أو عيب أو ما عداه        ،  من باطل   
ولقـد كـان    فليس عقالً ،    ؛   اجلاه بكل ما أمكن من معصية ورذيلة         سبيبوت،  

 اهللا بأم ال يعقلون سائسني لدنياهم مثمرين ألمـواهلم مـدارين            صدقهمالذين  
مللوكهم حافظني لرياستهم ، لكن هذا اخللق يسمى الـدهاء ، وضـده العقـل               

  .والسالمة
  
احلـزم ،   : فهو يسمى = ما إذا كان السعي فيما ذكرنا مبا فيه تصاون ، وأنفة            أو

  .وضده املنايف له التضييع
  



ومسايرة النـاس   ،  أما الوقار ووضع الكالم موضعه والتوسط يف تدبري املعيشة          و
  .وهي ضد السخف، باملساملة فهذه األخالق تسمى الرزانة 

  
  :أصول الفضائل كلها أربعة عنها تتركب كل فضيلة وهي

  
  . العدل ، والفهم ، والنجدة ، واجلود

  
  :ي أصول الرذائل كلها أربعة عنها تتركب كل رذيلة وه

  
  . وهذه أضداد الذي ذكرنا.  اجلور ، واجلهل ، واجلنب ، والشح

  
  .األمانة والعفة نوعان من أنواع العدل واجلود

  
  .وكذلك الصرب، الرتاهة يف النفس فضيلة تركبت من النجدة واجلود 

  
  . احللم نوع مفرد من أنواع النجدة

  
  .  القناعة فضيلة مركبة من اجلود والعدل

  
ويتولد مـن احلـرص     ،  والطمع متولد عن احلسد     ؛  د عن الطمع    واحلرص متول 

  . . الذل والسرقة والغصب والزنا والقتل والعشق:رذائل عظيمة منها
  

  . واملداراة فضيلة متركبة من احللم والصرب



  
  .الصدق مركب من العدل والنجدة 

  
وذلك أن من نقل إليك كذباً عـن        ؛  من جاء إليك بباطل رجع من عندك حبق         

فتحفظ من هذا وال جتب إال      ،  فرجع عنك حبق    = فأجبته  ؛  سان حرك طبعك    إن
  .عن كالم صح عندك عن قائله 

  
فكل ،  ال شيء أقبح من الكذب ، وما ظنك بعيب يكون الكفر نوعاً من أنواعه               

  . فالكذب جنس والكفر نوع حتته، كفر كذب 
  

، انـة الـنفس     ألن اجلنب يولـد مه    ؛  والكذب متولد من اجلور واجلنب واجلهل       
  . والكذاب مهني النفس بعيد عن عزا احملمودة

  
رأيت الناس يف كالمهم الذي هو فصل بينهم وبني احلمري والكالب واحلشرات            

  :ينقسمون أقساماً ثالثة
  

فيتكلم بكل ما سبق إىل لسانه غري حمقق        ،  من ال يبايل فيما أنفق كالمه       : أحدها
  .غلب يف الناسنصر حق وال إنكار باطل وهذا هو األ

  
ودافعاً ملا توهم أنه باطل غري      ،  أن يتكلم ناصراً ملا وقع يف نفسه أنه حق          : والثاين

  .حمقق لطلب احلقيقة لكن جلاجاً فيما التزم وهذا كثري وهو األول
  

  .واضع الكالم يف موضعه ، وهذا أعز من الكربيت األمحر : والثالث



  
  .لقد طال هم من أغاظه احلق 

  
  : ت راحتهمااثنان عظم

  
  :أحدمها يف غاية املدح ، واآلخر يف غاية الذم ، ومها 

  
  .ومطرح احلياء،  مطرح الدنيا 

  
من عجيب تدبري اهللا عز وجل للعامل أن كل شيء اشتدت احلاجة إليه كان ذلك               

  . وتأمل ذلك يف املاء فما فوقه، أهون له 
  

لياقوت األمحـر فمـا     وتأمل يف ا  ،  وكل شيء اشتد الغىن عنه كان ذلك أعز له          
  .دونه

  
وكلما ،  الناس فيما يعانونه كاملاشي يف الفالة كلما قطع أرضاً بدت له أرضون             

  .قضى املرء سبباً حدثت له أسباب 
  

  !  إنه فيها مستريح :وصدق من قال. إن العاقل معذب يف الدنيا: صدق من قال
  

ومبا حيال بينه وبينه من      ،وغلبة دولته   ،  فأما تعذيبه ففيما يرى من انتشار الباطل        
  .إظهار احلق 

  



  .وأما راحته فمن كل ما يهتم به سائر الناس من فضول الدنيا
  

 ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك يف أخـراك أو يف           السيئإياك وموافقة اجلليس    
ولن ،  وإن قل ، فإنك ال تستفيد بذلك إال الندامة حيث ال ينفعك الندم              ؛  دنياك  

وأقل ما يف ذلك وهو املضمون أنه ال يبايل         . ل يشمت بك  حيمدك من ساعدته ب   
  . بسوء عاقبتك وفساد مغبتك

  
وإياك وخمالفة اجلليس ومعارضة أهل زمانك فيما ال يضـرك يف دنيـاك وال يف               

ورمبا أدى ذلك   ،   وإن قل فإنك تستفيد بذلك األذى واملنافرة والعداوة           ؛ أخراك
  . أصالًإىل املطالبة والضرر العظيم دون منفعة 

  
إن مل يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب اهللا عز وجل ومل يكن لك مندوحة                
عن منافرة اخللق أو منافرة احلق فاغضب الناس ونافرهم وال تغضب ربـك وال              

  . تنافر احلق
  

االتساء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف وعظ أهل اجلهل واملعاصي والرذائل واجب          
، ار فقد أخطأ وتعدى طريقته صلى اهللا عليه وسلم          فمن وعظ باجلفاء واالكفهر   

وصار يف أكثر األمر مغرياً للموعوظ بالتمادي على أمره جلاجاً وحرداً ومغايظـة      
  .فيكون يف وعظه مسيئاً ال حمسناً= للواعظ اجلايف 

  
وخمرب عن غري املوعـوظ مبـا       ،  ومن وعظ ببشر وتبسم ولني وكأنه مشري برأي         

  . فذلك أبلغ وأجنع يف املوعظة، يستفتح من املوعوظ 
  



ففـي  ،  ويف اخلالء فإن مل يقبـل       ،  فإن مل يتقبل فلينتقل إىل املوعظة بالتحشيم        
  .فهذا أدب اهللا يف أمره بالقول واللني، حضرة من يستحي منه املوعوظ 

  
فهذا ،  ومما ينجع يف الوعظ أيضاً الثناء حبضرة املسيء على من فعل خالف فعله              

  . اخلريداعية إىل عمل 
  

  أن يقتدي به من يسمع الثناء      :وهو،  هذا وحده   إال  وما أعلم حلب املدح فضالً      
لينفر سامعها عن القبيح املأثور عـن       =  وهلذا جيب أن تؤرخ الفضائل والرذائل        ؛

  . ويرغب يف احلسن املنقول عمن تقدمه ويتعظ مبا سلف، غريه 
  

فليفتش ما فيه من    ،  ضائله  فإن أعجب بف  ،  من امتحن بالعجب فليفكر يف عيوبه       
فلـيعلم  ؛  األخالق الدنيئة فإن خفيت عليه عيوبه مجلة حىت يظن أنه ال عيب فيه              

  .  وأضعفهم متييزاً ،.وأعظمهم عيوباً، أن مصيبته إىل األبد وأنه ألمت الناس نقصاً 
ألن العاقل هو   ؛  وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل ، وال عيب أشد من هذين             

  .ها وسعى يف قمعها ب نفسه فغالَمن ميز عيوب
  .واألمحق هو الذي جيهل عيوب نفسه إما لقلة علمه ومتييزه وضعف فكرته 

  .  وهذا أشد عيب يف األرض! وإما ألنه يقدر أن عيوبه خصال 
ب بتـأيت هـذه     جعفي؛  ويف الناس كثري يفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم         

  .خازيالنحوس له وبقوته على هذه امل
واعلم يقيناً أنه ال يسلم إنسي من نقص حاشا األنبياء صلوات اهللا عليهم فمـن               

وصار من السـخف والضـعة والرذالـة        ،  خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط       
واخلسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم حبيث ال يتخلف عنه خمتلـف مـن              

نفسه بالبحث عن عيوبه    فليتدارك  ! وحبيث ليس حتته مرتلة من الدناءة       ،  األرذال  



وعن عيوب غريه اليت ال تضره يف الدنيا وال         ،  واالشتغال بذلك عن اإلعجاب ا      
  .يف اآلخرة

فيجتنبها ،  وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة إال االتعاظ مبا يسمع املرء منها             
  . ويسعى يف إزالة ما فيه منها حبول اهللا تعاىل وقوته

والواجب اجتنابـه إال يف     . ب كبري ال يسوغ أصالً    وأما النطق بعيوب الناس فعي    
نصيحة من يتوقع عليه األذى مبداخلة املعيب أو على سبيل تبكيت املعجب فقط             

مث يقول للمعجب ارجع إىل نفسك فإذا ميزت عيوا         ،  يف وجهه ال خلف ظهره      
وال متثل بني نفسك وبني من هـو أكثـر عيوبـاً منـها              ،  فقد داويت عجبك    

فكيف ،  وقد ذم تقليد أهل اخلري      ،  وتكون مقلداً ألهل الشر     ،  رذائل  فتستسهل ال 
وبني من هو أفضل منك فحينئذ يتلـف        ،  لكن مثل بني نفسك     ! تقليد أهل الشر  

عجبك وتفيق من هذا الداء القبيح الذي يولد عليك االستخفاف بالناس وفـيهم             
  . بال شك من هو خري منك

 وجزاء سيئة   {ك حبق ألن اهللا تعاىل يقول     خفوا ب فإذا استخففت م بغري حق است     
فتولد على نفسك أن تكون أهالً لالستخفاف بك على احلقيقة مع            } سيئة مثلها 

  . مقت اهللا عز وجل وطمس ما فيك من فضيلة
وإن أعجبت بآرائك فتفكر يف سقطاتك واحفظها وال تنسـها ويف كـل رأي              

 فإنـك إن     ، ت أنت قدرته صواباً فخرج خبالف تقديرك وأصاب غريك وأخطأ       
فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه فتخـرج ال لـك وال               

وهكذا كل أحد من الناس بعد      ! واألغلب أن خطأك أكثر من صوابك       ،  عليك  
  .النبيني صلوات اهللا عليهم

  



وإن أعجبت بعملك فتفكر يف معاصيك ويف تقصريك ويف معاشك ووجوهه فو             
غلب على خريك ويعفي على حسناتك فليطـل مهـك          اهللا لتجدن من ذلك ما ي     

  . حينئذ وأبدل من العجب تنقصاً لنفسك
  

وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه ال خصلة لك فيه وأنه موهبة من اهللا جمردة وهبك               
فلعله ينسيك ذلك بعلة ميتحنك ـا       ،  فال تقابلها مبا يسخطه     ؛  إياها ربك تعاىل    

  . تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت
قد أخربين عبد امللك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال األحوال             ول

وصحة البحث أنه كان ذا حظ من احلفظ عظيم ال يكاد مير على مسعـه شـيء                
حيتاج إىل استعادته وأنه ركب البحر فمر به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان               

  . ذكاء بعدحيفظ وأخل بقوة حفظه إخالالً شديداً مل يعاوده ذلك ال
  

اإلكباب علـى    واعلم أن كثرياً من أهل احلرص على العلم جيدون يف القراءة و           
فليعلم ذو العلم أنه لو كان باإلكباب        ؛    ال يرزقون منه حظاً    مثالدروس والطلب   

فصح أنه موهبة من اهللا تعاىل فأي مكان للعجب هـا           ؛  وحده لكان غريه فوقه     
  ! هنا

  . هللا تعاىل واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبهاما هذا إال موضع تواضع وشكر
  

مث تفكر أيضاً يف أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم مث من أصناف علمك                
فالذي أعجبت بنفاذك فيه أكثر مما تعلم من ذلك فاجعل مكان           . الذي ختتص به  

  .العجب استنقاصاً لنفسك واستقصاراً هلا فهو أوىل 
  



فلتهن نفسك عندك حينئذ وتفكر يف      ؛   منك جتدهم كثرياً     وتفكر فيمن كان أعلم   
، وأنك ال تعمل مبا علمت منه فلعلمك عليك حجة حينئـذ            ،  إخاللك بعلمك   

  . ولقد كان أسلم لك لو مل تكن عاملاً
وأعذر فليسـقط عجبـك     ،  واعلم أن اجلاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حاالً         

  . بالكلية
  

يه من العلوم املتأخرة اليت ال كبري خصـلة         مث لعل علمك الذي تعجب بنفاذك ف      
فيها كالشعر وما جرى جمراه فانظر حينئذ إىل من علمه أجل مـن علمـك يف                

  .مراتب الدنيا واآلخرة فتهون نفسك عليك 
ما رأيت العجب يف طائفة أقل منه يف أهل الشجاعة فاستدللت بذلك على نزاهة              

  .أنفسهم ورفعتها وعلوها
دنياك فتفكر يف خمالفيك وأندادك ونظرائـك ولعلـهم         وإن أعجبت جباهك يف     

ولعلهم ممن يستحيا من    ،  أخساء وضعفاء سقاط فاعلم أم أمثالك فيما أنت فيه          
التشبه م لفرط رذالتهم وخساستهم يف أنفسهم وأخالقهم ومنابتهم فاسـتهن           

  .بكل مرتلة شاركك فيها من ذكرت لك 
ب فانظر يف كل ساقط خسيس هـو        وإن أعجبت مبالك فهذه أسوأ مراتب العج      

  . تغتبط حبالة يفوقك فيها من ذكرتفال أغىن منك 
ئك إياك فحينئذ ينجلي عنـك      وإن أعجبت مبدح إخوانك لك ففكر يف ذم أعدا        

فإن مل يكن لك عدو فال خري فيك وال مرتلة أسقط من مرتلة مـن ال                 ،   العجب
  . ة حيسد عليها عافانا اهللافليست إال مرتلة من ليس هللا تعاىل عنده نعم، عدو له 

فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها لو ظهرت إىل الناس ومتثل إطالعهـم عليهـا              
  .فحينئذ ختجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من متييز

  



وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا ألن هذا الذي أعجبت بـه ال                
  . فائدة له أصالً يف دنيا وال آخرة

مث ،  أو ينفعك يف آخرتـك      ،   أو يستر لك عورة       ، يدفع عنك جوعة  وانظر هل   
ورمبا فيما أعلى منه ممن نالتـه والدة األنبيـاء          ،  انظر إىل من يسامهك يف نسبك       

مث ،  مث والدة الفضالء من الصحابة والعلمـاء        ،  مث والدة اخللفاء    ،  عليهم السالم   
وسائر ملـوك   ،   التبابعة   مث والدة ،  والدة ملوك العجم من األكاسرة والقياصرة       

 فتأمل غربام وبقاياهم ومن يديل مبثل ما تديل به من ذلك جتد أكثرهم               ، اإلسالم
أمثال الكالب خساسة وتلفهم يف غاية السقوط والرذالـة والتبـدل والتحلـي             

مث لعل اآلبـاء    . فال تغتبط مبرتلة هم فيها نظراؤك أو فوقك       ؛  بالصفات املذمومة   
نوا فساقاً وشربة مخور والطة ومتعبثني ونوكى أطلقت األيام         الذين تفخر م كا   

، أيديهم بالظلم واجلور فأنتجوا ظلماً وآثاراً قبيحة تبقي عارهم بـذلك األيـام              
فإن كان كذلك فاعلم أن الذي أعجبت       . ويعظم إمثهم والندم عليها يوم احلساب     

  . جاببه من ذلك داخل يف العيب واخلزي والعار والشنار ال يف اإلع
  

واعلم أن التعسف وسوء امللكة ملن خولك اهللا تعاىل أمره من رقيق أو رعية يدالن          
ألن العاقل الرفيع الـنفس     ؛  وضعف العقل   ،  ودناءة اهلمة   ،  على خساسة النفس    

  . العايل اهلمة إمنا يغلب أكفاءه يف القوة ونظراءه يف املنعة
 يف الطبع ورذالـة يف الـنفس        وأما االستطالة على من ال ميكنه املعارضة فسقوط       

  . واخللق وعجز ومهانة
ومن فعل ذلك فهو مبرتلة من يتبجح بقتل جرذ ، أو بقتل برغـوث ، أو بفـرك                  

  .قملة وحسبك ذا ضعة وخساسة
وهذا من عجيب مـا     ؛  ولغري فضيلة يف املعجب     ،  وقد يكون العجب لغري معىن      

،  وكثرياً ما نراه يف النساء        ، التمترك: ب وهو شيء يسميه عامتنا      يقع يف هذا البا   



وفيمن عقله قريب من عقوهلن من الرجال ، وهو عجب من ليس فيـه خصـلة                
وهو ،  ال علم وال شجاعة وال علو حال وال نسب رفيع وال مال يطغيه              ؛  أصالً  

ألن هذه األمور ال يغلط فيها من يقذف         ؛ يعلم مع ذلك أنه صفر من ذلك كله         
  .ها من له أدىن حظ منها وإمنا يغلط في، باحلجارة 

  
ولقد تسببت إىل سؤال بعضهم يف رفق ولني عن سبب علو نفسه واحتقاره الناس          

  ؟ 
   !  أحٍدأنا حر لست عبد: فما وجدت عنده مزيداً على أن قال يل

فهم أحرار مثلك إال قومـاً      ،  أكثر من تراه يشاركك يف هذه الفضيلة        : فقلت له 
  !وعلى كثري من األحـرار    ،  وأمرهم نافذ عليك     ،من العبيد هم أطول منك يداً       

  .فلم أجد عنده زيادة
  

وإال فداؤهم وضررهم   ،  فال دواء هلم أجنع منه      ،  ودواء من ذكرنا الفقر واخلمول      
وقـاعني يف األعـراض     ،  فال جتدهم إال عيابني للناس      ،  على الناس عظيم جداً     

 ورمبا كانوا مع ذلـك       ، انبني للحقائق مكبني على الفضول    مستهزئني باجلميع جم  
ورمبا قصدوا املالطمة واملضاربة عند أدىن سـبب        ،  متعرضني للمشامتة واملهارشة    

  . يعرض هلم
  

وإن كنت صادقاً بل جيعل ما      ،  إياك واالمتداح فإن كل من يسمعك ال يصدقك         
  . مسع منك من ذلك يف أول معايبك

  .لنفوس وضعة ا، وإياك ومدح أحد يف وجهه فإنه فعل أهل امللق 
  . فلك يف إصالح نفسك شغل؛ وإياك وذم أحد ال حبضرته وال يف مغيبه 



هـذا  : من بديع ما يقع يف احلسد قول احلاسد إذا مسع إنساناً يغرب يف علم ما                
  . وال قاله قبله أحد، شيء بارد مل يتقدم إليه 

  . وقد قيل قبله، هذا بارد : فإن مسع من يبني ما قد قاله غريه قال
طائفة سوء قد نصبت أنفسها للقعود على طريق العلم يصدون الناس عنها            وهذه  

  .ليكثر نظراؤهم من اجلهال؛ 
ولو أنه أشد العيـوب وأعظـم       ،  ال عيب على من مال بطبعه إىل بعض القبائح          

بل يكاد يكون أمحد ممن أعانه طبعه علـى         ،  الرذائل ما مل يظهره بقول أو فعل        
  .لطبع الفاسد إال عن قوة عقل فاضلوال تكون مغالبة ا، الفضائل 

  . اخلطأ يف احلزم خري من اخلطأ يف التضييع
  . من أراد اإلنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه فإنه يلوح له وجه تعسفه

  .قلما رأيت أمراً أمكن فضيع إال فات فلم ميكن بعد
ومن العجب أنه ال جيوز مع ذلك عنـدهم إال مـن            ،  الغالب على الناس النفاق     

  . فقهمنا
  .أشد الناس استسهاال للعيوب بلسانه هو أشدهم استسهاالً هلا بفعله

  .فكأن نظر العني للعني يصلح القلوب، اللقاء يذهب بالسخائم 
الذل عند النفوس الكرمية أشد من املرض واخلوف واهلم والفقر ، وهـو أسـهل       

  .املخوفات عند ذوي النفوس اللئيمة
وإمنا ذلك ألن   ،  وأن استعماهلا حممود    ،  ذمومة  من عجائب األخالق أن الغفلة م     

من هو مطبوع على الغفلة يستعملها يف غري موضعها ، ويف حيث جيب التحفظ              
  . فدخلت حتت اجلهل فذمت لذلك؛ ، وهو مغيب عن فهم احلقيقة 

وأما املتيقظ الطبع فإنه ال يضع الغفلة إال يف موضعها الذي يـذم فيـه البحـث      
  . والتقصي 

  



رت جملس علم فال يكن حضورك إال حضور مستزيد علم وأجـر ، ال              إذا حض 
فهـذه أفعـال    ؛  حضور مستغن مبا عندك طالباً عثرة تشنعها ، أو غريبة تشيعها            

  .األرذال الذين ال يفلحون يف العلم أبداً
      ا على هذه النية فقد حصوإن مل حتضـرها    ،  لت خرياً على كل حال      فإذا حضر

ك يف مرتلك أروح لبدنك ، وأكرم خللقك ، وأسـلم           فجلوس؛  على هذه النية    
  . لدينك

  : فإذا حضرا كما ذكرنا فالتزم أحد ثالثة أوجه ال رابع هلا وهي
فتحصل على أجر النية يف املشاهدة ، وعلـى         ،  إما أن تسكت سكوت اجلهال      

  . ومودة من جتالس، الثناء عليك بقلة الفضول ، وعلى كرم االسة 
فتحصل على هذه األربع حماسن ، وعلى       ،  ك فاسأل سؤال املتعلم     فإن مل تفعل ذل   
  .  استزادة العلم:خامسة وهي

فإن السؤال عمـا    ،   أن تسأل عما ال تدري ال عما تدري          :وصفة سؤال املتعلم  
تدريه سخف ، وقلة عقل وشغل لكالمك ، وقطع لزمانك مبا ال فائدة فيه ال لك                

  .  عني الفضول:وهو بعد، لعداوات وال لغريك ، ورمبا أدى إىل اكتساب ا
فيجب عليك أن ال تكون فضولياً فإا صفة سوء ، فإن أجابك الذي سألت مبا               
فيه كفاية لك فاقطع الكالم ، وإن مل جيبك مبا فيه كفاية ، أو أجابك مبا مل تفهم                  

مل أفهم ، واستزده فإن مل يزدك بياناً ، وسكت ، أو أعاد عليك الكالم      : ، فقل له  
ومل حتصل  ،   و إال حصلت على الشر والعداوة         ، ول ، وال مزيد فأمسك عنه     األ

  . على ما تريد من الزيادة
إياك من أن تراجع مراجعة العامل ، وصفة ذلك أن تعارض جوابه            : والوجه الثالث 

ومل يكن عندك إال تكرار قولك      ،  مبا ينقصه نقصاً بيناً ، فإن مل يكن ذلك عندك           
فأمسك فإنك ال حتصل بتكرار ذلـك       ،   يراه خصمك معارضة     أو املعارضة مبا ال   



على أجر ، وال على تعليم ، وال على تعلم بل على الغيظ لـك ، وخلصـمك                  
  .والعداوة اليت رمبا أدت إىل املضرات

وإياك وسؤال املعنت ومراجعة املكابر الذي يطلب الغلبة بغري علم فهما خلقـا             
، فضول ، وضعف العقل ، وقوة السخف        سوء دليالن على قلة الدين ، وكثرة ال       

  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
  

فإياك أن تقابله   ؛  وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كالم يف كتاب            
  . مقابلة املغاضبة الباعثة على املغالبة قبل أن تتبني بطالنه بربهان قاطع

مك بصحته بربهان    فال تقبل عليه إقبال املصدق به املستحسن إياه قبل عل          :وأيضاً
ولكن أقبل عليه   . قاطع فتظلم يف كال الوجهني نفسك ، وتبعد عن إدراك احلقيقة          

  .إقبال سامل القلب عن الرتاع عنه ، والرتوع إليه 
  

فقد  ساواك يف الغىن ، ولو أنك قارون ،           =من اكتفى بقليله عن كثري ما عندك        
  . ل أغىن منك بكثري حىت إذا تصاون يف الكسب عما تشره أنت إليه فقد حص

  .  أعز منك بكثريفهو =ومن ترفع عما ختضع إليه من أمور الدنيا 
فمن مجع األمرين فقد استوىف الفضيلتني      ،  فرض على الناس تعلم اخلري والعمل به        

، معاً ، ومن علمه ومل يعمل به فقد أحسن يف التعليم ، وأساء يف ترك العمل به                  
 ، وهو خري من آخر مل يعلمه ، ومل يعمل بـه ،              فخلط عمالً صاحلاً وآخر سيئاً    

وأقل ذماً من آخر ينهى عن تعلم اخلري ويصد         ،  وهذا الذي ال خري فيه أمثل حاالً        
  .عنه

ولو مل ينه عن الشر إال من ليس فيه منه شيء وال أمر باخلري إال من استوعبه ملـا                   
 ، وحسبك مبـن     ى أحد عن شر ، وال أمر خبري بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم             

أدى رأيه إىل هذا فساداً ، وسوء طبع ، وذم حال ، وقد صح عن احلسن أنه مسع                  



ود : ال جيب أن ينهى عن الشر إال من ال يفعله ، فقـال احلسـن              : إنساناً يقول 
  . إبليس لو ظفر منا ذه حىت ال ينهى أحد عن منكر ، وال يأمر مبعروف

اخلري والعمل به ، وممن يبصر رشد نفسه        وصدق احلسن جعلنا اهللا ممن يوفق لفعل        
فما أحد إال له عيوب إذا نظرها شغلته عـن غـريه ، نسـأل اهللا أن حييينـا ،                    

  .ويـتوفانا على سنة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  
  

  .انتهى املقصود اختياره من هذا الكتاب العظيم ، نسأل اهللا أن ينفعنا مبا علمنا
  .  اهللا وسلم على نبينا حممد وآله ، وسلمواحلمد هللا رب العاملني ، وصلى

  
  هـ30/3/1425يف 

 


