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AGô````````¨dG QQódG٥
المقدمة

احلمـد هللا والصـالة والسـالم عىل رسـول اهللا، وعـىل آله وصحبـه ومن اتبـع هداه، 
وبعد:

ملا ابتعد الناس كثريا عن حال سـلفنا الصالح؛ علام وعمال.. سـلوكا ومنهاجا.. كان 
فوه لنا من تراث وأدب، ينري  لزاما علينا أن نقف ونسـتخرج من بطون كتبهم وما خلّ
الطريق ويسـتنهض اهلمم، سـيام يف اجلانب الرتبوي الذي نحن بأمس احلاجة إليه، يف 

دنيا املاديات وكثرة املغريات وانكباب الناس عىل الشهوات.
ومن تلك الكتب النافعة، التي حوت عبارات جامعة، وفقرات ماتعة؛ كتاب " روضة 
العقـالء ونزهـة الفضالء" لإلمـام العالمة احلافـظ أبو حاتم حممد ابن حبان البسـتي 
(ت:٣٥٤هــ )، صاحـب الكتب املشـهورة منها كتاب: صحيح ابن حبان املسـمى" 
املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع"، قال عنه احلاكم كام يف السري: كان ابن حبان 

من أوعية العلم يف الفقه، واللغة، واحلديث، والوعظ، ومن عقالء الرجال.
اع من العاملَ يغرتون  عَ يقـول ابـن حبان يف مقدمة كتابه الذي بني أيدينا: فلـام رأيت الرُّ
بأفعاهلـم، واهلمجَ من الناسِ يقتدون بأمثاهلم، دعاين ذلك إىل تصنيف كتاب خفيف، 
يشتمل متضمنه عىل معنى لطيف، مما حيتاج إليه العقالء يف أيامهم، من معرفة األحوال 
رة لذوي احلجى عند حرضهتم، وكاملعني ألوىل النُّهى عند  يف أوقاهتم، ليكون كالتذكِ
ُ به أقرانه، واحلافظ لـه أترابه، يكون النديـمَ الصادق للعاقل يف  غيبتهـم، يفوق العـاملِ
صَّ به من حيب من إخوانه، مل يفتقده  اخللوات، واملؤنس احلافظَ له يف الفلوات، إن خَ

من ديوانه، وإن استبدَّ به دون أوليائه ، فاق به عىل نظرائه.(١)
اعتمـدت يف كتاب " روضة العقالء " عىل طبعة مطبعة السـنة املحمدية (١٣٦٨هـ- 
١٩٤٩م )(٢)، وقمت بانتقاء واختيار بعض العبارات النفيسـة واملقوالت املهمة البن 
حبان أو من نقل عنهم، دون ذكر السند لسهولة الوصول واالستفادة من تلك الدرر، 

مع وضع عناوين تناسب كل مقولة أو فقرة.
١- روضة العقالء ونزهة الفضالء ص٥١.

٢- الطبعة بتحقيق وتصحيح حممد حمي الدين عبد احلميد، حممد عبد الرزاق محزة، حممد حامد الفقي.
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يف حالـة ذكـر العبارة دون نسـبتها لقائل، هـذا يعني أهنا مـن كالم املصنف أيب حاتم 
ابـن حبان رمحـه اهللا، كام قمت بوضع فقـرة حتت عنوان " الدرر الغـراء مما قلَّ ودلّ " 
للمقـوالت القصرية التي ال تتجاوز السـطر الواحد ذات الـدالالت الكبرية، وفقرة

شعر. أو  مجلة  أو  عبارة  لكل  الصفحة  رقم  ذكر  شعرا" مع  قيل  مما  الغراء  " الدرر 

أيمن الشعبان
املرشف العام عىل موقع سمت نت
@aiman_alshaban
٧- ذي القعدة- ١٤٣٤هـ

٢٠١٣/٩/١٣م



AGô````````¨dG QQódG٧
AÓ¡÷G äÉLQOh AÉgódG ÖJGôe

: مارد،  الرجـل إذا دخل يف أول حد الدهاء قِيلَ له: شـيطان، فـإذا عتا يف الطغيان قِيلَ
: عفريت.  : عبقري، فإذا مجع إىل خبثه شدة رش قِيلَ فإذا زاد عىل ذلك قِيلَ

وكذلـك اجلاهـل، يقال لـه يف أول درجته: املائق، ثم الرقيع، ثـم األنوك، ثم األمحق. 
ص١٦-١٧.

πLôdG ≈£© oj Ée ÒN

 : الَ : فإن مل يكن؟ قَ : غريزة عقل، قِيلَ الَ ا أعطى الرجل؟ قَ ا خري مَ قِيلَ البن املبارك: مَ
 : الَ : فـإن مل يكن؟ قَ : أخ صالح يستشـريه، قِيلَ الَ : فإن مل يكـن؟ قَ أدب حسـن، قِيـلَ

: موت عاجل. ص١٧. الَ : فإن مل يكن؟ قَ صمت طويل، قِيلَ
π≤©dG äƒb º nμ p◊G

م، فكام أن األجساد متوت عند فقد الطعام  قوت األجساد املطاعم، وقوت العقل احلِكَ
والرشاب، كذلك العقول: إذا فقدت قوهتا من احلكمة ماتت. ص١٨.

Üƒ∏≤dG AGhO π≤©dG

ية املجتهدين، وبذر حراثة اآلخرة، وتاج املؤمن يف الدنيا،  طِ العقـل دواء القلـوب، ومَ
ته يف وقوع النوائب، ومن عدم العقل مل يزده السلطان عزا، وال املال يرفعه قدرا،  دَّ وعُ
ا جيـد من لذة دنيـاه، فكام أن أشـد الزمانة اجلهل،  ـن أخراه، مَ قـلَ ملـن أغفله عَ وال عَ

كذلك أشد الفاقة عدم العقل. ص١٩.
ˆG iƒ≤J ™e ójó°S oπ≤Y AÉ«°TC’G ™ØfCG

 . هُ تَ يْ أَ ءٍ رَ ْ ـنِ يشَ سَ ينِ بِأَحْ ْ ربِ ا: أَخْ رً هْ رَ دَ مَّ بِ عَ رَ نَ الْعَ لٍ مِ جُ يَانَ لِرَ ـفْ ةُ بْنُ أَيبِ سُ يَ اوِ عَ الَ مُ قَ
. ص١٩. ةِ رَ بِ اآلخِ لَ طَ ِ، وَ  اهللاَّ وَ عَ تَقْ ، مَ ةٌ وءَ رُ لِبَ بِهِ مُ لٌ طُ قْ : عَ الَ قَ

¬LƒdG ø°ùM øe ™ØfCG π≤©dG ø°ùM

نَ عقله وقبح وجهه، فقد أفقد فضائل نفسه قبائح وجهه، ومن حسن وجهه  سُ من حَ
ن وجهه نقائص نفسه. ص٢١. اسِ َ وقل عقله، فقد أذهب حمَ
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πª©dG º∏©dG AÉ°†àbG

كـام ال ينفـع االجتهـاد بغري توفيـق، وال اجلامل بغري حـالوة، وال الـرسور بغري أمن، 
كذلك ال ينفع العقل بغري ورع، وال احلفظ بغري عمل. ص٢١.

GóMCG ô≤ëà°ùJ ’

العاقل ال يستحقر أحدا؛ ألن من استحقر السلطان أفسد دنياه، ومن استحقر األتقياء 
أهلك دينه، ومن اسـتحقر اإلخوان أفنى مروءته، ومن استحقر العام أذهب صيانته. 

ص٢٢.
¬°ùØf Üƒ«Y ±ôY øe πbÉ©dG

هِ حماسن  يْ لَ هِ عيب نفسه، خفيت عَ يْ لَ هِ عيب نفسه؛ ألن من خفي عَ يْ لَ العاقل ال خيفى عَ
ن عيبه من  هِ عيبه، ألنه ليس بمقلع عَ يْ لَ غريه، وإن من أشـد العقوبة للمرء، أن خيفى عَ

مل يعرفه، وليس بنائل حماسن الناس من مل يعرفها. ص٢٢.
√ôªY πMGôe ‘ πbÉ©dG äÉeÓY

العاقـل يكـون حسـن املأخذ يف صغره، صحيـح االعتبار يف صباه، حسـن العفة عند 
َ الشـامئل يف شـبابه، ذا الرأي واحلزم يف كهولته، يضع نفسـه دون غايته  يضِ إدراكه، رَ

برتوة(١). ص٢٢-٢٣.
AÉ«°TCG áKÓK ÖæŒ πbÉ©∏d »¨Ñæj

الواجـب عـىل العاقل أن جيتنب أشـياء ثالثة، فإهنا أرسع يف إفسـاد العقل من النار يف 
ج: االستغراق يف الضحك، وكثرة التمني، وسوء التثبت. ص٢٣. وسَ يَبِيس العَ

√OhóM ±ô©j ø ne πbÉ©dG

يْهِ، وال  لَ دُ إال بام يقدر عَ ا ال يطيق، وال يسـعى إال ملا يدرك، وال يَعِ العاقل ال يتكلف مَ
ناء(٢)، وال  ا عنده مـن الغَ ا يسـتفيد، وال يطلب مـن اجلزاء إال بقدر مَ ينفـق إال بقدر مَ

هِ نفعه منه. ص٢٣. يْ لَ يفرح بام نال، إال بام أجد عَ
١- الرتوة: اخلطوة.

ناء: النفع. ٢- الغَ



AGô````````¨dG QQódG٩
πbÉ©dG äÉØ°U øe

ال تـكاد تر عاقـال إال موقرا للرؤسـاء، ناصحا لألقران، مواتيـا لإلخوان، متحرزا 
مـن األعداء، غري حاسـد لألصحاب، وال خمادع لألحبـاب، وال يتحرش باألرشار، 
هُ يف الفاقـة، وال ينقاد للهـو، وال جيمح يف الغضب،  وال يبخـل يف الغنـى، وال يَرشَ
 ،ا ال جيد، وال يكتنز إذا وجد، وال يدخل يف دعو وال يمرح يف الوالية، وال يتمنى مَ
اء، وال يُديلِ بحجة حتى ير قاضيا، وال يشـكو الوجع إال عند من  رَ وال يشـارك يف مِ

يرجو عنده الربء. ص٢٤.
¬«a ¢ù«d ÉÃ ∑ÒZ ìó“ ’

مـن مـدح رجال بام ليـس فيه، فقد بالـغ يف هجائه، ومن قبـل املدح بـام مل يفعله، فقد 
استهدف للسخرية. ص٢٤.

πb ¿EGh ºæ¨e πbÉ©∏d ´Éªà°S’G

كالم العاقل وإن كان نزرا(١) حظوة عظيمة، كام أن مقارفة املأثم، وإن كان نزرا مصيبة 
جليلة. ص٢٤.

πbÉ©dG ≈∏Y ÖLGƒdG

الواجب عىل العاقل: أن يكون حسن السمت، طويل الصمت، فإن ذلك من أخالق 
األنبياء، كام أن سوء السمت وترك الصمت من شيم األشقياء. ص٢٥.

È°üdGh π≤©∏d π«ªL ¬«Ñ°ûJ

لو أن العقل شـجرة، لكانت من أحسن الشجر، كام أن الصرب لو كان ثمرة، لكان من 
أكرم الثمر. ص٢٦.

äÉªŸG ó©H ÉŸ äÉ◊É°üdG øe OhõJ

قال احلسـن: إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم، وعند املوت تلقون اخلرب، فخذوا 
مما عندكم ملا بعدكم. ص٢٩.

١- نزرا: قليال.



AGô````````¨dG QQódG ١٠
ÉãÑN GPEG Éª¡æe åÑNCG ’h ÉHÉW GPEG ¿É°ù∏dGh Ö∏≤dG øe Ö«WCG ’

، فذبح  : كان لقامن عبدا حبشيا نجارا، فأمره سيده أن يذبح شاةً الَ ن خالد الربعي، قَ عَ
تني يف الشاة، فأتاه باللسان والقلب، ثم مكث أياما،  ضغَ شاة، فقال له: ائتني بأطيب مُ
فقال:اذبح شـاة، فذبح، فقال له: ائتني بأخبث مضغتني يف الشـاة، فألقى إليه اللسان 
والقلب، فقال له سيده: قلت لك حني ذبحت الشاة: ائتني بأطيب مضغتني يف الشاة، 
فأتيتني باللسان والقلب، ثم قلت لك اآلن حني ذبحتَ الشاة:ائتني بأخبث مضغتني 
يف الشاة، فألقيت اللسان والقلب؟ فقال: إنه ال أطيب منهام إذا طابا، وال أخبث منهام 

إذا خبثا. ص٢٩-٣٠.
?¬dGƒMCG πbÉ©dG ôHój ∞«c

عَب  العاقل يدبر أحواله بصحة الورع، ويميض أسبابه بلزوم التقو، ألن ذلك أول شُ
العقل، وليس إليه سبيل إال بصالح القلب. ص٣١.
äƒŸG ó©H ÉŸ ó©à°SG

: كيف حال من  ـالَ يد، كيف أنت؟ وكيـف حالك؟ قَ ـعِ ـالَ رجل للحسـن: يا أبا سَ قَ
ا يصنع به؟ ص٣٣. أمسى وأصبح ينتظر املوت، وال يدري مَ

ÚWÓ°ùdG ÜGƒHCG øY OÉ©àH’G »°†à≤j º∏©dG

ا أقبح بالعامل يؤتى إىل بابه، فيقال: أين العامل؟ فيقال: عند  يقول الفضيل بْن عياض: مَ
ا للعامل وما للقايض؟ وما للعامل وما لألمري؟  األمري، أين العامل؟ فيقال: عند القايض، مَ

ينبغي للعامل أن يكون يف مسجده يقرأ يف مصحفه !ص٣٥.
º∏©dG Ö∏£H ÊCÉàdG

، اطلبوه بسـكينة  يقـول الشـعبي: يا طـالب العلم، ال تطلبـوا العلم بسـفاهةٍ وطيشٍ
ووقارٍ وتؤدة. ص٣٥.



AGô````````¨dG QQódG١١
¬JGòd ’ √Ò¨d Oƒ°ü≤e º∏©dG

العاقل ال يبيع حظ آخرته بام قصد يف العلم، ملا يناله من حطام هذه الدنيا، ألن العلم 
ليس القصد فيه نفسه دون غريه، ألن املبتغى من األشياء كلها نفعها ال نفسها، والعلم 
ـن نفعه، مل ينتفع بنفسـه، وكان كالـذي يأكل وال  ونفـع العلم شـيئان، فمن أغىض عَ

يشبع، والعلم له أول وآخر. ص٣٦.
πª©dG º∏©dG AÉ°†àbG

ونَ  تَّى تَكُ ًا، حَ املِ مِ عَ لْ ونُ بِالْعِ ال تَكُ ، وَ امً لِّ تَعَ ونَ مُ تَّى تَكُ ًا حَ املِ ونُ عَ :ال تَكُ اءِ دَ رْ الَ أَبُو الدَّ قَ
امِال. ص٣٦. بِهِ عَ

ا  العاقـل ال يشـتغل يف طلـب العلـم إال وقصده العمل به، ألن من سـعى فيـه لغري مَ
وصفنا، ازداد فخرا وجتربا، وللعمل تركا وتضييعا، فيكون فسـاده يف املتأسني به فيه، 

  μ  ´  ³  ² M الَ اهللاَّ تعاىل أكثر من فساده يف نفسه، ويكون مثله كام قَ
¶  ¸L ½  ¼  »    º  ¹ (١). ص٣٦.

يقـول الفضيل بْن عيـاض: يف جهنم أرحية تطحن العلامء طحنـا، فقيل: من هؤالء؟ 
: قوم علموا فلم يعملوا. ص٣٦. الَ قَ

هُ علمه، وإذا طلب العلم  َّ يقـول مالك بْن دينار: إذا طلب الرجل العلم ليعمل به، رسَ
لغري أن يعمل به، زاده علمه فخرا. ص٣٧.

الَ احلسن: من أحب الدنيا ورسته، ذهب خوف اآلخرة من قلبه، ومن ازداد علام، ثم  قَ
ازداد عىل الدنيا حرصا، مل يزدد من اهللاَّ إال بعدا، ومل يزدد من اهللاَّ إال بغضا.ص٣٧

يَان الثوري: العامل طبيب الدين، والدرهم داء الدين، فإذا اجرت الطبيب الداء  ـفْ قال سُ
إىل نفسه، فمتى يداوي غريه؟ ص٣٧.

ا يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا، مع القصد يف لزوم  الواجب عىل العاقل: جمانبة مَ
يْهِ، ولو استعامل مخسة أحاديث من كل مائتي حديث، فيكون كأنه قد  لَ العمل بام قدر عَ
ن حفظه. ص٣٩. ن العمل بام مجع، فال جيب أن يعجز عَ أد زكاة العلم، فمن عجز عَ

١- سورة النحل:٢٥ .
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إفناء املرء عمره بكثرة األسفار، ومباينة األهل واألوطان، يف طلب العلم دون العمل 
ا يسـتعني  به، واحلفظ له، ليس من شـيم العقالء، وال من زي األلباء، وإن من أجود مَ

املرء به عىل احلفظ : الطبع اجليد، مع اهلمة واجتناب املعايص. ص٤١.
≈≤Ñj º∏©dGh ≈æØj ∫ÉŸG

: كتب إيل أَيبِ وأنا بالكوفة: اشرت الصحف، واكتب العلم،  الَ عن املعتمر بْن سليامن، قَ
فإن املال يفنى ، والعلم يبقى. ص٤١.

√ô°ûf º∏©dG IÉcR

إذا رزق منـه احلـظَّ ال يبخل باإلفـادة، ألن أولَ بركة العلم اإلفـادة، وما رأيتُ أحدا 
ا مل  قـط بخـل بالعلـم، إال مل ينتفع بعلمه، وكام ال ينتفع باملاء السـاكن حتـت األرض مَ
ا مل خيرج من  ا مل يُستخرج من معدنه، وال باللؤلؤ النفيس مَ نبَع، وال بالذهب األمحر مَ يَ

ا دام مكنونا، ال ينرش وال يفاد. ص٤١-٤٢. بَحره، كذلك ال ينتفع بالعلم مَ
قال عبد اهللا بن املبارك: من بخل باحلديث يبتل بإحد ثالث: إما أن يموت فيذهب 

علمه، أو ينسى، أو يبتىل بالسلطان. ص٤٢.
ÒÑc ºKEG hCG º«¶Y ôLCG ÚH ¿É°ù∏dG

اهللا عز وجل رفع درجة اللسـان عىل سـائر اجلوارح، فليس منها يشء أعظم أجرا منه 
إذا أطاع، وال أعظم ذنبا منه إذا جنى. ص٤٤.

âª°üdG á∏«°†a

يغ املنطق،  ـالَ األحنف بْـن قيس: الصمت أمان مـن حتريف اللفظ، وعصمةٌ مـن زَ قَ
وسالمة من فضول القول، وهيبة لصاحبه. ص٤٥.

ن ندم إذا نطق،  ، فام أكثر مَ الواجب عىل العاقل أن يلزم الصمت، إىل أن يلزمه التكلمُ
، وأعظمهم بالء، من ابتيل بلسـان  وأقـل مـن يندم إذا سـكت، وأطول النـاس شـقاءً

طبَق. ص٤٥. طلَق، وفؤاد مُ مُ



AGô````````¨dG QQódG١٣
 ، هُ يَاؤُ لَّ حَ هُ قَ طُ قَ رَ سَ ثُ نْ كَ مَ ، وَ هُ طُ قَ رَ سَ ثُ هُ كَ مُ الَ رَ كَ ثُ نْ كَ ، مَ نَفُ :يَا أَحْ ابِ طَّ َ رُ بْنُ اخلْ مَ الَ عُ قَ

. ص٤٦. هُ بُ لْ اتَ قَ هُ مَ عُ رَ لَّ وَ نْ قَ مَ ، وَ هُ عُ رَ لَّ وَ هُ قَ يَاؤُ لَّ حَ نْ قَ مَ وَ
الواجـب عـىل العاقـل أن يُنصف أذنيـه من فيه، ويعلـم أنه إنام جعلت لـه أذنان وفم 
ا  دِّ مَ الَ ربام ندم، وإن مل يقل مل يندم، وهو عىل رَ واحد، ليسمع أكثر مما يقول؛ ألنه إذا قَ
، والكلمةُ إذا تكلم هبا ملكته، وإن مل يتكلم هبا ملكها،  الَ ا قَ مل يقـل أقـدرُ منه عىل رد مَ
ته، وإن مل تُرفع مل ترض، كيف ال  َّ فِعت ربَّام رضَ والعجـب ممن يتكلم بالكلمة إن هـي رُ

بَت نعمة! ص٤٧. لَ بَّ كلمة سَ يصمت؟ ورُ
ى  فَ كَ يًا، وَ َارِ الَ ممُ ى بِكَ آثامً أَال تَزَ فَ كَ ، وَ امً اصِ َ الَ خمُ ًا أَال تَزَ املِ ى بِكَ ظَ فَ :كَ اءِ دَ رْ ـالَ أَبُو الدَّ قَ

. ص٤٨. اىلَ تَعَ كَ وَ بَارَ ِ تَ اتِ اهللاَّ يثًا يفِ ذَ دِ ا إِالَّ حَ ثً دِّ َ الَ حمُ بًا أَالَّ تَزَ اذِ بِكَ كَ
. ص٤٨. وتِ كُ ا يفِ السُّ نْهَ ةٌ مِ عَ اءٍ، تِسْ زَ ةُ أَجْ َ رشْ ةُ عَ افِيَ : الْعَ بٍ عْ قال كَ

قة لسانه. ص٤٨. الَ هِ من طَ يْ لَ ا بيل أحد يف دينه ببالء أرض عَ قال األوزاعي: مَ
، وإال  الَ لسـان العاقل يكون وراء قلبه، فإذا أراد القول رجع إىل القلب، فإن كان له قَ

فال. ص٤٩.
ـلَ دينه من مل حيفظ  قَ ا أتى عىل لسـانه تكلم به، وما عَ اجلاهـل قلبـه يف طرف لسـانه، مَ

لسانه. ص٤٩.
مـن أعظـم اخللل املفسـد لصحـة الرسائـر، واملذهب لصـالح الضامئـر: اإلكثار من 

الكالم، وإن أبيح له كثرة املنطق. ص٥٠.
الَ مؤرق العجيل: أمر أنا يف طلبه منذ عرش سنني، ولست بتارك طلبه، قالوا: وما هو  قَ

: الصمت عام ال يعنيني. ص٥٢-٥٣. الَ يا أبا املعتمر؟ قَ
πLôdG ≥£æe ìÓ°U á«ªgCG

رف ذلك يف سـائر عمله وال فسـد  ا صلح منطق رجل، إال عُ يَى بْن أَيبِ كثري: مَ ْ قال حيَ
منطق رجل إال عرف ذلك يف سائر عمله. ص٤٩.

ا أبيح لـه من النطق لئـال يقع يف  الواجـب عـىل العاقـل أن يروض نفسـه عىل تـرك مَ
املزجـورات، فيكـون حتفه فيام خيـرج منه، ألن الـكالم إذا أكثر منـه؛ أورث صاحبه 



AGô````````¨dG QQódG ١٤
هِ نفعه يف  يْ لَ التلـذذ بضد الطاعات، فإذا مل يوفق العبد السـتعامل اللسـان فيام جيـدي عَ

ن السوء أوىل به. ص٥٢. اآلخرة، كان وجود اإلمساك عَ
ÜòμdG áÑfÉ›h ¥ó°üdG Ωhõd

هِ املداومة  يْ لَ ال جيب للعاقل أن يعود آلة خلقها اهللاَّ للنطق بتوحيده الكذب، بل جيب عَ
ا عود: إن  هِ نفعه يف داريه، ألن اللسان يقتيض مَ يْ لَ برعايته، بلزوم الصدق، وما يعود عَ

صدقا فصدقا، وإن كذبا فكذبا .ص٥٣.
ضغة أحبُّ إىل اهللاَّ من لسـان صـدوق، وما من  ا مـن مُ يقـول الفضيـل بْن عيـاض: مَ

مضغة أبغض إىل اهللاَّ من لسان كذوب. ص٥٤.
د،  وِّ ه، خال اللسـان، فإنه ال ينبئ إال عام عُ ـهلٌ وجودُ لَ به، سَ كل يشء يسـتعار ليتجمَّ

والصدق ينجي، والكذب يُردِي. ص٥٤.
العـي يف بعض األوقات خري من النطق، ألن كل كالم أخطأ صاحبه موضعه، فالعي 

خري منه. ص٥٧.
∂ªgGQO ¿õîJ Éªc ∂fÉ°ùd ¿õNG

نْ  زُ اخْ ، وَ نِيكَ قْ فِيـامَ ال يَعْ نْطِ ال تَ ءٍ، وَ ْ نْـهُ يفِ يشَ ـتَ مِ ا لَسْ رْ مَ رٍو: ذَ مْ ِ بْنِ عَ بْـدِ اهللاَّ قـال عَ
. ص٥٨. كَ َ امهِ رَ نُ دَ زُ ْ امَ ختَ انَكَ كَ لِسَ

¿É°ù∏dG IQƒ£N

ا قطع به، وكلمُ القول إذا وصل إىل القلب مل ينزع  رحه، وال يلتئم مَ اللسان ال يندملُ جُ
م إال  إال بعد مدة طويلة، ومل يسـتخرج إال بعد حيلة شـديدة، ومـن الناس من ال يُكرَ

للسانه، وال هيان إال به، فالواجب عىل العاقل أال يكون ممن هيان به. ص٥٨.
AÉ«◊G Ωhõd IQhô°V

الواجـب عىل العاقل لزوم احلياء، ألنه أصل العقل، وبذر اخلري، وتركه أصل اجلهل، 
وبذر الرش. ص٥٩.

إذا لـزم املرء احلياء كانت أسـباب اخلري منه موجـودة، كام أن الوقح إذا لزم البذاء كان 



AGô````````¨dG QQódG١٥
وجـود اخلري منـه معدوما، وتواتر الرش منـه موجودا؛ ألن احلياء هـو احلائل بني املرء 
 وبـني املزجـورات كلها، فبقـوة احلياء يضعـف ارتكابه إياها، وبضعـف احلياء تقو

مبارشته إياها. ص٦٠.
إن مـن أعظم بركته– أي احلياء- تعويـد النفس ركوب اخلصال املحمودة ، وجمانبتها 

اخلالل املذمومة. ص٦٠.
رضه، ودفن مساويه، ونرش حماسنه، ومن ذهب حياؤه  إن املرء إذا اشتد حياؤه صان عِ
قِتَ أوذي، ومن  ، ومـن مُ قِتَ ذهـب رسوره، ومن ذهب رسوره هـان عىل الناس ومُ
هِ ال له،  يْ لَ ن، ومـن حزن فقد عقله، ومن أصيب يف عقلـه، كان أكثر قوله عَ أوذي حـزِ
وال دواء ملـن ال حيـاء لـه، وال حياء ملن ال وفاء له، وال وفاء ملـن ال إخاء له، ومن قل 

ا أحب. ص٦١. ا شاء، وقال مَ حياؤه، صنع مَ
á©aQ OGORG ¬©°VGƒJ Ìc øe

صلة حتمد إال أن املرء كلـام كثر تواضعه، ازداد بذلك رفعة،  لـو مل يكـن يف التواضع خَ
هِ أال يتزيا بغريه .ص٦٢. يْ لَ لكان الواجب عَ

!?¬dÉM Gòg øe ™°VGƒàj ’ ∞«c

كيـف ال يتواضع من خلق من نطفة مذرة، ويعود آخره جيفة قذرة، وهو بينهام حيمل 
العذرة. ص٦٤.

¢SÉædG ≈dEG ÖÑëàdG ÜÉÑëà°SG

الواجـب عىل العاقل أن يتحبب إىل الناس، بلزوم حسـن اخللق، وترك سـوء اخللق؛ 
ألن اخللق احلسن يذيب اخلطايا، كام تذيب الشمس اجلليد، وإن اخللق السيئ ليفسد 

العمل كام يفسد اخلل العسل. ص٦٧.
 . وبِ لُ قُ بِ الْ ـارُ قَ ثْلَ تَ رَ مِ ْ أَ ملَ ، وَ ـرُ فَ كْ ـمَ تُ إِنَّ النِّعَ ، وَ ـعُ طَ قْ مَ تُ حِ : إِنَّ الرَّ بَّـاسٍ قـال ابْـنَ عَ

ص٦٧.
د إىل الناس نصفُ العقل، وحسـن املسـألة نصفُ العلم،  قال ميمون بْن مهران: التودُّ

واقتصادك يف معيشتك يُلقي عنك نصف املئونة. ص٦٩.



AGô````````¨dG QQódG ١٦
ا يكون  ا يكون بـرشا، وأخرص مَ ـا يكون وجها، وأظهر مَ التحبب إىل الناس أسـهل مَ
ا  نَفا، وأوسـع مَ ا يكون كَ قا، وألني مَ لُ ا يكون خُ ا يكون هنيا، وأحسـن مَ أمرا، وأرفق مَ
ا يكون احتامال؛ فإذا كان املرء هبذا النعت ال  ا يكون أذ، وأعظم مَ يكون يدا، وأدفع مَ
ده؛ ألن من جعل رضاه تبعا لرضا الناس، وعارشهم  حُ من حيسُ ، وال يَفرَ بهُ نُ من حيُ زَ حيَ

من حيث هم، استحق الكامل بالسؤدد. ص٦٩.
π¶dG π«≤K øμJ ’

الواجب عىل العاقل جمانبة اخلصال التي تورثه استثقال الناس إياه، ومالزمة اخلصال 
التي تؤديه إىل حمبتهم إياه. ص٧٢.

¢SÉædG ™e π°UGƒàdG πÑM ™£≤J ’

مْ إِنْ  ُ هنَّ : ألَ الَ ؟ قَ يْفَ كَ : وَ ، قِيلَ ـتْ عَ طَ ا انْقَ ةٌ مَ رَ ـعْ َ النَّاسِ شَ بَنيْ يْنِي وَ وْ أَنَّ بَ :لَ ةُ يَ اوِ عَ ـالَ مُ قَ
ا. ص٧٦. َ هتُ دْ دَ ا مَ هَ وْ لَّ إِنْ خَ ا، وَ هَ تُ يْ لَّ ا خَ وهَ دُّ مَ

¢SÉædG Iô°TÉ©e ΩGhód ≥«bO ¿Gõ«e

العاقـل إذا دفعـه الوقت إىل صحبة مـن ال يثق بصداقته، أو صداقة مـن يثق بأخوته، 
ن يعارش، فريدا ال جيد من  ، فرفضه لزلته، بقي وحيدا، ال جيد مَ ةً لَّ فـرأ من أحدمها زَ
خيـادن، بل يُغيض عـىل األخ الصادق زالته، وال يناقش الصديق السـيئ عىل عثراته؛ 

ألن املناقشة تلزمه يف تصحيح أصل الوداد، أكثر مما تلزمه يف فروعه.ص٧٦-٧٧.
á©jóÿÉH πeÉ©J ’

انَتْ  ةً كَ ـنَ سَ ، حَ ةَ يحَ اكَ النَّصِ َصْ أَخَ احمْ ، وَ ئَامِ قُ اللِّ لُ ا خُ َ إِهنَّ ةِ، فَ يعَ دِ َ لْ بِاخلْ امِ عَ :ال تُ ٌّ يلِ الَ عَ قَ
. ص٧٧. الَ يْثُ زَ هُ حَ عَ لْ مَ زُ ، وَ الٍ لِّ حَ ىلَ كُ هُ عَ دْ اعِ سُ ، وَ ةً بَيحَ مْ قَ أَ

ΩÓ°ùdÉH πîH øe ¢SÉædG πîHCG

ا ال يريد جزاءه، وإن أحسن الناس عفوا  بَيد اليامي: إن أجود الناس من أعطى مَ الَ زُ قَ
من عفا بعد قدرة، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه، وإن أبخل الناس من بخل 

بالسالم. ٧٨.



AGô````````¨dG QQódG١٧
AÉª∏©dG ΩGOEG á°TÉ°ûÑdG

ية احلكامء، ألن البرش يطفئ نار املعاندة، وحيرق هيجان  ـجِ البشاشـة إدام العلامء، وسَ
نجاة من الساعي(١)، ومن بَشَّ للناس وجها، مل  املباغضة، وفيه حتصنيٌ من الباغي، ومَ

ا يملك. ص٧٩. يكن عندهم بدون الباذل هلم مَ
¬LƒdG §°ùÑæe É°Tƒ°ûH øμàd

ن  : أخربت أنه مكتـوب يف احلكمة : يـا بني لِيَكُ ـالَ ن أبيه، قَ ـن هشـام بْن عـروة، عَ عَ
ن كلمتُك طيبـة، تكن أحب إىل الناس مـن أن تعطيهم العطاء.  وجهـك بَسـطا، ولتَكُ

ص٧٩.
قال حبيب بْن أَيبِ ثابت: من حسن خلق الرجل، أن حيدث صاحبه وهو يتبسم وباهللا 

التوفيق.ص٨١.
ìGõŸG ´GƒfCG

املزاح عىل رضبني: فمزاح حممود، ومزاح مذموم. 
ا كـره اهللاَّ عز وجل وال يكـون بإثم وال  فأمـا املـزاح املحمـود: فهو الذي ال يشـوبه مَ
ثـري العداوة، ويُذهـب البَهاء، ويقطع  قطيعـة رحم. وأما املـزاح املذموم: فهو الذي يُ

يْهِ، وحيقد الرشيف به. ص٨١. لَ ئ الدينء عَ رِّ َ الصداقة، وجيُ
¬©°VGƒÃ ìGõŸG

بْد اهللاَّ بْن حبيق: كان يقال ال متازح الرشيف، فيَحقِد عليك، وال متازح الوضيع  قال عَ
فيجرتئ عليك. ص٨٢.

ìGõŸG §HÉ°V

، ويـورث البغضاء، وحييي  د الوجه، ويُدمي القلبَ ـوِّ املـزاح إذا كان فيـه إثم، فهو يُسَ
ة، وحييي النفوس، ويذهب  ، ويوقع اخللَّ يلِّ اهلمَّ الضغينة، وإذا كان من غري معصية، يُسَ

ة. ص٨٤. احلِشمَ
١-النامم الذي يسعى بالوقيعة.



AGô````````¨dG QQódG ١٨
¬àÑ«g â∏b ¬μë°V Ìc øe

فَّ  خِ ـتُ حَ اسْ زَ نْ مَ مَ ، وَ هُ تُ بَ يْ تْ هَ لَّ هُ قَ كُ حِ رَ ضَ ثُ نْ كَ :مَ هُ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ ابِ رَ طَّ َ رُ بْنُ اخلْ مَ ـالَ عُ قَ
. ص٨٤-٨٥. فَ بِهِ رِ ءٍ عُ ْ نْ يشَ رَ مِ ثَ نْ أَكْ مَ بِهِ، وَ

ˆ ’EG GóÑY øμJ ’

د بْن حنبل: رأيت ابن السامك يكتب إىل أخ له: إن استطعت أن ال تكون لغري  َ قال أَمحْ
ا، فافعل. ص٨٦. دَّ ا وجدت من العبودية بُ اهللاَّ عبدا مَ

ˆG ΩÓμH ¢ùfC’G

لَّ علمه،  ن حديـث املخلوقني، فقد قَ قـال مالك بْـن دينار: من مل يأنس بحديث اهللاَّ عَ
يَ قلبه، وضيع عمره. ص٨٩. مِ وعَ

çÓK ’EG ¢û«©dG øe ≥Ñj ⁄

ـد بْن واسـع: مل يبق من العيش إال ثـالث: الصالة يف اجلامعـة ترزق فضلها  مَّ َ ـالَ حمُ قَ
نَّة وال هللا  وتكفـي سـهوها، وكفاف من معاش ليسـت ألحد مـن الناس عليك فيـه مِ

مك. ص٩٠. وَّ غتَ قَ بَعة، وأخ حمسن العرشة إن زُ عليك فيه تَ
í«ë°üdG OƒdG

الود الصحيح: هو الذي ال يميل إىل نفع، وال يفسده منع، واملودة أمن، كام أن البغضاء 
خوف. ص٩١.

á©aÉædG IÉNGDƒŸG ÜÉÑ°SCG

فضَ الصوت، وقلة  صد، وخَ يشَ القَ من أسباب املؤاخاة التي جيب عىل املرء لزومها، مَ
اإلعجاب، ولزوم التواضع، وترك اخلالف. ص٩٣.

π°†a GP ’EG »NGDƒJ ’

العاقل ال يؤاخي إال ذا فضل يف الرأي والدين والعلم واألخالق احلسنة، ذا عقل نشأ مع 
الصاحلني؛ ألن صحبة بليد نشأ مع العقالء خري من صحبة لبيب نشأ مع اجلهال. ص٩٥.



AGô````````¨dG QQódG١٩
πLôdG IÉNGDƒe πÑb QÉÑàNG

به قبل  نَّي، إذا أردت أن تُؤاخيَ رجال فأغضِ الَ لقامن البنه: يا بُ قال عوانة بْن احلكم: قَ
ذلك، فإن أنصفك عند غضبه، وإال فدعه. ص٩٥.

hó©dG ≈∏Y ¬H ¿É©à°ùj Ée ™ØfCG

ال جيب عىل العاقل أن يكافئ الرش بمثله، وأن يتخذ اللعن والشتم عىل عدوه سالحا، 
إذ ال يستعان عىل العدو بمثل إصالح العيوب، وحتصني العورات، حتى ال جيد العدو 

إليه سبيال. ص٩٩.
É©°Vƒe í∏°ü∏d ∑ôJG πH IhGó©dG CGôªà°ùJ ’

ة فاحشة عظيمة، ال يليق بالعاقل ارتكاهبا، فإن دفعه الوقتُ إىل ركوهبا  لَّ املعاداة بعد اخلُ
ترك للصلح موضعا. ص١٠٢.

QGô°TC’G ÖMÉ°üJ ’h QÉ«NC’G ÖMÉ°U

ة األخيـار رسيعٌ  العاقـل يلـزم صحبـة األخيـار، ويفـارق صحبـة األرشار؛ ألن مودَّ
ة األرشار رسيع انقطاعهـا، بطيء اتصاهلا، وصحبة  دَّ وَ اتصاهلـا، بطيءٌ انقطاعهـا. ومَ
ن خادن األرشار، مل يسـلم من الدخول يف  األرشار تـورث سـوء الظن باألخيـار، ومَ

مجلتهم .ص١٠٥.
QÉ«NC’G áÑë°U ≈∏Y å◊G

قـال مالك بْـن دينار: إنك أن تنقل احلجارة مع األبرار، خري من أن تأكل اخلبيص مع 
الفجار. ص١٠٥.

بِ  احِ نَ الصَّ ٌ مِ ـريْ ةُ خَ دَ حْ الْوَ ةِ، وَ دَ حْ ـنَ الْوَ ٌ مِ ريْ الِحُ خَ بُ الصَّ احِ :الصَّ اءِ دَ رْ ـالَ أَبُـو الدَّ قَ
. ص١٠٦ ِّ ْيلِ الرشَّ نْ ممُ ٌ مِ ريْ تُ خَ اكِ السَّ ، وَ اكِتِ نَ السَّ ٌ مِ ريْ ِ خَ ريْ َ ْيلِ اخلْ ممُ وءِ، وَ السُّ

العاقـل ال يصاحـب األرشار، ألن صحبـة صاحـب السـوء قِطعة من النـار، تُعقب 
الضغائن: ال يستقيم وده، وال يفي بعهده. ص١٠٦.

قال احلسـن: أهيا الرجل، إن أشـد الناس عليك فقدا، لرجـل إذا فزعت إليه وجدت 



AGô````````¨dG QQódG ٢٠
فا فلم  لَ عنده رأيا، ووجدت عنده نصيحة، بينا أنت كذلك إذ فقدته، فالتمست منه خَ

جتده. ص١٠٧.
د: من كان فيه ثـالث، فقد وجب له عىل الناس أربع: إذا خالطهم  مَّ َ ـالَ جعفر بْن حمُ قَ

مل يظلمهم، وإذا حدثهم مل يكذهبم، وإذا وعدهم مل خيلفهم.
ته،  وَّ وعـىل النـاس: أن يظهروا عدلـه، وأن تكمل فيهم مروءته، وأن جيـب عليهم أخُ

م عليهم غيبته. ص١٠٧. رُ وأن حيَ
الواجـب عـىل العاقل أن يسـتعيذ باهللا من صحبـة من إذا ذكـر اهللاَّ مل يُعنه، وإن نيس مل 

ل حرضه عىل ترك الذكر. ص١٠٨. فَ يذكره، وإن غَ
∞æ°üdG Gòg øe øμJ ’

ن طلب اإلخـوان، وأعجز  ـرصَّ عَ ن قَ ـالَ رجـل من األعـراب: مِن أعجز النـاسِ مَ قَ
منه: من ظفر بذلك منهم ، فأضاع مودهتم، وإنام حيسـن االختيار لغريه ، من أحسـن 

االختيار لنفسه.ص١٠٩.
Úfƒd GP øμJ ’

ه  ُّ العاقـل ال يقـرص يف تعاهـد الـوداد، وال يكـون ذا لونـني، وذا قلبني، بـل يوافق رسِ
عالنيته، وقوله فعله، وال خري يف متآخيني ينمو بينهام اخللل، ويزيد يف حاليهام الدغل. 

ص١٠٩.
¿ƒ∏àŸG ¥OÉ°üJ ’

ا  العاقـل ال يصـداق املتلـون، وال يؤاخـي املتقلـب، وال يظهر مـن الـوداد إال مثل مَ
ا يظهر، وال يكـون يف النوائب عند القيام هبا إال ككونه  يضمـر، وال يضمـر إال فوق مَ

ا مل يكن كذلك. ص١١١. قبل إحداثها والدخول فيها، ألنه ال حيمد من اإلخاء مَ



AGô````````¨dG QQódG٢١
º¡H n± pô oY kÉeƒb nÖ pë n°U øe

العاقل جيتنب مماشـاة املريب يف نفسـه، ويفارق صحبة املتهم يف دينه؛ ألن من صحب 
رف هبم، ومن عارش امرءا نُسب إليه، والرجل ال يصاحب إال مثله أو شكله،  قوما عُ
ـن زانه إذا صحبه، ومل يشـنه   صحبة مَ رَّ َ فـإذا مل جيـد املرء بـدا من صحبة النـاس، حتَ
ها، وإن رأ منه سـيئة سـرتها، وإن سكت عنه  دَّ إذا عرف به، وإن رأ منه حسـنة عَ

ابتدأه، وإن سأله أعطاه. ص١١٥.
º¡eGôcEGh ¿GƒNE’G IQÉjR ≈∏Y å◊G

يقول الفريايب: جاءين وكيع بْن اجلراح من بيت املقدس وهو حمرم بعمرة، فقال: يا أبا 
ـد، مل يكن طريقـي عليك، ولكني أحببت أن أزورك، وأقيـم عندك، فأقام عندي  مَّ َ حمُ

ليلة. ص١٢١.
≥ªMC’G áÑë°U ÖæŒ

ك  العاقـل وإن مل يصبـك احلظ من عقلـه، أصابك من االعتبار بـه، واألمحق إن مل يُعدِ
محقه، تدنست بعرشته. ص١٢٤.

≥ª◊G äÉeÓY øe

يْـهِ أمره: رسعة اجلواب،  لَ مـن عالمات احلمق التـي جيب للعاقل تفقدها ممن خفى عَ
وتـرك التثبـت، واإلفـراط يف الضحـك، وكثـرة االلتفـات، والوقيعـة يف األخيـار، 

واالختالط باألرشار. ص١٢٥.
متَ عنه جهل عليك،  لُ ، وإن حَ هِ اغرتَّ يْ لَ واألمحق إذا أعرضت عنه اغتم، وإن أقبلت عَ
لم عنك، وإن أسـأت إليه أحسـن إليك، وإن أحسـنت إليه أساء  هِ حَ يْ لَ وإن جهلت عَ

إليك، وإذا ظلمته انتصفت منه، ويظلمك إذا أنصفته. ص١٢٥.
ا  وإن مـن أعظـم أمارات احلمق يف األمحق لسـانه، فإنه يكون قلبه يف طرف لسـانه، مَ

خطر عىل قلبه نطق به لسانه. ص١٢٧.



AGô````````¨dG QQódG ٢٢
Aƒ°ùdG ÖMÉ°U ÖMÉ°üJ ’

يد بْن أَيبِ أيوب: ال تصاحب صاحب السـوء، فإنه قطعة من النار، ال يستقيم  ـعِ قال سَ
وده وال يفي بعهده. ص١٢٦.

ÖgP øe áë«°üf

بْد اهللاَّ بْن حسـن البنه: يـا بني، احذر اجلاهل، وإن كان لـك ناصحا، كام حتذر  ـالَ عَ قَ
طك بمشـورته يف بعض اغرتارك،  العاقل إذا كان لك عدوا؛ فيوشـك اجلاهل أن يورِّ

فيسبق إليك مكر العاقل. ص١٢٧.
≥ªMC’G º«°T øe

ومن شـيم األمحق: العجلة، واخلفة، والعجز، والفجـور، واجلهل واملقت، والوهن، 
واملهانـة، والتعـرض، والتحاسـد، والظلـم، واخليانـة، والغفلـة، والسـهو، والغي، 

والفحش، والفخر، واخليالء، والعدوان، والبغضاء. ص١٢٧.
≥ªMC’G πãe

قـال وهب بْن منبـه: األمحق كالثوب اخللـق، إن رفأته من جانـب انخرق من جانب 
ب، وال يعاد طينا. ص١٢٨. ع، وال يُشعَ رقَّ ار املكسور، ال يُ خَّ آخر، ومثل الفَ

واألمحق: إن صحبته عنَّاك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك منَّ عليك، وإن أعطيته 
رك، وإن  قَّ مك، وإن أرسرت إليه خانك، وإن كان فوقك حَ َّ إليك اهتَّ رك، وإن أرسَ فَ كَ

كان دونك غمزك. ص١٢٩.
πbÉ©dG º«°T øe

ـيمَ العاقـل: احللـم، والصمت، والوقـار، والسـكينة، والوفـاء، والبذل،  وإن مـن شِ
واحلكمة، والعلم، والورع، والعدل، والقوة، واحلزم، والكياسة، والتمييز، والسمت، 
والتواضع، والعفو، واإلغضاء، والتعفف، واإلحسان، فإذا وفق املرء لصحبة العاقل، 

دَّ يديه به، وال يزايله عىل األحوال كلها. ص١٣٠. فليشُ



AGô````````¨dG QQódG٢٣
∂Ñ«Y øY ¢SÉædG Üƒ«©H π¨à°ûJ ’

هِ ترك  يْ لَ ن عيوب نفسه، عمى قلبه، وتعب بدنه، وتعذر عَ من اشتغل بعيوب الناس عَ
عيوب نفسه. ص١٣٢.

¢SÉædG õéYCG øe

إن من أعجز الناس من عاب الناس بام فيهم، وأعجزُ منه من عاهبم بام فيه، ومن عاب 
الناس عابوه. ص١٣٢.

¿Gó oJ øjóJ Éªc

قال الشـيباين: يف الكتب مكتوب: كام تدين تدان، وبالكأس الذي تسـقي به، ترشب 
وزيادة، ألن البادئ البد له من أن يزاد. ص١٣٣.

¬fGƒNEÉH ø¶dG ø°ùëj πbÉ©dG

العاقـل حيسـن الظن بإخوانـه، وينفرد بغمومـه وأحزانه، كام أن اجلاهل يسـيئ الظن 
بإخوانه، وال يفكر يف جناياته وأشجانه. ص١٣٣.

¢Uô◊G Öæàéj øe πbÉ©dG

قـال ابن املبارك: سـخاء النفس عام يف أيـدي الناس، أكثر من سـخاء البذل، ومروءة 
القناعة أكثر من مروءة اإلعطاء. ص١٣٦.

¢Uô◊Gh ∑ÉjEG

ن مواضعه، واحلـرص حمرمة، كام أن اجلبن مقتلة،  احلرص سـبب إلضاعة املوجود عَ
ا مجع،  ولو مل يكن يف احلرص خصلة تذم، إال طول املناقشة باحلساب يف القيامة عىل مَ

لكان الواجب عىل العاقل ترك اإلفراط يف احلرص. ص١٣٧.
ا يعاقب احلريص بحرصه ، أن يمنع االسـتمتاع  احلرص غري زائد يف الرزق ، وأهون مَ
بـام عنـده من حمصوله ، فيتعب يف طلب ما ال يـدري أيلحقه أم حيول املوت بينه وبينه ؟ 

ص١٣٧.



AGô````````¨dG QQódG ٢٤
احُ احلِرص، كام أن  احلـرص عالمة الفقر، كام أن البخل جلباب املسـكنة، والبخـل لِقَ

احلميَّة لقاح اجلهل، واملنع أخو احلرص، كام أن األنفة توءم السفه. ص١٣٨.
ó°ù◊Gh ∑ÉjEG

ا حكم اهللاَّ جل وعال  إن أهون خصال احلسـد هو ترك الرضا بالقضـاء، وإرادة ضد مَ
ن املسـلم، واحلاسد ال هتدأ روحه،  لعباده، ثم انطواءُ الضمري عىل إرادة زوال النعم عَ
ن أخيه، وهيهات أن يسـاعد القضاء،  وال يسـرتيح بدنه، إال عند رؤية زوال النعمة عَ

ا للحساد يف األحشاء. ص١٤٠. مَ
ó°SÉM É¡d áª©f πc

تَ  دْ جَ ةٌ إِال وَ مَ ِ نِعْ نَ اهللاَّ هُ مِ نْدَ ـدٍ عِ نْ أَحَ ا مِ هُ يقول:مَ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ ابِ رَ طَّ َ ـرُ بْـنُ اخلْ مَ انَ عُ كَ
نْ  ْ يَكُ ةٌ ملَ لِمَ تْ كَ َّ ا رضَ مَ ا، وَ زً امِ هُ غَ تَ لَ دْ جَ حِ لَوَ دَ نَ الْقَ مَ مِ وَ ءُ أَقْ َرْ انَ املْ وْ كَ لَ ا، وَ ـدً اسِ هُ حَ لَ

. ص١٤٠. بُ اطِ وَ َا خَ هلَ
ΩÉÄ∏dG ¥ÓNCG øe ó°ù◊G

ا حسـدت أحدا عـىل يشء من الدنيا؛ ألنـه إن كان من أهل اجلنة،  الَ ابن سـريين: مَ قَ
فكيـف أحسـده عىل يشء مـن الدنيا وهـو يصري إىل اجلنـة؟ وإن كان من أهـل النار، 

فكيف أحسده عىل يشء من الدنيا وهو يصري إىل النار؟ ص١٤١.
احلسـد من أخالق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار احلسـد 

ال تطفأ. ص١٤١.
ن أضمر الرش يف قلبه، أنبتَ له نباتا  ومن احلسـد يتولد احلِقد، واحلقد أصل الرش، ومَ

ا مذاقه، نامؤه الغيظ ، وثمرته الندم. ص١٤١. رَّ مُ
، أحرصَ منه عىل تربيته، وال جيد إلماتته  يْـهِ لَ رَ عَ دَ العاقل يكون عىل إماتة احلسـد بام قَ
دواء أنفع من البعاد، فإن احلاسد ليس حيسدك عىل عيب فيك، وال عىل خيانة ظهرت 

منك، ولكن حيسدك ملا تركب فيه من ضد الرضا بالقضاء. ص١٤٢-١٤٣.
ا يف قلبه كمني،  ت، وإن رأ به عثرة شـمت، ودليل مَ احلاسـد إذا رأ بأخيه نعمة هبُ

َ أحدا. ص١٤٤. عىل وجهه مبني، وما رأيت حاسدا ساملَ



AGô````````¨dG QQódG٢٥
É¡æe óH’ á≤«≤M

لن يبلغ املرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا، إال وجد فيها من يبغضه عليها، أو حيسـده 
فيها. ص١٤٣.

ófÉ©e º°üN ó°SÉ◊G

احلاسـد خصم معاند، ال جيب للعاقـل أن جيعله حكام عند نائبة حتدث؛ فإنه إن حكم 
ظه، وإن أعطى  ، وإن قصـد مل يقصد إال له، وإن حرم مل حيـرم إال حَ يْـهِ لَ مل حيكـم إال عَ
أعطى غريه، وإن قعد مل يقعد إال عنه، وإن هنض مل ينهض إال إليه، وليس للمحسـود 

عنده ذنب، إال النعم التي عنده. ص١٤٣-١٤٤.
áª©ædG ∫GhõH ’EG ≈°Vôj ’ Oƒ°ù◊G

يسـهل عىل املرء تريض كل سـاخط يف الدنيا حتى يرىض، إال احلسـود؛ فإنه ال يرضيه 
دَ من أجلها. ص١٤٤-١٤٥. سَ إال زوال النعمة التي حَ

Ö°†¨J ’

ـج، ألن مـن غضب زايله  وسَ رسعـة الغضـب: أنكى يف العاقـل من النار يف يَبَس العَ
. ص١٤٥. ا شانه وأرداهُ ا سولت له نفسه، وعمل مَ عقله، فقال: مَ

لو مل يكن يف الغضب خصلة تذم إال إمجاع احلكامء قاطبة عىل أن الغضبان ال رأي له، 
هِ االحتيال ملفارقته بكل سبب. ص١٤٨. يْ لَ لكان الواجب عَ

∂HQ â«°üY ºc ôcòJ Ö°†¨J ¿CG πÑb

ا  : مَ الَ بْد اهللاَّ بْـن عتبة إذا غضب عىل غالمـه، قَ : كان عـون بْن عَ الَ يد، قَ ـعِ ـن أَيبِ سَ عَ
الَ : أنت حر لوجه  ، فإذا اشتد غضبه، قَ أشبهك بموالك! أنت تعصيني وأنا أعيص اهللاَّ

. ص١٤٦. اهللاَّ
¢SÉædG ≈dEG ™ª£dG QòMG

الَ البنه: يا بني أظهر اليأس، فإنه غنى، وإياك والطمع، فإنه  ن سعد بْن عامرة: أنه قَ عَ
فقر حارض. ص١٤٩.
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أرشف الغنـى تـرك الطمع إىل النـاس، إذ ال غنى لذي طمع، وتـارك الطمع جيمع به 

غاية الرشف، فطوبى ملن كان شعار قلبه الورع، ومل يعم برصه الطمع. ص١٤٩.
™Øf Ée sô°V ™ª£dG

نجاة،  ن األعداء؛ فإنه مَ لَّة، ويلزم اليأس عَ ذَ العاقل جيتنب الطمع من األصدقاء؛ فإنه مَ
هلكة. ص١٥١. وتركه مَ

ا  فكـم من طامع تعب وذل، ومل ينل بغيته، وكم من آيس، اسـرتاح وتعزز، وقد أتاه مَ
أمل وما مل يأمل. ص١٥١.

É¡à«gGôch ádCÉ°ùŸG áÑfÉ›

ض، ألن  الواجـب عـىل العاقل جمانبة املسـألة عىل األحوال كلهـا، ولزوم تـرك التعرُّ
ن مرتبته،  تـوة عَ ه رَ طُّ هانة يف نفسـه، وحيَ اإلفـكار يف العزم عىل السـؤال، يورث املرء مَ
ن  ا يف نفسـه، ويرفعـه درجة عَ زَّ وتـركُ العـزم عىل اإلفكار يف السـؤال، يُورث املرء عِ

مرتبته. ص١٥٢.
∫GDƒ°ùdG áeôM

نَ  (١) مِ فٌ ضْ وَ رَ إِنَّامَ هُ ، فَ هُ الَ يَ مَ ثْرِ لَ النَّاسَ لِيُ أَ نْ سَ : مَ هُ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ ابِ رَ طَّ َ رَ بْنَ اخلْ مَ قال عُ
. ص١٥٣. رَ ثَ تَكْ اءَ اسْ نْ شَ مَ ، وَ لَّ تَقَ اءَ اسْ نْ شَ مَ ، فَ هُ مُ قُ لْ ارِ يَ النَّ

¬«NCG øH’ ≥Ø°ûeh Ö ofih πbÉY á«°Uh

نَيَّ أخي إذا كانت لك حاجة إيل،  ري البن أخيه: يـا بُ ـخِّ بْد اهللاَّ بْن الشِّ ـالَ مطرف بْن عَ قَ
لِّ السؤال. ص١٥٤. ن ذُ قعة، فإين أصون وجهك عَ فاكتب هبا إيل يف رُ

∫GDƒ°ùdG ∫ oPh ∑ÉjEG

لَف، واملسألة من الناس، واهلمُّ بالسؤال نصف اهلرم، فكيف  أعظم املصائب سوء اخلَ
لُ الرجلُ  نبُ رت الدنيا يف عينه، وال يَ غُ هِ نفسـه، صَ يْ لَ زَّت عَ املبارشة بالسـؤال؟! ومن عَ
فَّ عـام يف أيدي النـاس، ويتجاوز عام يكـون منهم، والسـؤال من اإلخوان  حتـى يَعِ

دُّ النَّوال. ص١٥٤. الل، ومن غريهم ضِ مَ
١-احلجارة املحامة بالنار.



AGô````````¨dG QQódG٢٧
ـذمُّ إال وجود التذلل يف النفس عند االهتامم بالسـؤال  صلة تُ لـو مل يكن يف السـؤال خَ
صَّ  فَّ الرمل، ويَمُ وإبدائه، لكان الواجب عىل العاقل أن لو اضطره األمر إىل أن يَسـتَ

ا وجد إليه سبيال. ص١٥٥. ، أال يتعرض للسؤال أبدا، مَ النَّوَ
º«¶Y õæc áYÉæ≤dG

ليـس يشء أروحَ للبـدن من الرضا بالقضاء، والثقة بالقاسـم؛ ولـو مل يكن يف القناعة 
خصلـة حتمـد إال الراحة، وعـدم الدخول يف مواضع السـوء، لطلـب الفضل، لكان 

الواجب عىل العاقل، أال يفارق القناعة عىل حالة من األحوال. ص١٥٧-١٥٨.
مـن عـدم القناعة مل يـزده املال غنـى، فتمكن املرء باملـال القليل مع قلة اهلـم أهنا من 

الكثري ذي التَّبعة. ص١٥٨-١٥٩.
¬MQGƒL â«æZ ¬Ñ∏b n»æ nZ ø ne

القناعة تكون بالقلب: فمن غني قلبه، غنيت يداه، ومن افتقر قلبه، مل ينفعه غناه، ومن 
قنـع مل يتسـخط، وعاش آمنا مطمئنا، ومـن مل يقنع مل يكن له يف الفوائـد هناية لرغبته، 

واجلد واحلرمان كأهنام يصطرعان بني العباد. ص١٥٩.
القانـع الكريـم أراح قلبه وبدنه، والـرشه اللئيم أتعب قلبه وجسـمه، والكرام أصرب 

نفوسا، واللئام أصرب أجسادا. ص١٦٠.
ˆG ≈∏Y πcƒàdG

ن العالئـق، برفض اخلالئق، وإضافتـه باالفتقار إىل حمول  التـوكل هو قطـع القلب عَ
األحوال. ص١٦٤.

É¡«∏Y È°üdGh óFGó°ûdÉH É°VôdG

فكم من شـدة قد صعبت وتعذر زواهلا عىل العامل بأرسه، ثم فرج عنها السـهل يف أقل 
من حلظة. ص١٦٦.



AGô````````¨dG QQódG ٢٨
É«fódGh øjódG πgCG ¥ÓNCG π°†aCG øe

دِّ األصيل، وتوقـع الذكر اجلميل؛ فليتحمل  انَ الوُ هَ مـن أراد الثواب اجلزيل، واسـرتِ
ـنة التي ذكرناها يف  لِ الرد، ويتجرع مرارة خمالفة اهلو، باسـتعامل السُّ من ورود ثِقَ
الصلـة عند القطع، واإلعطـاء عند املنع، واحللم عند اجلهل، والعفو عند الظلم؛ ألنه 

من أفضل أخالق أهل الدين والدنيا. ص١٧٥.
øjôNB’G øY RhÉéàdGh ƒØ©dG ≥o∏ oN

ـلُ الرجل حتـى يكونَ فيـه خصلتـان: العفة عام يف أيـدي الناس،  ـالَ أيـوب: ال ينبُ قَ
والتجاوز عنهم. ص١٧٥.

بْد العزيـز: أحب األمـور إىل اهللاَّ ثالثة: العفو يف القـدرة، والقصد يف  قـال عمـر بْن عَ
اجلـدة، والرفـق يف العبـادة، وما رفق أحد بأحـد يف الدنيا إال رفق اهللاَّ بـه يوم القيامة. 

ص١٧٦.
صاحب الصفح إنام يتكلف الصفح بإيثاره اجلزاء، وصاحب العقاب وإن انتقم ، كان 

إىل الندم أقرب، فأما من له أخ يوده، فإنه حيتمل عنه الدهر كله زالته. ص١٧٦.
لـو مل يكـن يف الصفح وترك اإلسـاءة خصلة حتمـد، إال راحة النفـس ووداع القلب، 
لـكان الواجب عىل العاقـل أال يكدر وقته بالدخول يف أخـالق البهائم باملجازاة عىل 
اإلساءة إساءة، ومن جاز باإلساءة إساءة فهو املسيئ، وإن مل يكن بادئا. ص١٧٧.
: إن الرش يطفئ الرش، فإن كان صادقا، فليوقد نارا إىل  الَ الَ لقامن البنه: كذب من قَ قَ
جنـب نار، فلينظر هل تطفئ إحدامها األخـر؟ أال فإن اخلري يطفئ الرش، كام يطفئ 

املاء النار. ص١٧٨.
ΩôμdGh iƒ≤àdG

ن مجيع املزجورات، فمن صح  التقو: هي العزم عىل إتيان املأمورات، واالنزجار عَ
ن  عزمـه عـىل هاتني اخلصلتني، فهو التقي الذي يسـتحق اسـم الكرم، ومـن تعر عَ

استعامهلام، أو أحدمها، أو شعبة من شعبهام، فقد نقص من كرمه مثله. ص١٨١.



AGô````````¨dG QQódG٢٩
?ËôμdG ƒg øe

ةِ،  لَّ لُ الزَّ تِامَ احْ ، وَ ِ رضَ َحْ نُ املْ سْ : حُ يمٍ رِ عُ إِال يفِ كَ تَمِ ْ الٍ ال جتَ صَ الَ زيد بن ثابت:ثَالثُ خِ قَ
. ص١٨١. ةِ َاللَ ةُ املْ قِلَّ وَ

ËôμdG äÉØ°U øe

الكريم ال يكون حقودا، وال حسـودا، وال شـامتا، وال باغيا، وال سـاهيا، وال الهيا، 
وال فاجرا، وال فخورا، وال كاذبا، وال ملوال، وال يقطع إلفه، وال يؤذي إخوانه، وال 
يضيـع احلفاظ، وال جيفو يف الوداد، يعطي مـن ال يرجو، ويؤمن من ال خياف، ويعفو 

ن قطيعة. ص١٨١. ن قدرة، ويصل عَ عَ
ِـل الكرام، وال هيني  الكريـم يلني إذا اسـتُعطِف واللئيم يقسـو إذا ألطف، والكريم جيُ
اللئـام، وال يؤذي العاقـل، وال يامزح األمحق، وال يعارش الفاجـر، مؤثرا إخوانه عىل 
ـا ملك، إذا اطلع عىل رغبة من أخ مل يـدع مكافأهتا، وإذا عرف منه  نفسـه، باذال هلم مَ
املـودة، مل ينظـر يف ملـق العـداوة، وإذا أعطـاه من نفسـه اإلخاء، مل يقطعـه بيشء من 

األشياء. ص١٨٢.
الكريـم من أعطاه شـكره، ومن منعـه عذره، ومن قطعه وصلـه، ومن وصله فضله، 
ومن سـأله أعطاه، ومن مل يسـأله ابتدأه، وإذا اسـتضعف أحدا رمحه، وإذا اسـتعطف 

ا وصفنا من اخلصال كلها. ص١٨٣. أحدا رأ املوت أكرم له منه، واللئيم بضد مَ
º«ÄdGh ËôμdG πãe

ـالَ الشـعبي: إن كـرام الناس أرسعهم مـودة، وأبطؤهـم عداوة، مثـل الكوب من  قَ
الفضة: يبطئ االنكسار، ويرسع االنجبار، وإن لئام الناس أبطؤهم مودة، وأرسعهم 

عداوة مثل الكوب من الفخار: يرسع االنكسار ويبطئ االنجبار. ص١٨٣.
ΩôμdG QÉKBG øe

الكريم حممود األثر يف الدنيا، مريض العمل يف العقبى، حيبه القريب والقايص، ويألفه 
ط والرايض، يفارقه األعداء واللئام، ويصحبه العقالء والكرام. ص١٨٤. املتسخِّ



AGô````````¨dG QQódG ٣٠
ΩÉªædG ™e πeÉ©àj ∞«c

الواجب عىل العاقل لزوم اإلغضاء عام ينقل الوشـاة، ورصف مجيعها إىل اإلحسـان، 
ا ال يليق بأهل العقل، مع ترك اإلفكار فيام يزري بالعقل، ألن من  وترك اخلروج إىل مَ
وشـى باليشء إىل إنسـان بعينه، يكون قصده إىل املخرب، أكثر من قصده إىل املخرب به، 

هِ علمه وسامعه. ص١٨٧. يْ لَ ملشافهته إياه باليشء الذي يشق عَ
ÉfÉ«MCG ÜÉà©∏d êÉàëf ób

لـة، ومن أعتـب مل يذنب، كـام أن من  مـن ال يعاتـب عـىل الزلة، مل يكـن بحافظ للخُ
تب أنفعُ من صفح.  بَّ عَ اغتفـر مل يعاقب، وظاهر العتاب خري من مكتوم احلقـد، ورُ

ص١٩٠.

ó°üdG çQƒjh OƒdG ™£≤j ÜÉà©dG IÌc

ال جيـب عىل العاقل أن يناقش عىل تصحيح اإلعتاب باإلكثار، خمافة أن يعود املعاتب 
يْهِ؛ ألن من عاتب عىل كل ذنب أخاه، فخليـق أن يمله ويقاله، وإن  لَ ـا عوتـب عَ إىل مَ
مـن سـوء األدب كثرة العتاب، كـام أن من أعظم اجلفـاء ترك العتـاب، واإلكثار من 

املعاتبة يقطع الود، ويورث الصد.ص١٩١.
ةَ  ينَ غِ ثُ الضَّ تَـابَ يُورِ إِنَّ الْعِ ، فَ تَابَ رِ الْعِ ثـِ كْ : ال تُ هُ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ ـالَ عيل بـن أيب طالب رَ قَ

. ص١٩١. بِ دَ وءِ األَ نْ سُ هُ مِ تُ ثْرَ كَ ، وَ ةَ ضَ بَغْ الْ وَ
Qòà©ŸG QGòàYG ∫ƒÑb

الواجب عىل العاقل إذا اعتذر إليه أخوه بجرم مىض، أو لتقصري سبق، أن يقبل عذره، 
وجيعله كمن مل يذنب. ص١٩٢.



AGô````````¨dG QQódG٣١
ø¶dG ø°ùMh QGòYC’G ¢SÉªàdG

ن أخيك يشء تكرهه فالتمس له عذرا، فإن مل جتد له عذرا  قال أبو قالبة: إذا بلغك عَ
فقل: لعل له عذرا ال أعلمه. ص١٩٣.

QGòàY’G á«ªgCG

االعتذار يذهب اهلموم، وجييل األحزان، ويدفع احلقد، ويذهب الصد، واإلقالل منه 
تسـتغرق فيـه اجلنايات العظيمة، والذنـوب الكبرية، واإلكثار منه يـؤدي إىل االهتام، 
وسـوء الـرأي، فلـو مل يكـن يف اعتـذار املـرء إىل أخيه خصلـة حتمد إال نفـي العجب 
ـن النفـس يف احلال، لـكان الواجب عىل العاقـل أال يفارقه االعتـذار عند كل زلة.  عَ

ص١٩٥.
áfÉ«N √DhÉ°ûaEGh áfÉeCG ô°ùdG

نَ بالكتامن رسه، تم له تدبريه، وكان له الظفر بام يريد، والسـالمة من العيب  صَّ من حَ
ن كل  والـرض، وإن أخطـأه التمكن والظفـر، فاحلازم جيعل رسه يف وعـاء، ويكتمه عَ
مسـتودع؛ فـإن اضطـرهُ األمـر وغلبـه، أودعه العاقـل الناصح لـه؛ ألن الـرس أمانة، 
ا يتسـع  ا يضيق بام يودع، ومنها مَ وإفشـاؤه خيانة ، والقلب له وعاؤه، فمن األوعية مَ

ملا استودع. ص١٩٨.
ΩóædG ≥ëà°SG ô°ùdG ºàμj ⁄ øe

من مل يكتم الرس اسـتحق الندم، ومن اسـتحق الندم صار ناقص العقل، ومن دام عىل 
هذا رجع إىل اجلهل. ص٢٠٠.

QhÉ°ûàdG á«ªgCG

ا حزب قوما قط أمر، فاجتمعوا فتشـاوروا فيه، إال أرشـدهم اهللاَّ جل  الَ احلسـن: مَ قَ
وعال ألصوبه. ص٢٠١.

قال وهب بْن منبه: يف التوراة أربعة أحرف مكتوبة: من مل يشـاور يندم، ومن استغنى 
استأثر، والفقر املوت األمحر، وكام تدين تدان. ص٢٠١.



AGô````````¨dG QQódG ٣٢
Ò°ûj øe ôNBG πbÉ©dG

الواجب عىل العاقل إذا استشري قوم هو فيهم، أن يكون آخر من يشري، ألنه أمكن من 
الفكر، وأبعد من الزلل، وأقرب من احلزم، وأسلم من السقط. ص٢٠٢.

äÉÑFÉædG óæY IQÉ°ûà°S’G

إن مـن شـيم العاقـل عند النائبة تنُوبه: أن يشـاور عاقـال ناصحـا ذا رأي، ثم يطيعه، 
وليعـرتف للحق عند املشـورة، وال يتامد يف الباطل، بـل يقبل احلق ممن جاء به، وال 
حيقر الرأي اجلليل، إذا أتاه به الرجل احلقري، ألن اللؤلؤة اخلطرية ال يشـينها قلة خطر 

. ص٢٠٣. هِ يْ لَ ، وليمض فيام أشار عَ غائصها الذي استخرجها، ثم ليستخر اهللاَّ
áë«°üædÉH ∂«NCG ≈∏Y πîÑJ ’

َضْ  احمْ امِ وَ ئَ ـقُ اللِّ لُ ا خُ َ إِهنَّ ةِ فَ يعَ دِ َ ـلْ بِاخلْ مَ : ال تَعْ نْـهُ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ الِبٍ رَ ُّ بْـنُ أَيبِ طَ ـيلِ ـالَ عَ قَ
. ص٢٠٤. الَ يْثُ زَ هُ حَ عَ لْ مَ زُ ةً وَ بِيحَ انَتْ أَوْ قَ ةً كَ نَ سَ ةَ حَ يحَ اكَ النَّصِ أَخَ

áë«°üædG ∫òH øe ¿GƒNE’G ÒN

خري اإلخوان أشدهم مبالغة يف النصيحة، كام أن خري األعامل أمحدها عاقبة، وأحسنها 
إخالصا. ص٢٠٤.

áë«°üædG πÑ≤j ⁄ øe ⁄ÉX

قال بعض احلكامء: اثنان ظاملان: رجل أهديت له النصيحة فاختذها ذنبا ورجل وسع 
له يف مكان ضيق فجلس مرتبعا. ص٢٠٥.

á«fÓY í°üædGh ∑ÉjEG

من وعظ أخاه عالنية فقد شانه ومن وعظه رسا فقد زانه فإبالغ املجهود للمسلم فيام 
يزين أخاه أحر من القصد فيام يشينه. ص٢٠٥.



AGô````````¨dG QQódG٣٣
ô°ùdG áë«°üf

ا يكره أمره يف سـرت وهناه يف سـرت  قـال ابـن املبـارك: كان الرجـل إذا رأ مـن أخيه مَ
فيؤجر يف سـرته ويؤجر يف هنيه فأما اليوم فإذا رأ أحد من أحد ما يكره أسـتغضب 

أخاه وهتك سرته. ص٢٠٦.
!∂Hƒ«Y ÌcCG Éªa

: فام أكثر  الَ : نعم، قَ الَ : ال، قِيلَ له: فلك من يلتمسها؟ قَ الَ قِيلَ لرجل: ألك عيوب؟ قَ
عيوبك! ص٢١٦.

AÉ«°TCG áKÓK Úª∏°ùŸG ÚH ¿Gôé¡dG ÜÉÑ°SCG

السـبب املؤدي إىل اهلجران بني املسـلمني ثالثة أشياء: إما وجود الزلة من أخيه- وال 
حمالـة يزل- فـال يغيض عنهـا وال يطلب هلا ضدهـا، وإبالغ واش يقـدح فيه، وميش 
عـاذل بثلب له فيقبله وال يطلب لتكذيبه سـببا، وال ألخيه عذرا، وورود ملل يدخل 

عىل أحدمها، فإن املاللة تورث القطع وال يكون مللول صديق. ص٢١٦.
º∏ëàdÉH º∏◊G É‰EG

نْ  مَ ، وَ هُ طَ عْ َ يُ ريْ َ خَّ اخلْ تَوَ نْ يَ مَ ، وَ مِ لُّ مُ بِالتَّحَ ِلْ إِنَّامَ احلْ ، وَ مِ لُّ مُ بِالتَّعَ لْ : إِنَّامَ الْعِ اءِ دَ رْ قال أبو الدَّ
. ص٢٢٠. هُ وقَ َّ يُ قَّ الرشَّ تَوَ يَ

º∏◊G ÖJGôe

أول احللم: املعرفة، ثم التثبت، ثم العزم، ثم التصرب، ثم الصرب، ثم الرضا، ثم الصمت 
واإلغضاء. ص٢٢١.

»≤«≤◊G ¿É°ùME’Gh º∏◊G

م عمن مل يؤذه،  لُ ما الفضل إال للمحسـن إىل امليسء، فأما من أحسـن إىل املحسن، وحَ
فليس ذلك بحلم، وال إحسان. ص٢٢١.



AGô````````¨dG QQódG ٣٤
Ö°†¨dG èdÉ©J ∞«c

قال حممد بن السـعدي البنه عروة ملا وىل اليمن: إذا غضبت فانظر إىل السـامء فوقك، 
م خالقهام. ص٢٢٢. ظِّ وإىل األرض حتتك، ثم عَ

الواجـب عـىل العاقل، إذا غضب واحتدَّ أن يذكر كثـرة حلم اهللاَّ عنه مع تواتر انتهاكه 
حمارمـه وتعديـه حرماته، ثم حيلم، وال خيرجه غيظه إىل الدخول يف أسـباب املعايص. 

ص٢٢٢.
áeÓ°ùdG ≥aôdG ‘

رق،  من الرفق يكون االحرتاز، ويف االحرتاز ترجى السالمة، ويف ترك الرفق يكون اخلُ
ويف لزوم اخلرق ختاف اهللكة. ص٢٢٧.

’ƒéY øμJ ’

ـل ال يـكاد يَلحق، وكـام أن من سـكت ال يكاد  جِ الرافـق ال يـكاد يُسـبَق، كـام أن العَ
ـل يقول قبل أن يعلـم، وجييب قبل أن  جِ ينـدم، كذلـك من نطق ال يكاد يسـلم، والعَ
ب، ويذم بعـد ما حيمد، يعزم قبل أن يفكر، ويميض قبل أن  رِّ َ مد قبل أن جيً يفهـم، وحيَ
لة أمَّ  ل تصحبه الندامة، وتعتزله السـالمة، وكانت العـرب تكني العجَ جِ يعـزم، والعَ

الندامات. ص٢٢٧.
يـم بْن عمر بْن حبيب: كان يقال ال يوجـد العجول حممودا، وال الغضوب  اهِ قـال إِبْرَ
مرسورا، وال احلر حريصا، وال الكريم حسودا، وال الرشه غنيا، وال امللول ذا إخوان. 

ص٢٢٧.
ـالَ خالـد بْن برمك: من اسـتطاع أن يمنع نفسـه من أربعة أشـياء فهـو خليق أن ال  قَ
جب، والتواين، فثمرة العجلة الندامة،  ينزل به كبري مكروه: العجلة، واللَّجاجة، والعُ

وثمرة اللجاجة احلرية، وثمرة العجب البغضة، وثمرة التواين الذل. ص٢٢٨.



AGô````````¨dG QQódG٣٥
áMÉ°üØdGh ƒëædG º∏©J á«ªgCG

قال ابن شـربمة: إن أحببت أن يصغر يف عينك الكبري، ويكرب يف عينك الصغري فتعلم 
النحو.ص٢٣٠.

ÜOC’G óFGƒa øe

األدب صاحـب يف الغربـة، ومؤنـس يف القلة، وزيـن يف املحافل، وزيـادة يف العقل، 
ودليـل عـىل املروءة، ومن اسـتفاد األدب يف حداثته انتفع به يف كـربه، ألن من غرس 

فسيال يوشك أن يأكل رطبها. ص٢٣٠.
ا ورث اآلباء  قـال رجل مـن حكامء الفرس: أقـربُ القرابة املودة الدائمة، وأفضـل مَ

األبناء حسن األدب. ص٢٣١.
IGQÉªª∏d ÜOC’G º∏©àJ ’

ة، وال للمبـاراة ملجأ، ولكـن يقصد قصد  دَّ مـن تعلم األدب فـال يتخذه للمـامراة عُ
ا يقربه إىل بارئه. ص٢٣٢. االنتفاع بنفسه، وليستعني به عىل مَ
áZÓÑdG ø°ùMCGh áMÉ°üØdG óªMCG

د الفصاحة االقتدار عند البداهة والغزارة عند اإلطالة، وأحسـن البالغة وضوح  َ أَمحْ
الداللة، وحسن اإلشارة. ص٢٣٣.

ÜGÎdG hCG DƒdDƒ∏dG πãe ΩÓμdG

الـكالم مثـل اللؤلـؤ األزهر، والزبرجـد األخـرض، والياقوت األمحـر، إال أن بعضه 
، وأحوج الناس  رِ ا يكون مثل اخلزف واحلجر والرتاب واملدَ أفضل من بعض، ومنه مَ
إىل لزوم األدب وتعلم الفصاحة أهل العلم؛ لكثرة قراءهتم األحاديث وخوضهم يف 

أنواع العلوم. ص٢٣٣.
ΩGô◊ÉH ≈æ¨dG øe ÒN ábÉØdG

الفاقـة خري من الغنى باحلـرام، والغني الذي ال مروءة له أهـون من الكلب، وإن هو 
ل. ص٢٣٥. لخِ قَ وخُ وِّ طُ



AGô````````¨dG QQódG ٣٦
∫ÉŸG ô°T

ه، ومنع من حقه،  لِّ ا أخذ من غري حِ رج منه حقوقه، وإن رشا منه مَ إن رش املال ماال خيُ
وأنفق يف غري حله. ص٢٣٩.

¬≤o∏ oNh ¬∏ªYh ¬°ùØæH ’EG AôŸG Oƒ°ùj ’

ا رأيت أحدا أخرسَ صفقة، وال أظهر حرسة، وال أخيب قصدا، وال أقلَّ رشدا، وال  مَ
يه  رِّ أمحقَ شعارا، وال أدنسَ دثارا، من املفتخر باآلباء الكرام وأخالقهم اجلسام، مع تَعَ
ن سـلوك أمثاهلم، وقصد أشـباههم، متومها أهنم ارتفعوا بمن قبلهم، وسادوا بمن  عَ
تقدمهم، وهيهات! أنَّى يسـود املرء عىل احلقيقة إال بنفسـه؟ وأنَّى يَنبُل يف الدارين إال 

بكده؟ ص٢٤١.
¿ÉàFhôe IAhôŸG

قال ربيعة: املروءة مروئتان: فللسفر مروءة، وللحرض مروءة: فأما مروءة السفر فبذل 
، وأما مروءة  ـاخط اهللاَّ سَ الـزاد، وقلة اخلالف عىل األصحـاب، وكثرة املزاح يف غري مَ
، وقراءة القرآن. ص٢٤٣-٢٤٤. احلرض فاإلدمان إىل املساجد، وكثرة اإلخوان يف اهللاَّ

Üƒ∏≤dG »còJ AÉª∏©dG á°ùdÉ›

ـن القلب صدأ  عـن ابن عائشـة عن أبيه قال: كان يقال: جمالسـة أهـل الديانة جتلو عَ
الذنوب، وجمالسـة ذوي املروءات تدل عىل مكارم األخالق، وجمالسـة العلامء تذكي 

القلوب. ص٢٤٥.
º¡«dEG ¿É°ùME’ÉH ¢SÉædG ≈dEG ÖÑ–

الَ البنـه املهدي: اعلـم أن رضاء الناس غايـة ال تدرك؛  أن املنصـور أمـري املؤمنـني قَ
د إليهم باإلفضال، واقصد بإفضالك موضع  فتحبب إليهم باإلحسـان جهدك، وتـودَّ

احلاجة منهم. ص٢٤٧.



AGô````````¨dG QQódG٣٧
?IôNB’G ±ô°Th É«fódG Ωôc AôŸG ∫Éæj ≈àe

نْ  سِ يُحْ لْ ، وَ ابَةَ رَ قَ لْ بِهِ الْ يَصِ لْ اال فَ مْ مَ نْكُ ُ مِ اهُ اهللاَّ نْ آتَ : مَ هُ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ الِبٍ رَ ِّ بْنَ أَيبِ طَ يلِ قال عَ
 ، ينَ دِ اهِ ُجَ املْ اءَ وَ رَ قَ فُ الْ نيَ وَ اكِ َسَ املْ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ ريَ وَ سِ األَ َ وَ اينِ كَّ فِيهِ الْعَ يَفُ لْ ، وَ ةَ افَ يَ فِيهِ الضِّ
. ص٢٤٧-٢٤٨. ةِ رَ فَ اآلخِ َ رشَ نْيَا وَ مَ الدُّ رَ نَالُ كَ الِ يَ ِصَ هِ اخلْ ذِ َ إِنَّ هبِ ائِبَةِ، فَ ىلَ النَّ ْ فِيهِ عَ ربِ يَصْ لْ وَ

á≤«≤◊G ≈∏Y Oƒ÷G

ـره. واالمتنان هيدم  ـن املِنَّة؛ ألن من مل يمتـن بمعروفه وفَّ  عَ مـن أتم اجلـود أن يتعرَّ
ن إزار له طرفان: أحدمهـا االمتنان، واآلخر طلب  الصنائـع، وإذا تعرَّت الصنيعـة عَ

اجلزاء، كان من أعظم اجلود، وهو اجلود عىل احلقيقة. ص٢٤٨.
¢SÉædG πîHCGh ¢SÉædG OƒLCG

، وإن رآه الناس بخيال بام  قـال ابـن منبه: أجـود الناس يف الدنيا من جـاد بحقـوق اهللاَّ
، وإن رآه الناس كريام  سـو ذلـك، وإن أبخل النـاس يف الدنيا من بخل بحقـوق اهللاَّ

جوادا بام سو ذلك. ص٢٥١.
¿Gó∏ÑdG ô°Th ¿GƒNE’G ô°T

رش اإلخـوان اخلـاذل إلخوانه عند الشـدة واحلاجة، كام أن رش البـالد بلدة ليس فيها 
صب وال أمن. ص٢٥٩. خِ

√É÷Gh ∫ÉŸG ∫òH

ا ملك من جاه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل  حقيق عىل من علم الثواب أن ال يمنع مَ
ا فاته من املعروف. ص٢٦٠. ن اخلريات كلها ويتأسف عىل مَ حلول املنية، فيبقى عَ

A’Dƒg øe ∂àLÉM AÉ°†b óæY π°SƒàJ ’

ال جيب للعاقل أن يتوسـل يف قضاء حاجته بالعدو، وال باألمحق، وال بالفاسـق، وال 
بالكذاب، وال بمن له عند املسئول طعمة، وال جيب أن جيعل حاجتني يف حاجة، وال 
، وال يظهر شـدة احلرص يف اقتضاء حاجته، فإن الكريم  اضٍ أن جيمع بني سـؤال وتَقَ

يكفيه العلم باحلاجة دون املطالبة واالقتضاء. ص٢٦٣.



AGô````````¨dG QQódG ٣٨
?¿ƒLGôdG √ó°ü≤j …òdG ø ne

مـن كثـر يف اخلـري رغبتـه، وكان اصطنـاع املعـروف مهته، قصـده الراجـون، وتأمله 
ه ومل يعش بعيشـه غـريه فهو وإن طـال عمره قليل  املتأملـون، ومـن كان عيشـه وحدَ

العمر. ص٢٦٦.
¢SÉædG èFGƒM AÉ°†b ™FGhQ øe

أن احلسـن بْـن عيل بْـن أَيبِ طالب ريض اهللا عنهم سـمع رجال إىل جنبه يسـأل اهللاَّ أن 
يرزقه عرشة آالف درهم، فانرصف فبعث هبا إليه. ص٢٦٦.

AÉî°ùdGh á≤ØædG ™FGhQ øe

ضُّ يد خـادم له، فقلت له:  عن ابن أيب سـعيد عن شـيخ له قـال: رأيت ابن املبارك يَعَ
: كم آمره أن ال يعد الدراهم عىل السؤال، أقول له: احثُ هلم  الَ تعضُّ يدَ خادمك؟ قَ

ثوا. ص٢٦٧. حَ
¢SÉædG øe èª¡dG

اهلمج من الناس إذا أحسـن إليه ير ذلك اسـتحقاقا منه له، ثم ير الفضل لنفسـه 
عىل املحسن إليه، فال حيمد عند اخلري، وال يشكر عند الرب، ويتعجب ممن يشكر، ويذم 

من حيمد. ص٢٦٩.
ΩGôμdG äÉØ°U øe ΩÉ©£dG ΩÉ©WEG

ى، ومن أحسن  ، ومن أعظم مراتب ذوي احلِجَ إطعام الطعام من أرشف أركان الندُ
فَ عند الشـاهد والغائب، وقصده  ُ ى، ومن عرف بإطعام الطعام رشَ هَ خصال أويل النُ
قَّ نسـبه إىل منتهـى بغيته وهناية   الضيفِ يرفـع املرء وإن رَ الـرايض والعاتـب، وقِرَ

فه برفيع الذكر وكامل الذخر. ص٢٧١. ِّ حمبته، ويُرشَ
كل من سـاد يف اجلاهلية واإلسالم حتى عرف بالسـؤدد، وانقاد له قومه، ورحل إليه 
القريب والقايص، مل يكن كامل سؤدده إال بإطعام الطعام، وإكرام الضيف. ص٢٧٢.



AGô````````¨dG QQódG٣٩
?∞«°†dG ΩGôcEG Ée

 : الَ ا إكرام الضيف؟ قَ يل أهنام سأال األوزاعي: مَ عِ امَ عن عقبة بْن علقمة ومبرش بْن إِسْ
ة الوجه، وطيب الكالم. ص٢٧٤. قَ الَ طَ

لُّ من  مـن إكرام الضيف طيب الـكالم، وطالقة الوجه، واخلدمة بالنفـس، فإنه ال يذِ
زُّ من استخدمهم، أو طلب لقراه أجرا. ص٢٧٤. خدم أضيافه، كام ال يعِ

?∂∏ŸG Ωhój ∞«c

لكُ ملك إال بأعوان تطيعه، وال يطيعه األعوان إال بوزير، وال يتم ذلك إال  ال يدوم مُ
أن يكـون الوزير ودودا نصوحا، وال يوجد ذلك من الوزير إال بالعفاف والرأي،وال 
يتـم قـوام هؤالء إال باملـال، وال يوجد املـال إال بصـالح الرعية، وال تصلـح الرعية 
إال بإقامـة العدل، فـكأن ثبات امللك ال يكون إال بلزوم العـدل، وزواله ال يكون إال 

بمفارقته. ص٢٨٢.
ÒeCÓd »¨ÑæJ AÉ«°TCG áà°S

قال ملك طخارسـتان لنرص بْن سيار: ينبغي لألمري أن يكون له ستة أشياء: وزير يثق 
به ويفيض إليه برسه، وحصان يلجأ إليه إذا فزع أنجاه يعني فرسـا، وسـيف إذا نازل 
بـه األقران مل خيف أن خيونه، وذخرية خفيفة املحمـل إذا نابته نائبة أخذها، وامرأة إذا 

ه، وطباخ إذا مل يَشتَه الطعام صنع له شيئا يشتهيه. ص٢٨٢. َّ دخل إليها أذهبت مهَ
¬Jƒ≤H ¿É£∏°ùdG ÎZG GPEG

ره ذلك من قـوة األقوياء كانت  غَّ ا عرف السـلطان فضل قوته عىل الضعفـاء فَ متـى مَ
هِ وهالكا له. ص٢٨٣. يْ لَ ينا عَ قوته حَ

الضعيـفُ املحـرتسُ أقرب إىل السـالمة من القوي املغرت؛ ألن رصعةَ االسرتسـال ال 
يْهِ، وال يثقنّ  لَ تكاد تُستقال، وال جيب أن يعجل يف سلطانه بعقاب من خياف أن يندم عَ

به من غري جرم. ص٢٨٣. بمن عاقَ



AGô````````¨dG QQódG ٤٠
å«¨dÉc ∫OÉ©dGh QÉædÉc ôFÉ÷G ¿É£∏°ùdG πãe

ها، فخري  ت بطلَ نفعها، وإن جاوزت عظم رضُّ هُ السلطان إال بالنار، إن قرصَّ ـبِّ ما أشَ
ا يليها.  السلطان من أشبه الغيث يف أحيائه يف نفع من يليه، ال من أشبه النار يف أكلها مَ

ص٢٨٣.
¿É£∏°ùdG ≈∏Y ÖLGƒdG ø pe

الواجـب عىل السـلطان قبـل كل يشء أن يبدأ بتقو اهللاَّ وإصـالح رسيرته بينه وبني 
خالقه، ثم يتفكر فيام قلده اهللاَّ من أمر إخوانه، ورفعه عليهم؛ ليعلم أنه مسـئول عنهم 
لها، وحماسـبٌ عىل قليلهـا وكثريها، ثم يتخذ وزيـرا صاحلا عاقال  يف دق األمـور وجِ
ة راشـدين، وأعوانا مستورين، وخدما معلومني،  رَ عفيفا نصوحا، وعامال صاحلني بَرَ
، وأخذَ املالِ من  ثم يقلد عامله ماال غنى له عنهم، ويشـرتط عليهم تقو اهللاَّ وطاعتهُ
هر أو  هُ حبة فام فوقها من قَ لَ حلـه، ويفرقه يف أهله، ثم يتفقـد أمرَ بيت املال بأن ال يدخِ
ة منه، وحماسب عىل كل حبة  رَّ ن كل ذَ جور، أو سلب أو هنب أو رشوة؛ فإنه مسئول عَ

فيه، ثم ال خيرجه إال يف املواضع التي أمر اهللاَّ جل وعال يف سورة األنفال. ص٢٨٤.
?á°SÉjôdG º°SG ≥ëà°ùj øe

ال يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون فيه ثالثة أشياء: العقل، والعلم، واملنطق.
ن احلدة، والعجلة، واحلسد، واهلو، والكذب، وترك  ن سـتة أشـياء: عَ ثم يتعر عَ

املشاورة.
ثـم ليلزم يف سياسـته عىل دائم األوقات ثالثة أشـياء: الرفق يف األمـور، والصرب عىل 

األشياء، وطول الصمت. ص٢٨٦.
IQÉeE’G Ö∏W πbÉ©∏d Öéj ’

ن مسـألة وكل إليها ومن أعطيها من  ال جيـب للعاقل طلـب اإلمارة ألن من أوتيها عَ
غري مسـألة أعني عليها ومن اشـتهر بالرياسـة فليحرتز ألن الريح الشـديدة ال حتطم 

الكأل وهي حتطم دوح الشجر ومشيد البنيان. ص٢٨٧.
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?IOÉ«°ùdG ≥ëà°ùj ø ne

ون إال من تكاملت فيه ست خصال ومتامهن  دُ الَ أَبُو عمرة بْن العالء: كانوا ال يسوِّ قَ
يف اإلسـالم السـابعة: السـخاء، والنجدة، والصـرب، واحللـم، والبيـان، والتواضع، 

ومتامهن يف اإلسالم احلياء. ص٢٨٧.
ΩÉKB’G øe ƒéæj ’ ¿É£∏°ùdG Öë°üj øe

من يصحب السلطان ال ينجو من اآلثام، كام أن راكب العجل ال يأمن العثار، وال جيب 
يْهِ، وإن أدناه؛  لَ أن يأمن غضب السلطان إن صدقه، وال عقوبته إن كذبه، وال جيرتء عَ
ا عنده من الرتياق واألدوية. ص٢٨٨. م اتكاال عىل مَ ألن احلازم العاقل ال يرشب السُّ

Éeƒªg º¡ª¶YCG Ωƒ≤dG AÉ°SDhQ

رؤسـاء القوم أعظمهم مهوما، وأدومهم غموما، وأشـغلهم قلوبا، وأشهرهم عيوبا، 
وأكثرهـم عدوا، وأشـدهم أحزانـا، وأنكاهم أشـجانا، وأكثرهم يف القيامة حسـابا، 

وأشدهم -إن مل يعف اهللاَّ عنهم -عذابا. ص٢٨٩.
É¡àæjRh É«fódÉH Î¨j ’ πbÉ©dG

الواجـب عـىل العاقـل أن ال يغـرت بالدنيـا وزهرهتا، وحسـنها وهبجتها، فيشـتغل هبا 
؛ ألن عاقبتها ال حمالة  ـن اآلخـرة الباقية، والنعم الدائمة، بـل ينزهلا حيث أنزهلـا اهللاَّ عَ
رضهتا،  تصـري إىل فنـاء، خيرب عمراهنا، ويموت سـكاهنا، وتذهب هبجتهـا، وتبيد خُ
ر، وال فقري مسـكني حمتقر، إال وجيري عليهم كأسُ املنايا،  فال يبقى رئيس متكرب مؤمَّ
هِ يف البداية إىل الفناء،  يْ لَ ـا كانوا عَ ثـم يصريون إىل الرتاب، فيبلون حتى يرجعون إىل مَ
ثـم يـرث األرض ومن عليها عالم الغيوب، فالعاقـل ال يركن إىل دار هذا نعتها، وال 
ا ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر  يطمئن إىل دنيا هذه صفتها، وقد ادخر له مَ

عىل قلب برش، فيضن برتك هذا القليل، ويرىض بفوت ذلك الكثري. ص٢٩٢.
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äGƒ¡°û∏d GóÑY øμJ ’

من اشتهى أن يكون حرا فليجتنب الشهوات، وإن كانت لذيذة، وليعلم أن كل لذيذ 
ليس بنافع، ولكن كل نافع هو اللذيذ، وكل الشهوات مملولة إال األرباح فإهنا ال متل، 

ن الناس. ص٢٩٤-٢٩٥. وأعظم األرباح اجلنة، واالستغناء باهللا عَ
πeC’G ∫ƒWh ∑ÉjEG

كه، لو  قـال معـن بْـن عون: كم من مسـتقبل يومـا ال يسـتكمله، ومنتظر غـدا ال يُدرِ
تنظرون إىل األجل ومسريه، ألبغضتم األمل وغروره. ص٢٩٥.

äÉYÉª÷G ¥ôØeh äGò∏dG ΩPÉg äƒŸG

دارُ هبا عليهم، البد لكل ذي روح أن يرشهبا  حى دوارة بني اخللـق، وكأس يُ املـوت رَ
ويذوق طعمهـا، وهو هاذم اللذات، ومنغص الشـهوات، ومكدر األوقات، ومزيل 

العاهات. ص٢٩٧.
Iô°SÉcC’Gh Iô°UÉ«≤dGh IôHÉÑ÷G ôgÉb äƒŸG

ل يف جريته، ال خياف الضيق يف املعيشـة،  م يف أهله، معظم يف قومه، مبجَّ كـم مـن مكرّ
هِ مذلل امللوك، وقاهـر اجلبابرة، وقاصم الطغاة،  يْ لَ نـك يف املصيبـة، إذ ورد عَ وال الضَّ
فألقاه رصيعا بني األحبة وجريانه، مفارقا ألهل بيته وإخوانه، ال يملكون له نفعا، وال 
يسـتطيعون عنه دفعا، فكم من أمة قد أبادها املوت، وبلدة قد عطلها، وذات بعل قد 

أرملها، وذي أب أيتمه، وذي إخوة أفرده. ص٢٩٩-٣٠٠.
∫Oh sπb É‡ AGô¨dG QQódG

بْد قط حتى يتم عقله. ص١٩. ا تم دين عَ يقول احلسن: مَ
أفضل ذوي العقول منزلة، أدومهم لنفسه حماسبة، وأقلهم عنها فرتة. ص١٩.

 َ يضِ العاقـل حيسـم الداء قبل أن يبتىل به، ويدفع األمر قبـل أن يقع فيه، فإذا وقع فيه رَ
وصرب. ص٢٠.

مال العاقل عقله، وما قدم من صالح عمله. ص٢١.
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العدو العاقل خري للمرء من الصديق اجلاهل. ص٢١.

غبَن، والورع ال يَغبِن. ص٢١. قال حفص بْن محيد األكاف: العاقل ال يُ
العاقل خيتار من العمر أحسنه وإن قل، فإنه خري من احلياة النكدة، وإن طالت. ص٢٢.

من جاوز الغاية يف كل يشء صار إىل النقص. ص٢٣.
يْهِ، أخاف أن يكون حتفه يف أقرب األشـياء  لَ مـن مل يكـن عقله أغلب خصـال اخلري عَ

إليه. ص٢٣.
رأس العقل: املعرفة بام يمكن كونه قبل أن يكون. ص٢٣.

ا نسبها الناس إليهم. ص٢٣. ا ادعوها، ولكن مَ فضائل الرجال ليست مَ
ا رزق من احلظ يف العقل. ص٢٣. ا فاته من حطام الدنيا، مع مَ العاقل ال يبايل مَ

كفى بالعاقل فضال وإن عدم املال. ص٢٤.
العاقل يُكرم عىل غري مال، كاألسد هياب وإن كان رابضا(١). ص٢٤.

من العقل التثبت يف كل عمل قبل الدخول فيه. ص٢٤.
أول متكن املرء من مكارم األخالق هو لزوم العقل. ص٢٥.

العاقـل ال يطول أمله؛ ألن من قو أمله ضعف عمله، ومن أتاه أجله، مل ينفعه أمله. 
ص٢٥.

دة، وال خياصم بغري حجة، وال يصارع بغري قوة. ص٢٦. العاقل ال يقاتل من غري عُ
بالعقل حتيا النفوس، وتنور القلوب، ومتيض األمور، وتعمر الدنيا. ص٢٦.

الذي يزداد به العاقل من نامء عقله، هو التقرب من أشكاله، والتباعد من أضداده. ص٢٦.
قرب العاقل غنم ألشكاله، وعربة ألضداده، عىل األحوال كلها. ص٢٦.

لو كان للعقل أبوان، لكان أحدمها الصرب، واألخر التثبت. ص٢٦.
، وإصالح الرسيرة. ص٢٧. أول شعب العقل: هو لزوم تقو اهللاَّ

من صلح جوانيه، أصلح اهللاَّ برانيه، ومن فسد جوانيه، أفسد اهللاَّ برانيه. ص٢٧.
قال مالك بن دينار: اختذ طاعة اهللاَّ جتارة، تأتك األرباح من غري بضاعة. ص٢٧.

١-ربض األسد: جثم.
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قطب الطاعات للمرء يف الدنيا: هو إصالح الرسائر، وترك إفساد الضامئر. ص٢٨.

بْد حتى جيد طعم الذل. ص٣٠. قال عمر بن عبد العزيز: ال يتقي اهللاَّ عَ
قال احلسن: أفضل العمل: الورع، والتفكر. ص٣١.

. ص٣٣. ةً ئِدَ فْ قُّ أَ مْ أَرَ ُ إِهنَّ ، فَ ابِنيَ وا التَّوَّ الِسُ :جَ ابِ طَّ َ رُ بْنُ اخلْ مَ الَ عُ قَ
ما أقبح بالعامل التذلل ألهل الدنيا !ص٣٥.

. ص٣٩. ةُ يَ شْ َ مُ اخلْ لْ ايَةِ، إِنَّامَ الْعِ وِ ةِ الرَّ ثْرَ مُ بِكَ لْ يْسَ الْعِ :لَ ودٍ عُ سْ الَ ابْنُ مَ قَ
قال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية، إنام العلم اخلشية. ص٣٩.

نَّة، مل يذهب اهللاَّ بعقله أبدا. ص٤٠. قال وهب بْن منبه: من تعلم علام يف حق وسُ
قال وكيع: استعينوا عىل احلفظ برتك املعصية. ص٤١.

العلم زين يف الرخاء، ومنجاة يف الشدة، ومن تعلم ازداد، كام أن من حلم ساد. ص٤١.

فضل العلم يف غري خري مهلكة، كام أن كثرة األدب يف غري رضوان اهللاَّ موبقة. ص٤١.
هِ نفعا يف الدارين معا. ص٤١. يْ لَ العاقل ال يسعى يف فنونه إال بام هو أجد عَ

. ص٤٢. لِكَ َ ذَ َ فِيامَ بَنيْ ريْ ال خَ ، وَ مٌ لِّ تَعَ مُ ٌ وَ املِ :النَّاسُ عَ اءِ دَ رْ الَ أَبُو الدَّ قَ
اللسان هو املورد للمرء موارد العطب، والصمت يكسب املحبة والوقار. ص٤٣.

من حفظ لسانه أراح نفسه. ص٤٣.
ن الكالم. ص٤٣. ن الصمت أحسن من الرجوع عَ الرجوع عَ

الصمت منام العقل، واملنطق يقظته. ص٤٣.
. ص٤٣. هُ لُ اعِ لِيلٌ فَ قَ ، وَ تَ مْ مِ الصَّ ِكَ نَ احلْ : إِنَّ مِ نَ امَ قْ قال لُ

. ص٤٣. ُّ هُ يَرضُ لَ ضْ إِنَّ فَ ، فَ المَ لِهِ إِال الْكَ ضْ عُ بِفَ تَفَ نْ ءٍ يُ ْ لُّ يشَ قال مالك: كُ
 . ٌ املِ مٌ عَ لِّ تَكَ ، أَوْ مُ اعٍ ـتٌ وَ نْصِ : مُ ِ ـنيْ لَ جُ دِ رَ حَ يَـاةِ إِال ألَ َ َ يفِ احلْ ريْ : ال خَ اءِ دَ رْ ـالَ أَبُـو الـدَّ قَ

ص٤٤.
الكالم وإن كان يف وقته حظوة جليلة، فإن الصمت يف وقته مرتبة عالية. ص٤٤.

يّ باملنطق. ص٤٤. لَ بالصمت، عَ هِّ من جُ
قال الفضيل بْن عياض: شيئان يقسيان القلب: كثرة الكالم، وكثرة األكل. ص٤٥.

قال خالد بْن احلارث: السكوت زين للعاقل، وسرت للجاهل. ص٤٩.
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. ص٥٠. انٍ نْ لِسَ نٍ مِ جْ ولِ سِ قُّ بِطُ ءٌ أَحَ ْ ا يشَ ، مَ هُ ُ ريْ هَ غَ ِ الَّذِي ال إِلَ اهللاَّ : وَ ودٍ عُ سْ قال ابْنَ مَ

ا أبيح له من النطق. ص٥٠. ال سبيل للمرء إىل رعاية الصمت، إال برتك مَ
هِ نفسه.  يْ لَ من أكثر الكذب مل يرتك لنفسـه شـيئا يصدق به، وال يكذب إال من هانت عَ

ص٥٥.
د بْن كعب القرظي: إنام يكذب الكاذب من مهانة نفسه. ص٥٥. مَّ َ قال حمُ
قال نرص بْن عيل اجلهضمي: إن اهللاَّ أعاننا عىل الكذابني بالنسيان. ص٥٥.

اللسان سبع عقور إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خىل عنه عقره. ص٥٥.
العاقل اليشتغل باخلوض فيام ال يعلم، فيتهم فيام يعلم. ص٥٥.

ن كل يشء أزر برأيه، وأفسد صدقه. ص٥٦. من حدث عَ
الصدق يرفع املرء يف الدارين، كام أن الكذب هيوي به يف احلالني. ص٥٧.

قال ابن سريين: الكالم أوسع من أن يكذب فيه ظريف. ص٥٨.
. ص٥٩. شُ حْ نِ الْفُ مِ ُؤْ ءٍ يفِ املْ ْ مُ يشَ قال عبد اهللا بن مسعود: أَألَ

احلياء اسم يشتمل عىل جمانبة املكروه من اخلصال. ص٥٩.
ِ. ص.٦٠ نَ اهللاَّ يِ مِ تِحْ ، ال يَسْ نَ النَّاسِ يِ مِ تَحْ نْ ال يَسْ : مَ ابِتٍ يْدِ بْنِ ثَ قال زَ

يَى بْن جعدة: إذا رأيت الرجل قليل احلياء، فاعلم أنه مدخول يف نسبه. ص٦٢. ْ الَ حيَ قَ
، واالزدراء هبم. ص٦٢. التواضع املحمود: ترك التطاول عىل عباد اهللاَّ

التواضع املذموم : هو تواضع املرء لذي الدنيا رغبة يف دنياه. ص٦٢.
التواضع يرفع املرء قدرا، ويعظم له خطرا، ويزيده نُبال. ص٦٣.

قال حييى بن خالد الربمكي: الرشيف إذا تقرأ(١) تواضع، والدينء إذا تقرأ تكرب. ص٦٤.
التواضع يكسب السالمة، ويورث األلفة، ويرفع احلقد، ويذهب الصد. ص٦٤.

ثمرة التواضع املحبة، كام أن ثمرة القناعة الراحة. ص٦٤.
ن قوة. ص٦٥. ن قدرة، وأنصف عَ ن رفعة، وزهد عَ أفضل الناس من تواضع عَ

ا تكرب عىل من دونه، إال ابتاله اهللاَّ بالذلة ملن فوقه. ص٦٥. ما رأيت أحدً

١-تقرأ: أي تنسك.
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ا استجلبت البغضة بمثل التكرب، وال استجلبت املحبة بمثل التواضع. ص٦٥. مَ

. ص٦٦. امَ نْهُ يَ مِ بَاغِ ُ الْ كَّ اهللاَّ بَلٍ لَدَ ىلَ جَ بَلٌ عَ ى جَ وْ بَغَ :لَ بَّاسٍ نِ ابْنِ عَ عَ
حاجة املرء إىل الناس مع حمبتهم إياه، خري من غناه عنهم مع بغضهم إياه. ص٦٩.

. ص٧٤. هِ يْ لَ املداراة من املداري صدقة له، واملداهنة من املداهن تكون خطيئة عَ
من مل يدار الناس ملوه. ص٧٤.

. ص٧٥. هِ يْ لَ قال احلسن: يا ابن آدم، اصحب الناس بأي خلق شئت، يصحبوك عَ
 . لَّ غن، وينبت الغِ عة للصداقة، يورث الضِّ قطَ بة للبهاء، مَ سلَ املزاح يف غري طاعة اهللاَّ مَ

ص٨٢.
خسارته.  متت  فقد  برأيه،  معجبا  مماريا  جلوجا  الرجل  رأيت  إذا  سعد:  بْن  بالل  الَ  قَ

ص٨٤.
. ص٨٤. ةِ لَ زْ نَ الْعُ مْ مِ كُ ظِّ وا بِحَ ذُ قال عمر بن اخلطاب: خُ

. ص٨٨. قَ فِيهِ رَ كٌ ال وَ وْ مَ شَ يَوْ مُ الْ هُ كَ فِيهِ، فَ وْ ا ال شَ قً رَ انَ النَّاسُ وَ قال أبو ذر:  كَ
ن مؤاخاة اإلخوان، وإعداده إياهم للنوائب واحلدثان. ص٩٠. عىل العاقل أال يغفل عَ
م.  العاقل ال يؤاخي لئيام، ألن اللئيم كاحلية الصامء، ال يوجد عندها إال اللدغ والسُّ

ص٩٣.
نحُ من ال وفاء له، وصنيعة تصطنع عند من ال يشكرها. ص٩٤. ال يشء أضيع من مودة متَ

ليس من الرسور يشء يعدل صحبة اإلخوان، وال غم يعدل غم فقدهم. ص٩٧.
يل: ال تَشرتيَنَّ عداوة رجل، بمودة ألف رجل. ص٩٩. عِ امَ قال إِسْ

َف ممن حتذر، ولكن احذر ممن تأمن. ص١٠٠. الَ ابن السامك: ال ختَ قَ
هِ عيوبه. ص١٠٣. يْ لَ الَ األحنف بْن قيس: من جالس عدوه، حفظ عَ قَ

يَان بْن عيينة: من أحب رجال صاحلا، فإنام حيب اهللاَّ تبارك وتعاىل. ص١٠٥. فْ قال سُ
قال وهب: إن اهللاَّ ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس. ص١٠٧.

عن عروة بن الزبري قال: مكتوب يف احلكمة: أحبب خليلك وخليل أبيك. ص١١١.
ما رأيت شـيئا أدل عـىل يشء، وال الدخان عىل النار، مثـل الصاحب عىل الصاحب. 

ص١١٤.
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قال هبرية: اعترب الناس بأخداهنم(١). ص١١٤.

املودة إذا أرض هبا قلة االلتقاء ، تكون مدخولة. ص١٢٣.
 . َّ لِسَ إِيلَ ْ تَّى جيَ ابَ النَّاسِ حَ قَ ى رِ طَّ تَخَ ، الَّذِي يَ لِييسِ َّ جَ يلِ مُ النَّاسِ عَ رَ :أَكْ بَّاسٍ الَ ابْنُ عَ قَ

ص١٢٣.
قال احلسن: أنا للعاقل املدبِر أرجى مني لألمحق املقبل. ص١٢٩.

ن عمل أخيك احلسن والسيئ، فإنه من التجسس. ص١٣١. قال احلسن: ال تسأل عَ
ن عيوب غريه أراح بدنه، ومل يتعب قلبه. ص١٣١-١٣٢. من اشتغل بعيوبه عَ

ا يكون. ص١٣٦. ا تريد فأرد مَ قال ابن سريين: إذا مل يكن مَ
هِ أمريا. يْ لَ أغنى األغنياء من مل يكن للحرص أسـريا، وأفقر الفقراء من كان احلرص عَ

ص١٣٧.
. ص١٤١. هِ يْ لَ ال يكاد يوجد احلسد إال ملن عظمت نعمة اهللاَّ عَ
ا حسدت أحدا عىل دين وال دنيا. ص١٤٢. قال ابن سريين: مَ

د، وأحرض الناس جوابا من مل يغضب. صص١٤٥. رَ أحسن الناس عقال من مل حيَ
رسعة الغضب من شيم احلمقى، كام أن جمانبته من زي العقالء. ص١٤٦.

فَّ واستغنى. ص١٤٩. لَّ وخضع، كام أن من قنع عَ عَ ذَ مِ من طَ
اإلياس هو بذر الراحة والعز، كام أن الطمع هو بذر التعب والذل. ص١٥٠.

: اليأس عام يف أيدي الناس عز. ص١٥١. الَ ن أَيبِ جعفر، قَ عَ
ن قدره. ص١٥٣. يَان بْن عيينة: من سأل نذال حاجة، فقد رفعه عَ فْ قال سُ

. ص١٥٦. ، ومن تعزز به مل يفقره، كام أن من اعتز بالعبيد أذله اهللاَّ من استغنى باهللا أغناه اهللاَّ
: القناعة مال ال ينفذ. ص١٥٨. الَ ن أبيه، قَ د بْن املنكدر، عَ مَّ َ عن حمُ

قال ابن املبارك: مروءة القناعة، أفضل من مروءة اإلعطاء. ص١٥٩.

الواجب عىل العاقل لزوم التوكل عىل من تكفل باألرزاق. ص١٦١.
. ص١٦٢. هُ لُ هُ أَجَ بُ لُ امَ يَطْ بْدَ كَ بُ الْعَ لُ يَطْ قَ لَ زْ : إِنَّ الرِّ اءِ دَ رْ قال أَبو الدَّ

١-أي أصدقائهم.
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امـة العقل، وبذر اخلري، وحيلة من ال حيلة له.  عَ الصـرب مجاع األمر، ونظام احلزم، ودِ

ص١٧٠.
بْد شيئا من جسيم اخلري، من نبي أو غريه، إال بالصرب. ا نال عَ قال ميمون بْن مهران: مَ

ص١٧٠.
الَ الفضيل بْن عياض: من طلب أخا بال عيب بقي بال أخ. ص١٧٧. قَ

أجل الناس مرتبة من صد اجلهل باحللم. ص١٧٧.
وما الفضل إال ملن حيسن إىل من أساء إليه. ص١٧٧.

و. ص١٧٨. ن يصفُ و، فقلَّ مَ فُ َن جيَ الَ ابن السامك: لِن ملِ قَ
ن املجازاة عليها بمثلها. ص١٧٩. العاقل حيسن عند اجلفوة، ويغيض عَ

. ص١٨٥. ءَ امَ لَ وا الْعُ ائِلُ سَ ، وَ ءَ امَ كَ ُ وا احلْ الِطُ خَ ، وَ اءَ َ ربَ وا الْكُ الِسُ قال أبو جحيفة:جَ
الَ سليامن بْن داود البنه: يا بني، إياك والنميمة، فإهنا أحد من السيف. ص١٨٥. قَ

يَـى بْـن أَيبِ كثـري: الـذي يعمله النـامم يف سـاعة، ال يعمله السـاحر يف شـهر.  ْ قـال حيَ
ص١٨٨.

جيب عىل العاقل أن يكون صدره أوسع لرسه من صدر غريه، بأال يفشيه. ص١٩٩.
ال أَنَس آنس من استشارة عاقل ودود، وال وحشة أوحش من خمالفته. ص٢٠١.

الَ احلسن: ال يندم من شاور مرشدا. ص٢٠٢. قَ

رضب الناصح خري من حتية الشانىء. ص٢٠٤.
د من الناصح املعرض عنه. ص٢٠٥. َ مشاورة األصم أَمحْ

من بذل نصيحة ملن ال يشكر كان كالباذر يف السباخ. ص٢٠٥.
ا يوجد ترك قبول النصيحة من املعجب برأيه. ص٢٠٥. أكثر مَ

احلليم: عظيم الشأن، رفيع املكان، حممود األمر، مريض الفعل. ص٢١٨.
ا يكون من املقتدر عىل االنتقام. ص٢١٨. احللم أمجل مَ

يَنَّ منه. ص٢٢٠. كتب رجل إىل أخ له: اعلم أن احللم لباس العلم فال تَعرَ
لو كان للحلم أبوان لكان أحدمها العقل واآلخر الصمت. ص٢٢٣.

ما مل يصلحه الرفق مل يصلحه العنف. ص٢٢٧.
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ال دليل أمهر من رفق، كام ال ظهري أوثق من العقل. ص٢٢٧.

. ص٢٢٨. هِ يْ لَ اإلقدام عىل العمل بعد التأين فيه أحزم من اإلمساك عنه بعد اإلقدام عَ
قال الشمردل: نكح العجزُ التواين، فولد الندامة. ص٢٢٨.

بْد الرمحن بْن مهدي: ما ندمت عىل شىء ندامتى أين مل أنظر يف العربية. ص٢٣٢. قال عَ
.ص٢٣٥. لِ جُ بِ الرَّ سْ رُ كَ ا آخِ َ إِهنَّ ةَ النَّاسِ فَ لَ أَ سْ قال قيس بن عاصم: مَ

قال حممد بن املنكدر: نعم العون عىل تقو اهللا الغنى. ص٢٣٥.

أسعد الناس من كان يف غناه عفيفا، ويف مسكنته قنعا. ص٢٣٦.
ل. ص٢٣٧. مُ ِلَ وأنفق فيام ال جيَ ا اكتُسب من حيث ال حيَ رش املال مَ

قال احلسن: ال دين إال بمروءة. ص٢٤٢.
قال أبو قالبة: ليس من املروءة أن يربح الرجل عىل صديقه. ص٢٤٥.

. ص٢٤٥. وءِ انُ السُّ وَ ةِ إِخْ وءَ ُرُ ةُ املْ : آفَ يَانَ فْ ةُ بْنُ أَيبِ سُ يَ اوِ عَ الَ مُ قَ
السخاء حمبة وحممدة كام أن البخل مذمة ومبغضة. ص٢٤٧.

ن مال غريه. ص٢٤٨. أجود اجلود من جاد بامله، وصان نفسه عَ
من جاد ساد، كام أن من بخل رذل. ص٢٤٨.

ما اتزر رجل بإزار أهتك لعرضه، وال أثلم لدينه من البخل. ص٢٥٠.
خر من األعامل يف العقبى. ص٢٥٤. ا يُدَّ البخل بئس الشعارُ يف الدنيا واآلخرة، ورش مَ

الَ احلسن: من أيقن اخللف جاد بالعطية. ص٢٥٤. قَ
بْد امللك بْن رفاعة الفهمي: اهلدية هو السحر الظاهر. ص٢٥٥. قال عَ

َ من خلة اإلخوان بال يشء فليواخ أهل القبور. ص٢٥٧. يضِ قال ميمون: من رَ
كان احلسن يقول: قضاء حاجة أخ مسلم أحب إيل من اعتكاف شهرين. ص٢٥٩.

أقرب األشياء يف الدنيا زواال املال والوالية. ص٢٦٣.
عدم املال خري من عدم حماسن األخالق. ص٢٦٥.

أسوأ العبيد من استعبدته األخالق الدنية. ص٢٦٥.
من لزم معايلَ األخالق أنتج له سلوكها فراخا تطري بالرسور. ص٢٦٥.

ا ضاع مال ورث صاحبه جمدا. ص٢٦٦. مَ
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البائس من طال عمره يف غري اخلري. ص٢٦٦.

من مل يتأس بغريه يف اخلري كان عاجزا. ص٢٦٦.
هِ نصيحته.  يْ لَ ا يسـتقبحه من غريه كان كالغاش ملن جتب عَ من استحسـن من نفسـه مَ

ص٢٦٦.
من مل يكن له مهة إال بطنه وفرجه عد من البهائم. ص٢٦٦.

العطية بعد املنع أمجل من املنع بعد العطية. ص٢٦٨.
أبخل البخالء من بخل بإطعام لطعام، كام أن من أجود اجلود بذله. ص٢٧٤.

يد بْن املسيب: ألن أشبع كبدا جائعة أحب إيل من حجة بعد حجة. ص٢٧٥. عِ قال سَ

احلر ال يكفر النعمة، وال يتسخط املصيبة، بل عند النعم يشكر، وعند املصائب يصرب.
ص٢٧٧.

من مل يكن لقليل املعروف عنده وقع أوشك أن ال يشكر الكثري. ص٢٧٧.
النعم ال تستجلب زيادهتا وال تدفع اآلفات عنها إال بالشكر هللا سبحانه وملن أسداها 

إليه. ص٢٧٧.
م نظرا يف العواقب.  أفضل السلطان مامل خيالطهُ البَطر وأعجزهم آخذهم باهلوينا وأقلهُ

ص٢٨٣.
خري السلطان من أشبه النَّرس حوله اجليف، ال من أشبه اجليف حوهلا النسور. ص٢٨٣.

السلطان إذا كان عادال خري من املطر إذا كان وابال. ص٢٨٣.
سلطان غشوم خري من فتنة تدوم. ص٢٨٣.

صبِ زماهنم. ص٢٨٣. الناس إىل عدل سلطاهنم أحوج منهم إىل خِ
السـلطنة إنام هي قـول احلق والعمل بالعـدل، ال التفاخر يف الدنيا واسـتعامل البذل. 

ص٢٨٧.
 . هِ يْ لَ ن غريه ال يرتك عَ ا سـلب عَ هِ غري باق، وأن مَ يْ لَ ا مل يبقى لغريه عَ العاقل يعلم أن مَ

ص٢٩٤.
طـول اآلمـال قطعت أعنـاق الرجال، كالـرساب أخلف من رجاه، وخـاب من رآه. 

ص٢٩٥.
املوت طالب ال يعجزه املقيم وال ينفلت منه اهلارب. ص٣٠٠.
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AGô¨dG QQódG
kGô`````©°T π``````«b É‡

د البسامي: ص٢١٢١. مَّ َ د البسامي: صأنشدين عيل بْن حمُ مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ

أنشدين املنترص بْن بالل بْن املنترص األنصاري: صأنشدين املنترص بْن بالل بْن املنترص األنصاري: ص٢٢٢٢.

د املقاتيل: ص٢٤٢٤. مَّ َ بْد الرمحن بْن حمُ د املقاتيل: صأنشدين عَ مَّ َ بْد الرمحن بْن حمُ أنشدين عَ

د البسامي: ص٢٥٢٥. مَّ َ د البسامي: صأنشدين عيل بْن حمُ مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ

لقد أحسن الذي يقول:  صلقد أحسن الذي يقول:  ص٢٧٢٧.

∂«∏Y  ≈``≤``HCG  π`̀≤`̀©`̀dG  hP  ∑hó```̀Y

Qƒ``̀ eC’G  π«ªL  »`̀ JCÉ`̀ j  π≤©dG  hPh

¬`̀ ∏`̀ gC’  ø```jR  π`̀ ≤`̀ ©`̀ dG  ¿CG  ô``̀J  ⁄CG

≈¡ædG GP ôgódG øe »°VÉŸG ßYh óbh

≈æZ GP ∂``j ⁄h π``≤Y GP ¿Éc ø``ªa

≈``é pM GP ∂``j ⁄h ∫É``e GP ¿Éc ø``eh

≥`̀ ª`̀ MC’G (1)≥```eGƒ```dG π`̀ gÉ`̀ ÷G ø`̀ e

≥``````̀aQC’G ó```̀ °```̀TQCÓ```̀d ó``̀°``̀ü``̀≤``̀jh

ÜQÉéàdG  o∫ƒ``W  π≤©dG  ∫Éªc  ¿CGh

ÜQÉ`̀ é`̀ à`̀ dÉ`̀ H  ¬```̀eÉ```̀jCG  ‘  OGOõ``````̀jh

oπ©nf ¬``d â``°ù«dh mπL pQ …ò``c ¿ƒ``μj
oπLQ ¬``d â``°ù«dh mπ©f …ò``c ¿ƒ``μj

á`̀ Ø`̀ sæ`̀ n°`̀ ü`̀ oe  lÜGƒ```````̀HCG  ΩQÉ```̀μ```̀ŸG  ¿EG

É`̀¡`̀©`̀HGQ º``̀∏``̀◊Gh É`̀¡`̀ã`̀dÉ`̀K º`̀ ∏`̀ ©`̀ dGh

É¡æeÉK  ôμ°ûdGh  É¡©HÉ°S  È°üdGh

π o≤ nJ  Óa  Éeƒj  ôgódG  näƒ∏N  É ne  GPEG

á`````YÉ°S  π``````` oØ¨j  ŝ G  sÍ°ù–  ’h

mÖgGP  ó ô```````````°SCG  Ωƒ````«dG  s¿CG  ôJ  ⁄CG

É``¡«fÉK  âª``°üdGh  É``¡odhCG  π``≤©dÉa

É¡jOÉ``°S ¥ó``°üdGh É¡``°ùeÉN Oƒ``÷Gh

É¡«``°TÉY  ¥ó``°üdGh  É¡©``°SÉJ  Ú``∏dGh

oÖ`̀ «`̀ bQ q»`̀ ∏`̀ Y π``` ob ø`̀ μ`̀ dh oäƒ``̀∏``̀N

oÖ«¨j  p¬`̀ r«`̀ n∏`̀ nY  ≈`̀Ø`̀î`̀j  É``̀ ne  s¿CG  ’h

!? oÖ``̀jô``̀b  ø`̀jô`̀XÉ`̀æ`̀∏`̀d  Gó``̀ Z  ¿CGh

١-الوامق: املحب.
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بْد اهللاَّ بْن زنجي البغدادي: ص٢٩٢٩. د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ بْن زنجي البغدادي: صأنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

د البسامي: ص٣٠٣٠. مَّ َ د البسامي: صأنشدين عيل بْن حمُ مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ

د بْن موسى املكي بواسط، يقول: وجد عىل خف عطاء السلمي مكتوبا،  َ د بْن موسى املكي بواسط، يقول: وجد عىل خف عطاء السلمي مكتوبا، سـمعت أَمحْ َ سـمعت أَمحْ
وكان حائكا: صوكان حائكا: ص٣١٣١.

أنشدين األبرش: صأنشدين األبرش: ص٣٦٣٦.

بْد اهللاَّ العراقي: ص٣٧٣٧-٣٨٣٨. د بْن عَ مَّ َ د الصنعاين، أنشدين حمُ مَّ َ د بْن حمُ َ بْد اهللاَّ العراقي: صأنشدين أَمحْ د بْن عَ مَّ َ د الصنعاين، أنشدين حمُ مَّ َ د بْن حمُ َ أنشدين أَمحْ

É`̀ æ`̀ n°`̀ ù`̀ nM  Gô``````̀ eCG  nâ```̀æ```̀∏```̀YCG  GPEGh

¬`̀H lΩƒ```̀ °```̀ Sƒ```̀ ne Ò````̀ ÿG tô``̀ p°``̀ù``̀ª``̀a

ô`̀ p°`̀ù`̀ oJ É``` ne ¬`̀ æ`̀ e nø``°``ù``MCG ø`̀μ`̀«`̀∏`̀a 

ô`̀ n°`̀û`̀H Ωƒ``̀°``̀Sƒ``̀e uô``̀°``̀û``̀dG tô``̀ p°``̀ ù``̀ oeh

oΩô``μdGh õ``©dG ƒ``g iƒ``≤àdG É``‰EG ’CG
lá``°ü«≤f  x»``≤J  ó`` rÑ nY  ≈``∏Y  ¢``ù«dh

Ωó©dGh t∫ò``dG ƒg É``«fódÉH ∑ oô``îah

º néM hCG ∑ÉM ¿EGh iƒ≤àdG íë°U GPEG

 É`̀ŸÉ`̀Y ó``dƒ``j Aô```̀ ŸG ¢`̀ù`̀«`̀∏`̀a º`̀ s∏`̀ ©`̀ J

√óæY  º`̀ n∏`̀ pY  ’  Ωƒ`̀ ≤`̀ dG  Ò`̀Ñ`̀c  s¿EGh

oπgÉL ƒ``g ø``ªc º``∏Y ƒ``NCG ¢``ù«dh
oπ``aÉëŸG  p¬`` r«n∏ nY  â``ØàdG  GPEG  lÒ¨``°U

¬JóLh  u»`̀ p≤`̀ sà`̀dG  ø`̀ nY  nâãëH  GPEGh

¬`̀ YÉ`̀ WCGh  Dhô```̀ eG  n ŝ G  ≈``̀ n≤``̀ sJG  GPEGh

≈ n≤àdG  ‘  ï°SGôJ  GPEG  u»≤àdG  ≈∏Yh

iQCG  Éªa  o∫É``Lô``dG  âÑ°SÉæJ  GPEGh

∫É`̀©`̀Ø`̀H ¬``̀ ndƒ``̀ b o¥ó``̀ °``̀ ü``̀ oj kÓ````̀ LQ

p∫É``̀ ©``̀ eƒ``̀ meQÉ``̀ μ``̀ e Ú````H o√Gó````̀ «````̀ a

∫É`̀ª`̀Lh á`̀æ`̀«`̀μ`̀°`̀S oêÉ```̀ J :¿É``̀ LÉ``̀ J 

∫É``̀ª``̀YC’G í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀c ¿ƒ`̀ μ`̀ j kÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f

Ió∏H  π`̀c  ‘  º∏©dG  ¿ƒÑ∏£j  Gƒ`̀æ`̀ oY

¬``dƒ``°``UCGh √OÉ``̀ æ``̀ °``̀ SEG º`̀ ¡`̀ d sí``̀ °``̀ Uh

É¡fƒ oÑ∏ëj  º¡a  É«fódG  ≈∏Y  Gƒ`̀dÉ`̀eh

?ºμdƒ≤Y  ø``jCG  Aƒ°ùdG  AÉª∏Y  É«a

Ghô`` s°û nMh  √ƒ∏`` s°ü nM  É``ª∏a  ÉHÉÑ``°T

Ghô``HOCGh  √ƒ© s«`` n°V  ÉNƒ«`` o°T  GhQÉ``°Uh
(1) oQ sô`` n°ü oj  ’  É``¡ oMƒàØe  É``¡aÓNCÉH

! ? sÒ``îàŸG óæ``°ùŸG oå``jó◊G ø``jCGh

١-أخالف مجع خلف، وهو ثدي الشاة ونحوها من كل حالب، والترصية: مجع اللبن واختزانه يف الرضع.



AGô````````¨dG QQódG٥٣
يل ابن علية راكبا  عِ ـامَ : كنت مع ابـن املبارك ببغداد، فرأ إِسْ الَ ـد بْن زيد، قَ مَّ َ يل ابن علية راكبا عـن حمُ عِ ـامَ : كنت مع ابـن املبارك ببغداد، فرأ إِسْ الَ ـد بْن زيد، قَ مَّ َ عـن حمُ

بغلة له عىل باب السلطان، فأنشأ يقول: صبغلة له عىل باب السلطان، فأنشأ يقول: ص٣٨٣٨.

أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص٤٢٤٢.

أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص٤٣٤٣.

يقول ابن املبارك: صيقول ابن املبارك: ص٤٤٤٤.

É``̀jRÉ``̀H ¬```̀ d ø```̀ jó```̀ dG π```YÉ```L É```̀ j

É`̀ª`̀c  É``̀ «``̀ fó``̀ H  ø````̀jó````̀dG  ™``̀ Ñ``̀ J  ’

É```̀ ¡```̀ JGò```̀ ndh É``̀ «``̀ fó``̀ ∏``̀ d â```̀∏```̀à```̀MG

É`̀eó`̀©`̀H É``̀¡``̀H kÉ``̀ fƒ``̀ æ``̀ › äô```̀°```̀Uh

¿CÉ```̀ H É`̀ ©`̀ «`̀ ª`̀ L o¢```̀SÉ```̀æ```̀dG ô``μ``Ø``J

Ú`̀ WÓ`̀ °`̀ ù`̀ dG ∫Gƒ````````̀eCG OÉ``̀£``̀°``̀ü``̀j

Ú````̀HÉ````̀g sô````̀dG ∫Ó````̀°````̀V π```©```Ø```j

ø```̀jó```̀dÉ```̀H Ö````̀ gò````̀ J á``̀ ∏``̀ «``̀ ë``̀ H

Ú``̀ fÉ``̀ é``̀ ª``̀ ∏``̀ d  AGhO  â````̀ æ````̀ c

Ú``£``dG  ‘  º``̀ ∏``̀ ©``̀ dG  QÉ```̀ª```̀M  ∫R

¬`̀H  π``î``Ñ``J  ’h  , nº```∏```©```dG  pó``````̀ aCG

øch  º∏Y  øe  â©£à°SG  É`̀ ne  óØà°SG

¬H  ŝ G  p√ põ````é```` nj  º``̀gó``̀Ø``̀ oj  ø```` ne

Gõ`̀ LÉ`̀ Y ¬`̀ «`̀ a ¢`̀ ù`̀ naÉ`̀ f ø```̀ ne ¢`̀ù`̀«`̀d

ó`̀Ø`̀à`̀°`̀SÉ`̀a É`̀ ª`̀ ∏`̀ Y ∂`̀ ª`̀ ∏`̀ Y ≈``````̀dEGh

ó```aCG n¢```SÉ```æ```dGh º`̀ ∏`̀ ©`̀ dÉ`̀ H Ó``̀eÉ``̀Y

ó`̀Ø`̀ oj  ⁄  ø``ª``Y  ŝ G  »`̀ æ`̀ ¨`̀ «`̀ °`̀ Sh

ó`̀¡`̀à`̀é`̀j  ’  ø```̀e  õ``̀ LÉ``̀ ©``̀ dG  É`````̀ ‰EG

√ô°T ø`̀ e ò`̀©`̀à`̀°`̀SGh ∂`̀eÓ`̀c π`̀ ∏`̀ bCG

¬ q« nZ  øe  ßØàMGh  ,∂fÉ°ùd  ßØMGh

¬d  π``̀bh  ¿É°ù∏dÉH  ∑ nOGDƒ````̀a  π```̀ uc nh

má`̀ s∏`̀ pb  GP  kÉ`̀ ª`̀ nμ`̀ ofi  o∂``̀ n«``̀dh  o√É``` nf põ```a

o¿hô``̀≤``̀e  ¬`̀°`̀†`̀©`̀Ñ`̀H  AÓ```Ñ```dG  ¿EG  

¿ƒ`̀é`̀°`̀ù`̀e ¬```̀fCÉ```̀c ¿ƒ```μ```j ≈``̀à``̀M

¿hRƒ````̀ e  É`̀ ª`̀ μ`̀ «`̀ ∏`̀ Y  ΩÓ```̀μ```̀ dG  ¿EG

¿ƒ`̀μ`̀J  π`̀«`̀∏`̀≤`̀dG  ‘  á``ZÓ``Ñ``dG  ¿EG

¿É`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ dG  ¿EG  ∂``fÉ``°``ù``d  ó``̀gÉ``̀©``̀J

OGDƒ``̀ Ø``̀ dG oó```̀j pô```̀ nH ¿É`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ dG Gò````̀gh

¬`̀∏`̀à`̀b  ‘  Aô``````̀ŸG  ≈``````̀dEG  ™``̀ jô``̀ °``̀ S

¬`̀∏`̀≤`̀Y ≈``̀ ∏``̀ Y ∫É````̀ Lô````̀ dG t∫ó``````̀ j



AGô````````¨dG QQódG ٥٤
لقد أحسن الذي يقول: صلقد أحسن الذي يقول: ص٤٥٤٥.

أنشدين املنترص بْن بالل بْن املنترص األنصاري: صأنشدين املنترص بْن بالل بْن املنترص األنصاري: ص٥٠٥٠.

لقد أحسن الذي يقول: صلقد أحسن الذي يقول: ص٥٣٥٣.

بْد اهللاَّ البغدادي: ص٥٥٥٥. د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ البغدادي: صأنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

لقد أحسن الذي يقول: صلقد أحسن الذي يقول: ص٥٩٥٩.

 ¬`̀fEÉ`̀a  äƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ∂Ñé©j  ¿É``̀c  ¿EG
kIô``̀e äƒ`̀μ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y â`̀ eó`̀ f ø`̀ Ä`̀ dh

É``Ãô``dh  á``eÓ``°``S  äƒ``μ``°``ù``dG  ¿EG

ô°SÉN  ø``̀e  lô`̀ °`̀ SÉ`̀ N  Ü sô``̀≤``̀J  GPEGh

GQÉ`̀ «`̀ NC’G  ∂∏Ñb  Öé©j  ¿É``̀c  ó`̀ b

GQGô``̀e  ΩÓ`̀ μ`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  nâ`̀ eó`̀ f  ó≤∏a

GQGô``̀ °``̀Vh  kIhGó`````̀ Y  oΩÓ```μ```dG  ´QR

GQÉ``̀Ñ``̀Jh  kIQÉ``̀ °``̀ ù``̀ N  ∑Gò`````H  GOGR

≈¡ tædGh  º∏©dG  ≈`̀dEG  Üƒ°ùæÃ  ¢ù«dh

É¡H »`̀à`̀dG ¬```dE’G iƒ`̀≤`̀J :Ió``MGƒ``a

¬`̀ fEÉ`̀ a AÉ``̀«``̀◊G ¥ó``̀°``̀U :á``̀«``̀fÉ``̀Kh

â©∏WCG  π`̀¡`̀÷G  GPEG  º∏M  :á`̀ã`̀dÉ`̀Kh

¬`̀æ`̀«`̀Á p∂``̀ ∏``̀ Ã Oƒ````̀L :á````̀©````̀HGQh

o™``HQCG  ≥``FÓN  ¬``«a  i nô`` oJ  ’  ≈``àa

o™ªLCG π``°†ØdGh ÒÿG oº«``°ùL ∫Éæ oj

™``Ñ£j  IAhô``ŸG  hP  p¬`` r«n∏ nY  ´É``ÑW

ó sô`` n°ù nJ  Qƒ``éa  ø``e  É``jÉÑN  ¬``«dEG  

™``aój ¢``ù«d …ò``dG ≥``◊G ¬``HÉf GPEG

¬H nß`̀ n– Ò`̀ÿG ∫ƒ`̀b ∂fÉ°ùd O uƒ`̀Y

¬d nâ`̀æ`̀æ`̀°`̀S É``` ne »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀à`̀H π``̀ scƒ``̀e

OÉ`̀à`̀©`̀e  näO sƒ``````̀ nY  É``̀ Ÿ  ¿É`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ dG  ¿EG

OÉJôJ  ∞«c  ô¶fGh  ∂°ùØæd  ÎNÉa

çÓ``̀K  √CÉ````̀£````̀NCG  Aô`````̀ŸG  É````̀ ne  GPEG

¬æe  ¥ó``̀°``̀ü``̀dGh  √Qó``̀ °``̀U  á`̀ eÓ`̀ °`̀ S

OÉ```̀eQ ø```̀e m∞```̀ nμ```̀H ƒ````̀ dh ¬``©``Ñ``a 

OGDƒ``̀ Ø``̀ dG  ‘  ô``FGô``°``ù``dG  ¿É``̀ª``̀à``̀ch

¬©ª``°ùj  í``«Ñ≤dG  ó``æY  âª``°üdG

ó``≤a  â©£à``°SG  É`` ne  nâª``°üdG  pô``KBÉa

¥ pQ nh  ø``e  ΩÓμ``dG  o¢``†©H  ¿Éc  ƒ``d

pÖë£°üe  π`̀μ`̀d  ¥ó`̀ °`̀ U  oÖ`̀ MÉ`̀ °`̀ U

ÖàμdG  ‘  º`̀«`̀μ`̀◊G  ∫ƒ``̀b  oô``̀ nKDƒ``̀ oj  

Ö`̀ gP ø``̀e äƒ`̀ μ`̀ °`̀ ù`̀ dG tπ````̀ oL ¿É``̀μ``̀d



AGô````````¨dG QQódG٥٥
بْد اهللاَّ البغدادي: ص٥٩٥٩. د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ البغدادي: صأنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

أنشدين رجل من خزاعة: صأنشدين رجل من خزاعة: ص٦٠٦٠.

لقد أحسن الذي يقول: صلقد أحسن الذي يقول: ص٦٠٦٠.

أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص٦٤٦٤.

لقد أحسن الذي يقول: صلقد أحسن الذي يقول: ص٧٦٧٦.

قال أَبُو األخفش الكناين البن له: صقال أَبُو األخفش الكناين البن له: ص٨٣٨٣-٨٤٨٤.

 √DhÉ`̀«`̀M  sπ``̀ nb  ¬`̀ Lƒ`̀ dG  AÉ``̀e  sπ``̀b  GPEG

É`̀‰EÉ`̀a  ∂«∏Y  ¬¶ØMÉa  ∑DhÉ``«``M

√DhÉ``̀e  sπ``̀b  GPEG  ¬``̀Lh  ‘  Ò`̀ N  ’h

√DhÉ`̀«`̀M Ëô`̀ μ`̀ dG ¬``̀Lh ≈`̀∏`̀Y ∫ó``̀j

»æ«H  ∫É```̀ M  É```̀ ne  má`̀ ë`̀ «`̀ Ñ`̀ b  sÜQh

ø`̀ μ`̀ dh É``̀¡``̀d AGhó```````̀ dG ƒ```̀g ¿É``̀ μ``̀ a
oAÉ```̀«```̀◊G  ’EG  É```̀¡```̀ pHƒ```̀cQ  Ú````̀ Hh  

oAGhO  Ó```̀a  AÉ```̀«```̀◊G  Ö````̀gP  GPEG

 É©``°VGƒJ ’EG ¢VQC’G ¥ƒ``a ¢``û“ ’h

á``©æ neh  Ò``Nh  õ``Y  ‘  â``æc  ¿EÉ``a

™``aQCG ∂``æe oº`` og Ωƒ``b É``¡à– º``μa

?™æeCG ∂``æe ºg Ωƒ``b øe äÉ``e º``μa

¬dÉÑM Ω pô°UGh Aƒ°ùdG ≥jó``°U ÖæŒ

√AGôe QòMGh ¥ó°üdG Ö«ÑM ÖÑMCGh

p√ pQGó``a É``°ü«fi ¬``æY ó``Œ ⁄ ¿EÉ``a

√QÉ``“ ⁄ É`` ne uO oƒ``dG ƒØ`` n°U ¬``æe π`` næ nJ

‹É`̀«`̀∏`̀dG  ná`̀ Ñ`̀ bÉ`̀ Y  ¢`̀û`̀î`̀J  ⁄  GPEG

ÒN  ¢`̀ û`̀ «`̀ ©`̀ dG  ‘  É```̀ ne  ˆGh  Ó``̀ a

ÒîH  É`̀«`̀ë`̀à`̀°`̀SG  É``̀ ne  Aô```̀ŸG  ¢û«©j

oAÉ`̀°`̀û`̀J  É``̀ ne  ™`̀æ`̀°`̀UÉ`̀a  »ëà°ùJ  ⁄h

AÉ``«``◊G  Ö```̀ gP  GPEG  É``̀«``̀fó``̀dG  ’h

AÉ`̀ ë`̀ q p∏`̀ dG »`̀≤`̀H É``̀ ne Oƒ``̀©``̀dG ≈`̀≤`̀Ñ`̀jh

É`̀jQÉ`̀‡ nâ`̀«`̀«`̀ nM É``̀ ne o∂``̀ nJ ’ s»``̀ næ``̀ oHCG

má`̀ HGô`̀ ≤`̀ d  á`̀ æ`̀ «`̀ ¨`̀ n°`̀ V  sø``̀ n∏``̀ pª``̀ n–  ’

á``̀ nd nò``̀ ne ∂`̀æ`̀e º`̀ ∏`̀ ◊G s nÍ``̀ p°``̀ù``̀ n– ’

o™`̀Ø`̀æ`̀J  ’  É``̀ ¡``̀ fEG  á`̀ gÉ`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG  ´ nOh

o™£≤J  á`̀HGô`̀≤`̀∏`̀d  á`̀æ`̀«`̀¨`̀ n°`̀†`̀dG  ¿EG

™``æ``eC’G  tõ`````` nYC’G  ƒ``̀g  º`̀ «`̀ ∏`̀ ◊G  ¿EG



AGô````````¨dG QQódG ٥٦
د بْن عمران الضبي: ص٩١٩١. مَّ َ د بْن عمران الضبي: صأنشد حمُ مَّ َ أنشد حمُ

بَيْد بْن يعيش، حيث يقول: ص٩٢٩٢. بَيْد بْن يعيش، حيث يقول: صلقد أحسن العباس بْن عُ لقد أحسن العباس بْن عُ

أنشدين بعض أهل األدب أليب األسود الدؤيل: صأنشدين بعض أهل األدب أليب األسود الدؤيل: ص١٠٢١٠٢.

أنشدين املنترص بْن بالل األنصاري: صأنشدين املنترص بْن بالل األنصاري: ص١٠٨١٠٨-١٠٩١٠٩.

قال رجل من خزاعة: صقال رجل من خزاعة: ص١١١١١١.

¬```̀ fGƒ```̀ NEÉ```̀ H  ’EG  Aô````````̀ŸG  É``````̀eh

á`̀Yƒ`̀£`̀≤`̀e  u∞```̀ nμ```̀dG  ‘  Ò``̀ N  ’h
º`̀°`̀ü`̀©`̀ŸÉ`̀H t∞``̀ μ``̀ dG ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀J É``ª``c

Ωò```̀ LC’G  ó`̀ YÉ`̀ °`̀ ù`̀ dG  ‘  Ò``̀N  ’h

¬fÉ``°ù∏H  √ tO oh  ≥jó``°U  ø``e  º``ch

√ tO nhCG  É``ª«μd  É``gô oc  »æμMÉ``°†j
Ωóæàj  ’  Ö`̀«`̀¨`̀dG  ô`̀¡`̀¶`̀H  ¿hDƒ```̀ N

º¡°SCG  â`̀Ñ`̀Z  GPEG  ¬`̀æ`̀e  »`̀æ`̀ o©`̀ nÑ`̀à`̀ nJh

É``HQÉ≤ oe  É`` sÑ oM  â``ÑÑMCG  GPEG  Ö`` pÑMCGh

Ö``fÉ› nÒ``Z â``°†¨HCG GPEG ¢``†¨HCGh

iPC’G ø nY í nØ°UGh º∏ë∏d Éfó© ne øch

? ó RÉ``f  â``fCG  ≈àe :…Qó``̀J  ’ ∂`̀fEÉ`̀a

? o™`̀LGQ  â`̀fCG  ≈àe  :…Qó`̀ J  ’  ∂fEÉa

o™`̀ eÉ`̀ °`̀ Sh  nâ`̀ ∏`̀ ª`̀ Y  É```̀ ne  mAGQ  ∂``̀fEÉ``̀a

¬fÉ``°ù∏H  Ê sO nh  ø``e  »``NCG  ¢``ù«dh

É``e pó©e  oâ``æc  GPEG  ‹É``e  ¬`` odÉe  ø``eh

É«NGDƒe AÉ``NôdG ó``æY ¿ó`` nª n– Ó``a

É``ÑMôeh  â``fCG  n∞``«c  ’EG  ƒ``g  É``eh

Ö``FGƒædG ‘ Ê sOh ø``e »``NCG ø``μdh

ÜQÉ``¨H  ô``gO  s¢``† nY  ¿EG  ¬``d  ‹É``eh

ÖFÉ``°üŸG óæY o¿Gƒ``NE’G ôμæ oJ ó``≤a

Ö``dÉ©ãdG  Æh nô``c  ÆG nh nQ  (1)¢``†«ÑdÉHh

 É`̀ cƒ`̀ HCG  √ó`̀ ∏`̀ j  ⁄  n∂``̀ d  mñCG  ø``̀e  º``̀c

º`̀gAÉ`̀NEG  äOQCG  GPEG  ΩGô`̀μ`̀dG  p±É`̀°`̀U

º`̀ ogƒ`̀ HCG ∑ó`̀∏`̀j ⁄ ∂`̀ d mIƒ```̀ NEG º`̀ c

ághôμe  ≈`̀∏`̀Y  º¡∏ª–  â`̀æ`̀c  ƒ`̀ d
kÉ≤∏©e  ∑hô``̀°``̀ü``̀HCG  ƒ``̀d  mÜQÉ```````̀bCGh

º¡d  kÉ`̀NCG  nâæc  â«æ¨à°SG  É ne  o¢SÉædG

É`̀cƒ`̀Ø`̀é`̀j  ó``̀b  ∑ƒ````̀ HCG  √ƒ````̀ HCG  ñCGh

É`̀cƒ`̀NCG p®É``̀ nØ``̀ p◊G É``̀NCG ¿CÉ``̀H º`̀∏`̀YGh

É```̀ chó```̀ dh º``````̀gDhÉ``````̀HBG É`````‰CÉ`````ch

ÉcƒdòN  É`̀ Ÿ  É`̀¡`̀H  ±ƒ`̀ à`̀ o◊G  ≈°ûîJ

Échô°üf  É``̀ ne  sº```̀ nK  ∂`̀Ñ`̀∏`̀b  •É`̀«`̀æ`̀H  

 Écƒë°†a  oº`̀ ¡`̀ «`̀ dEG  äô`̀≤`̀à`̀aG  GPEGh

١-البيض: الدراهم.



AGô````````¨dG QQódG٥٧
د بْن أَيبِ عيل، البن أَيبِ اللقيش: ص١١٦١١٦. مَّ َ د بْن أَيبِ عيل، البن أَيبِ اللقيش: صأنشدين حمُ مَّ َ أنشدين حمُ

اق الواسطي: ص١٢٦١٢٦. حَ د بْن إِسْ مَّ َ اق الواسطي: صما أشبه عرشة احلمقى إال بام أنشدين حمُ حَ د بْن إِسْ مَّ َ ما أشبه عرشة احلمقى إال بام أنشدين حمُ

ف بْن أيوب األرمني:ص١٢٨١٢٨. د بْن يُوسُ مَّ َ ف بْن أيوب األرمني:صأنشدين حمُ د بْن يُوسُ مَّ َ أنشدين حمُ

لقد أحسن الذي يقول :صلقد أحسن الذي يقول :ص١٣٢١٣٢ . .

أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص١٣٣١٣٣.

√ nƒ`̀ë`̀f  hCG  º`̀∏`̀©`̀dG  »`̀¨`̀Ñ`̀J  â`̀æ`̀c  ¿EG

É`̀ ¡`̀ FÉ`̀ ª`̀ °`̀ SCÉ`̀ H ¢```````̀VQC’G È``̀à``̀YÉ``̀a

Ö`̀ FÉ`̀ Z  ø```` nY  È``î``j  Gó``̀gÉ``̀°``̀T  hCG

Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H Ö`̀ MÉ`̀ °`̀ ü`̀ dG È``̀à``̀YGh

¬d Ò``̀ N Ó``̀bÉ``̀Y …OÉ``̀ ©``̀ j ø``````̀ n nŸ nh

É≤ªMCG  n¥OÉ°üJ  ¿CG  ∂°ùØæH  ÖZQÉa

o≥``ªMCG  ≥jó``°U  ¬``d  ¿ƒ``μj  ¿CG  ø``e

¥ só``°üe ≥jó``°üdG ≈∏Y ≥jó``°üdG ¿EG

 √Ò``Z Ö``«Y iô``j ¿É``°ùfEG  πc iQCG

¬Hƒ«Y p¬`` r«n∏ nY ≈``ØîJ ø`` ne ÒN É``eh

¬«a ƒ``g …ò``dG Ö``«©dG ø`` nY ≈``ª©jh

¬``«NC’  …ò``dG  Ö``«©dG  ¬``d  hó``Ñjh

p¬`̀ r«`̀ n∏`̀ nY »`̀bƒ`̀≤`̀M iô``̀j ≥`̀jó`̀°`̀U ‹

¬`̀ «`̀ dEG ’ƒ```̀W ∫É``̀Ñ``̀÷G â`̀©`̀£`̀b ƒ``̀d

ÒÑc  Ò```Z  oâ`̀ ©`̀ æ`̀ °`̀ U  É```̀ ne  iCGô`````̀ d

É`̀ °`̀ Vô`̀ a ¿É````̀ c ¬```̀≤```̀Mh äÓ```̀ aÉ```̀ f

É°Vô nY  oäô`̀ p°`̀ S  É¡dƒW  ó©H  ø`̀e  º`̀K

É°VQCG  ¢`̀VQC’G  ‘  ó`̀jRCG  ¿CG  ≈¡à°TGh  

GhÌcCGh Gƒ``HÉY ¢SÉædG âÑY â``fCG GPEG

πFÉb πjhÉbC’G ¢``†©H ‘ n∫É`` nb ó``bh

º¡Hƒ«Y ∑ôJÉa ¢SÉædG näô``cP É ne GPEG

oº¡«a ¢``ù«d …òdÉH É``eƒb â``ÑY ¿EGh

¬o∏ãe ∂``«a …ò``dÉH É``eƒb â``ÑY ¿EGh

¬``°ùØf oÖ« nY øe ¢SÉædG Ö«©j ∞«ch

º¡d óŒ É``Ñ«Y ¢SÉæ∏d ¢``ùªà∏J ≈``àe

º``¡fEÉa  º``¡æY  u∞``μdÉH  oº¡ŸÉ``°ùa

oÎ°ù oj  ¿É`̀c  É`̀ ne  ∂æe  Gh nó``̀ HCGh  ∂«∏Y

o sÈ`````̀ n ofi ΩÓ````̀c ¬``̀«``̀a ≥`̀ £`̀ æ`̀ e ¬```̀d

ôcò oj  ∂æe  É`̀ ne  ¿hO  ’EG  Ö«Y  Ó`̀a

È`̀ cCG  p¢`̀ SÉ`̀ æ`̀ dGh  ŝ G  ó`̀æ`̀Y  ∂`̀dò`̀a

?Qƒ`̀YCG  ƒg  øe  nQƒ o©dG  Ö«©j  ∞«μa  

?ô``̀μ``̀fCGh  Üƒ`̀ «`̀ ©`̀ dG  só```Y  GPEG  ó``̀°``̀TCG

Ì``̀cCG ∂`̀«`̀a …ò```̀ dG ø`̀ μ`̀ dh É`̀Hƒ`̀«`̀Y

ô°üHCGh  ió`̀ gCG  ∂«æ«Y  øe  ∂Ñ«©H



AGô````````¨dG QQódG ٥٨
أنشدين املنترص بْن بالل األنصاري: صأنشدين املنترص بْن بالل األنصاري: ص١٣٤١٣٤-١٣٥١٣٥.

د البسامي: ص١٣٧١٣٧. مَّ َ د البسامي: صأنشدين عيل بْن حمُ مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ

بْد اهللاَّ بْن زنجي البغدادي: ص١٣٨١٣٨. د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ بْن زنجي البغدادي: صأنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

أليب العتاهية: صأليب العتاهية: ص١٣٩١٣٩.

د بْن نرص املديني، حلبيب بْن أوس: ص١٤٣١٤٣. مَّ َ د بْن نرص املديني، حلبيب بْن أوس: صوأنشدين حمُ مَّ َ وأنشدين حمُ

أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص١٤٦١٤٦.

 GhÎ°S É ne ¢SÉædG …hÉ°ùe øe ¢ùªà∏J ’

GhôcP GPEG º``¡«a É`` ne ø``°SÉfi ô``cPGh

ÉμjhÉ``°ùe øe kGÎ``°S ¢``SÉædG n∂`` pà¡«a

Éμ``«a  É``Ã  É``Ñ«Y  Gó``MCG  Ö`` p©J  ’h

 É`̀¡`̀ odÉ`̀æ`̀j  ’  ká``̀LÉ``̀M  ÆÉ```H  sÜ oQ  ’CG

√Ò`̀¨`̀d ≈`̀°`̀†`̀≤`̀Jh Gò```̀g É`̀ ¡`̀ dhÉ`̀ ë`̀ j

¢``ùjBG  ƒ``gh ¬``d ≈`` n°†≤ oJ ó``b oô``NBGh

¢ùdÉL ƒgh ¬``d ≈``°†≤J …òdG »JCÉJh

 â``jƒW á∏«``°†a ô``°ûf ŝ G OGQCG GPEGh

äQhÉ``L É``ª«a QÉ``ædG ∫É©à``°TG ’ƒ``d

∫õ``J  ⁄  Ö``bGƒ©∏d  ±ƒ``îàdG  ’ƒ``d

Oƒ``̀°``̀ù``̀M n¿É```̀ °```̀ ù```̀ d É```̀¡```̀d ìÉ`````````̀JCG

Oƒ©dG  p±ô``̀ nY  oÖ«W  ±ô©j  ¿É`̀c  É`̀ ne

Oƒ°ùëŸG  ≈`̀∏`̀Y  ≈`̀ nª`̀©`̀ tæ`̀dG  ó°SÉë∏d

√ô``°ùjCÉH É«fódG ‘ ¢û«©dG øe n¢VQGh

¬à``°û«©H  »``°VGôdG  ƒ``g  »``æ¨dG  q¿EG

ÉÑ o©`` n°U  o¬`` nàe oQ  ¿EG  É`` ne  nø``ehôJ  ’h

É``ÑÄàμe äÉ``a É`` ne ≈``∏Y π``¶j ø`` ne ’

áª«``°ûH  ’EG  s n”  Ó``°†a  QCG  ⁄h

º¡JÈàNG ÚM AGó``YC’G ‘ QCG ⁄h

ÜOC’G  ≈``∏Y  ’EG  sí``°U  Ó``≤Y  QCG  ⁄h

Ö``°†¨dG øe ióYCG AôŸG π≤©d Ghó``Y

™ªW  ≈`̀∏`̀Y  ¥ƒ`̀∏`̀î`̀Ÿ  sø`̀©`̀°`̀†`̀î`̀J  ’ø`̀jó`̀dÉ`̀H  ∂`̀æ`̀e  wô`̀ p°`̀ †`̀ oe  ∑GP  ¿EÉ```̀a



AGô````````¨dG QQódG٥٩
: ص١٤٧١٤٧-١٤٨١٤٨. بَيْد اهللاَّ : صقال حممد بْن عيسى بْن طلحة بْن عُ بَيْد اهللاَّ قال حممد بْن عيسى بْن طلحة بْن عُ

د الكريزي: ص١٥٥١٥٥. مَّ َ د الكريزي: صأنشدين منصور بْن حمُ مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ

بْد العزيز بْن سليامن األبرش: ص١٥٩١٥٩. بْد العزيز بْن سليامن األبرش: صأنشدين عَ أنشدين عَ

د الكريزي: ص١٦٢١٦٢. مَّ َ د الكريزي: صأنشدين منصور بْن حمُ مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ

أنشدين األبرش: صأنشدين األبرش: ص١٦٦١٦٦.

º∏¶H  mó``````MCG  ≈``∏``Y  π`̀ é`̀ ©`̀ J  Ó```a

É¶«Z  â`̀ «`̀ p∏`̀ oe  ¿EGh  ¢`̀û`̀ë`̀Ø`̀J  ’h

Ö`̀ fP ó`̀ æ`̀ Y ∂``̀d  É````NCG  ™`̀£`̀≤`̀J  ’h

≥``̀aô``̀H  o√GQƒ``````````̀ Y  QGO  ø```̀ μ```̀ dh

È`̀°`̀UGh ô`̀ gó`̀ dG  Ö`̀jô`̀d  ´õ``̀Œ ’h

ÉÄ«°T  ∂`̀ æ`̀ Y  mø``̀¨``̀ oÃ  ĺ nõ`````̀ nL  É`̀ ª`̀ a

oº``̀«``̀Nh o¬``̀ o©``̀ Jô``̀ e º``̀∏``̀¶``̀dG ¿EÉ`````̀a

Ωƒ``̀ od ¢`̀ û`̀ ë`̀ Ø`̀ dG ¿EÉ````̀a ó````̀MCG ≈`̀ ∏`̀ Y

Ëô``̀μ``̀dG √ô``̀Ø``̀¨``̀j Ö```̀fò```̀dG ¿EÉ`````̀a

Ëó`̀≤`̀dG ≥``̀ n∏``̀ nÿG o™``̀ nbô``̀ oj ó``b É`̀ª`̀c

º«∏°S  ≈`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG  ‘  È`̀ °`̀ ü`̀ dG  ¿EÉ```̀ a

Ωƒ`̀ª`̀¡`̀dG  ¬``̀ o©``̀ pLô``̀ oJ  äÉ```̀a  É```̀ ne  ’h

áLÉM πc ‘ ø``ªMôdG ≈``∏Y πcƒ``J

√óÑ©H Gô``eCG ¢Tô©dG hP O pô`` oj É ne ≈``àe

¬æeCG ¬``Lh øe ¿É``°ùfE’G ∂∏¡j ó``bh

oQ uó`̀ n≤`̀ ojh  »°†≤j  ŝ G  ¿EÉ``a  ; näOQCG  

oÒ`̀î`̀à`̀j É```̀ ne ó`̀Ñ`̀©`̀∏`̀d É```̀eh o¬`̀ Ñ`̀ p°`̀ ü`̀ oj

Qòëj  å«M  øe  ŝ G  ¿PEÉ`̀ H  ƒéæjh

ô≤ØH  ∂`̀æ`̀e  ≥`̀jó`̀°`̀ü`̀dG  t¢`̀ù`̀ pë`̀j  ’

Ó`̀«`̀î`̀H  â``̀ dCÉ``̀ °``̀ S  GPEG  ∫P  ∑GP

Oƒ```̀dƒ```̀e  ’h  ó````````̀dGh  ’h  ,’

Oƒ`̀é`̀j  ∂`̀«`̀∏`̀Y  …ò````̀dG  nâ``̀dCÉ``̀°``̀S  hCG

 É¡«©°S  ø``̀e  ∂`̀°`̀ù`̀Ø`̀f  ≈`̀ ∏`̀ Y  ¿ uƒ````̀ ng

¬≤∏N  ‘  ŝ G  º`̀ μ`̀ ë`̀ H  ¢`````̀ VQGh

OhOô``````̀e Q uó`````````̀ ob É``````̀ ne ¢``̀ù``̀«``̀ ∏``̀a

Oƒ``̀ ª``̀ fi ¬```̀ æ```̀ e AÉ```̀ °```̀ †```̀ b π`````̀ c

¬``fEÉa  ¢``û«©H  ™``æ≤j  ⁄  Aô``ŸG  GPEG

º¡æ«H ∂«æ¨ oj ¢``SÉædG π``°†a ¿Éc GPEG
oô`` nbƒ oe  ô``≤ØdG  ø``e  ∫É``e  GP  ¿Éc  ¿EGh

oô``°ùjCGh  ≈`` næZCG  ŝ G  π``°†ØH  â``fCÉa



AGô````````¨dG QQódG ٦٠
د الكريزي: ص١٦٨١٦٨. مَّ َ د الكريزي: صأنشدين منصور بْن حمُ مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ

لُق العفو عن اآلخرين: ص١٧٨١٧٨. لُق العفو عن اآلخرين: صمما قيل يف خُ مما قيل يف خُ

وأنشدين ابن زنجي البغدادي: صوأنشدين ابن زنجي البغدادي: ص١٨٧١٨٧.

د البسامي: ص١٨٩١٨٩. مَّ َ د البسامي: صأنشدين عىل بْن حمُ مَّ َ أنشدين عىل بْن حمُ

د بْن أَيبِ عيل الصيداوي: ص١٩١١٩١. مَّ َ د بْن أَيبِ عيل الصيداوي: صوأنشدين حمُ مَّ َ وأنشدين حمُ

 Gô``°ù oj ¿EGh Gô``°ùY ¿EG ôjOÉ≤ŸG …ô``Œ

¬ÑgGòe ä só``°ùfG ’h ô°ùY óà``°TG Ée

oÜGƒ``````̀HCGh ÜÉ``̀Ñ``̀ °``̀SCG ô`̀ jOÉ`̀ ≤`̀ ª`̀ ∏`̀ dh

oÜÉ``̀ H  √Qhô``̀°``̀ù``̀e  ø``̀ e  í`̀ sà`̀ Ø`̀ J  ’EG

nÜƒ``«©dG ¿ƒ``¨Ñj ¢``SÉædG ‘ ¿ƒ``°ûÁ

Gƒª∏Y ¿EGh √ƒ``Øîj nÒÿG Gƒ``ª∏©j ¿EG

oÖ n£©dG n±ô°ûà°ùj »μd ¬«a Ö«Y ’ øŸ

Gƒ``Hòc Gƒ``ª∏©j ⁄ ¿EGh Gƒ``YGPCG Gô``°T

 mó``̀MCG ≈`̀∏`̀Y ó`̀ ≤`̀ MCG ⁄h oäƒ`̀ Ø`̀ Y É`̀ Ÿ

¬`̀à`̀jDhQ  ó`̀æ`̀Y  …hó```Y  »``̀ u«``̀MCG  ÊEG

¬°†¨HCG  ¿É`̀°`̀ù`̀fEÓ`̀d  ô°ûÑdG  ô`̀ ¡`̀ XCGh

päGhGó``©``dG  uº``̀ nZ  ø`̀e  n»Ñ∏b  oâ```̀MQCG

äÉ`̀«`̀ë`̀à`̀dÉ`̀H »`̀ æ`̀ Y ô`̀ °`̀ û`̀ dG ™````̀ aOC’

äÉÑfi  »`̀Ñ`̀∏`̀b  »`̀°`̀û`̀ oM  ó``b  É``‰CÉ``c

oº¡«∏Y  »``̀≤``̀HCGh  ÊGƒ````̀NEG  Ö``̀JÉ``̀YCG

á`̀dR  s∫ nR  ¿EG  Aô```̀ŸG  Ö``̀ fP  ô``̀Ø``̀ZCGh

¬`̀dò`̀Yh º`̀«`̀∏`̀◊G Ωƒ``̀d ø`̀ e ´õ```̀ LCGh

™WÉ≤H  ÜÉ`̀à`̀©`̀dG  ó©H  º¡d  oâ`̀°`̀ù`̀dh

™FÉW  Ò`̀ Z  É`̀ gQÉ`̀ c  É``̀gÉ``̀JCG  É``̀ ne  GPEG

´RÉéH  ∫ƒ`̀¡`̀÷G  π¡L  ø`̀e  É``̀fCG  É`̀ eh

 É``ÑJÉ©e  Qƒ``eC’G  πc  ‘  nâ``æc  GPEG

¬``fEÉa ∑É``NCG π`` p°U hCG Gó``MGh ¢``û©a

i nò n≤dG ≈∏Y GQGô pe Üô``°û nJ ⁄ âfCG GPEG

¬ÑJÉ©J  ’  …ò``̀dG  ≥∏J  n⁄  ∂∏«∏N

¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀ ›h kIô````̀ e mÖ````̀ fP ±QÉ```̀≤```̀ ke

?¬HQÉ°ûe  ƒØ°üJ  ¢SÉædG  …CGh  âÄ pª nX



AGô````````¨dG QQódG٦١
وأنشدين الكريزي: صوأنشدين الكريزي: ص١٩٨١٩٨.

أنشد محيد بْن عياش: صأنشد محيد بْن عياش: ص٢١٤٢١٤.

د بْن احلسن: ص٢١٧٢١٧. مَّ َ د بْن احلسن: صأنشد حمُ مَّ َ أنشد حمُ

أنشدين املنترص بْن بالل األنصاري: صأنشدين املنترص بْن بالل األنصاري: ص٢٢٠٢٢٠.

أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص٢٢٠٢٢٠.

بْد العزيز بْن سليامن األبرش: ص٢٢٢٢٢٢. بْد العزيز بْن سليامن األبرش: صأنشدين عَ أنشدين عَ

’õ``æe ∑OGDƒ``a ø``e ∑ô``°ùd π``©LG

…ò``dG  ≈``dEG  ´É£à``°SG  GPEG  ¿É``°ù∏dG  ¿EG

√Ò``Zh ≥jó``°üdG ‘ ∑ sô``°S â``«ØdCG

’ƒ``NO  ¿É`̀°`̀ù`̀∏`̀dG  ¬``d  ™«£à°ùj  ’

’ƒ°Uh  ¿ƒÄ°ûdG  ø`̀e  OGDƒ``Ø``dG  ºàc

’hò`̀Ñ`̀e É`̀«`̀°`̀TÉ`̀a IhGó``̀©``̀dG  …P ø`̀ e

 ¬ª∏¶e  ‹  ∑ó``̀æ``̀Y  …ó`̀ «`̀ °`̀ S  É``̀ j

¬`̀î`̀«`̀ °`̀T ø````̀Y ¬````̀jhô````̀j ¬````̀fEÉ````̀a

≈Ø£°üŸG  ø``̀ nY  ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ø``̀ HG  ø``Y

¬`̀∏`̀N  ø````` nY  π`````ÿG  Ohó```̀ °```̀ U  ¿CG

¬ªã«N  »```̀ pHnCG  ø``HG  É¡«a  âØà°SÉa

¬eôμY  ø`̀ nY  ∑Éë°†dG  ihQ  n∫É``̀ nb

¬``̀ª``̀Mô``̀ŸÉ``̀H çƒ```̀©```̀Ñ```̀ŸG É``̀æ``̀«``̀Ñ``̀f

¬``̀ eô``̀ M É````̀æ````̀HQ çÓ```````̀K ¥ƒ```````̀a

É``WôØe AÓ``NC’G Ö``M ‘ ∂``J ’h

¢``†¨Ñe â``fCG ≈``àe …Qó``J ’ ∂``fEÉa

πªLCÉa ¢``†«¨ÑdG â``°†¨HCG âfCG ¿EÉa

π≤YÉa ¢``†«¨ÑdG iƒ``¡J hCG ∂``Ñ«ÑM

√Oƒ``````̀H ≥````̀jó````̀°````̀ü````̀dG ±É`````̀°`````̀U

¬`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dG  ≥``̀ £``̀ f  GPEG  º```̀ ∏```̀ MGh

√Oõ``````a  GÈ`````°`````T  É````````fO  GPEGh

√ó```̀é```̀j Ó````̀¡````̀L Oô````````̀j ø````̀ª````̀a

¬∏©ØH  ∫ƒ``̀¡``̀÷G  â`̀«`̀aÉ`̀c  É```̀fCG  GPEG

¢ûFÉW π``¡÷ÉH ¢``TÉW É`` ne GPEG ø``μdh

?√QhÉ````̀MCG  PEG  o¬`̀ o∏`̀ã`̀e  ’EG  É```̀fCG  π`̀¡`̀a

√ô``gÉ``b º`̀ ∏`̀ ë`̀ à`̀ dÉ`̀ H ÊEÉ`````a s»``̀ ∏``̀ Y

 É“É``°ûe  â``«≤d  ¿EG  ∂fÉ``°ùd  ß``ØMG

¬``°Vô©H º«Ä∏dG ¢Vô pY …Î``°ûj øe

iô`̀L  GPEG  º`̀«`̀Ä`̀∏`̀dG  ™`̀ e  sø``̀ njô``̀Œ  ’

iÎ°TG É ne ¢†Ñ≤j ÚM áeGóædG …ƒëj



AGô````````¨dG QQódG ٦٢
د الكريزي:ص٢٢٦٢٢٦. مَّ َ د الكريزي:صأنشدين منصور بْن حمُ مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ

أنشدين البسامي: صأنشدين البسامي: ص٢٣٠٢٣٠.

أنشدين ابن زنجي البغدادي: صأنشدين ابن زنجي البغدادي: ص٢٣٤٢٣٤

لقد أحسن الذي يقول: صلقد أحسن الذي يقول: ص٢٣٧٢٣٧.

د بْن خلف التيمي بالكوفة: ص٢٣٧٢٣٧. مَّ َ د بْن خلف التيمي بالكوفة: صأنشد حمُ مَّ َ أنشد حمُ

¬©ÑàJ  â```̀fCG  A»`̀ °`̀ T  ø```̀ÁCG  ≥``aô``dG

ô``ØX ≈``dEG  ó``ªM ø``e â``ÑãàdG  hPh

ÓLôdG Ωó``≤j A»``°T ΩCÉ``°TCG ¥ôÿGh

Ód sõdG pÖ≤ëà°ù«d ’ ≥aôdG pÖcôj øe

¬dÉe oIÌ``̀ c pAô```̀ŸG  nÜƒ`̀ «`̀ Y »`̀ u£`̀¨`̀j

¬dÉe  á`̀ ∏`̀ pb  pAô````ŸG  π`̀≤`̀©`̀H  …Qõ````̀ njh

oÜhò``̀c  ƒ``̀gh  n∫É```̀ nb  Éª«a  n¥ uó``̀ o°``̀ Uh

oÖ`̀«`̀Ñ`̀d ƒ```̀gh ΩGƒ``````̀bC’G ¬``̀ o≤``̀ uª``̀ në``̀ oj

á`̀LÉ`̀◊ hó`̀ ¨`̀ j Ú``̀M kÓ``̀ p≤``̀ oe s¿CÉ````̀c

ÉÑMôe  :¿ƒ`̀dƒ`̀≤`̀j  »ªY  ƒæH  ¿É``ch

oÖfòe ¢``SÉædG øe ≈``≤∏j øe πc ≈``dEG

oÖ``Môe  äÉ``e  É``e pó© oe  ÊhCGQ  É``ª∏a

√OODƒ`̀ °`̀ S  ∫É`̀ ŸÉ`̀ H  ø`̀ ne oO sƒ`̀ °`̀ ù`̀ ŸG  ¢ù«d

√OODƒ`̀ °`̀ S  ∫Gƒ``̀ eC’É``̀ H  OÉ`̀ °`̀ S  ø`̀ e  ¿C’

≈`̀ dEG  Ò°üj  ∫É``̀e  ¬`̀ d  É`̀eƒ`̀j  sπ``̀b  ¿EG

ÜOC’É```H OÉ`̀ °`̀S ó`̀ b ø`̀ e Oƒ`̀°`̀ù`̀ŸG π`̀ H

Ö°ûædGh  ∫Gƒ`̀eC’G  GP  ™ªL  ‘  ΩGO  É ne

Ö©J  ‘h  ∫P  ‘  ô```̀eC’G  ø`̀ e  ¿ƒ``̀ og

≈``̀à``̀Ø``̀dG tπ``````̀c ≈```̀à```̀Ø```̀dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ d

≈``̀ à``̀ Ø``̀ dG ¥Ó```````````̀NCG o¢````̀†````̀©````̀Hh

¬``̀fÉ``̀ °``̀ù``̀ d A…ô```````````̀ eG o∞``````à`````` nM

¬``̀ ∏``̀ à``̀ ≤``̀ e ≈```````̀ n¡```````̀ t∏```````̀dG Ú````````̀H

¬``````````HOCG  ‘  ≈`````à`````Ø`````dG  ’EG

¬``̀Ñ``̀ °``̀ù``̀f ø```````̀e ¬```````̀H ≈``````````````̀dhCG

¬```̀Ñ```̀©```̀d  hCG  √ uó```````````````̀L  ‘

¬````̀ Ñ````̀ scô````̀ e  ‘  nÖ````````````````````̀ uc oQ  



AGô````````¨dG QQódG٦٣
د: ص٢٤٠٢٤٠-٢٤١٢٤١. مَّ َ د: صأنشد منصور بْن حمُ مَّ َ أنشد منصور بْن حمُ

بْد اهللاَّ البغدادي:٢٤٢٢٤٢. د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ البغدادي:أنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

بْد اهللاَّ البغدادي: ص٢٤٤٢٤٤. د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ البغدادي: صأنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

بْد اهللاَّ اليامين لبعض القرشيني:ص٢٤٩٢٤٩. د بْن عَ مَّ َ د بْن حمُ َ بْد اهللاَّ اليامين لبعض القرشيني:صأنشدين أَمحْ د بْن عَ مَّ َ د بْن حمُ َ أنشدين أَمحْ

اق الواسطي: ص٢٥٠٢٥٠. حَ د بْن إِسْ مَّ َ اق الواسطي: صلقد أنشدين حمُ حَ د بْن إِسْ مَّ َ لقد أنشدين حمُ

بْد اهللاَّ البغدادي: ص٢٦١٢٦١ د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ البغدادي: صأنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

Dhô``̀eG  É`̀¡`̀cQó`̀ oj  ¢ù«d  IAhô```̀ ŸG  ¿EG

É`̀ æ`̀ nÿGh  IAÉ`̀ fó`̀ dÉ`̀ H  ¢ùØf  ¬``̀Jô``̀eCG
káª«¶Y  Qƒ```̀eC’G  ø`̀e  ÜÉ`̀ °`̀ UCG  GPEÉ```a

É¡YÉ``°VCÉa  mÜCG  ø`` nY  IAhô``ŸG  nçQh

É``¡YÉWCÉa ≈``∏©dG Ö``∏W ø`` nY ¬``à¡fh

É``¡YÉH IAhô``ŸG  É``¡H Ëô``μdG  »``æÑj

É«eÉ°S  ∂°ùØf  ∫É©ØH  øμJ  ⁄  ¿EG

™LGôH åjó◊G ≈``∏Y Ëó≤dG ¢``ù«d

√Oƒ``̀ H ó`̀ «`̀ ©`̀ Ñ`̀ dG ÜÎ````̀bG É``̀ Ãô``̀ dh

¬H  ƒª°ùJ  øe  tƒª o°S  ∂æY  ø¨j  ⁄  

¬Ñ«``°üæH  Gò``NBG  √ó``Œ  ⁄  ¿EG

¬Ñjô≤d  Gó`̀YÉ`̀Ñ`̀e  Ö`̀jô`̀≤`̀dG  Gó``̀ Zh

¬`̀ n©`̀ n°`̀ S Ωƒ``̀ ª``̀ ¡``̀ dG ø```̀e º```̀g uπ``̀ μ``̀ d

¬``̀∏``̀cBG oÒ````̀Z n∫É``````̀ ŸG ™`̀ ª`̀ é`̀ j ó```̀b

¬H ∑É````̀ JCG É``` ne ô``̀gó``̀dG ø``̀e π``̀Ñ``̀bCG

¬`̀ n©`̀ ne  ìÓ``̀ a ’ ΩDƒ``̀ ∏``̀ dGh π`̀ î`̀ Ñ`̀ dGh 

¬©ªL  ø``̀ e  Ò``̀ Z  ∫É````̀ ŸG  π```̀cCÉ```̀jh

¬©Øf  ¬`̀°`̀û`̀«`̀©`̀H  É`̀ æ`̀ «`̀ Y  sô````̀ nb  ø```̀ ne

¬`̀KQGƒ`̀d É`̀«`̀fó`̀dG ‘ ∫É``̀ŸG n™`̀eÉ`̀L É`̀j

mπ``¡e ‘ äƒ``ŸG π``Ñb ∂``°ùØæd Ωó``b

? o™Øàæe äƒ``ŸG π``Ñb ∫ÉŸÉH â``fCG π``g

™``£≤æe  äƒ``ŸG  ó``©H  ∂``¶M  s¿EÉ``a

lÖ`̀dÉ`̀W AÉ``̀L É`̀ª`̀∏`̀c ‹É``̀e o∫ò`̀ HCÉ`̀ °`̀ S

¬``°Vô pY Oƒ÷ÉH oâæ`` o°U É``Áôc É``eEÉa

¢VôØdGh ¢Vô n≤dG ≈∏Y ÉØbh ¬∏©LCGh

»``°VôY ¬eDƒd ø nY âæ`` o°U Éª«Äd É``eEGh

∞jô°T  ≈`̀à`̀a  π«∏≤dG  ≈`̀ £`̀ YCG  GPEG

ÊO  ø```̀ e  á``̀«``̀£``̀©``̀dG  ø``̀μ``̀J  ¿EGh

ø``̀jR ∂`̀ «`̀ £`̀ ©`̀ j É````̀ ne π`̀ «`̀ ∏`̀ b ¿EÉ`````̀a

Ú`̀°`̀T ∂`̀ «`̀ £`̀ ©`̀ j É````̀ ne Ò``̀ã``̀c ¿EÉ`````̀a



AGô````````¨dG QQódG ٦٤
أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص٢٦٧٢٦٧.

بْد اهللاَّ البغدادي: ص٢٦٨٢٦٨ د بْن عَ مَّ َ بْد اهللاَّ البغدادي: صأنشدين حمُ د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ

: ص٢٧٠٢٧٠. هُ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ الِبٍ رَ ُّ بْنُ أَيبِ طَ يلِ الَ عَ : صقَ هُ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ الِبٍ رَ ُّ بْنُ أَيبِ طَ يلِ الَ عَ قَ

اق الواسطي: ص٢٧٦٢٧٦. حَ د بْن إِسْ مَّ َ اق الواسطي: صأنشدين حمُ حَ د بْن إِسْ مَّ َ أنشدين حمُ

أنشدين ابن زنجي البغدادي لألفوه األودي: صأنشدين ابن زنجي البغدادي لألفوه األودي: ص٢٨٤٢٨٤.

¬``∏©ØJ  Ò``ÿG  ™«æ``°U  ¿ô``≤–  ’

mø n°ù nM øe äô¨°üà°SG …òdG âjCGQ ƒ∏a

√ô¨``°U øe ô``°ûdG ∫É``©a Ò¨``°U ’h

√Èc øe Öé©dG â∏WCG ÜGƒ``ãdG óæY

 Éª°ù p≤dG ∫õéà°ùJ »c ôμ°ûdG ≈∏Y ßaÉM

¬````````d  nOÉØf  ’  õ``````æc  ˆ  ô`````μ°ûdG

Éª©ædG πªμà°ùj ⁄ ôμ``°ûdG ™ s« n°V ø ne

Éeóf ¬H Ö``°ùμj ⁄ ôμ``°ûdG Ωõ∏j øe

¬∏gCG Ò``Z ‘ ±hô``©ŸG ™`` n°† nj ø``eh

Ég oOƒë oL ≈ nª© of ôØ oc øe A…ôeCG Ö°ùMh

ôLCG ’h ó``ªM ÒZ ‘ É©FÉ`` n°V ø``μj

ôμ°T …P ÒZ A…ôeG óæY â©bh GPEG

 É``̀ n¡``̀ ndÉ``̀ nÑ``̀ rbpEG nh É``̀ n«``̀ rf tó``̀dG nø``̀ n°``̀ù``̀ rMnCG É``̀ ne

É n¡ p∏ r°† na  rø`` pe  n¢`̀SÉ`̀ sæ`̀dG  ¢`̀SGƒ`̀j  ⁄  ø`̀e

G kô`̀ pFÉ`̀ nM  É`̀ nj  pπ`̀ r°`̀†`̀ nØ`̀ rdG  n∫G nh nR  rQ nò```̀ rMGn

G nõ```̀ n r÷G  o™`̀ j pô`̀ n°`̀ S  p¢``T rô`` n©`` rdG  G nP  s¿pEÉ````̀ na

É`̀ ¡`̀ dÉ`̀ f  ø```̀e  n ŝ G  ń É``````````̀ nWnCG  G nPpEG

É``̀ n¡``̀ ndÉ``̀ nÑ``̀ rbpEG pQÉ`````̀ nH rOpEÓ`````̀ d n¢```̀ V sô```̀ nY

É`̀ n¡`̀ ndÉ`̀ n°`̀S rø```̀ n pŸ É``̀ n«``̀ rf tó``̀dG nø```̀ pe p§````̀ rYG nh

É``̀ n¡``̀ ndÉ``̀ nã``̀ renCG pá```̀ sÑ```̀ n r◊É```̀ pH o∞``̀ p∏``̀ rî``̀ oj

º¡d nIG nô n°S ’ ≈°Vƒ na ¢SÉædG oío∏°ü nj ’

Ió`̀ª`̀YCÉ`̀H  ’EG  ≈`̀æ`̀ nà`̀Ñ`̀ oj  ’  oâ`̀ «`̀ Ñ`̀ dGh

Ió```ª```YCGh lOÉ````````JhCG n™``` sª```Œ ¿EÉ`````a

âë∏°U É ne …CGôdG πgCÉH QƒeC’G i nó¡ oJ

GhOÉ`̀ °`̀ S  º`̀ ¡`̀ odÉ`̀ ¡`̀ oL  GPEG  IG nô``̀ n°``̀ S  ’h

oOÉ````̀JhCG  n¢``̀Sô``̀ oJ  ⁄  GPEG  OÉ`̀ ª`̀ Y  ’h

GhOÉ`̀c  …ò`̀ dG  ô``eC’G  Gƒ``̀ cQOCG  løcÉ°Sh

oOÉ`̀≤`̀æ`̀J QGô``°``TC’É``Ñ``a â``̀ sdƒ``̀J ¿EÉ```̀ a



AGô````````¨dG QQódG٦٥
قال برش بْن احلارث: صقال برش بْن احلارث: ص٢٩٢٢٩٢.

رأيت عىل حجر بطربستان مكتوب: صرأيت عىل حجر بطربستان مكتوب: ص٢٩٣٢٩٣.

أنشدين مهدي بْن سابق: صأنشدين مهدي بْن سابق: ص٢٩٦٢٩٦.

أنشد ابن أَيبِ عيينة املهلبي: صأنشد ابن أَيبِ عيينة املهلبي: ص٢٩٦٢٩٦.

بْد العزيز بْن سليامن: ص٢٩٧٢٩٧. بْد العزيز بْن سليامن: صأنشدين عَ أنشدين عَ

â`̀FÉ`̀a  ≈`̀ ∏`̀ Y  É`̀ «`̀ fó`̀ dG  ‘  ¢``̀SCÉ``̀J  ’

¬d  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J  â`̀ æ`̀ c  ô````̀eCG  äÉ```̀ a  ¿EG

á`````````«aÉ©dGh ΩÓ`````°SE’G ∑ó``````æYh

¬``«``aÉ``c â```̀ FÉ```̀ a ø````̀e É``ª``¡``«``Ø``a

ô``̀eh ƒ``∏``ë``a :¿É````̀fƒ````̀d ¢``̀û``̀«``̀©``̀dG

qQ oOh  ô`̀ ©`̀ Ñ`̀ a  :¿BGõ``````̀ L  ≥``̀£``̀æ``̀dGh

ô`̀ °`̀ Th Ò``̀î``̀a :¿É````̀eƒ````̀j ∂```eƒ```j

≈°†e ø`̀ e ≈`̀∏`̀Y ¿É``̀eõ``̀dG  ∑Gò```̀ ch

ô°Vh  ∞`̀ jô`̀ a  :¿É`̀Ø`̀°`̀ü`̀f  ô``̀gó``̀dGh

ô`̀ Mh ∫ò``̀æ``̀a :¿É```̀æ```̀KG ¢``̀SÉ``̀æ``̀dGh

tô````̀ pμ````̀ oj π````̀«````̀dh ∫hõ````````̀j QÉ````̀¡````̀f

qô````̀ o n“  GP  ≈``̀∏``̀Y  Ú``̀æ``̀°``̀ù``̀dG  π````̀ ch

mπ n¡ ne hP ¢``û«©dGh É``gô¡X ≈``∏Y É``æc

ÉæàØdCG ∞jô``°üàdG hP ô``gódG ¥ôØa

ó``MCG ≈``∏Y ≈``≤Ñj ’ ô``gódG ∂``dòc

oø`̀Wƒ`̀dGh  oQGó``̀ dGh  Éæ©ªéj  ô`̀gó`̀dGh
oø``ØμdG  É``¡æ£H  ‘  É``æ©ªéj  Ωƒ``«dÉa
oø`̀ eõ`̀ dGh oΩÉ````̀ jC’G √QGó``̀ bCÉ``̀ H »`̀ JCÉ`̀ J

GôμàHG  ’h  »`̀M  ≈∏Y  Ωƒ`̀ j  nìGQ  É`̀e

âaô°üfÉa ôgódG ‘ áYÉ°S âJCG  ’h

É`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCG  nΩÉ```````̀jC’Gh  n‹É``̀«``̀∏``̀dG  ¿EG

GÈ``àYG  ¿EG  É``¡«a  IÈ``Y  iCGQ  ’EG

GÒ`̀ Z É`̀ ¡`̀ d Ωƒ```̀b ‘ ô``̀ uKƒ``̀J ≈`̀ à`̀ M

GÈÿG  ÖàμJ  ⁄  É¡°ùØfCG  Ö«Z  ø nY  

 lÜô``¡e ∂``æe É``e äGò``∏dG ΩPÉ``g É``jCG

¢``ùØfCG  Ú``H  âª`` u°ù ob  É``jÉæŸG  oâ``jCGQ

É¡Ñ«``°ü«°S É``e  ∂``æe »``°ùØf QPÉ``–

É¡Ñ«``°üf  sø``gó©H  »JCÉ«``°S  »``°ùØfh



AGô````````¨dG QQódG ٦٦
أنشد أبو العتاهية واعظا هارون أمري املؤمنني: صأنشد أبو العتاهية واعظا هارون أمري املؤمنني: ص٢٩٩٢٩٩.

أنشدين الكريزي: صأنشدين الكريزي: ص٣٠٠٣٠٠.

يم بْن يزيد: رأيت أعرابيا وقف عىل مقربة وهو يقول: ص٣٠٢٣٠٢. اهِ يم بْن يزيد: رأيت أعرابيا وقف عىل مقربة وهو يقول: صقال إِبْرَ اهِ قال إِبْرَ

 m¢``ù nØ nf ’h ±ô``W ‘ äƒ``ŸG ø``eCÉJ ’

Ió``°UÉb  äƒ``ŸG  ΩÉ¡``°S  ¿CÉ``H  º``∏YGh

É¡μdÉ``°ùe ∂∏``°ùJ ⁄h IÉéædG ƒ``LôJ

¢`̀Sô`̀◊Gh  ÜÉ`̀ sé`̀◊É`̀H  â©æ“  ƒ``̀dh

¢```̀S sÎ```̀eh É``̀ æ``̀ e ḿ pQ só```````````̀ oe π``̀ μ``̀ d

¢ùÑ«dG  ≈∏Y  …ôŒ  ’  áæ«Ø°ùdG  ¿EG

 º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀Ø`̀H nÈ```̀≤```̀ ne ¢```̀ SÉ```̀ fCG π``̀μ``̀d

äôØbCG  ób  m»`̀◊  GQGO  iô`̀ nJ  ¿EG  É`̀eh

º¡t∏fi  É``̀eCG  AÉ``«``MC’G  oIÒ``̀L  º¡a

ó`̀jõ`̀J oQƒ``̀Ñ``̀≤``̀dGh ¿ƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀æ`̀j º`̀¡`̀a

oó`̀ jó`̀ L AÉ`̀ æ`̀ Ø`̀ dÉ`̀ H mâ``̀«``̀Ÿ GÈ````̀ bh

ó`̀«`̀©`̀Ñ`̀a ≈``̀≤``̀à``̀ŸG É```````̀eCGh m¿Gó```````̀a

 É¡©ª‚  çGÒ```̀ ŸG  …hò```̀d  É``æ``dGƒ``eCG

âª∏Y  óbh  É«fódÉH  ∞∏μJ  ¢ùØædGh

∞∏J  øe  ¢ùØædG  »éæJ  áeÉbE’G  Óa

É¡ oë uÑ``°üj lQh nR É¡d ¢``ù``````Øf π````````ch

É¡«æÑf  ô``̀gó``̀dG  ÜGô```̀ ÿ  É`````fQhOh

É¡«a  É``̀ ne  ∑ô``̀J  É¡«a  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG  ¿CG

É¡«éæj  çGó```MC’G  ø`̀e  oQGô`̀ Ø`̀ dG  ’h

É`̀¡`̀«`̀°`̀ù`̀Á  hCG  É``̀ eƒ``̀ j  á``̀«``̀æ``̀ŸG  ø```̀e



AGô````````¨dG QQódG٦٧
الخاتمة

َ اهللاَّ عنه: قد ذكرنا اليسري من الكثري من اآلثار والقليل  يضِ قال "ابن حبان" أَبُو حاتم رَ
مـن اجلسـيم من األخبـار يف كتابنا هـذا بام نرجوا أن القاصد إىل سـلوك سـبيل ذوي 
احلجى والسـالك مقصد سـبيل أويل النهى يكون له فيها غنية إن تدبرها واسـتعملها 
ا مل نجد بدا من  وإن كنا تنكبنا طرق املسانيد وختريج احلكايات وأناشيد األشعار إال مَ
إخراجها كاإليامء إىل اليشء واإلشـارة إىل القصد جعلنا اهللاَّ ممن دعته تباشـري التوفيق 
اىل القيـام بحقائـق التحقيـق إنه منتهـى الغاية عند رجـاء املؤمنني واملان عـىل أوليائه 

بمنازل املقربني.
د خاتم النبيني وعىل آله الطاهرين الطيبني واحلمد هللا رب العاملني.  مَّ َ وصىل اهللاَّ عىل حمُ

ص٣٠٣.

تم بحمد اهللا وتوفيقه وتسديده ،،،تم بحمد اهللا وتوفيقه وتسديده ،،،
١٥١٥- ذي القعدة- - ذي القعدة- ١٤٣٤١٤٣٤هـهـ

٢٠١٣٢٠١٣/٩/٢١٢١م
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املقدمة..................................................................... 
مراتب الدهاء ودرجات اجلهالء............................................ 
 ....................................................... خري ما يُعطى الرجل
م قوت العقل.........................................................  احلِكَ
 ........................................................ العقل دواء القلوب
أنفع األشياء عقلُ سديد مع تقو اهللا....................................... 
حسن العقل أنفع من حسن الوجه.......................................... 
اقتضاء العلم العمل........................................................ 
 ........................................................... ال تستحقر أحدا
العاقل من عرف عيوب نفسه............................................... 
عالمات العاقل يف مراحل عمره............................................ 
 ............................................. ينبغي للعاقل جتنب ثالثة أشياء
ن يعرف حدوده...................................................  العاقل مَ
من صفات العاقل.......................................................... 
ال متدح غريك بام ليس فيه................................................... 
 .............................................. االستامع للعاقل مغنم وإن قل
الواجب عىل العاقل........................................................ 
تشبيه مجيل للعقل والصرب.................................................. 
تزود من الصاحلات ملا بعد املامت........................................... 
 ............... ال أطيب من القلب واللسان إذا طابا وال أخبث منهام إذا خبثا
كيف يدير العاقل أحواله؟.................................................. 
 ........................................................ استعد ملا بعد املوت
العلم يقتيض االبتعاد عن أبواب السالطني.................................. 
التأين بطلب العلم.......................................................... 
 ................................................ العلم مقصود لغريه ال لذاته
اقتضاء العلم العمل........................................................ 
 ..................................................... املال يفنى والعلم يبقى
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زكاة العلم نرشه............................................................ 
اللسان بني أجر عظيم أو إثم كبري........................................... 
 ............................................................ فضيلة الصمت
أمهية صالح منطق الرجل.................................................. 
لزوم الصدق وجمانبة الكذب............................................... 
اخزن لسانك كام ختزن درامهك............................................. 
خطورة اللسان............................................................. 
 ........................................................ رضورة لزوم احلياء
 ................................................. من كثر تواضعه ازداد رفعة
كيف ال يتواضع من هذا حاله؟!............................................ 
 ............................................... استحباب التحبب إىل الناس
ال تكن ثقيل الظل.......................................................... 
ال تقطع حبل التواصل مع الناس........................................... 
 ........................................... ميزان دقيق لدوام معارشة الناس
ال تعامل باخلديعة.......................................................... 
 .............................................. أبخل الناس من بخل بالسالم
 ........................................................ البشاشة إدام العلامء
لتكن بشوشا منبسط الوجه................................................. 
 ................................................................ أنواع املزاح
 ............................................................ املزاح بمواضعه
ضابط املزاح............................................................... 
من كثر ضحكه قلت هيبته.................................................. 
 ......................................................... ال تكن عبدا إال هللا
األنس بكالم اهللا........................................................... 
مل يبق من العيش إال ثالث.................................................. 
الود الصحيح.............................................................. 
 ..................................................... أسباب املؤاخاة النافعة
 ...................................................... ال تؤاخي إال ذا فضل
اختبار قبل مؤاخاة الرجل.................................................. 
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أنفع ما يستعان به عىل العدو................................................ 
ال تستمرأ العداوة بل اترك للصلح موضعا.................................. 
 ..................................... صاحب األخيار وال تصاحب األرشار
 .................................................. احلث عىل صحبة األخيار
 .................................................... ال تكن من هذا الصنف
ال تكن ذا لونني............................................................ 
 .......................................................... ال تصادق املتلون
 ................................................. فَ هبم رِ بَ قوماً عُ حِ من صَ
احلث عىل زيارة اإلخوان وإكرامهم......................................... 
جتنب صحبة األمحق........................................................ 
من عالمات احلمق......................................................... 
ال تصاحب صاحب السوء................................................. 
نصيحة من ذهب........................................................... 
 ............................................................ من شيم األمحق
 ................................................................ مثل األمحق
 ............................................................ من شيم العاقل
ال تشتغل بعيوب الناس عن عيبك.......................................... 
 ........................................................... من أعجز الناس
كام تدين تُدان.............................................................. 
العاقل حيسن الظن بإخوانه................................................. 
 .................................................. العاقل من جيتنب احلرص
إياك واحلرص.............................................................. 
إياك واحلسد............................................................... 
 ......................................................... كل نعمة هلا حاسد
 .................................................... احلسد من أخالق اللئام
حقيقة البد منها............................................................ 
احلاسد خصم معاند........................................................ 
 .......................................... احلسود ال يرىض إال بزوال النعمة
ال تغضب.................................................................. 
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 ...................................... قبل أن تغضب تذكر كم عصيت ربك
احذر الطمع إىل الناس..................................................... 
الطمع رضَّ ما نفع.......................................................... 
جمانبة املسألة وكراهيتها..................................................... 
حرمة السؤال.............................................................. 
 ...................................... ب ومشفق البن أخيه وصية عاقل وحمُ
 .......................................................... ل السؤال إياك وذُ
 .......................................................... القناعة كنز عظيم
نيَ قلبه غنيت جوارحه................................................  ن غَ مَ
التوكل عىل اهللا............................................................. 
 .............................................. الرضا بالشدائد والصرب عليها
 ........................................ من أفضل أخالق أهل الدين والدنيا
لُق العفو والتجاوز عن اآلخرين..........................................  خُ
التقو والكرم............................................................. 
من هو الكريم؟............................................................ 
 ......................................................... من صفات الكريم
 ......................................................... مثل الكريم والئيم
من آثار الكرم.............................................................. 
 ...................................................... كيف يتعامل مع النامم
قد نحتاج للعتاب أحيانا.................................................... 
كثرة العتاب يقطع الود ويورث الصد....................................... 
 ........................................................ قبول اعتذار املعتذر
التامس األعذار وحسن الظن............................................... 
أمهية االعتذار.............................................................. 
الرس أمانة وإفشاؤه خيانة................................................... 
 .............................................. من مل يكتم الرس استحق الندم
 .............................................................. أمهية التشاور
 ....................................................... العاقل آخر من يشري
االستشارة عند النائبات.................................................... 
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 .............................................. ال تبخل عىل أخيك بالنصيحة
خري اإلخوان من بذل النصيحة............................................. 
 ................................................... ظامل من مل يقبل النصيحة
 ....................................................... إياك والنصح عالنية
نصيحة الرس............................................................... 
فام أكثر عيوبك!............................................................ 
أسباب اهلجران بني املسلمني ثالثة أشياء.................................... 
 .......................................................... إنام احللم بالتحلم
مراتب احللم............................................................... 
احللم واإلحسان احلقيقي................................................... 
 ....................................................... كيف تعالج الغضب
يف الرفق السالمة........................................................... 
ال تكن عجوال............................................................. 
أمهية تعلم النحو والفصاحة................................................ 
 ........................................................... من فوائد األدب
 .................................................... ال تتعلم األدب للمامراة
 ............................................. أمحد الفصاحة وأحسن البالغة
الكالم مثل اللؤلؤ أو الرتاب................................................ 
 ................................................ الفاقة خري من الغنى باحلرام
رش املال.................................................................... 
قه.......................................  لُ ال يسود املرء إال بنفسه وعمله وخُ
 ............................................................ املروءة مروئتان
جمالسة العلامء تذكي القلوب................................................ 
حتبب إىل الناس باإلحسان إليهم............................................ 
متى ينال املرء كرم الدنيا ورشف اآلخرة؟................................... 
 .......................................................... اجلود عىل احلقيقة
 ................................................. أجود الناس وأبخل الناس
 .................................................. رش اإلخوان ورش البلدان
 ............................................................ بذل املال واجلاه
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 .................................... ال تتوسل عند قضاء حاجتك من هؤالء
ن الذي يقصده الراجون؟.................................................  مَ
من روائع قضاء حوائج الناس.............................................. 
 .................................................. من روائع النفقة والسخاء
 ........................................................... اهلمج من الناس
إطعام الطعام من صفات الكرام............................................ 
ما إكرام الضيف؟.......................................................... 
 ......................................................... كيف يدوم امللك؟
ستة أشياء تنبغي لألمري..................................................... 
 ..................................................... إذا اغرت السلطان بقوته
مثل السلطان اجلائر كالنار والعادل كالغيث................................. 
 .................................................. مِن الواجب عىل السلطان
 .................................................. من يستحق اسم الرياسة؟
 ............................................... ال جيب للعاقل طلب اإلمارة
 ....................................................... ن يستحق السيادة؟ مَ
 .................................... من يصحب السلطان ال ينجو من اآلثام
رؤساء القوم أعظمهم مهوما................................................ 
 ............................................... العاقل ال يغرت بالدنيا وزينتها
ال تكن عبدا للشهوات..................................................... 
إياك وطول األمل.......................................................... 
املوت هاذم اللذات ومفرق اجلامعات....................................... 
املوت قاهر اجلبابرة والقيارصة واألكارسة................................... 
الدرر الغراء مما قلَّ ودل.................................................... 
الدرر الغراء مما قيل شعرا................................................... 
د البسامي...............................................  مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ
أنشدين املنترص بْن بالل بْن املنترص األنصاري............................... 
د املقاتيل.........................................  مَّ َ بْد الرمحن بْن حمُ أنشدين عَ
د البسامي...............................................  مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
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 ................................ بْد اهللاَّ بْن زنجي البغدادي د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
د البسامي...............................................  مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ
د بْن موسى املكي بواسط، يقول.........................................  َ أَمحْ
أنشدين األبرش............................................................ 
بْد اهللاَّ العراقي............  د بْن عَ مَّ َ د الصنعاين، أنشدين حمُ مَّ َ د بْن حمُ َ أنشدين أَمحْ
يل ابن علية راكبا بغلة، فأنشأ يقول...........  عِ امَ ابن املبارك ببغداد، يرأ إِسْ
أنشدين الكريزي........................................................... 
أنشدين الكريزي........................................................... 
 ........................................................... يقول ابن املبارك
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
أنشدين املنترص بْن بالل بْن املنترص األنصاري............................... 
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
بْد اهللاَّ البغدادي..........................................  د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
بْد اهللاَّ البغدادي..........................................  د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
أنشدين رجل من خزاعة.................................................... 
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
أنشدين الكريزي........................................................... 
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
قال أَبُو األخفش الكناين البن له............................................ 
 ............................................... د بْن عمران الضبي مَّ َ أنشد حمُ
بَيْد بْن يعيش، حيث يقول..........................  لقد أحسن العباس بْن عُ
أنشدين بعض أهل األدب أليب األسود الدؤيل............................... 
أنشدين املنترص بْن بالل األنصاري.......................................... 
 ....................................................... قال رجل من خزاعة
 .................................. د بْن أَيبِ عيل، البن أَيبِ اللقيش مَّ َ أنشدين حمُ
اق الواسطي..............  حَ د بْن إِسْ مَّ َ ما أشبه عرشة احلمقى إال بام أنشدين حمُ
ف بْن أيوب األرمني..................................  د بْن يُوسُ مَّ َ أنشدين حمُ
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
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أنشدين الكريزي........................................................... 
أنشدين املنترص بْن بالل األنصاري.......................................... 
د البسامي...............................................  مَّ َ أنشدين عيل بْن حمُ
 ................................ بْد اهللاَّ بْن زنجي البغدادي د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
 ............................................................... أليب العتاهية
د بْن نرص املديني، حلبيب بْن أوس.............................  مَّ َ وأنشدين حمُ
أنشدين الكريزي........................................................... 
 ................................... بَيْد اهللاَّ قال حممد بْن عيسى بْن طلحة بْن عُ
د الكريزي...........................................  مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ
 ...................................... بْد العزيز بْن سليامن األبرش أنشدين عَ
د الكريزي...........................................  مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ
أنشدين األبرش............................................................ 
د الكريزي...........................................  مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ
لُق العفو عن اآلخرين..........................................  مما قيل يف خُ
وأنشدين ابن زنجي البغدادي............................................... 
د البسامي...............................................  مَّ َ أنشدين عىل بْن حمُ
 ....................................... د بْن أَيبِ عيل الصيداوي مَّ َ وأنشدين حمُ
وأنشدين الكريزي.......................................................... 
أنشد محيد بْن عياش........................................................ 
د بْن احلسن.......................................................  مَّ َ أنشد حمُ
أنشدين املنترص بْن بالل األنصاري.......................................... 
أنشدين الكريزي........................................................... 
 ...................................... بْد العزيز بْن سليامن األبرش أنشدين عَ
د الكريزي...........................................  مَّ َ أنشدين منصور بْن حمُ
أنشدين البسامي............................................................ 
أنشدين ابن زنجي البغدادي................................................ 
 ..................................................... لقد أحسن الذي يقول
 ........................................ د بْن خلف التيمي بالكوفة مَّ َ أنشد حمُ
د......................................................  مَّ َ أنشد منصور بْن حمُ
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بْد اهللاَّ البغدادي..........................................  د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
بْد اهللاَّ البغدادي..........................................  د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
بْد اهللاَّ اليامين لبعض القرشيني.....................  د بْن عَ مَّ َ د بْن حمُ َ أنشدين أَمحْ
اق الواسطي......................................  حَ د بْن إِسْ مَّ َ لقد أنشدين حمُ
بْد اهللاَّ البغدادي..........................................  د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
أنشدين الكريزي........................................................... 
بْد اهللاَّ البغدادي..........................................  د بْن عَ مَّ َ أنشدين حمُ
 ......................................... هُ نْ ُ عَ َ اهللاَّ يضِ الِبٍ رَ ُّ بْنُ أَيبِ طَ يلِ الَ عَ قَ
اق الواسطي..........................................  حَ د بْن إِسْ مَّ َ أنشدين حمُ
أنشدين ابن زنجي البغدادي لألفوه األودي................................. 
قال برش بْن احلارث........................................................ 
رأيت عىل حجر بطربستان مكتوب......................................... 
 .................................................... أنشدين مهدي بْن سابق
 .................................................. أنشد ابن أَيبِ عيينة املهلبي
بْد العزيز بْن سليامن...............................................  أنشدين عَ
أنشد أبو العتاهية واعظا هارون أمري املؤمنني................................ 
أنشدين الكريزي........................................................... 
 ......................... يم بْن يزيد: رأيت أعرابيا وقف عىل مقربة اهِ قال إِبْرَ
 ..................................................................... اخلامتة
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