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 (ٓٗ - ٚٔالجرس األول )

 التسييج

 نبحة عغ السؤلف 

  أبػ دمحم عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حدم األنجلدي القخشبي اليديجي اسسو :
 وثالثسئة ولج أبػ دمحم بقخشبة في سشة أربع وثسانيغ ميالده :

 وكتاب الفرل في السمل والشحل ي شخح السجمىفكتاب السحمى  أىع مرشفاتو :
 تػفي في عام ست وخسديغ وأربعسئة وعسخه إحجى وسبعيغ سشة وأشيخا   وفاتو :

 أىع مػضػعات الكتاب

   التخغيب في الفزائل وتبيانيا -ٔ
 التشفيخ مغ الخذائل وتبيانيا -ٕ
 ابغ حدم رحسو هللا تعالىإصالح الشفػس وتيحيبيا وفق تجخبة  -ٖ

 اإلثخاء المغػي 

 الرفحة معشاىا الكمسة
 ٚٔ االىتسام التيسع

 ٚٔ أحجاثو وعجائبو تراريف الدمان
 ٚٔ ربصت زمست
 ٚٔ تتبعت سبخت

 ٚٔ يتشاولو بال عشاء وال مذقة ؼيأخحه عفػا  
 ٛٔ السشذغل والسيتع السشيسظ

 ٛٔ زوال اضسحالل
 ٜٔ اختالف تبايغ
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 ٜٔ لذيخةا الريت
 ٜٔ يفزل بسيل ويقجم ويخز يؤثخ

 ٕٓ الذيخة  الرػت 
 ٕٓ فخح وسعج ىّر 

 ٕٓ العدلة والػحذة التػحج
 ٕٓ سكغ وارتاح تػّدع

 ٕٓ جسع عارض وىػ الصارئ  عػارض
 ٕٔ فخ ومريجة ُحبالة

 ٕٕ أدبيا وعػدىا الخيخ راض نفدو
 ٕٕ سعادتو اغتباشو
 ٖٕ كخه وإعخاض نفار 
 ٕٗ مو مخالفا  ومتسيدا  جع أبانو 

 ٕ٘ يجسعػن ويتحسمػن  يحتقبػن 
 ٕٙ يحقجون  يزبػن عمييا

 ٕٙ ألدميا)التدم( رتب نفدو
 ٕٚ اآلمال العخيزة البعيجة السشال مصارح اآلمال

 ٕٛ شجخة مغ الحسس الّذعخاء
 ٕٖ السدعػرة والذخسة الكالب الكمبة

 ٕٖ الخجاعة والسفتخسة الثعالب الخمبة 
 ٕٖ مغ العامة )غيخ الستعمسيغ( عامة غسار ال

 ٕٖ شخائعيع عيػد األنبياء عمييع الدالم
 ٖٖ السحطػظ )الغشي وذو الجاه( السججود
 ٖٖ عجيع الحع  السحجود
 ٖٗ الغفمة والشديان الػىمة
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 ٖٗ يتكبخ ويتعالى يدتصيل بو
 ٖ٘ الفداد والؿبح االستذخاء
 ٖ٘ السقابمة السقارضة

 ٖ٘ األراذلالخعاع و  الدفمة
 ٖٚ عشاء وشجة ألي

 ٖٚ زجخ سل وتُ تُ  بّخمتُ 
 ٖٛ التعطيع والتفخيع التيػيل

 ٖٛ العبػس االكفيخار
 ٖٛ التبدع والسالشفة االنبداط

 واالقتباسات الفػائج

ولحة السجتيج هلل هلالج لج باجتياده أعطع مغ لحة العاقل بتسييده ولحة العالع بعمسو ولحة الحكيع بحكستو  -ٔ
  (ٛٔ) لحة اآلكل بأكمو والذارب بذخبو والػاشئ بػشئو والكاسب بكدبو والالعب بمعبو واآلمخ بأمخه

فعؿباه حدن إما بحىابو عشظ وإما بحىابظ عشو  الحؿيقة ىي العسل لآلخخة فقط ألن كل أمل ضفخت بو -ٕ
  (ٛٔ) إال العسل هلل هلالج لج فعؿباه عمى كل حال سخور في عاجل وآجل

ليع يدتػي الشاس كميع في استحدانو وشمبو والشاس عمى اختالف أىػائيع ومصالبيع وتبايغ شخد ا -ٖ
  (ٜٔ) ىسسيع وإراداتيع ال يتحخكػن حخكة وال يشصقػن بكمسة إال ؼيسا يخجػن بو شخد اليع

 (ٕٓالدبيل السػصمة عمى الحؿيقة إلى شخد اليع التػجو إلى هللا هلالج لج بالعسل لآلخخة ) -ٗ

سل لآلخخة سالع مغ كل عيب خالز مغ كل كجر مػصل إلى شخد اليع عمى الحؿيقة والعامل الع -٘
لآلخخة إن امتحغ بسكخوه في تمظ الدبيل لع ييتع بل يدخ إذ رجاؤه في عاؾبة ما يشال مشو عػن لو عمى 

 (ٕٔ) ما يصمب

وفي حساية  في دعاء إلى حقال تبحل نفدظ إال ؼيسا ىػ أعمى مشيا وليذ ذلظ إال في ذات هللا هلالج لج  -ٙ
الحخيع وفي دفع ىػان لع يػجبو عميظ خالقظ تعالى وفي نرخ مطمػم وباذل نفدو في عخض دنيا كبائع 

  (ٕٔالياقػت بالحرى)
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إلبميذ في ذم الخياء ُحبالة وذلظ أنو رب مستشع مغ فعل الخيخ خػف أن يطغ بو الخياء فإذا شخقظ  -ٚ
 (ٕٕاأللع عميو ) مشو ىحا فامس عمى فعمظ فيػ شجيج

باب عطيع مغ أبػاب العقل والخاحة وىػ شخح السباالة بكالم الشاس)فسغ قجر أنو يدمع مغ شعغ  -ٛ
 (ٕٕالشاس وعيبيع فيػ مجشػن( واستعسال السباالة بكالم الخالق هلالج لج بل ىػ باب العقل والخاحة كميا)

لستيا في أول صجمة كان اغتباشو مغ حقق الشطخ وراض نفدو عمى الدكػن إلى الحقائق وإن آ -ٜ
 (ٕٕبحم الشاس إياه أشج وأكثخ مغ اغتباشو بسجحيع إياه )

لػال قػل الخسػل صمى هللا عميو وسمع في الثشاء الحدغ "ذلظ عاجل بذخى السؤمغ" لػجب أن  -ٓٔ
 ( ٖٕيخغب العاقل في الحم بالباشل أكثخ مغ رغبتو في السجح بالحق)

 ( ٖٕائل وال بيغ الصاعات والسعاصي إال نفار الشفذ وأنديا فقط )ليذ بيغ الفزائل والخذ -ٔٔ

شالب اآلخخة ليفػز في اآلخخة متذبو بالسالئكة وشالمب المذخ متذبو بالذياشيغ وشالب الرػت  -ٕٔ
والغمبة متذبو بالدباع وشالب المحات متذبو بالبيائع وشالب السال لعيغ السال أسقط وأرذل مغ أن يكػن 

 ما قل حيػان شبو ولكشو يذبو الغجران التي في الكيػف ال يشتفع بيا شئ مغ الحيػان إاللو شئ مغ ال
 (ٕٗ) لخيح ما بقي مشيا كحلظ السال الحي ال يشفق في السعخوفمغ الصائخ ثع تجؽف الذسذ وا

العاقل ال يغتبط برفة يفػقو فييا سبع أو بييسة أو جساد وإنسا يغتبط بتقجمو في الفزيمة التي  -ٖٔ
 (ٕٗأبانو هللا تعالى بيا عغ الدباع والبيائع والجسادات وىي التسشييد الحي يذارك ؼيو السالئكة )

{ جامع َفِإنَّ اْلَجشََّة ِىَي اْلَسْأَوىٰ  *َوَأمَّا َمْغ َخاَف َمَقاَم َربِِّو َوَنَيى الشَّْفَذ َعِغ اْلَيَػٰى }قػُل هللا تعالى  -ٗٔ
ػى ىػ ردعيا عغ الصبع الغزبي وعغ الصبع الذيػاني ألن كمييسا ألن نيي الشفذ عغ اليلكل فزيمة 

واقع تحت مػجب اليػى فمع يبق إال استعسال الشفذ لمشصق السػضػع فييا الحي بو بانت عغ البيائع 
 (ٕ٘والحذخات والدباع )

ن قػل رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع لمحي استػصاه "ال تغزب" وأمخه صمى هللا عميو وسمع "أ -٘ٔ
يحب السخء لغيخه ما يحب لشفدو" جامعان لكل فزيمة ألن في نييو عغ الغزب ردع الشفذ ذات القػة 

الغزبية عغ ىػاىا وفي أمخه بأن يحب السخء لغيخه ما يحب لشفدو ردع الشفػس عغ القػة الذيػانية 
 (ٕ٘وجسع ألزمة العجل الحي ىػ فائجة الشصق السػضػع في الشفذ الشاشقة )
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ى الشاس نياتيع وحدشػىا لتعجمػا الخاحة ألنفديع وتفخغػا بحلظ لسرالح أمػرىع والقتشػا لػ صفّ  -ٙٔ
 (ٕٙبحلظ عطيع األجخ في السعاد مغ غيخ أن يؤخخ ذلظ شيئا  مسا يخيجونو أو يسشع كػنو )

مجة الجنيا في الحؿيقة ىي اآلن الحي ىػ فرل الدمانيغ فقط وأما ما مزى وما لع يأت فسعجومان  -ٚٔ
 (ٕٙا لع يكغ فسغ أضل مسغ يبيع باؾيا  خالجا  بسجة ىي أقل مغ كّخ الصخف )كس

إذا نام السخء خخج عغ الجنيا وندي كل سخور وكل حدن فمػ رتب نفدو في يقطتو عمى ذلظ أيزا   -ٛٔ
 (ٕٙلدعج الدعادة التامة )

 ىيبة الجيال وإجالليع ومحبتيع لمعمساءالعمع :  فػائج وفزائلمغ  -ٜٔ

                                                            يقصع السذتغل بو عغ الػساوس السزشية ومصارح اآلمال                
 (ٕٚيكفي صاحبو مغ الحل بتدمط الجيال )

مغ شغل نفدو بأدنى العمػم وتخك أعالىا وىػ قادر عميو كان كدارع الحرة في األرض التي يجػد  -ٕٓ
 (ٕٛعخاء حيث يدكػ الشخل والديتػن )غارس الذّ فييا البخ وك

الباخل بالعمع أألم مغ الباخل بالسال ألن الباخل بالسال أشفق مغ فشاء ما بيجه والباخل بالعمع بخل  -ٕٔ
 (ٕٛبسا ال يفشى عمى الشفقة وال يفارقو مع البحل )

 (ٕٛ) أجل العمػم ما قخبظ مغ خالقظ تعالى وما أعانظ عمى الػصػل إلى رضاه -ٕٕ

يجب الشطخ في السال والرحة والحال إلى مغ دونظ والشطخ في الجيغ والعمع والفزائل إلى مغ  -ٖٕ
 (ٜٕفػقظ )

العمػم الغامزة كالجواء القػي يرمح األجداد القػية وييمظ األجداد الزعيفة فيي تديج العقل  -ٕٗ
 (ٜٕالقػي جػدة وترؽية مغ كل آفة وتيمظ ذا العقل الزعيف )

 (ٖٓك وأن تدخ غيخك بسا تدػء بو نفدظ ؼيسا لع تػجبو عميظ شخيعة أو فزيمة )إيا -ٕ٘

مغ فزل العمع والدىج في الجنيا : أنيسا ال يؤتييسا هللا هلالج لج إال أىميسا ومدتحقيسا ومغ نقز عمػ  -ٕٙ
 ( ٖٔأحػال الجنيا مغ السال والرػت: أن أكثخ ما يقعان في غيخ أىميسا وؼيسغ ال يدتحقيسا )
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لع يدايخ إال أىميا ولع يخافق في تمظ الصخيق إال أكخم صجيق مغ أىل  : مغ شمب الفزائل -ٕٚ
السػاساة والبخ والرجق وكخم العذيخة  والربخ والػفاء واألمانة والحمع وصفاء الزسائخ وصحة السػدة 

ة ولع يخافق في تمظ الجاه والسال والمحات : لع يدايخ إال أمثال الكالب الكمبة والثعالب الخمبومغ شمب 
 (ٖٔالصخيق إال كل عجو السعتقج خبيث الصبيعة )

احخص عمى أن تػصف بدالمة الجانب وتحفع مغ أن تػصف بالجىاء ؼيكثخ الستحفطػن مشظ  -ٕٛ
 (ٖٖحتى ربسا أضخ ذلظ بظ وربسا قتمظ )

يزصخه الدمان  الغادر يفي لمسججود والػفي يغجر بالسحجود والدعيج كل الدعيج في دنياه مغ لع  -ٜٕ
 (ٖٖإلى اختبار اإلخػان )

ال تفكخ ؼيسغ يؤذيظ فإنظ إن كشت مؿبال  )يقرج عمى هللا تعالى( فيػ ىالظ وسعجك يكؽيظ وإن  -ٖٓ
 (ٖٗكشت مجبخا  )يقرج عغ هللا تعالى( فكل أحج يؤذيظ )

ج كبجه، وذال  مغ جالذ الشاس لع يعجم ىسا  يؤلع نفدو، وإنسا يشجم عميو في معاده، وغيطا  يشز -ٖٔ
يشكذ ىستو، فسا الطغ بعج بسغ خالصيع وداخميع ? والعد والخاحة والدخور والدالمة في االنفخاد عشيع، 

 (ٖ٘) ولكغ أجعميع كالشار تجفأ بيا، وال تخالصيا

شيئا  مغ عسل غج أن تحققو بأن تعجمو اليػم وإن قل ، فإن مغ قميل األعسال يجتسع  ن ال تحقخ -ٕٖ
 (ٖٙ)أعجد أمخىا عشج ذلظ فيبصل الكل.  كثيخىا، وربسا

ال تحقخ شيئا  مسا تخجػ بو تثقيل ميدانظ يػم البعث إن تعجمو اآلن وإن قل، فإنو يحط عشظ كثيخا ،  -ٖٖ
 (ٖٙ)لػ اجتسع لقحف بظ في الشار.

أول مغ يدىج في الغادر، مغ غجر لو الغادر، وأول مغ يسقت شاىج الدور مغ شيج لو بو، وأول  -ٖٗ
 (ٖٙ)يػن الدانية في عيشو، الحي يدني بيامغ ت

ما رأيشا شيئا  فدج فعاد إلى صحتو إال بعج ألي فكيف بجماغ يتػالى عميو فداد الُدكخ كل ليمة?  -ٖ٘
 (ٖٚ) وإن عقال  زيغ لراحبو تعجيل إفداده كل ليمة لعقل يشبغي أن ُيتيع

م يذغميع بسا ال يطمسيع ؼيو فإن لع ال شئ أضخ عمى الدمصان مغ كثخة الستفخغيغ حػاليو فالحاز  -ٖٙ
 (ٖٚيفعل شغمػه بسا يطمسػنو ؼيو وأما مقخب أعجائو فحلظ قاتل نفدو )
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 ( ٖٛال يغتخ العاقل برجاقة حادثة لو أيام دولتو)أيام عده وغشاه وسمصانو( فكل أحج صجيقو يػمئح) -ٖٚ

أنو عمى ديشظ فسغ استخف ثق بالستجيغ وإن كان عمى غيخ ديشظ وال تثق بالسدتخف وإن أضيخ  -ٖٛ
 (ٜٖبحخمات هللا تعالى فال تأمشو عمى شئ مسا تذفق عميو )

جسمة "خيال الطل" عبارة عغ إضافة مقمػبة فيػ "ضل الخيال"، أشبو ما رأيت بالجنيا خيال الطل ) -ٜٖ
وىػ فغ يعتسج بذكل اساسي عمى ضل الجمى الحي يبجو مغ خالل ستارة بيزاء بفعل الزػء الداقط 

ىى العشاصخ السكػنة  [الالعب –الذاشة  -الجمى  -الزػء ]ييا مغ الخمف، ومغ ثع تربح عشاصخ عم
 (ٓٗ( وىي تساثيل مخكبة عمى مصحشة خذب تجار بدخعة فتغيب شائفة وتبجو أخخى )لمعخض

 والتمخيرات لتذجيخاتا

  (ٜٔ) أغخاض الشاس ومخاداتيع 

 
 

 

 

 
 

 

 

 (:  ٕٕ)مجح الشاس لو أحػال وىي 

 إن كان بحق وبمغ السسجوح أسخى ذلظ ؼيو العجب فأفدج فزائمو

 إن كان بباشل فبمغو فدخه فقج صار مدخورا  بالكحب وىحا نقز شجيج

مغ ال ديغ لو 
 فال يعسل لآلخخة

مغ ال يخيج 
الخيخ وال األمغ 
وال الحق وىع 

 أىل الذخ

مغ يؤثخ 
الخسػل بيػاه 

عمى بعج  وإرادتو
 الريت

مغ ال يخيج السال 
كاألنبياء ومغ 

تالىع مغ الدىاد 
 والفالسفة

مغ يبغس 
المحات بصبعو 

ويدتشقز 
 شالبيا 

مغ يؤثخ 
الجيل 

عمى العمع 
كأكثخ 
 العامة
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 (ٖٗ) ثة أقدامالربخ عمى الجفاء يشقدع إلى ثال 
 
 

 

 

  (ٖ٘) عيػب مجالدة الشاس
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ( :ٕٕ)ذم الشاس لو أحػال وىي 

إن كان بحق وبمغ السحمػم كان سببا  إلى تجشبو ما يعاب عميو وىحا 
 حع عطيع ال يدىج ؼيو إال ناقز

إن كان بباشل فبمغو فربخ اكتدب فزال  زائجا  بالحمع والربخ وكان غانسا  حدشات مغ ذمو 
 بالباشل وىحا حع عطيع ال يدىج ؼيو إال مجشػن  

صبخ عسغ يقجر عميظ وال 
يحا ذل وميانة تقجر عميو ف

 وليذ مغ الفزائل 

صبخ عسغ تقجر عميو وال 
يقجر عميظ وىحا فزل وبخ 
 وىػ الحمع عمى الحؿيقة 

صبخ عسغ ال تقجر عميو 
وال يقجر عميظ وىحا فزل 

وفخض لسغ وقع مشو 
 عمى سبيل الغمط والػىمة 

االستخسال عشج األنذ باألسخار 
السيمكة القاتمة، التي لػال 
 السجالدة لع يبح بيا البائح

أي  مػاقعة الغمبة السيمكة في اآلخخة
محاولة مغالبتيع عمى أمػر قج تجمب 

 عقاب هللا تعالى 
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 (ٗٙ - ٓٗ) الثانيالجرس 

 اإلثخاء المغػي 

 الرفحة معشاىا الكمسة
 ٓٗ غصى غسخ
 ٓٗ بكدخ الذيغ ىػ الصخيق شعب

 ٔٗ أي مسمػل مشو اسع السفعػل مغ َبَخمَ  مبخوم بو 
 ٔٗ االستعجاد والتشبو التأىب
 ٔٗ د عغ احتياجات الشفذ واألىل ما زا الفزل

 ٖٗ الطُّمع والَغْرب اليزيسة
 ٖٗ ضعف وانكدار وتخاذل خػر
 ٖٗ فجػر وزنا عيخ

 ٖٗ الطمع الجػر
 ٖٗ تتباعج وتتخك تتجافى
 ٗٗ يعتاده ويتجخأ عميو  ُيزخي 
 ٘ٗ الػلػع الذجيج بالذئ  كمف
 ٘ٗ جيالة ِغخارة

 ٘ٗ اإلعخاض وعجم االىتسام اإلغزاء
 ٘ٗ  عدة الشفذ األنفة
 ٙٗ محػ وإزالة شسذ
 ٙٗ الكف والسشع القجع
 ٙٗ وزالسكغ  أخمج

 ٚٗ َغِزب مغ َشْيء وتألَّع وشقَّ عميو  امتعس
 ٚٗ السقابمة والسعاوضة السقارضة
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 ٚٗ الستسادي السدتذخي 
 ٛٗ الخدة والػضاعة ضعة
 ٛٗ استشكف واستحيا يتحمع
 ٛٗ ة السشالاآلمال العخيزة البعيج التيسع
 ٜٗ أخصاء وزالت عثخات
 ٜٗ أوبخو أي ألػمو بتػبيخ ُأَبكتو

 ٜٗ أنازع وأخاصع  أىارش
 ٜٗ محتقخ ومتشقز  زار  

 ٓ٘ ألقت عميو شعاعيا ما ذرت عميو الذسذ
 ٖ٘ العجو القائع عمى العجاوة العجو السشاصب
 ٖ٘  ضاىخ العجاوة العجو السكاشف

 ٖ٘ الغجر والخجاع الخب
 ٖ٘ شائخ صغيخ يذبو الحسام صاالق

 ٖ٘ جْشُذ َشْيخ مغ َفريَمة الُغخابّيات العقعق
 ٗ٘ كتسانو شيو
 ٗ٘ ماضيو ارتاد ومعشاه تخيخ بعشاية ارتج

 ٗ٘ باألذى ونكخان الجسيل ساِع عميظ
ُمػ  ٗ٘ ِنْديان الدُّ

 ٘٘  القػة االستزالع
 ٙ٘ الخجاع الغخر
 ٙ٘ مريبة وبالء نكبة

 ٙ٘ بالذئ تعّمق تشّذب
 ٚ٘ السؤلع السسس
 ٚ٘ ضعف وحسق ُسخف
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 ٛ٘ التزارب باألقجام التخكل 
 ٛ٘ المصع والزخب المصام
 ٛ٘ تكخار تخداد

 ٜ٘ أىل الصسع وجسع الغشائع أىل االستئثار واالستغشام
 ٜ٘ الذجة والسذقة التزخية

 ٜ٘ إسعاد تغبيط
 ٓٙ نحث نحس
 ٔٙ وال تحدن  ال تبتأس تأَس 

 ٔٙ يخبخه قويػؾف صجي
 ٔٙ عمسيع وقػميع ثؿف أىمظ 

 ٕٙ ْنتَبو إلى ما َيْجخي َحْػلو آِخح ا َحَحَرها تحّخز
 ٕٙ أىل ترشع السحبة أىل السمق

 ٕٙ الحسق والػباء الّشػاكة
 ٖٙ سػء األدب والخمق القحة
 ٖٙ القخب والسعاممة السحظ
 ٖٙ جاشت احتجم

 ٗٙ خبايا نفدي ساكشي وكامشي 
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 ػائج واالقتباساتالف

إنسا تأنذ الشفذ بالشفذ فأما الجدج فسدتثقل مبخوم مشو ودليل ذلظ استعجال السخء بجفغ جدج  -ٔ
    (ٔٗ) حبيبو إذا فارقتو نفدو وأسفو لحىاب الشفذ وإن كانت الجثة حاضخة بيغ يجيو

 (ٔٗ):لع أر إلبميذ أصيج وال أؾبح وال أحسق مغ كمستيغ ألقاىسا عمى ألدشة دعاتو  -ٕ

 إحجاىسا : اعتحار مغ أساء بأن فالنا  أساء قبمو

والثانية : استديال اإلندان أن يدئ اليػم ألنو قج أساء أمذ أو أن يدئ في وجو ما ألنو قج أساء 
 عخف وُيحسل وال ُيشكخفي غيخه .فقج صارت ىاتان الكمستان عحرا  مديمتيغ لمذخ ومجخمتيغ لو في حج ما يُ 

حيث تقجر عمى تػفيتو حقو في التحفع والتأىب )يعشي في مػضعو( واستعسل  استعسل سػء الطغ -ٖ
 (ٔٗحدغ الطغ حيث ال شاقة بظ عمى التحفع فتخبح راحة الشفذ )

مغ الحسق بحل الشفذ في السشع عغ الحقػق الػاجبات ِقبل اإلندان أو ِقبل غيخه وأحسق مغ ذلظ  -ٗ
 صمى هللا عميو وسمع "يأتي عمى الشاس زمان ال يجري قػم ال يجرون ؼيسا يبحلػن أنفديع قال رسػل هللا

  )رواه مدمع(القاتل ؼيع قتل وال السقتػل ؼيع قتل"

كل جػد كخم وفزل وليذ كل كخم وفزل جػدا  فالفزل أعع والجػد أخز إذ الحمع فزل وليذ  -٘
 (ٖٗجػدا  والفزل فخض زدت عميو نافمة )

 (ٗٗإىسال ساعة يفدج رياضة سشة ) -ٙ

ػار الفتشة ال َيِعقج )أي ال يشزج والسعشى أن الفتشة ليا بخيق ولكشو غيخ مكتسل فال يشبغي االغتخار ن -ٚ
 ( ٗٗببخيقيا()

أسخط ربو تعالى وغبغ عقمو أو ألع نفدو  لغ يشفع السخء اتباع الشاس في الباشل والفزػل إذا -ٛ
 (ٙٗوجدجه وتكمف مؤونة ال فائجة فييا )

فالبج مغ تفديخ الكالم حتى يتزح )انجرج ؼيو تحديغ القبيح وتقبيح الحدغ  إن الكالم إذا ُأجسل -ٜ
 (ٚٗ( )معشاه
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ألع السخء مسغ نال مشو مصبػع مجبػل في البذخ كميع لكغ يشبغي عجم إضيار الغزب والتخبط  -ٓٔ
 (ٚٗوالتييج والكالم برجق وبغيخ فحر وإن كان مؤلسا  )

 (ٜٗحيا أولى بو مغ تتبع عثخات الشاس )نطخ السخء في أمخ نفدو والتيسع بإصال -ٔٔ

 قال ابغ حدم رحسو هللا تعالى : ذمشي بعس مغ تعدف األمػر دون تحقيق بأني أضيع مالي -ٕٔ
وبيان ذلظ أني ال أضيع مشو إال ما كان في حفطو نقز ديشي أو إخالق عخضي أو إتعاب نفدي فإني 

ض مسا يزيع مغ ماليػلػ أنو كل ما ذرت عميو أرى الحي أحفع مغ ىحه الثالثة وإن قّل أجل في العػ 
 (ٜٗالذسذ )

أفزل نعع هللا تعالى عمى العبج أن يصبعو عمى العجل وحبو وعمى الحق وإيثاره وأما مغ شبع عمى  -ٖٔ
أن يرمح نفدو أو يقػم شباعو وليعمع أنو ال يفمح الجػر واستديالو وعمى الصمع واستخفافو فمييأس مغ 

 (ٓ٘حسػد )في ديغ وال في خمق م

مغ عيب حب الحكخ أنو يحبط األعسال إذا أحب عامميا أن يحكخ بيا فكاد يكػن شخكا  ألنو يعسل   -ٗٔ
 (ٓ٘لغيخ هللا تعالى وىػ يصسذ لبفزائل ألن صاحبو ال يكاد يفعل الخيخ حبا  لمخيخ لكغ ليحكخ بو )

في مجحظ مغ ذمظ بسا ليذ  أبَمغ  في ذمظ مغ مجحظ بسا ليذ ؼيظ ألنو نبو عمى نقرظ وأبَمغ   -٘ٔ
 (ٔ٘ؼيظ ألنو نبو عمى فزمظ ولقج انترخ لظ مغ نفدو بحلظ وباستيجافو إلى اإلنكار والالئسة )

 (ٔ٘لػ عمع الشاقز نقرو لكان كامال  ) -ٙٔ

 (ٔ٘ال يخمػ مخمػق مغ عيب فالدعيج مغ قمت عيػبو ودقت ) -ٚٔ

طغ فدبحان مغ رتب ذلظ لُيخَي اإلندان عجده أكثخ ما يكػن ما لع ُيطغ فالحدم ىػ التأىب لسا يُ  -ٛٔ
 (ٔ٘وافتقاره إلى خالقو هلالج لج)

 (ٕ٘استبقاك مغ عاتبظ وزىج ؼيظ مغ استيان بديئاتظ ) -ٜٔ

مغ شػى مغ إخػانظ سخه الحي يعشيظ دونظ أخػن لظ مسغ أفذى سخك فإنسا خانظ فقط ومغ شػى  -ٕٓ
 (ٕ٘سخه دونظ مشيع فقج خانظ واستخػنظ )

خغب ؼيسغ يدىج ؼيظ فتحرل عمى الخيبة والخدي وال تدىج ؼيسغ يخغب ؼيظ فإنو باب مغ أبػاب ال ت -ٕٔ
 (ٕ٘الطمع وتخك مقارضة اإلحدان وىحا قبيح )
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مغ امتحغ بأن يخالط الشاس فال يمق بػىسو كمو إلى مغ صحب وال يبت مشو إال عمى أنو عجو  -ٕٕ
ػانو وسػء معاممتيع مثمسا يتخقب مغ العجو مشاصب وال يربح كل غجاة إال وىػ متخقب مغ غجر إخ

 (ٖ٘فإن سمع مغ ذلظ هللف الحسج وإن كانت األخخى ألفي متأـبا  ولع يست ىسا ) السكاشف

شخيق الفػز في الجيغ والجنيا أن تكتع سخ كل مغ وثق بظ وأال تفذي إلى أحج مغ إخػانظ وال مغ  -ٖٕ
تفي لجسيع مغ لئتسشظ وال تأمغ أحجا  عمى شئ مغ وأن  غيخىع مغ سخك ما يسكشظ شيو بػجو مغ الػجػه

 (ٗ٘أمخك تذفق عميو إال لزخورة البج مشيا فارتج حيشئح  واجتيج وعمى هللا تعالى الكفاية )

وإن لع يعتسجك ابحل فزل مالظ وجاىظ لسغ سألظ أو لع يدألظ ولكل مغ احتاج إليظ وأمكشظ نفعو  -ٕٗ
 (ٗ٘عمى ذلظ مغ غيخ ربظ )بالخغبة وال تذعخ نفدظ انتطار مقارضة 

ال تبت إال عمى أن مغ أحدشت إليو أول مزخ بظ وساع عميظ فإن ذوي التخاكيب الخبيثة  -ٕ٘
 (ٗ٘في أعمى مغ أحػاليع )يبغزػن لذجة الحدج كل مغ أحدغ إلييع إذا رأوه 

ع عامل كل أحج في األنذ أحدغ معمسمة وأضسخ الدمػ عشو إن حمت بعس اآلفات التي تأتي م -ٕٙ
 (ٗ٘مخور األيام والميالي تعر مدالسا  مدتخيحا  )

ال تشرح عمى شخط القبػل وال تذفع عمى شخط اإلجابة وال تيب عمى شخط اإلثابة لكغ عمى  -ٕٚ
 (٘٘ة ما عميظ مغ الشريحة والذفاعة وبحل السعخوف )سبيل استعسال الفزل وتأدي

خ ويدخه ما يدخه فسغ سفا عغ ىحا فميذ حج الرجاقة ىػ أن يكػن السخء يدػؤه ما يدػؤه اآلخ -ٕٛ
وأقرى غايات الرجاقة التي ال مديج عمييا مغ شاركظ  صجيقا  وقج يكػن السخء صجيقا  لسغ ليذ صجيقو

 (٘٘) بشفدو ومالو لغيخ عمة تػجب ذلظ وآثخك عمى مغ سػاك 

ا نفعو سخ السخء ما ضخ اآلخخ ساء ذلظ اآلخخ أم سخه وأن يدخه محج الشريحة ىػ أن يدػء  -ٜٕ
 (٘٘اآلخخ أم ساءه فيحا شخط في الشريحة زائج عمى شخوط الرجاقة )

ليذ شيء مغ الفزائل أشبو بالخذائل مغ االستكثار مغ اإلخػان واألصجقاء ، فإن ذلظ فزيمة  -ٖٓ
 تامة متخكبة ؛ ألنيع ال يكتدبػن إال بالحمع ، والجػد ، والربخ ، والػفاء .. والعفة ... وتعميع العمع ،

 (٘٘) وبكل حالة محسػدة
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ليذ في الخذائل أشبو بالفزائل مغ محبة السجح ، ودليل ذلظ أنو في الػجو سخف مسغ يخضى  -ٖٔ
بو ، وقج جاء في األثخ في السجاحيغ ما جاء ، إال أنو قج يشتفع بو في اإلقرار عغ الذخ والتديج مغ 

 (ٚ٘) الخيخ ، وفي أن يخغب في ذلظ الخمق السسجوح مغ سسعو

بعس أنػاع الشريحة يذكل تسييده مغ الشسيسة ؛ ألن مغ سسع إندانا  يحم آخخ ضالسا  لو ، أو  -ٕٖ
يكيجه ضالسا  لو ؛ فكتع ذلظ عغ السقػل ؼيو والسكيج ، كان الكاتع لحلظ ضالسا  محمػما  ، ثع إن أعمسو بحلظ 

مغ األذى ؛ ؼيكػن ضالسا  لو ،  عمى وجيو كان ربسا قج ولج عمى الحام والكائج ما لع يبمغو استحقاقو بعج
وليذ مغ الحق أن يقتز مغ الطالع بأكثخ مغ قجر ضمسو ، فالتخمز مغ ىحا الباب صعب إال عمى 

 (ٚ٘) ذوي العقػل

الشريحة مختان: فاألولى: فخض وديانة . والثانية: تشبيو وتحكيخ . وأما الثالثة: فتػبيخ وتقخيع ،  -ٖٖ
ام ، الميع إال في معاني الجيانة ، فػاجب عمى السخء تخداد الشرح فييا وليذ وراء ذلظ إال التخكل والمص

رضي السشرػح أو سخط ، تأذى الشاصح بحلظ ، أو لع يتأذ. وإذا نرحت فانرح سخا  ال جيخا  ، 
وبتعخيس ال ترخيح ، إال أن ال يفيع السشرػح تعخيزظ ؛ فال بج مغ الترخيح. وال تشرح عمى شخط 

تعجيت ىحه الػجػه = فأنت ضالع ال ناصح ، وشالب شاعة ، وُمْمظ ال مؤدي حق أمانة القبػل مشظ ، فإذا 
 (ٜ٘) وُأخػة. وليذ ىحا حكع العقل ، وال حكع الرجاقة ، لكغ حكع األميخ مع رعيتو ، والديج مع عبيجه

عمى  ال تكمف صجيقظ إال مثل ما تبحل لو مغ نفدظ ، فإن شمبت أكثخ ، فأنت ضالع. وال تكدب إال -ٖٗ
 (ٜ٘) شخط الفقج . وال تتػل إال عمى شخط العدل ، وإال فأنت مزخ بشفدظ خبيث الديخة

مخوءة وال فزيمة بل ىػ ميانة وضعف مدامحة أىل االستئثار واالستغشام والتغافل ليػ ليذ  -ٖ٘
 عمى ذلظ الخمق السحمػم وتغبيط ليع بو وعػن ليع عمى ذلظ الفعل الدػءوتزخية ليع عمى التسادي 

 (ٜ٘وإنسا تكػن السدامخة مخوءة ألىل اإلنراف السبادريغ إلى اإلنراف واإليثار )

مغ أردت قزاء حاجتو بعج أن سألظ إياىا ، أو أردت ابتجاءه بقزائيا ، فال تعسل لو إال ما يخيج  -ٖٙ
و ومغ ىػ ال ما تخيج أنت ، و إال فأمدظ ، فإن تعجيت ىحا كشت مديئا  ال محدشا  ، ومدتحقا  لمػم مش

 (ٓٙ) غيخه ال لمذكخ ، ومقتزيا  لمعجاوة ال لمرجاقة

ال تشقل إلى صجيقظ ما يؤلع نفدو ، وال يشتفع بسعخفتو ؛ فيحا فعل األرذال . وال تكتسو ما يدتزخ   -ٖٚ
 (ٓٙ)بجيمو ، فيحا فعل أىل الذخ
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ويدسعيع  عميو ال يدخك أن تسجح بسا ليذ ؼيظ ، بل ليعطع غسظ بحلظ ؛ ألنو نقرظ يشبو الشاس  -ٖٛ
 (ٔٙ) إياه ، وسخخية مشظ وىدؤ بظ ، وال يخضى بيحا إال أحسق ضعيف العقل

ال تأس إن ذمست بسا ليذ ؼيظ ؛ بل افخح بو ، فإنو فزمظ يشبو الشاس عميو ، ولكغ افخح إذا  -ٜٖ
حم  كان ؼيظ ما تدتحق بو السجح ، وسػاء مجحت بو أو لع تسجح ، واحدن إذا كان ؼيظ ما تدتحق بو ال

 (ٔٙ) وسػاء ذمست بو أو لع تحم

مغ سسع قائال  يقػل في امخأة صجيقو قػل سػء ، فال يخبخه بحلظ أصال  ، ال سيسا إذا كان القائل  -ٓٗ
عيابة ، وقاعا  في الشاس سميط المدان ، أو دافع معخة عغ نفدو ، يخيج أن يكثخ أمثالو في الشاس ، 

ندان إال بالحق ، وقػل ىحا القائل ال يجري أحق ىػ أم باشل ، وىحا كثيخ مػجػد. وبالجسمة فال يحجث اإل 
 (ٔٙ) إال أنو في الجيانة عطيع

إذا نرحت ففي الخالء وبكالم ليغ ، وال تدشج سب َمغ تحجثو إلى غيخك ؛ فتكػن نساما  ، فإن  -ٔٗ
ش ا لََّعمَُّو َيَتَحكَُّخ َأْو خّذشت كالمظ في الشريحة ؛ فحلظ إغخاء وتشفيخ ، وقج قال هللا تعالى )َفُقػاَل َلُو  َقْػال  لَّيِّ

خوا( . وإن نرحت بذخط القبػل مشظ فأنت ضالع ، فِّ شَ َيْخَذٰى( وقال رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع )ال تُ 
 (ٖٙ) ولعمظ مخصئ في وجو نرحظ ؛ فتكػن مصالبا  بقبػل خصئظ ، وبتخك الرػاب

الجيل مشفعة عطيسة ، وىي أنو تػقج شبعي ، واحتجم لكل شيء فائجة ، ولقج انتفعت بسحظ أىل  -ٕٗ
خاشخي ، وحسي فكخي ، وتييج نذاشي ، فكان ذلظ سببا  إلى تػاليف لي عطيسة السشفعة ، ولػال 

 (ٖٙ) استثارتيع ساكشي ، واقتجاحيع كامشي ، ما انبعثت لتمظ التػاليف

ال سببا  لمقصيعة ، وإن ضغ أىل الجيل ال تراىخ إلى صجيق وال تبايعو ، فسا رأيشا ىحيغ العسميغ إ -ٖٗ
أن فييسا تأكيجا  لمرمة ؛ فميذ كحلظ ؛ ألن ىحيغ العقجيغ داعيان كل واحج إلى شمب حع نفدو ، 

والسؤثخون عمى أنفديع قميل ججا  ، فإذا اجتسع شمب كل امخيء حع نفدو ، وقعت السشازعة ، ومع 
 (ٗٙ) وقػعيا فداد السخوءة

 

 

      

 



  {ٔٛ} 
 

 لتمخيراتالتذجيخات وا

  *(ٖٗ - ٔٗحجود بعس األخالق )*

 حجه الحي ُيعخف بو الخمق
بحل الفزل كمو في وجػه البخ وأفزل ذلظ في الجار السحتاج وذي الخحع  الجػد

ومشع الفزل مغ ىحه الػجػه داخل  الفقيخ وذي الشعسة الحاـبة واألحزخ فاقة
الحم وما وضع وعمى قجر التقريخ والتػسع في ذلظ يكػن السجح و في البخل 

   في غيخ ىحه الػجػه فيػ تبحيخ وىػ محمػم
بحل الشفذ لمسػت عغ الجيغ والحخيع وعغ الجار السزصيج وعغ السدتجيخ  الذجاعة

السطمػم وعغ اليزيسة ضمسا  في السال والعخض وفي سائخ سبل الحق سػاء 
والتقريخ عسا ذكخنا جبغ وخػر وبحليا في عخض  قل مغ ُيعارض أو كثخ

 نيا تيػر وحسقالج
غس البرخ وجسيع الجػارح عغ األجدام التي ال تحل فسا عجا ذلظ فيػ عيخ  العفة 

 وما نقز حتى يسدظ عسا أحل هللا تعالى فيػ ضعف وعجد 
 إعصاء الػاجب مغ الشفذ وأخحه العجل 
 أخح الػاجب وعجم إعصائو الجػر
 شفذ لمغيخ مع القجرة إعصاء الحق مغ الشفذ شػاعية  والتجافي عغ حق ال الكخم

 بحل قػت اإلندان لسغ ىػ في أمذ الحاجة إليو وىحا خيخ مغ الجػد اإليثار
 (*ٕٗ*بيان حكع بعس األخالق والدمػكيات)

 

 

 
 

 الدخاء بسا ضمست ؼيو أو أخحتو بغيخ حقو ضمع مكخر والحم جداء ذلظ ال الحسج تشبيو :

بحل 
الػاجبات 

 فخض

بحل ما 
فزل عغ 

القػت 
 جػد

اإليثار عمى 
الشفذ مغ 

 فضل القػت

مشع 
الػاجبات 

 حخام

مشع ما 
فزل عغ 

 خلالقػت ب

 وشح

السشع مغ 
اإليثار ببعس 

 عذر القػت

مشع 
الشفذ أو 

األىل 
القػت أو 

بعزو 
نتن 

ورذالة 
 ومعصية 
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 *(٘ٗ)*عيػب في األخالق وعالجيا

 عالجو بالعي
تخك إضيار الغزب جسمة بالكالم والفعل والتخبط واالمتشاع مسا ال  كمف في الخضا وإفخاط في العزب

    )يخى ابغ حدم رحسو هللا أن تخك الخضا لؤم(يحل مغ االنترار
)يخى ابغ حدم رحسو هللا أن تخكيا  حاإلمداك عسا ُيغزب السسازَ  دعابة غالبة

  (مغ االنغالق ومزاـيا  لمكبخ
مشاضخة العقل بسا يعخفو مغ عيػب الشفذ واحتقار قجر الشفذ  عجب شجيج

  جسمة واستعسال التػاضع
حخكات تػلجت مغ غخارة الربا 

  وضعف اإلغزاء
 قرخ الشفذ عمى تخكيا

 اإلمداك ؼيو عسا ال يحل مغ الجيانة  محبة في بعج الريت والغمبة
  خ ؾبحو  الشطخ إلى عػاقب ذلظ ؼيطي إفخاط في األنفة

 محاولة شيو وستخه وغمبتو عمى إضيار جسيع نتائجو حقج مفخط
وليذ عيبا  عمى إشالقو إال إذا أدى براحبو إلى ما ال يحل في  سػءالطغ

 الجيانة أو ما يؿبح في السعاممة وإال فيػ حدم والحدم أفزل
 تشبيو ىام

 تعالى وأعان عمى مقاومتيسا وأعان بمصفو ومشيا عيبان قج ستخىسا هللا* قال ابغ حدم رحسو هللا تعالى :
عمييسا فحىب أحجىسا ألبتة وهلل الحسج وكأن الدعادة كانت مػكمة بي فإذا الح مشو شالع قرجت شسدو 

وشاولشي الثاني مشيسا فكان إذا ثارت مشو مجوده نبزت عخوقو ؼيكاد يطيخ ثع يدخ هللا تعالى قجعو 
بغ حدم رحسو هللا تعالى العالج ولع يحكخ العيبيغ وىحا مغ )ذكخ ا بزخوب مغ لصفو تعالى حتى أخمج

 تسام ستخ العبج عمى نفدو إذا ستخه هللا تعالى(

 

 



  {ٕٓ} 
 

 (ٛٗ):مغ أحج وجييغ ال ثالث ليسا يخمػالشائل مشي ال *قال ابغ حدم رحسو هللا تعالى 

 

 

 

 

 

 

 *(ٕٙ)الشاس في أخالقيع عمى سبع مخاتب*

 

 

 

 

 

 

 

 

 كاذبا   صادقا  فال يخمػ مغ أحج ثالثة أوجو

عجل هللا لي االنترار مشو 
عمى لدان نفدو بأن نبو 

ن ندب إلّي ما عمى فزمي بأ
 أنا مشو بخئ العخض

عابشي بعيب فّي 
عمى الحؿيقة فشفدي 

 أحق بالمػم مشو 

عابشي بسا يطغ أنو 
عيب وليذ عيبا  فقج 

 كفاني جيمو شأنو 

يكػن محل ثقة 
وأمانة فيحا أسػأ 

الشاس حالة وكفى 
 بو سقػشا  وضعة

سجح مغ ي
في الػجو 

حم في يو 
 السغيب

وىحه صفة 
أىل الشفاق 

مغ 

حم في مغ ي
                 السذيج

والسغيب وىحه 
صفة أىل 

الدالشة 
 والػقاحة

سجح في مغ ي
الػجو 

وىحه  والسغيب
صفة أىل 
 سعالسمق والص

حم في مغ ي
 السذيج

سجح في يو 
 السغيب

وىحه صفة 
 أىل الدخف

سدظ مغ ي 
عغ السجح 

والحم في 
 السذاىجة

في  يسجحو 
 السغيب

وهذه صفة 
 أهل الفضل

    يسدظ مغ
 في السذيج

ويحمػن في 
وىحه  السغيب

صفة العيابيغ 
البخآء مغ 

 الشفاق

يسدظ مغ 
عغ 

السجح و 
الحم في 
السذيج 
 والسغيب

وىحه 
صفة أىل 

 الدالمة
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 (ٖٛ - ٘ٙ) الثالثالجرس 

 اإلثخاء المغػي 

 الرفحة معشاىا الكمسة
 ٘ٙ عالمتيا رسسيا 
 ٘ٙ والسعاوضة السقابمة السقارضة
 ٘ٙ انقصاعيا  انحداميا

 ٘ٙ القخب الدلفة
 ٘ٙ  السشاصخة السؤازرة
 ٙٙ السعانقة التعشيق
 ٙٙ أفجخ أعيخ
 ٙٙ الحشيغ والذػق العارم الشدوع

 ٚٙ ضيخ وبجا الح
 ٚٙ كخم وجػد سخاوة
 ٜٙ الشديان الدمػ
 ٓٚ ُمداَعجة، َمَجد، إْسَعاف، َعْػن  الشججة
 ٓٚ ِعدَّة َنْفذ األنفة

 ٓٚ الطمع وضياع الحق االىتزام
 ٓٚ  عدة الشفذ األنفة

 ٓٚ خصػاتيا درج السحبة
 ٔٚ حسق وغباء بمو

 ٕٚ جسال وحدغ وبياء صباحة
 ٕٚ وحدغ( الححق والمباقة )جسال الفخاىة

 ٕٚ ِكَداٌء ُمَخصٌَّط ُيْمَتَحُف بو  بخد



  {ٕٕ} 
 

 ٖٚ كثخة وتفخق وأنػاع أشتات
 ٖٚ سائخ عمى رجميو  راجل 
 ٖٚ بال فخش فػقو عخيا  
 ٖٚ يخكب خمفو يخدف
األنثى مغ أوالد السعيد والغشع مغ حيغ الػالدة  العشاق

 إلى تسام الحػل
ٖٚ 

 ٗٚ الدائج عغ الحاجة الفزل
 ٗٚ زب والسخاصسةالغ المجاج

 ٗٚ تعمق بو  نذب ؼيو 
 ٘ٚ ضعف العقل والحسق الدخف
 ٘ٚ كثخة الكالم بالخصأ والباشل َىَحر 
 ٘ٚ السَجاراة: الساليشة والسالشفة مجاريغ
ما يطَيخ عمى اإِلندان مغ َوقار، ما يكػن  الخزانة

 عميو مغ َمْػِؾف  خال  مغ الَسْدح.
ٚٙ 

 ٙٚ تفزل جاد
 ٙٚ تربخ  يتجمج
 ٛٚ احتقار ميانة
 ٓٛ ْعتخاف بالحَّْنب وَتحّدخ وَأَسف عميوا الشجامة
 ٓٛ شةعاِؾبة تكػن عادة  َوخيسة غيخ َحدَ  مػبة

 ٓٛ الستدع والسفخ مشجوحة
 ٔٛ االقتجاء االتداء

 ٔٛ َأبجى استياء  بتقصيب الجبيغ حخد
 ٔٛ االحتخام التحذيع
 ٕٛ يتعاىج بيغ حيغ وآخخ  يتخػل 



  {ٕٖ} 
 

 ئج واالقتباساتالفػا

لسحبة كميا جشذ واحج ورسسيا أنيا الخغبة في السحبػب وكخاىة مشافختو والخغبة في السقارضة ا -ٔ
مشو بالسحبة وإنسا قجر الشاس أنيا تختمف مغ أجل إختالف األغخاض فييا وإنسا اختمفت األغخاض مغ 

 عد وجل وؼيو ولؤلتفاق عمى أجل إختالف األشساع وتدايجىا وضعفيا أو انحداميا فتكػن السحبة هلل
بعس السصالب ولؤلب واالبغ والقخابة والرجيق ولمدمصان ولحات الفخاش ولمسحدغ ولمسأمػل ولمسعذػق 

فيحا كمو جشذ ، واحج اختمفت أنػاعو كسا وصفت لظ عمى قجر الصسع ؼيسا يشال مغ السحبػب فمحلظ 
 (٘ٙ) اختمفت وجػه السحبة

الحطػة مشو والخفعة لجيو والدلفة عشجه إذا لع تصسع في أكثخ وىحه  أدنى أشساع السحبة مسغ تحب -ٕ
غاية أشساع السحبيغ هلل عد وجل. ثع يديج الصسع في السجالدة ثع في السحادثة والسػازرة وىحه أشساع 

السخء في سمصانو وصجيقو وذوي رحسو ، وأقرى أشساع السحب مسغ يحب السخالصة باألعزاء إذا رجا 
السحب السفخط السحبة في ذات فخاشو يخغب في جساعيا عمى ىيئات شتى وفي أماكغ  ذلظ ولحلظ تجج

مختمفة ليدتكثخ مغ االترال ، ويجخل في ىحا الباب السالمدة بالجدج والتقبيل وقج يقع بعس ىحا 
 (٘ٙ)الصسع في األب في ولجه فيتعجى إلى التقبيل والتعشيق 

فالصسع إذا  أصل لكل ذل ولكل ىع وىػ خمق سػء  ألحػالالصسع سبب إلى كل ىع حتى في األمػال وا -ٖ
 (ٚٙ) ذميع .وضجه نداىة الشفذ وىحه صفة فاضمة مخكبة مغ الشججة والجػد والعجل والفيع

 (ٜٙ) إذا دعا السحب في الدمػ. فإجابتو مزسػنة ودعػتو مجابة -ٗ

قو في مػاصمتو تبعة مغ هللا الدعيج في السحبة ىػ مغ ابتمي بسغ يقجر أن يمقي عميو قفمو وال تمح -٘
 (ٜٙ) عد وجل وال مالمة مغ الشاس

 (ٜٙإذا ارتفعت الغيخة فأيقغ بارتفاع السحبة ) -ٙ

الغيخة خمق فاضل متخكب مغ الشججة والعجل ألن مغ عجل كخه أن يتعجى إلى حخمة غيخه وإن يتعجى  -ٚ
 (ٓٚ)ىتزام ة تحجث األنفة مغ االغيخه إلى حخمتو ومغ كانت الشججة شبعا  لو حجثت ؼيو عدة ومغ العد 



  {ٕٗ} 
 

التمػن السحمػم ىػ التشقل مغ زي متكمف ال معشى لو إلى زي آخخ مثمو في التكمف وفي أنو ال  -ٛ
معشى لو ومغ حال ال معشى ليا إلى حال ال معشى ليا بال سبب يػجب ذلظ ، وأما مغ استعسل مغ الدي 

تاج إليو فيحا عيغ مغ عيػن العقل والحكسة ما أمكشو مسا بو إليو حاجة وتخك التديج مسا ال يح
  (ٖٚ)وىحا ضاىخ في أحػال الشبي صمى هللا عميو وسمع( )كبيخ

الثبات الحي ىػ صحة العقج والثبات الحي ىػ المجاج مذتبيان اشتباىا  ال يفخق بيشيسا إال عارف  -ٜ
عمو الفاعل نرخا  لسا نذب بكيؽية األخالق. والفخق بيشيسا أن المجاج ىػ ما كان عمى الباشل أو ما ف

ؼيو وقج الح لو فداده أو لع يمح لو صػابو وال فداده وىحا محمػم وضجه اإلنراف ، وأما الثبات الحي 
ىػ صحة العقج فإنسا يكػن عمى الحق أو عمى ما اعتقجه السخء حقا  ما لع يمح لو باشمو وىحا محسػد 

 (ٗٚ) وضجه االضصخاب

والفزائل. وىحا الحج يشصػي ؼيو اجتشاب السعاصي والخذائل. وقج نز  حج العقل استعسال الصاعات -ٓٔ
هللا تعالى في غيخ مػضع مغ كتابو عمى أن مغ عراه ال يعقل. قال هللا تعالى حاكيا  عغ قػم : } َوَقاُلػا 

ِعيِخ { ثع قال هللا تعالى مرج قا ليع : }َفاْعَتَخُفػا ِبَحْنِبِيْع َلْػ ُكشَّا َنْدَسُع َأْو َنْعِقُل َما ُكشَّا ِفي َأْصَحاِب الدَّ
ِعيِخ{ ا أِلَْصَحاِب الدَّ  (ٗٚ) َفُدْحق 

حج الحسق استعسال السعاصي والخذائل. وأما التعجي وقحف الحجارة والتخميط في القػل فإنسا ىػ  -ٔٔ
 جشػن ومخار ىائج. وأما الحسق فيػ ضج العقل وىسا ما بيشا آنفا  وال واسصة بيغ العقل والحسق إال

 (٘ٚ) الدخف

حج الدخف ىػ العسل والقػل بسا ال يحتاج إليو في ديغ وال دنيا وال حسيج خمق مسا ليذ معرية  -ٕٔ
 (٘ٚ) وال شاعة وال عػنا  عمييسا وال فزيمة وال رذيمة مؤذية ولكشو مغ ىحر القػل وفزػل العسل

الستػدد مغ باشل أو غيخه أو إحكام أمخ الجنيا والتػدد إلى الشاس بسا وافقيع وصمحت عميو حال  -ٖٔ
عيب أو ما عجاه والتحيل في إنساء السال وبعج الرػت وتدبيب الجاه بكل ما أمكغ مغ معرية ورذيمة 

ولقج كان الحيغ صجقيع هللا في أنيع ال يعقمػن وأخبخنا ، بأنيع ال يعقمػن سائديغ لجنياىع  ليذ عقال  



  {ٕ٘} 
 

يع. لكغ ىحا الخمق يدسى الجىاء وضجه العقل ، مثسخيغ ألمػاليع مجاريغ لسمػكيع حافطيغ لخياست
 (٘ٚ) والدالمة 

الػفاء مخكب مغ العجل والجػد والشججة ألن الػفي رأى مغ الجػر أن ال يقارض مغ وثق بو أو مغ  -ٗٔ
أحدغ إليو فعجل في ذلظ ، ورأى أن يدسح بعاجل يقتزيو لو عجم الػفاء مغ الحع فجاد في ذلظ ورأى 

 (ٙٚ) مغ عاؾبة الػفاء فذجع في ذلظ أن يتجمج لسا يتػقع

أصػل و أصػل الفزائل كميا أربعة عشيا تتخكب كل فزيمة وىي: العجل والفيع والشججة والجػد  -٘ٔ
 (ٙٚ) الخذائل كميا أربعة عشيا تتخكب كل رذيمة وىي : الجػر والجيل والجبغ والذح

 (ٚٚ) بخالشداىة في الشفذ فزيمة تخكبت مغ الشججة والجػد وكحلظ الر -ٙٔ

والحدج متػلج عغ الخغبة والخغبة متػلجة عغ  الحخص متػلج عغ الصسع والصسع متػلج عغ الحدج -ٚٔ
ويتػلج مغ الحخص رذائل عطيسة مشيا الحل والدخقة والغرب والدنا والقتل والعذق  الجػر والذح والجيل

وإنسا فخقشا بيغ الحخص  واليع بالفقخ ، والسدألة لسا بأيجي الشاس تتػلج ؼيسا بيغ الحخص والصسع
 (ٚٚ) والصسع ألن الحخص ىػ بإضيار ما استكغ في الشفذ مغ الصسع

مغ جاء إليظ بباشل رجع مغ عشجك بحق وذلظ أن مغ نقل إليظ كحبا  عغ إندان حخك شبعظ  -ٛٔ
 (ٛٚ) فأجبتو فخجع عشظ بحق فتحفع مغ ىحا وال تجب إال عغ كالم صح عشجك عغ قائمو

غ الكحب وما ضشظ بعيب يكػن الكفخ نػعا  مغ أنػاعو فكل كفخ كحب فالكحب جشذ ال شيء أؾبح م -ٜٔ
الكحب متػلج مغ الجػر والجبغ والجيل ألن الجبغ يػلج ميانة الشفذ والكحاب مييغ و والكفخ نػع تحتو 

 (ٛٚ) الشفذ بعيج عغ عدتيا السحسػدة

 (ٜٚ) قج شال ىع مغ غاضو الحقل -ٕٓ

جىسا : في غاية السجح واآلخخ : في غاية الحم وىسا مصخح الجنيا ثشان عطست راحتيسا :أحا -ٕٔ
 (ٜٚ)ومصخح الحياء



  {ٕٙ} 
 

مغ عجيب تجبيخ هللا عد وجل لمعالع أن كل شيء اشتجت الحاجة إليو كان ذلظ أىػن لو وتأمل  -ٕٕ
ذلظ في الساء فسا فػقو. وكل شيء اشتج الغشى عشو كان ذلظ أعد لو وتأمل في الياقػت األحسخ فسا 

 (ٜٚ) ودون

الشاس ؼيسا يعانػنو كالساشي في الفالة كمسا قصع أرضا  بجت لو أرضػن وكمسا قزى السخء سببا   -ٖٕ
 (ٜٚ) حجثت لو أسباب

صجق مغ قال: إن العاقل معحب في الجنيا. وصجق مغ قال إنو فييا مدتخيح . فأما تعبو فؽيسا  -ٕٗ
شو مغ إضيار الحق وأما راحتو فسغ كل ما ييتع يخى مغ انتذار الباشل وغمبة دولتو وبسا يحال بيشو وبي

 (ٓٛ) بو سائخالشاس مغ فزػل الجنيا.

ياك ومػافقة الجميذ الديء ومداعجة أىل زمانظ ؼيسا يزخك في أخخاك أو في دنياك وإن قل إ -ٕ٘
 فإنظ ال تدتفيج بحلظ إال الشجامة حيث ال يشفعظ الشجم ولغ يحسجك مغ ساعجتو بل يذست بظ. وأقل ما في

ذلظ وىػ السزسػن أنو ال يبالي بدػء عاقبتظ وفداد مغبتظ ، وإياك ومخالفة الجميذ ومعارضة أىل 
زمانظ ؼيسا ال يزخك في دنياك وال في أخخاك. وإن قل فإنظ تدتفيج بحلظ األذى والسشافخة والعجاوة وربسا 

 (ٓٛ) أدى ذلظ إلى السصالبة والزخر العطيع دون مشفعة أصال  

في وعع أىل الجيل والسعاصي والخذائل واجب فسغ وعع بالجفاء واالكفيخار  ملسو هيلع هللا ىلصلشبي االتداء با -ٕٙ
وصار في أكثخ األمخ مغخيا  لمسػعػظ بالتسادي عمى أمخه لجاجا  وحخدا   ملسو هيلع هللا ىلصفقج أخصأ وتعجى شخيقتو 

مذيخ  نوومغايطة لمػاعع الجافي ؼيكػن في وعطو مديئا  ال محدشا  ، ومغ وعع ببذخ وتبدع وليغ وكأ
أي ومخبخ عغ غيخ السػعػظ بسا يدتفتح مغ السػعػظ فحلظ أبمغ وأنجع في السػعطة. فإن لع يتقبل ، بخ 

فميشتقل إلى السػعطة بالتحذيع وفي الخالء فإن لع يقبل ففي حزخة مغ يدتحي مشو السػعػظ فيحا أدب 
 هللا في أمخه بالقػل والميغ 

ػعطة لكغ كان يقػل : }ما بال أقػام يفعمػن ال يػاجو بالس ملسو هيلع هللا ىلصكان : في السػعطة ملسو هيلع هللا ىلص ىجي الشبي  -ٕٚ
الخفق ، وأمخ بالتيديخ ونيى عغ التشفيخ ، وكان يتخػل بالسػعطة خػف  عمىملسو هيلع هللا ىلصكحا{ ، وقج أثشى 

 (ٔٛ)السمل
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فإنسا تجب في حج مغ حجود هللا تعالى فال ليغ في ذلظ لمقادر  )يقرج في الػعع(الغمصة والذجة  -ٕٛ
 (ٕٛ) عمى إقامة الحج خاصة

مسا يشجع في الػعع أيزا  الثشاء بحزخة السديء عمى مغ فعل خالف فعمو فيحا داعية إلى عسل  -ٜٕ
الخيخ. وليحا يجب أن تؤرخ الفزائل والخذائل ليشفخ سامعيا عغ القبيح السأثػر عغ غيخه ويخغب في 

 (ٕٛ)الحدغ السشقػل عسغ تقجمو ويتعع بسا سمف.

فاسجة ال يحرمػن مشيا إال عمى إتعاب الشفذ عاجال  ثع  مغ عجائب الجنيا قػم غمبت عمييع آمال -ٖٓ
اليع واإلثع آجال  كسغ يتسشى غالء األقػات التي في غالئيا ىالك الشاس ، وكسغ يتسشى بعس األمػر 

التي فييا الزخر لغيخه وإن كانت لو فييا مشفعة فإن تأميمو ما يؤمل مغ ذلظ اليعجل لو ذلظ قبل وقتو 
ا ليذ في عمع هللا تعالى تكػنو ، فمػ تسشى الخيخ والخخاء لتعجل األجخ والخاحة وال يأتيو مغ ذلظ بس

 (ٖٛ) والفزيمة ولع يتعب نفدو شخفة عيغ فسا فػقيا فاعجبػا لفداد ىحه األخالق بال مشفعة

 التذجيخات والتمخيرات

 ( :ٓٚدرج السحبة خسدة وىي)

 

وىػ أن يتسثل الشاضخ صػرة السشطػر إليو حدشة أو يدتحدغ 
 أخالقو وىحا يجخل في باب الترادق

 وىػ رغبة الشاضخ في السشطػر إليو وفي قخبو

 وىػ الػحذة إليو إذا غاب

 وىػ غمبة شغل البال بو وىحا ىػ العذق

وىػ امتشاع الشػم واألكل والذخب وربسا أدى ذلظ إلى السخض 
 والتػسػس وربسا السػت 

 االستحدان

 الذػف

 اإلعجاب بو

 األلفة

 الَكَمف
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 الخوعة

بياء األعزاء الطاىخة مع 
 جسال فييا 

 القػام

 جسال كل صفة عمى حجتيا

 الحالوة

رقة السحاسغ ولصف الحخكات 
 وخفة اإلشارات وقبػل الشفذ

 السالحة

 اجتساع شئ فذئ مسا ذكخنا

 الحدغ 

ليذ لو في المغة اسع يعبخ عشو لكشو محدػس في 
الشفػس باتفاق وىػ بخد مكدػ عمى الػجو وإشخاق 

 يديتسيل القمػب نحػه  

 (ٛٚ)أقدام الشاس في الكالم 

واضع الكالم في 
مػضعو وىحا أعد 
 مغ الكبخيت األحسخ

مغ يتكمع ناصخا  لسا وقع في 
نفدو أنو حق ودافعا  لسا تػىع 

أنو باشل غيخ محقق لصمب 
 الحؿيقة لكغ لجاجا  ؼيسا التدم

مغ ال يبالي ؼيسا أنفق 
كالمو فيتكمع غيخ محقق 
 نرخ حق وال إنكار باشل

  ( :ٕٚصباحة الرػر وأنػاعيا)
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 (ٙٔٔ - ٗٛ) الخابعالجرس 

 ي اإلثخاء المغػ 

 الرفحة معشاىا الكمسة
 ٗٛ مػافقة وتيديخ  تأتي

 ٘ٛ يقاس يػاَزن 
 ٚٛ كثخة  فخط

 ٛٛ تدعج تغتبط
 ٜٛ  بؿية ُمدكة
 ٜٛ الصير الشدق 

 ٜٛ يذارك ويساثل يداىع 
 ٜٓ مفخدىا ُتبع وىػ اسع لسمظ اليسغ التبابعة
 ٜٓ بقايا غبَّخات
 ٜٓ تججىع َتمَفيع
 ٜٓ حسقى نػكى
بغيخ ندب صحيحلج وُ  َشَجةُولج لغيخ رَ   ٜٔ 
 ٕٜ فػض إلى ومكغ خّػل
 ٕٜ خجم َخَػل
 ٕٜ  ضالع حائف

 ٕٜ الطمع التعدف
 ٕٜ سػء معاممة السسمػكيغ كةمَ سػء السَ 
 ٕٜ يتباىى ويفتخخ يتبجح
 ٕٜ سحق فخك
ػاب)ِكْبخ وَصَمف التيو  ٖٜ (َضالل وُعجول عغ الرَّ
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 ٖٜ جفاعحساسة شجيجة، ُمخوءة، غيخة وان الشخػة
 ٖٜ  يتعاضع ويتكبخ  يشتخي
 ٖٜ شمب وتكميف اقتزاء
 ٜٗ أصيل ذو ندب عخيق ُمعخق 
وُن الخديُذ، َأو الخديُء مغ كلِّ شيء   رذل  ٜٗ الجُّ

 ٜٗ قميل السال مػيل
 ٜٗ محتقخ ميتزع
 ٜ٘ تػصل   تدبب
 ٜ٘ تدمل وانتذخ سخى 

 ٜ٘ الجائع التام  السجشػن السصبق
َباِب وىػ جسع كيل  الكيػل   ٜ٘ َمْغ َتَجاَوَز ِسغَّ الذَّ
 ٜ٘ العيابػن  العّيارون 

 ٜٙ أنفع وأكثخ فائجة  أنجع
 ٜٙ  التعارك السيارشة

 ٜٙ خفي ومدتتخ كسيغ
 ٜٚ أىل التحلل والتػدد أىل السمق

 ٜٚ ادعاء الفقخ التفاقخ
 ٜٚ الغشى اليدار
 ٜٜ الشعع األيادي
 ٜٜ ندانالحخمات والسخاد أىل اإل  الُحُخم

 ٓٓٔ يخدخ ويشقز يغبغ عقمو
 ٓٓٔ  كتسان شي

 ٓٓٔ جمب الخيبة والذظ االستخابة
 ٔٓٔ الحسق الُخخق 
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 ٕٓٔ احتخز  تحفع مشو
 ٖٓٔ الذخسة الزارية

 ٖٓٔ استجارة كخية
 ٖٓٔ الدالت واليفػات العثخات
 ٗٓٔ يتسادى َيزخى 

 ٘ٓٔ إيجار كخاء
 ٘ٓٔ أشجىع تساديا   أوغل الشاس فييا 

 ٘ٓٔ األحقاد ومفخدىا سخيسة الدخائع
 ٘ٓٔ يخاشخ يغخر

 ٛٓٔ السدتقبل السدتأنف
 ٛٓٔ ِإْخَفاُؤُه في الشَّْفذِ  استبصان الربخ

 ٛٓٔ السريبة  الخزية
 ٛٓٔ قميل الربخ جدوع الشفذ 

 ٛٓٔ الساضي الدالف
 ٜٓٔ مَشع بالُقػَّة، َزَجخ، رَدع قسع
 ٜٓٔ َقْصع ا، عمى اإلشالق ألبتة

 ٓٔٔ  ضيخ األرض وسصحيا  أديع األرض 
 ٓٔٔ انسحى دثخ 

 ٔٔٔ االىتسام واالنذغال التيسع بأمػره 
 ٔٔٔ ييمظ يػتغ

 ٗٔٔ مغ يخيج تعجيد غيخه السعّشت
 ٗٔٔ ّف وأقمع عشوك ندع عغ 
 ٗٔٔ رغب ؼيو ندع إلى 
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 الفػائج واالقتباسات 

فزائمو فميفتر ما ؼيو مغ األخالق الجنيئة فإن مغ امتحغ بالعجب فميفكخ في عيػبو فإن أعجب ب -ٔ
خفيت عميو عيػبو جسمة حتى يطغ أنو ال عيب ؼيو فميعمع أن مريبتو إلى األبج وأنو ألتع الشاس نقرا  

وأول ذلظ أنو ضعيف العقل جاىل وال عيب أشج مغ ىحيغ ألن العاقل  وأعطسيع عيػبا  وأضعفيع تسييدا  
وسعى في قسعيا واألحسق ىػ الحي يجيل عيػب نفدو إما لقمة عمسو ىػ مغ ميد عيػب نفدو فغالبيا 

 (ٗٛ) وتسييده وضعف فكختو وإما ألنو يقجر أن عيػبو خرال وىحا أشج عيب في األرض

الشصق بعيػب الشاس عيب كبيخ ال يدػغ أصال . والػاجب اجتشابو إال في نريحة مغ يتػقع عميو  -ٕ
 (٘ٛ)بكيت السعجب فقط في وجيو ال خمف ضيخه األذى بسجاخمة السعيب أو عمى سبيل ت

اعمع أن كثيخا  مغ أىل الحخص عمى العمع يججون في القخاءة واإلكباب عمى الجروس والصمب ثع ال  -ٖ
بة مغ هللا  يخزقػن مشو حطا . فميعمع ذو العمع أنو لػ كان باإلكباب وحجه لكان غيخه فػقو فرح أنو مـػ

ما ىحا إال مػضع تػاضع وشكخ هلل تعالى واستدادة مغ نعسو واستعاذة تعالى فأي مكان لمعجب ىا ىشا! 
 (ٙٛ) مغ سمبيا

إن استحقخت عيػبظ ففكخ فييا لػ ضيخت إلى الشاس وتسثل إشالعيع عمييا فحيشئح تخجل وتعخف  -ٗ
 (ٜٛ) قجر نقرظ إن كانت لظ ُمدكة مغ تسييد

شعع بالتعاصي عمى واىبيا تعالى وبأن تجعل ارحع مغ مشع ما ُمِشحَت وال تتعخض لدوال ما بظ مغ ال -٘
بظ خرمة أو حقا  فتقجر أنظ أنظ استغشيت عغ عرستو فتيمظ عاجال  و آجال    (ٜٛ) لشفدظ ؼيسا ـو

أقخب الشاس مغ أفزل خمق هللا تعالى ومسغ  ملسو هيلع هللا ىلصقج كان ابغ نػح وأبػ إبخاـيع وأبػ ليب عع الشبي  -ٙ
قج كان ؼيسغ ولج لغيخ رشجة مغ الغاية في رياسة الجنيا الذخف كمو في اتباعيع فسا انتفعػا بحلظ. و 

في مثل ىحا  خهكدياد وأبي مدمع ومغ كان نياية في الفزل عمى الحؿيقة كبعس مغ ُنِجمُّو عغ ذك
 (ٜٔ) الفرل مسغ يتقخب إلى هللا تعالى بحبو واالقتجاء بحسيج آثاره

أو رعية يجالن عمى خداسة الشفذ  التعدف وسػء السمكة لسغ خػلظ هللا تعالى أمخه مغ رقيق -ٚ
ودناءة اليسة وضعف العقل ألن العاقل الخؼيع الشفذ العالي اليسة إنسا يغمب أكفاءه في القػة ونطخاءه 

في السشعة ، وأما االستصالة عمى مغ ال يسكشو السعارضة فدقػط في الصبع ورذالة في الشفذ والخمق 
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تبجح بقتل جخذ أو بقتل بخغػث،أو بفخك قسمة، و حدبظ وعجد وميانة. ومغ فعل ذلظ فيػ بسشدلة مغ ي
 (ٕٜ) بيحا ضعة و خداسة

رياضة األنفذ أصعب مغ رياضة اأُلْسِج ألن اأُلْسج إذا ُسِجشت في البيػت التي تتخح ليا السمػك أمغ  -ٛ
 (ٕٜ) شخىا والشفذ وإن سجشت لع يؤمغ شخىا

ة والتعالي وىحه أسساء واقعة عمى معان متقاربة. لعجب أصل يتفخع عشو التيو والدىػ والكبخ والشخػ ا -ٜ
ولحلظ صعب الفخق بيشيا عمى أكثخ الشاس. فقج يكػن العجب لفزيمة في السعجب ضاىخة فسغ معجب 
بعمسو ؼيكفيخ ويتعالى عمى الشاس ومغ معجب بعسمو فيختفع ومغ معجب بخأيو فيدىػ عمى غيخه ومغ 

 (ٖٜ) الو فيتكبخ ويتشخيمعجب بشدبو فيتيو ومغ معجب بجاىو وعمػ ح

أقل مخاتب العجب أن تخاه يتػفخ عغ الزحظ في مػاضع الزحظ وعغ خفة الحخكات وعغ الكالم  -ٓٔ
إال ؼيسا ال بج لو مغ أمػر دنياه. وعيب ىحا أقل مغ عيب غيخه ولػ فعل ىحه األفاعيل عمى سبيل 

جه ولكغ إنسا يفعل ذلظ احتقارا  لمشاس االقترار عمى الػاجبات وتخك الفزػل لكان ذلظ فزال  ومػجبا  لحس
 (ٖٜ) وإعجابا  بشفدو فحرل لو بحلظ استحقاق الحم ، و}إنسا األعسال بالشيات ولكل امخئ ما نػى{

ج يكػن العجب لغيخ معشى ولغيخ فزيمة في السعجب وىحا مغ عجيب ما يقع في ىحا الباب وىػ ق -ٔٔ
 (ٜٗ)في الشداء وؼيسغ عقمو قخيب مغ عقػليغ مغ الخجالشيء يدسيو عامتشا "التستخك" وكثيخا  ما نخاه 

 (ٜٙ) وبالجسمة فكمسا نقز العقل تػىع صاحبو أنو أوفخ الشاس عقال  وأكسل تسييدا  

إياك واالمتجاح فإن كل مغ يدسعظ ال يرجقظ وإن كشت صادقا  بل يجعل ما سسع مشظ مغ ذلظ في  -ٕٔ
عل أىل السمق وضعة الشفػس ، وإياك وذم أحج ال أول معايبظ ، وإياك ومجح أحج في وجيو فإنو ف

بحزختو وال في مغيبو فمظ في إصالح نفدظ شغل .وإياك والتفاقخ فإنظ ال تحرل مغ ذلظ إال عمى 
تكحيبظ أو احتقار مغ يدسعظ وال مشفعة لظ في ذلظ أصال  إال كفخ نعسة ربظ تعالى أو شكػاه إلى مغ ال 

فإنظ ال تديج عمى إشساع الدامع ؼيسا عشجك وال تدد عمى شكخ هللا يخحسظ ، وإياك ووصف نفدظ باليدار 
 (ٜٚ) تعالى وذكخ فقخك إليو وغشاك عسغ دونو فإن ىحا يكدبظ الجاللة والخاحة مغ الصسع ؼيسا عشجك

مغ سبب لمشاس الصسع ؼيسا عشجه لع يحرل إال عمى أن يبحلو ليع وال غاية ليحا أو يسشعيع  -ٖٔ
 (ٜٚج)يدألظ فيػ أكخم وأوجب لمحسأن تعصي أحجا  شيئا  فميكغ ذلظ مشظ قبل أن يعادونو فإذا أردت ؼ
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إن الحكيع ال تشفعو حكستو عشج الخبيث الصبع بل يطشو خبيثا  مثمو وقج شاىجت أقػاما  ذوي شبائع  -ٗٔ
ػ رديئة وقج ترػر في أنفديع الخبيثة أن الشاس كميع عمى مثل شبائعيع ال يرجقػن أصال  بأن أحجا  ى
سالع مغ رذائميع بػجو مغ الػجػه وىحا أسػء ما يكػن مغ فداد الصبع ، والبعج عغ الفزل والخيخ. 

 (ٜٛ) ومغ كانت ىحه صفتو ال تخجى لو معافاة أبجا  وباهلل تعالى التػفيق

العجل حرغ يمجأ إليو كل خائف وذلظ أنظ تخى الطالع وغيخ الطالع إذا رأى مغ يخيج ضمسو دعا إلى  -٘ٔ
ل وأنكخ الطمع حيشئح وذمو وال تخى أحجا  يحم العجل. فسغ كان العجل في شبعو فيػ ساكغ في ذلظ العج

 (ٜٛ) الحرغ الحريغ

الستيانة نػع مغ أنػاع الخيانة إذ قج يخػنظ مغ ال يدتييغ بظ ومغ استيان بظ فقج خانظ ا -ٙٔ
 (ٜٛ) االنراف فكل مدتييغ خائغ وليذ كل خائغ مدتييشا  

غ فييسا ما يؿبح في غيخىسا : وىسا السعاتبة واالعتحار فإنو يحدغ فييسا تعجيج ن يحدحاال  -ٚٔ
 (ٜٜ) األيادي وذكخ اإلحدان وذلظ غاية الؿبح في ما عجا ىاتيغ الحالتيغ

ال عيب عمى مغ مال بصبعو إلى بعس الؿبائح ولػ أنو أشج العيػب وأعطع الخذائل ما لع يطيخه  -ٛٔ
حسج مسغ أعانو شبعو عمى الفزائل وال تكػن مغالبة الصبع الفاسج إال عغ بقػل أو فعل بل يكاد يكػن أ

 (ٜٜ) قػة عقل فاضل

لعخض أعد عمى الكخيع مغ السال. يشبغي لمكخيع أن يرػن جدسو بسالو ويرػن نفدو بجدسو ا -ٜٔ
 (ٜٜ) ويرػن عخضو بشفدو ويرػن ديشو بعخضو وال يرػن بجيشو شيئا  أصال  

فإنو يحتػي عمى جسيع  ملسو هيلع هللا ىلصائل فميعتسج عمى ما أمخه هللا والخسػل مغ جيل معخفة الفز -ٕٓ
 (ٓٓٔ)الفزائل

رب مخػف كان التحخز مشو سبب وقػعو. ورب سخ كانت السبالغة في شيو سبب انتذاره. ورب  -ٕٔ
 (ٓٓٔ) إعخاض أبمغ في االستخابة مغ إدامة الشطخ. وأصل ذلظ كمو اإلفخاط الخارج عغ حج االعتجال

وسيصة بيغ اإلفخاط والتفخيط فكال الصخفيغ محمػم والفزيمة بيشيسا محسػدة حاشا العقل لفزيمة ا -ٕٕ
 (ٔٓٔ)فإنو ال إفخاط ؼيو

 (ٔٓٔ)الخصأ في الحدم خيخ مغ الخصأ في التزييع  -ٖٕ



  {ٖ٘} 
 

 (ٔٓٔ)مغ العجائب أن الفزائل مدتحدشة ومدتثقمة والخذائل مدتؿبحة ومدتخفة  -ٕٗ

 (ٔٓٔ)دو مكان خرسو فإنو يمػح لو وجو تعدفو مغ أراد اإلنراف فميتػىع نف -ٕ٘

 (ٔٓٔ)حج الحدم معخفة الرجيق مغ العجو وغاية الخخق والزعف جيل العجو مغ الرجيق -ٕٙ

ال تدمع عجوك لطمع وال تطمسو وساو في ذلظ بيشو وبيغ الرجيق وتحفع مشو وإياك وتقخيبو وإعالء  -ٕٚ
  (ٕٓٔ)قجره فإن ىحا مغ فعل الشػكى

ى بيغ عجوه وصجيقو في التقخيب والخفعة فمع يدد عمى أن زىج الشاس في مػدتو وسيل مغ ساو  -ٕٛ
عمييع عجاوتو ولع يدد عمى استخفاف عجوه لو وتسكشو مغ مقاتمو وإفداد صجيقو عمى نفدو وإلحاقو 

 (ٕٓٔ)بجسمة أعجائو 

شيع الشػكى الحيغ غاية الخيخ أن يدمع عجوك مغ ضمسظ ومغ تخكظ إياه لمطمع وأما تقخيبو فسغ  -ٜٕ 
قج قخب مشيع التمف ، وغاية الذخ أن اليدمع صجيقظ مغ ضمسظ وأما إبعاده فسغ فعل مغ ال عقل لو 

 (ٕٓٔ)ومغ كتب عميو الذقاء 

كع شاىجنا مسغ أىمكو كالمو ولع نخ قط أحجا  وال بمغشا أنو أىمكو سكػتو فال تتكمع إال بسا يقخبظ  -ٖٓ
 (ٕٓٔ) مغ خالقظ فإن خفت ضالسا  فاسكت

 (ٖٓٔ)قمسا رأيت أمخا  أمكغ فُزيِّع إال وفات فمع يسكغ بعج  -ٖٔ

جاء اإلندان بالشاس أعطع فمحغ اإلندان في دىخه كثيخة وأعطسيا محشتو بأىل نػعو مغ اإلنذ  -ٕٖ
مغ دائو بالدباع الكمبة واألفاعي الزارية ألن التحفع مغ كل ما ذكخنا مسكغ وال يسكغ التحفع مغ 

 (ٖٓٔ) اإلنذ أصال  

كل مغ غمبت عميو شبيعة ما فإنو وإن بمغ الغاية مغ الحدم والححر مرخوع إذا كػيج مغ  -ٖٖ
 (ٗٓٔ)قبميا

كثخة الخيب تعمع صاحبيا الكحب لكثخة ضخورتو إلى االعتحار بالكحب ؼيزخى عميو  -ٖٗ
 (ٗٓٔ)ويدتديمو

و إن وقع في كحبة أو ىع أعجل الذيػد عمى السصبػع عمى الرجق وجُيو لطيػر االستخابة عمي -ٖ٘
 ( ٗٓٔ)بيا. وأعجل الذيػد عمى الكحاب لدانو الضصخابو ونقس بعس كالمو بعزا  



  {ٖٙ} 
 

 (ٗٓٔ)السريبة في الرجيق الشاكث أعطع مغ السريبة بو -ٖٙ

أشج الشاس استعطاما  لمعيػب بمدانو ىػ أشجىع استدياال  ليا بفعمو ويتبيغ ذلظ في مدافيات  -ٖٚ
 (ٗٓٔ)األرذال البالغيغ غاية الخذالة مغ الرشاعات الخديدة مغ الخجال والشداء  أىل البحاء ومذاتسات

المقاء يحىب بالدخائع فكأن نطخ العيغ لمعيغ يرمح القمػب فال يدؤك التقاء صجيقظ بعجوك فإن  -ٖٛ
 (٘ٓٔ) ذلظ يفتخ أمخه عشجه

الما  لمشفذ اليع، لمفقج مغ أشج األشياء عمى الشاس الخػف واليع والسخض والفقخ وأشجىا كميا إي -ٜٖ
السحبػب وتػقع السكخوه ثع السخض ثع الخػف ثع الفقخ. ودليل ذلظ أن الفقخ يدتعجل ليصخد بو الخػف 
فيبحل السخء مالو كمو ليأمغ والخػف والفقخ يدتعجالن ليصخد بيسا ألع السخض ؼيغخر اإلندان في شمب 

شج تيقشو بو لػ بحل مالو كمو ويدمع ويفيق.والخػف الرحة ويبحل مالو فييا إذا أشفق مغ السػت ويػد ع
يدتديل ليصخد بو اليع ؼيغخر السخء بشفدو ليصخد عشيا اليع ، وأشج األمخاض كميا ألسا  وجع مالزم في 

عزػ ما بعيشو. وأما الشفػس الكخيسة فالحل عشجىا أشج مغ كل ما ذكخنا وىػ أسيل السخػفات عشج ذوي 
 (٘ٓٔ) الشفػس المئيسة

يشبغي لمعاقل أن ال يحكع بسا يبجو لو مغ استخحام الباكي الستطمع وتذكيو وشجة تمػيو وتقمبو  -ٓٗ
ورأيت بعس  و الطالع السعتجي السفخط الطمع .وبكائو. فقج وقفت مغ بعس مغ يفعل ىحا عمى يقيغ أن

ق الشطخ أنو السطمػميغ ساكغ الكالم معجوم التذكي مطيخا  لقمة السباالة ؼيدبق إلى نفذ مغ ال يحق
ضالع وىحا مكان يشبغي التثبت ؼيو ومغالبة ميل الشفذ جسمة وأن ال يسيل السخء مع الرفة التي ذكخنا وال 

 (ٚٓٔ)عمييا ولكغ يقرج اإلنراف بسا يػجبو الحق عمى الدػاء

 (ٚٓٔ) األخالق أن الغفمة محمػمة وإن استعساليا محسػدمغ عجائب  -ٔٗ

االعتجال ىػ أن يكػن السخء جدوع الشفذ صبػر الجدج بسعشى أنو ال يطيخ في وجيو وال في  -ٕٗ
 (ٛٓٔ)جػارحو شيء مغ دالئل الجدع 

يشبغي أن يخغب اإلندان العاقل في االستكثار مغ الفزائل وأعسال البخ التي يدتحق مغ ىي ؼيو  -ٖٗ
شاء الحدغ والسجح وحسيج الرفة. فيي التي تقخبو مغ بارئو تعالى وتجعمو محكػرا  الحكخ الجسيل والث

 (ٔٔٔ) عشجه عد وجل الحكخ الحي يشفعو ويحرل عمى بقاء فائجتو وال يبيج أبج األبج وباهلل تعالى التػفيق



  {ٖٚ} 
 

شكخ السشعع فخض واجب وإنسا ذلظ بالسقارضة لو بسثل ما أحدغ فأكثخ ثع بالتيسع بأمػره وبالتأتي  -ٗٗ
بحدغ الجفاع عشو ثع بالػفاء لو حيا  وميتا  ولسغ يترل بو مغ ساقة وأىل كحلظ؛ ثع بالتسادي عمى وده 

رجق وشي مداويو ما دمت حيا  وتػريث ذلظ عؿبظ وأىل ودك ، وليذ مغ ونريحتو ونذخ محاسشو بال
الذكخ عػنو عمى اآلثام وتخك نريحتو ؼيسا يػتغ بو ديشو ودنياه بل مغ عاون مغ أحدغ إليو عمى 

وأيزا  فإن إحدان هللا تعالى وإنعامو عمى كل حال  باشل فقج غذو وكفخ إحدانو وضمسو وجحج إنعامو
 (ٔٔٔ) غ نعسة كل مشعع دونو عد وجلأعطع وأقجم وأىشأ م

ذا حزخت مجمذ عمع فال يكغ حزػرك إال حزػر مدتديج عمسا  وأجخا  ال حزػر مدتغغ بسا إ -٘ٗ
 (ٖٔٔ) عشجك شالبا  عثخة تذيعيا أو غخيبة تذشعيا فيحه أفعال األرذال الحيغ ال يفمحػن في العمع أبجا  

ون حتى إذا تراون في مغ اكتفى بقميمو عغ كثيخ ما عشجك فقج ساواك في الغشى ولػ أنظ قار  -ٙٗ
الكدب عسا تذخه أنت إليو فقج حرل أغشى مشظ بكثيخ ، ومغ تخفع عسا تخزع إليو مغ أمػر الجنيا 

 (٘ٔٔ)فيػ أعد مشظ بكثيخ

فخض عمى الشاس تعمع الخيخ والعسل بو فسغ جسع األمخيغ فقج استػفى الفزيمتيغ معا  ومغ عمسو  -ٚٗ
لعسل بو فخمط عسال  صالحا  وآخخ سيئا  وىػ خيخ مغ ولع يعسل بو فقج أحدغ في التعميع وأساء في تخك ا

آخخ لع يعمسو ولع يعسل بو وىحا الحي ال خيخ ؼيو أمثل حاال  وأقل ذما  مغ آخخ يشيى عغ تعمع الخيخ 
ويرج عشو ، ولػ لع يشو عغ الذخ إال مغ ليذ ؼيو مشو شيء وال أمخ بالخيخ إال مغ استػعبو لسا نيى 

وحدبظ بسغ أدى رأيو إلى ىحا فدادا  وسػء شبع وذم حال وباهلل  ملسو هيلع هللا ىلصعج الشبي أحج عغ شخ وال أمخ بخيخ ب
 (٘ٔٔ) تعالى التػفيق

 عار عميظ إذا فعمت عطيع----ال تشو عغ خمق وتأتي مثمو قال أبػ األسػد الجؤلي : -ٛٗ

 فإذا انتيت عشو فأنت حكيع----وابجأ بشفدظ فانييا عغ غييا                     

 فع التعميعبالعمع مشظ ويش-----فيشاك يقبل إن وعطت ويقتجى                    

قال أبػ دمحم : إن أبا األسػد إنسا قرج باإلنكار السجيء بسا نيي عشو السخء وإنو يتزاعف ؾبحو مشو 
وال يطغ بأبي مع نييو عشو فقج أحدغ كسا قال هللا تعالى: }َأَتْأُمُخوَن الشَّاَس ِباْلِبخِّ َوَتشَدْػَن َأنُفَدُكْع{ 

لشيي عغ الخمق السحمػم فشحغ نعيحه باهلل مغ ىحا فيػ فعل األسػد إال ىحا. وأما أن يكػن نيى عغ ا
 (ٙٔٔ) مغ ال خيخ ؼيو
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وقج صح عغ الحدغ أنو سسع إندانا  يقػل: ال يجب أن يشيى عغ الذخ إال مغ ال يفعمو فقال  -ٜٗ
قال أبػ دمحم :  الحدغ: ود إبميذ لػ ضفخ مشا بيحه حتى ال يشيى أحج عغ مشكخ وال يأمخ بسعخوف .

لشا آنفا  جعمشا هللا مسغ يػفق لفعل الخيخ والعسل بو ومسغ يبرخ رشج نفدو فسا صجق الحدغ وىػ قػ 
 (ٙٔٔ) آميغ رب العالسيغ ملسو هيلع هللا ىلصأحج إال لو عيػب إذا نطخىا شغمتو عغ غيخه وتػفانا عمى سشة دمحم 

 التذجيخات والتمخيرات

 (ٖٜ -ٙٛ)عالج الُعجب

  العالج داء اإلعجاب
 التي تحل بالخاشخ أضاليل األماني أفكار الدػء و التفكخ في  اإلعجاب بالعقل
 التفكخ في الدقصات وما حجث بخالف التقجيخ  اإلعجاب بالخأي

 التفكخ في السعاصي وفي التقريخ  اإلعجاب بالعسل 
بة مغ هللا مجخدة  اإلعجاب بالعمع   اإلقخار بأن العمع مـػ

 مرارف ىحه الذجاعةالتفكخ ؼيسغ ىػ أشجع والتفكخ في  اإلعجاب بالذجاعة
 التفكخ في السخالفيغ واألنجاد والشطخاء اإلعجاب بالجاه في الجنيا

 الشطخ في كل ساقط خديذ األغشى مشظ  اإلعجاب بالسال
 التفكخ في عػاقب ذلظ مسا ندتحي مغ إثباتو  اإلعجاب بالحدغ
 التفكخ في ذم األعجاء اإلعجاب بالسجح

 ال فائجة لو أصال  في دنيا وال آخخة العمع بأن ذلظ اإلعجاب بالشدب 
اإلعجاب بالػالدة مغ 

 الفزالء
العمع بأنو ما أخمى اليج مغ فزميع إن لع يكغ السخء فاضال  وما أقل 

 مشفعتيع في الجنيا واآلخخة إن لع يكغ السخء محدشا  
تزاعف سقػط مغ ىحا فعمو لعجد العقل عغ مقاومة ما ؼيو مغ  االمتجاح

 بحق فكيف باالمتجاح بالكحب العجب إن كان 
 التفكخ في أن البغل والحسار والثػر أقػى وأحسل لؤلثقال اإلعجاب بقػة الجدع

 العمع أن الكمب واألرنب يتفػقان في ىحا الباب اإلعجاب بالخفة
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 (ٖٔٔ)الػاجب فعمو في مجالذ العمع

ُتخاجع مخاجعة العالع 
 :وصفة ذلظ 

معارضة الجػاب بسا 
 يشقزو نقزا  بيشا  

تدأل سؤال الستعمع 
 :فتحرل عمى 

األربع محاسغ الدابقة 
 واستدادة العمع

تدكت سكػت الجيال 
 :فتحرل عمى 

أجخ الشية والثشاء عميظ بقمة 
الفزػل وكخم السجالدة 

 ومػدة مغ ُتجالذ

عجم اإلؾبال عميو إؾبال السرجق بو 
السدتحدغ لو إال بعج عمسظ برحة 

 كالمو ببخىان قاشع

مقابمة الذيخ مقابمة السغاضبة 
 الباعثة عمى السغالبة 

خمقا )سؤال السعّشت ومخاجعة السكابخ
(سػء ودليالن عمى قمة الجيغ  

اإلؾبال عمى الذيخ إؾبال سالع القمب 
 عغ الشداع عشو والشدوع إليو  

 (ٗٔٔ) عمعلا ذلاجم يف تار ػ طحم
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