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مقدمة

ويجتازون والعقول، بالفضائل سواهم عن يمتازون أفراًدا أمة كل يف جعل الذي هللا الحمد
املقبول. بقولهم يُقتَدى أئمة فيصبحون السليمة، عقولهم بسري اللهو مجاهل

الشعراء أعني مطمح هي إذ تتناهى؛ ال ورتبة تُضاهى، ال مزية لألمثال فإن بعد، أما
الخطابة. من قدًرا وأرفع الشعر، من أرق هي بل والبلغاء، الفصحاء ومورد والخطباء،
إن األدباء بعض قال حتى واإلبهام، االلتباس يتجىلَّ وبفوائدها الكالم، جيد يتحىلَّ بدررها
عىل ودارت واإلفرنج، والعجم العرب من الحكماء تخريتها التي املعنى ُحَىل هي األمثال

زمان. كل يف لسان كل
عديم كتابًا — هللا بحمد — فجاء األمثال، هذا كتابي موضوع يكون أن اخرتت فلذا
وأن بد ال والغرب الرشق فالسفة أقوال جمع الذي الكتاب هذا طالع من كل إذ املثال؛
وقائلها، أمثولة كل وضعت ألني وذلك األسفار؛ كبري عن يغنيه ما الغزار فوائده من يرى
اآلن. عليه هو ما عىل رتبتها بفصول نوعه من األمثال كتب كل بقية عن مميًزا وجعلته
وأخريًا مرات، عرش عن زيادة ونسخته الطويل، الزمن فيه أجمع مكثت فإني غرو وال
ابن حرضة وعناية مهارة لوال الكثرية، أتعابي وعىل عيلَّ يقيض كاد بمرض هللا ابتالني
أوًال هللا وأحمد وافًرا، جميًال له وأحفظ فأشكره البستاني، أفندي هللا عبد الدكتور العم

وآخًرا.
١٩١٢ سنة (حزيران) يونيو ١٧ مرصيف
البستاني توما يوسف





األول الفصل

والفضل العلم

العلم. تحصيل رفض يف العار وإنما عاًرا، الجهل ليس وجهه: هللا كرَّم — عيل اإلمام قال
َمَلك من افتقر وال علًما، أحيا من مات ما الرجال. من ذكر إال يحبه ال ذكر العلم

فهًما.
أرشف دنس. كل من ينظف حتى اليشء صبغ يفوق وليس النفس، صبغ العلم

عالم. كل يحب عالم تعاىل وهللا العلم، األشياء
امللوك العلم؟ أدرك من فات يشء أي بل العلم؟ فاته من أدرك يشء أي شعري ليت

امللوك. عىل حكام والعلماء الناس، عىل حكام
من احرتس رش. كل سبب اآلداب عدُم للفقري. وعون للغنيِّ زين فإنه العلم تعلَّموا

فيه. يرغب ال من عند العلم ذكر
الوحدة ويف جمال املأل يف الجدوى، عظيم املحمل خفيف وأجملها، الكنوز أفضل العلم

أُنس.
يتلقاه من به حدِّث ولكن فيستفتنوك، ال الُجهَّ وال فيكذِّبوك، السفهاء بالعلم تُحدِّث ال
ا، حقٍّ عليك لعلمك فإن يسمع؛ ما عليك ويكتم تقول، ما عنك يفهم وفهم، بقبول أهله من

ه. ُمستحقِّ غري من ومنعه ه، مُلستحقِّ بذله ا: حقٍّ مالك يف عليك أن كما
حدثًا. كان وإن كبري والَعاِلم شيًخا، كان وإن صغري الجاهل

وقال:

ال��ن��س��ب ع��ن م��ح��م��وده ي��غ��ن��ي��ك أدبً��ا واك��ت��س��ب ش��ئ��ت م��ن اب��ن ك��ن
أب��ي ك��ان ي��ق��ول م��ن ال��ف��ت��ى ل��ي��س ذا أن��ا ه��ا ي��ق��ول م��ن ال��ف��ت��ى إن
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أيًضا: وقال

واألدب ال��ع��ل��م ج��م��ال ال��ج��م��ال إن ت��زي��ن��ن��ا ب��أث��واب ال��ج��م��ال ل��ي��س
وال��ح��س��ب ال��ع��ل��م ي��ت��ي��م ال��ي��ت��ي��م ب��ل وال��ده م��ات ق��د ال��ذي ال��ي��ت��ي��م ل��ي��س

له: التلمود يف كتاب من بوالنو األستاذ وقال

ابنه. يعلِّم الذي لألب وطوبى أبيه، عن العلم يتلقى الذي لالبن طوبى
تزيد العلماء مناظرة أتى. حيث من بالعلم يرىض من الحكمة كاسب

العلم.

يحىص. أن من أكثر العلم عيل: بن الحسن وقال
الفضل. أهل بالتفضل الناس أحق وهب: بن سليمان وقال

كبرية تبدو فإنها املصيبة، إال يكرب ثم صغريًا يبدو يشء كل سيار: بن نرص وقال
غال. َكثُر إذا فإنه األدب، خال َكثُر إذا يرخص يشء وكل تصغر، ثم

الحكمة. لؤلؤه بحر والفكر املعاني، ثمرها شجرة القلم يحيى: بن الحميد عبد وقال
لألبدان، والطب لألديان، الفقه أربعة: العلوم السلف: بعض قال األبئيهي: وقال

للسان. والبالغة لألزمان، والنجوم
باملال الباخل فإن باملال؛ الباخل من ألوم بالعلم الباخل األندليس: حزم ابن وقال
البذل. مع يفارقه وال بالنفقة يفنى ال بما بخل بالعلم والباخل بيده، ما فناء من أشفق
قائده، والعمل دليله، والعقل وزيره، والحلم املرء، خليل العلم الشرباوي: وقال

جنوده. أمري والصرب والده، والرفق
ويلٌّ. فيها هلل فليس األرض، يف هللا أولياء العلماء يكن لم إن حنيفة: أبو وقال

لم إن منها أحسن فاألزمان املدارس، تحسني يف سعوا مهما عنحوري:1 سليم وقال
مقامها. تقم

وأعظمها واألساتذة، الكتب من اإلنسان تعلَّمه ما العلم مراتب أقل أمني:2 قاسم وقال
صناعة ملزاولة وسيلة عندنا العلم طلب والناس. األشياء يف الشخصية بتجاربه تعلَّمه ما

الشهري. الدمشقي الشاعر هو 1

املرأة». و«تحرير الجديدة» «املرأة كتاب ومؤلف املسلمة، املرأة نصري هو 2
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والشوق تحصيلها يف واالستغراق الحقيقة حب أما املال، لكسب أي بوظيفة؛ لاللتحاق أو
التعلم وباإلجمال: النفس، برتقية واالهتمام الصعوبة ومغالبة املجهول اكتشاف إىل

فيه. فائدة ال الذي هذا يف الفائدة كل والفائدة فيه، فائدة فال للتعلم،
واملقام النسب من يناله ال خريًا العلم من املرء ينال سعدي:3 الدين مصلح وقال
أباعد يف ولو العلم اطلب أبًدا. رائجة العلم سوق فإن العلم، يطلب من العاقل والغنى.

باملعرفة. إال أمورك تصلح ال األرض.
غري دنيا يف الحكماء الناس. أيدي يف الناس قلوب الكتب الشاعر:4 محمود وقال
خطباؤه، واملحامون العرص، هذا شعراء الجرائد عاقًال. فكن عامًلا تكن لم إذا الدنيا. هذه
العقل ملكها دولة الحياة يشء. كل عىل صرب التعلم عىل صرب من أمراؤه. واألطباء

والفضيلة. والتجربة العلم ووزراؤها
والفضيلة. األمانة مصدر الصحيح العلم عىل العثور فلوطرخس: وقال

تُنكر. ال قيمة للعلم فإن يشاء، ما الجهل ليقل الفونتني: ده وقال
وتُتقن نموٍّا تنمو ولكنها إفراًغا، قالب يف تفرغ ال والفنون العلوم مونتانيه: وقال

فيه. تسلك وَعر مسلك من للفضيلة بد ال باملزاولة.
العقل. لسان القلم رسفنتس: ده ميجل وقال

مقدار فقال: املتعلمني؟ غري عىل املتعلمون يَفُضل كم سئل: أرسطوطاليس، وقال
زاد خري العلم الشدة. يف وعون الرخاء يف حلية العلم األموات. عىل األحياء يَفُضل ما

للشيخوخة.
الشاتم. لؤم من الفضيلة تنجو ال شكسبري: وقال

بعيني. ال بعقيل الرجال أميز إني الحكيم: سيكا وقال
اتساع يف أفوق أن عىل الفضائل يف غريي أفوق أن ل أُفضِّ املكدوني: اإلسكندر وقال

والسلطان. امللك
العالم مال الجهل. هو الوحيد والرش العلم، هو الوحيد الخري الحكيم: سقراط وقال

سلك.5 حيث معه

الشريازي. العجمي الشاعر سعدي الدين مصلح الشيخ هو 3

اإلسكندري. الشاعر محمود األستاذ هو 4

الوجوه. من بوجه يفارقه فليس العلم، هو العالم مال أن بذلك َعنَى 5
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يبقى التعلم تنظيم. غري من يرتك أالَّ فيجب األمور، ينظم العقل أبيكتيتس: وقال
للشيخ. ولو شبابه يف

واملستقبل. املايض أضاع حداثته يف العلم أهمل من يوربيدس: وقال
والجاهل! العالم بني الفرق أشد ما إلهي! يا رشنتيوس: وقال

الجهل. وال العلم يف التأخر بيليوس: وقال
يُطاق. فال ادعاءً العلم ُمدَّعي وأما يُسأَم، الجاهل بونابرت: نابوليون وقال

وجوده. نفرض أن علينا وجب موجوًدا هللا يكن لم إذا فولتري: وقال
يكتبه. ما لإلنسان صورة أحسن أنطونيوفياره: األب وقال
أنت. من لك أقول وأنا الكتب من تقرأ ما يل قل سنار: وقال

ر صوِّ ولو عقله. ال لحمه يزداد الثور: نموَّ ينمو العلم القليل الرجل بعضهم: وقال
النهار. معه ألظلم الجهل ر صوِّ ولو الليل، منه ألضاء العقل

الفهم؛ ينال الذي وللرجل الحكمة يجد الذي لإلنسان طوبى الحكيم: سليمان وقال
من أثمن هي الخالص، الذهب من خري وربحها الفضة، تجارة من خري تجارتها ألن

واملجد. الغنى يسارها ويف أيام، طول يمينها يف تساويها، ال جواهرك وكل الآللئ،
جندي، وأنا النحو تعلمت إنني قال: اإلنكليزي، النحوي كوبت وليم قصة وهاك
املال من يل يكن ولم سنة، من أقل يف وأتممته لوح، قطعة ومائدتي رسيري، ومقعدي
نوبتي تأتي عندما النار نور عىل أدرس فكنت ليًال، نوره يف أدرس رساًجا ألبتاع يشء
فما منشط، وال صديق وال يل أب وال فقري وأنا مرامي بلغت قد كنت فإذا أمامها، للقيام
أشرتي لكي أكل بال أبقى أن ألتزم وكنت متضايًقا. متعبًا فقريًا كان مهما غريي عذر
عرشات قهقهة بني أكتب وكنت الوقت. من دقيقة عىل أحصل أكن ولم وقرطاًسا، قلًما
ثمن أدفعه كنت الذي الفلس تحتقر وال وخصامهم. وصفريهم الطائشني الرجال من
غريي، عند املال من بدرة بمثابة عندي كان الفلس ذلك ألن القلم؛ أو الورق أو الحرب
قطعة مرة معي فاض أنه اآلن وأذكر واحد. غرش غري األسبوع يف معي يَِفْض لم إذ
ثيابي نزعت ملا ولكن التايل، لليوم طعاًما بها أشرتي لكي فحفظتها غري، ال بارات بعرش
بردائي رأيس فغطيت ضائعة، القطعة فإذا نظرت جوًعا، أموت أكاد وكنت املساء يف
فهل ونجحت، الشديد الضنك ذلك عىل تغلبت قد أنا كنت فإن كالطفل. أبكي وأخذت

الشبان؟ من ألحد عذر بقي
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مخلوًقا يقتل رجًال يقتل ومن رجًال، قتل فكأنه مفيًدا كتابًا أَعدم من ملتون: وقال
نفسه. العقل قتل فقد نافًعا كتابًا أعدم من وأما هللا، صورة هو عاقًال

بمواعيد. مقيدة غري دائًما ألنها وقت؛ كل يف كتبي أقرأ أن أقدر شيرشون: وقال
الجود عند تنفد ال ألنها ؛ وجلَّ عزَّ هللا بمواهب شبيهة العالم عطية أفالطون: وقال

مفيدها. عند بكمالها توجد ولكنها بها،
اإلنكليز: أمثال ومن

فإذا البلوغ، قبل وتشمخ تعلو التي الحنطة سنابل يصيب ما العلم أهل يصيب
رءوسها. وطأطأت انحنت َحبٍّا وامتألت بلغت

طابعوها. بها خرس التي الكتب من هو العلم ربحه ما أكثر
مع بالسالم أعيش أن تعلمت قال: الفلسفة؟ من تعلمت ماذا القدماء: أحد ُسئل

له. علم ال ممن يتعلم الحكيم الناس. جميع
سنه. كان مهما يعلم لم ما يتعلم أن اإلنسان عىل عار ال

يستفيد الحكيم العمل. مفتاحه كنز العلم الشيخوخة. يف حكمة الشباب يف العلم
أصدقائه. من الجاهل يستفيده ما أكثر أعدائه من

يُحجب قد الفضل األرض. يف شهرة املرء يكسب الفضل كريم. نسب وحده الفضل
القلب. بمداد يغط أن يجب اإلنسان قلم أخريًا. يسطع ولكنه أحيانًا
الشيخوخة. يف تخدمك وهي الشباب أيام يف الفضيلة اخدم

أحد. يجهلك لم نفسك عرفت إذا منهم. واحًدا الناس عدَّك الفضالء عارشت إذا
الرشود عن العقل يمنع الذي الضابط فهو سحر فيه يكن لم إن فإنه الزم، القلم

والتيه.
أكيدة. شابة ولكنها الضالل، هدم يف العمل بطيئة أسلحة والجرائد الكتب
نفسه. بحكمة إال حكيًما يصري ال ولكنه غريه، بعلم عامًلا اإلنسان يصري قد

املعرفة. مالك جناحي من ُصنع القرطاس إن الدنيا: يف الخري إال يرى ال من يقول
اإلنسان يخرتع لم ألنه املوت؛ مالك جناَحا منه ُصنع بل فيها: الرش إال يرى ال من ويقول
امللوك، عروش ويثل القلوب، يفطر فهو القرطاس، يفعله مما أفظع شيئًا الشيطان وال

األمور. نظام ويقلب
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إىل النظر من عيوبه يصلح الحكيم الذكاء. من رطل من خري الحكمة من درهم
غريه. عيوب

فضائلهم. من أكثر الناس بني تذاع الفضالء زالت
الزيوف. النقود عىل امللك كطغراء له فضل ال ملن الرشف أوسمة

الكماالت فمن اإلنسان ترشف التي الصفات وأما الولد، إىل ينتقل قد الرشيف اللقب
يفعل كما لوارثيه وعلمه عقله يقف أو فضائله يورِّث أن املرءُ استطاع ولو تُنقل، ال التي

املزايا. أثمن املوروث الرشف لكان بأمواله،
تُكتسب. أن يحق التي الفضائل بممارسة مصحوبًا يكن لم ما وهمي امتياز الرشف

شيخ. من فاطلبها صالحة مشورة أردت إذا
اليابانيني: أمثال ومن

أجمع العالم يرى الشاعر ماله. يخلط الحكيم معجزات. إىل يحتاج ال الصالح التعلم
بيته. يف وهو

األشياء، سائر يف يخدمك كما أحد فيه يخدمك أن تستطيع ال أنك العلم فضيلة من
املقتنيات. من غريه يسلبك كما إياه يسلبك أن أحد يستطيع وال بنفسك، تخدمه وإنما

وعام، خاص بني ألنهم الناس؛ عىل الرئاسة تَُحِز واملال العلم الحياة يف اطلب
تملك. بما تفضلك والعامة تُحسن، بما تُفضلك فالخاصة

ملوجود تكون والبالغة ملوجود، إال تكون ال اإلبانة أن والبالغة اإلبانة بني الفرق
ومفروض.

أن يُؤثر ألنه بقاؤهم؛ ويسوؤه علمه، يف املتقدمني عىل الطعن ه يرسُّ العاِلم الرشير
َفْقد يسوؤه والَخريِّ والغلبة. الرئاسة شهوة عليه الغالب ألن العلم؛ بذلك وحده يُعَرف

باملذاكرة. علمه وإحياء العلم من االزدياد رغبته ألن العلم؛ يف طبقته من أحد
عنه انرصف لجدواه تعلمه ومن كساده، يوحشه لم لفضيلته العلم تعلم من

يكسبه. ما إىل أهله عن الحظ بانرصاف
كربه. يف يتقدم لم صغره يف يتعلم لم من العرب: وقالت

وم��خ��ص��وص م��ع��م��وم ب��ي��ن م��ا ف��ال��ن��اس غ��وص��ي أو ال��ع��ل��م ب��ح��ار خ��وض��ي ن��ف��س ي��ا
ب��م��ن��ق��وص م��ن��ق��وص إح��اط��ة إال ب��ه ن��ح��ي��ط ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ش��يء ال

∗∗∗
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والفضل العلم

ت��ع��لَّ��م��ا م��ا ن��س��ي ع��ل��ًم��ا ي��س��ت��ف��د ول��م ب��ع��ل��م��ه ال��ع��ل��وم ذو ي��ذاك��ر ل��م إذا
ع��م��ا ج��م��ع��ه ف��ي األي��ام م��ع ي��زي��د م��ذه��ب ك��ل ف��ي ل��ل��ك��ت��ب ج��ام��ع ف��ك��م

∗∗∗
ص��ن��دوق��ي ب��ط��ن ال ل��ه وع��اء ق��ل��ب��ي ي��ت��ب��ع��ن��ي ��ْم��ُت يَ��مَّ ح��ي��ث��م��ا م��ع��ي ع��ل��م��ي
ال��س��وق ف��ي ال��ع��ل��م ك��ان ال��س��وق ف��ي ك��ن��ت أو م��ع��ي ف��ي��ه ال��ع��ل��م ك��ان ال��ب��ي��ت ف��ي ك��ن��ت إن
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الثاني الفصل

واالجتهاد العمل

يف يفرط قد كما العمل إهمال يف اإلنسان يفرط ما كثريًا أوريليوس: مركوس قال
كما الحياة حصاد احصد فعلته؟ إذا أندم هل نفسك: سل عمل صادرك كلما العمل.
هي قلت إن وجودك؟ غاية هي فما غاية، موجود لكل البالغة. الحنطة سنابل تحصد
ا حقٍّ يكن لم وإذا تفعله، فال حالًال اليشء يكن لم إذا ذلك. يف يخالفك فالعقل اللذَّة،
البرشي، الطبع يبيحه ال شيئًا عملت إذا وهو فقط؛ واحد أمر إال يزعجني ال تقله. فال
التي باملطالب املرء قيمة تُقدَّر أن يجب الحارض. الزمن يبيح ال أو كيفيته، يبيح ال أو
لخري عائدة أعمالك كل وْلتكن مقصود، وغرض تبرصُّ بال شيئًا تعمل ال إليها. يسعى
عزة إليه تدعوك ما كل فعًال. أو قوًال أو رأيًا كان سواء أمامك الذي باألمر اعتِن العموم.
تيأس التي األشياء عىل ولو نفسك مرِّن ارتياب. وال تردد بال الحال يف إليه بادر النفس
اليمنى من العنان ضبط عىل أقدر فإنها اليرسى؛ اليد ذلك عىل مثاًال وخذ عملها، من

التمرين. بسبب
األزمان يف العدل لها يوجبه وما األعمال رشائط تستوِف ال أفالطون: وقال
طبيعة بعملك ناسب ولكن تعانيه، فيما التخلف إىل وتُنسب سعيك، فيِضْع املضطربة،
يف عما فخلِّ الثالثة هذه بلغ فإذا وأخالقك، ودينك مروءتك يف ذلك يقدح لم ما الزمان،
العمل رسعة تطلب ال يدك. ذات يف تربحه مما أكثر نفسك من خرست وإال منها، يدك
وجودة إتقانه إىل ينظرون وإنما فرغ، كمٍّ يف يسألون ال الناس فإنَّ تجويَده، واطلب

صنعه.
يقف؟ امللوك أمام عمله يف مجتهًدا رجًال أرأيت الحكيم: سليمان وقال



والغرب الرشق أمثال

نفسه. العمل يف ال العمل، إىل السعي يف املشقة اإلنكليزي: الشاعر شكسبري وقال
أيام كلها السنة كانت لو املدح. يف العمل يفني فهو العمل، يف إالَّ نفسه يمدح من كل
العمل. يف ظهرت إذا إال تصح ال أحالم األفكار كالعمل. ممالٍّ اللهو لكان وَلْهو عطلة

ليكون أهًال امرئ كل ما بنفسه. إالَّ عمله اإلنسان يتقن ال بونابرت:1 نابليون وقال
بيت. ربَّ

كل يعمل أن يجب بل الزراعة، أعمال يف التأخر يجوز ال األكرب: بلينيوس وقال
عرضها صورة صوَّر إذا املصور إبلس كان تَعد. لم الفرصة ذهبت وإذا ميعاده، يف يشء
إسكاف فمرَّ عليها، به ينتقدون ما يسمع متخفيًا وراءها وجلس املارون، يراها حيث
إبلس فسمع يلزم. مما أوطأ الحذاء سري إن فقال: معروضة صوره من صورة ورأى
فأخذته أُصلح قد السري ورأى التايل، اليوم يف اإلسكاف مرَّ ثم السري، وأصلح انتقاده
يتعدى أالَّ يجب اإلسكاف انتقاد إن قائًال: إبلس إليه فخرج الساق، ينتقد وأخذ الجراءة

مثًال. قوله فذهب الحذاء.
هل لرتى حولك تتلفت وال سانحة، الفرصة دامت ما اسع أوريليوس: مرقس وقال
حقريًا. يكون أن يلزم ال القليل ألن قليًال؛ كان ولو النجاح من تناله بما وُرسَّ أحد، يراك
حرب الحياة تعمله. ما آخر كأنه أعمالك من عمل كل عملت إذا األوهام من تنجو
واكتِف تعلمتها التي الصناعة أحِبِب زائل. ظل بعدها والشهرة غريبة، بالد يف وسفر
عىل العمل املرتاكمة. الكثبان تخفي كما التالية أعماله تخفيها األوىل اإلنسان أعمال بها.

العقالء. لدى واحد العقل مقتىض عىل أو الطبع مقتىض
بالرسعة يعمل ما املعلمني. خري املزاولة حاميًا. دام ما حديدك طرِّق بيليوس: وقال

شيئًا. يعمل ال واحد وقت يف شيئني عمل يحاول من بالحكمة. يعمل ال

أيامه: أخريات يف السماء يرقب وهو نابليون 1

األن��ج��م��ا ال��س��م��اء ف��ي ي��رق��ب ك��ان إذ ع��ش��ي��ة ذات ل��ن��اب��ل��ي��ون ق��ال��وا
ال��س��م��ا أف��ت��ت��ح ك��ي��ف أن��ظ��ر ف��أج��اب: أم��ن��ي��ة؟ م��ن األرض ف��ت��ح ب��ع��د ه��ل

املطران خليل
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واالجتهاد العمل

والثاني: رس. عىل امرأة ائتمانه األول: ثالثة؛ عليه ندم ما أشد إن فلوطرخس: وقال
يعمل أن غري من كامًال يوًما قضاؤه والثالث: برٍّا. يسافر أن يستطيع حيث بحًرا سفره
عمل؟ بال أنت هل الكبري: ديونيسوس ُسئل العمل. ِظل الكالم إنما شأن. ذا عمًال فيه

صالح. عمل من فيها يُعمل ما الحياة مقياس بذلك. أُبىل أن هللا معاذ فقال:
سبحانه. هللا بذكر رطب وذكرك تموت أن األعمال أفضل عيل: اإلمام وقال

الشوارع يف امليتة جلد تسلخ أن لك خري التلمود: يف له كتاب من بوالنو وقال
والعامل عظيم والعمل قصري النهار الصدقة. عىل والتوكل البطالة من أجرة وتقبض
فاكفف. راجت وإذا فاشِرت، كاسدة السوق كانت متى كثريًا. واعمل قليًال قل كسالن.

فإن حرفة؟ أله فأقول: فيعجبني الرجل ألرى إني الخطاب: بن عمر اإلمام وقال
عيني. من سقط ال. قالوا:

تستسلم. وال وأجد وجد جاهد حازًما، كن تنيسن:2 وقال
حقري. فهو عمًال وال صناعة يتعلم لم من فلثام: أون وقال

الخرسان. يصارعه واملهمل العمل، ثمرة يزيد االجتهاد هسيودس: وقال
الشهرة. أبو الجدُّ يوربيدس: وقال
يزرع. ما يحصد كلٌّ بلوتس: وقال

فيه. تأخر قد يكون ال عمله يجيد الذي بارتاس: دي وقال
واحد. يوم يف رومية تُبَن لم السعد. أبو االجتهاد رسفنتس: ده ميجل وقال

ورفق القايض، ووقار املحامي، لسن فيه كان من أفلح قد الشاعر: محمود وقال
الجندي، وإقدام الزاهد، ووداعة املعلم، وصرب الشاعر، وسحر السيايس، ودهاء الطبيب،
ونائل». وحزم، وإقدام، «عفاف، يسود: أن لصاحبها بد ال صفات أربع التاجر. وحرص

عميان. الوقت قيمة عن ولكن مبرصون، الناس عنحوري: سليم وقال
والفاقة». والرذيلة، «امللل، أعداء: ثالثة اإلنسان عن يُبعد العمل بعضهم: وقال
كثريًا. يفعل واحد، وقت يف واحًدا عمًال جيًدا يفعل من لوبوال: أغناطيوس وقال

جهاد بال رفعة ال اإلنسان. شأن تعلن والعمل والكالم الزمان اإلنكليز: أمثال ومن
أوًال مهارتك جرب يصدأ، ال املستعمل املفتاح النفس. جهاد بال عظمة وال صادق،

شهري. إنكليزي شاعر 2
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والغرب الرشق أمثال

بالفعل واالجتهاد. العمل حسن حاسدك به تغيظ ما أعظم بالذهب. ثم الذهب بماء
االحتمال يصري اإلقدام لرجل الثمر. يُجنى بالقول ال بالفعل العمل. يجري بالقول ال
السفر قريبًا، وال صديًقا تعرف ال التجارة املال. أم التجارة تأكيًدا. والرتجيح ترجيًحا
الجدُّ شيخ. من فاطلبها صالحة مشورة أردت إذا للجاهل. ومفسدة للعاقل مصلحة
تفوق أن وجب يشء، يف تفوق أن أردت إذا النجاح. علة وهو والعقل، الجسد ينشط
عىل يعاقب اإلنسان وأعماله. الشيطان من تخف وال شجاًعا، مستقيًما كن بالجدِّ. أوًال
تُعَطى مما أكثر اعمل بوق. إىل تحتاج ال الشجاعة أعمال النية. عىل يعاقب وهللا العمل،
غنم. وراعي وفالًحا بستانيٍّا الناس أول كان عمله. كل عىل املرء يؤجر قلما فإنه أجرة،
يراه ما يعمل املستقيم فإن العمل، عىل الباعث يف واالستقامة الرشف بني الفرق أعظم
يف للسعادة جديد مصدر اكتشاف شأنه. برفعة الئًقا يراُه ما يعمل والرشيف واجبًا،
غالبًا أثبت بالجد تنال التي األرزاق السماء. يف جديد سيَّار اكتشاف من أفضل األرض

السوء. عمل من خري البطالة باإلرث. تأتي التي األمالك من
العمل. نصف الرشوع . املسارِّ قدَر يعرف ال األكدار يعاِن لم من الرتك: أمثال ومن
وال َشِبًعا ا معوجٍّ أَر لم العمل. نصف الرشوع باجتهاده. السعادة لريبح اإلنسان ُخلق
لأليام البيض الدراهم دع يسرية. متاعبه ير اآلخرين متاعب يتأمل من جائًعا. مستقيًما
العجائب. أبو الزمان العبادة. نصف االجتهاد خبًزا. الحجارة من يُوِجد الرجل السود.
ونضًجا. حالوة يبطأ الذي كالرطب الصالح العمل ثواب اليابانيني: أمثال ومن

األعمال. بأحسن فخلدوها األعمار، صحائف األيام

إلرشاده. حاجة ال الحازم الربازييل: املثل ويف
التعب. تمل كما الراحة لتمل النفس إن العرب: وقالت

ال��ك��رائ��م ال��ك��رام ق��در ع��ل��ى وت��أت��ي ال��ع��زائ��م ت��أت��ي ال��ع��زم أه��ل ق��در ع��ل��ى
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الثالث الفصل

الكسل

يطلب الذي الَكِسل وأما فيسرتيح، الحجر من وسادة عىل ينام التَِّعب شكسبري: قال
الريش. من وسادة عىل يجدها فال الراحة،

فقل باكًرا، النهوض عن الكسل أقعدك إذا أنطونيوس: أوريليوس مرقص وقال
الرجال. عمل ألعمل قائم إني لنفسك:

نيام. ونحن عمًال نتمم أن يمكننا ال بونابرت: وقال
رقدتك. من فاستيقظ العلم، حجة عليك قام قد عالم، يا عيل: اإلمام وقال
الحقارة. كل هي حقارة، الكسل إنما الشغل، يف حقارة ال هزيود: وقال

ا؛ شاقٍّ كان مهما عمل من تستعِف وال والبطالة، الكسل تجنب تيلر: جرمي وقال
رجل من وما سبيًال، إليه الرشور وجدِت راحة، يف والجسد بطَّاًال العقل كان إذا ألنه
الرش. ملقاومة الجسدية األعمال من أفضل عمل وال مقاومتها، عىل قَدر البنية قوي بطال

العزيمة. أهل عىل مستحيل ال هيود: جون وقال
تكسري يف يتعب أن يحب ال ولكن اللوز، أكل يحب الكسالن الرتك: أمثال ومن
عاًرا الفقر ليس سياحة.» سحت «قد فقال: أخرى إىل زاوية من الكسالن انتقل قرشه.

الكسل. عاره وإنما للمرء،
الشحاذ. أخو الكسالن العرب: وقالت

غ��ُد ال��ع��اج��زي��ن ي��وم إن غ��ٍد إل��ى ك��س��ٍل ع��ن ال��ي��وم ش��غ��ل ��ر أَُؤخِّ ف��ال





الرابع الفصل

الصرب

األنبياء. خلق الصرب سعيًدا. كنت صبوًرا كنت إذا العجمي: سعدي الدين مصلح قال
فإن عاقًال، كنت إذا صابًرا كن إليه. تتوق ملا مفتاح وهو تبتغيه، بما يأتيك الصرب

الشيطان. من العجلة
يحارب من الغالب بأحزانك. تزينه بأن الظلوم الدهر ترض ال شكسبري: وقال
يحتمل أن الصديق عىل مصائبنا. ننىس لعلنا غرينا مصائب نذكر هلم واألماني. األهواء

عقله. عىل عواطفه تغلب فيمن خري ال صديقه. عيوب
وجوه أخطأته ومن الرأي، منهاج أخطأ العقل غري اسرتشد من عيل: اإلمام وقال
من قوة الصرب فإن العاقبة، حسن به أخل بالصرب أخل ومن الحيل، خذلته املطالب
جليس عىل الصرب نفسك عوِّد الصرب. يقوى وقوتها العقل مواد وبقدر العقل، قوى
حال كان ما الحلم بل الرضا، حال كان ما الحلم ليس يخطئك. يكاد فليس السوء،
نعمة لكل سائًسا. يكون أن صلح الناس، جهل عىل بالصرب نفسه ساس من الغضب.

الكسل. ومغالقها الصرب، فمفتاحها ومغالق؛ مفتاح
يحدث ما كل أحد. إىل همك تبث وال قليلة، حاجتك لتكن أوريليوس: مركوس وقال
مما كان فإن احتماله، لعدم أو الحتماله، بالطبع مجبول أنك إما بنوع؛ يحدث إنما
ولكن تشُك، فال يحتمله أن طبعك يستطيع ال مما كان وإن تشُك، فال بالطبع تحمله
احتماله. يجب ما أو فائدة، منه لك يكون أنه تعلم ما تحتمل أن بالطبع قادر أنك اذكر
من حولك ملن واإلنصاف الحارضة بحالتك التسليم عىل طاقة لك وزمان مكان كل يف

الناس.
الشدائد. عىل يقوى امللك بونابرت: وقال



والغرب الرشق أمثال

تحرز لم إن فإنك أمورك، كل يف والصرب الرأي طاعة تفارق ال أفالطون: وقال
العذر. أحرزت قد كنت تبغيه، الذي الحظ

مصيبة كل غريه. مصائب عىل يصرب أن يستطيع أنه يحسب كلٌّ الرشفوكول: وقال
أمثولة. تكون

الجائرين. من ال عليهم يَُجار الذين من وكن الشاتم، ال املشتوم كن بوالنو: وقال
الصمت الدين. أصحاب لدى الصرب عديم أحد من ما الغنى. من خري أحيانًا الصرب

محالة. وال فرصة إنسان لكل بالحكمة. محيط سور
حزن. لكل دواء الصرب بيليوس: وقال
الشدة. يغلب الصرب فلوطرخس: وقال

األدواء. لكل دواء خري الصرب بلوتوس: وقال
الحياة. خري تخرس فال املوت حتى الباطل مقاومة عىل اصرب تنيسن: وقال

الغري. بمصائب نعترب أن يجب شافري: وقال
كلمات. يسمع كلمة عىل يصرب لم من قيس: بن األحنف وقال

الصدر. واسع إال للصدر يصلح ال سهل: بن حسن وقال
الحياة. مع لليأس معنى وال اليأس، مع للحياة معنى ال كامل:1 مصطفى وقال

هو. وإما أنت فإما يقتلك، فالغم الغم تقتل لم إن عنحوري: سليم وقال
كل يقدر الذي األمر الصرب، عىل اعتمادي إىل نجاحي أنسب إنني ملر:2 وقال
االستعمال حق استُعِمل إذا الصرب أن عندي ريب وال فيه، يفوقني أو يجاريني أن إنسان

خاصة. موهبة له كانت من بلوغها عىل يقدر ال للعادة خارقة نتائج منه نتجت
أن لإلنسان خري تعجل. وال تقصده، فيما واملكان الزمان ترقب اإلنكليز: وقالت
عدم املصائب أعظم األحزان. أعظم يخففان والتأمل الزمان يعمله. أن من الرش يحتمل
عليها. التغلب يف الفخر فإن الشدائد، تزول حتى تصرب ال املصائب. احتمال عىل القدرة
يضمنه املستحيل غري عىل الحصول حلوى. الحرصم يصري بالصرب الرتك: وقالت
يسرية. متاعبه ير اآلخرين متاعب يتأمل من وافقه. الزمان يوافقك لم إذ والثبات. الصرب

سنة تويف اللواء، جريدة ومؤسس املرصي، الوطني الحزب رئيس كامل باشا مصطفى املرحوم هو 1

عاًما. ٣٥ عن ١٩٠٨
الجيولوجيا. علماء من عظيم عالم 2
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الصرب

الفرج. مفتاح الصرب العرب: وقالت

ف��رج ب��ع��ده إال ض��ي��ق ف��ال ف��اص��ب��ر أم��ل م��ن ت��رج��وه م��ا ت��ب��ل��غ ب��ال��ص��ب��ر

∗∗∗
األث��ر م��ح��م��ودة ع��اق��ب��ة ل��ل��ص��ب��ر ت��ج��رب��ة األي��ام وف��ي رأي��ت إن��ي
ب��ال��ظَّ��َف��ر ف��از إال ال��ص��ب��ر واس��ت��ص��ح��ب ي��ؤم��ل��ه أم��ر ف��ي ج��د م��ن وق��لَّ
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الخامس الفصل

الضيق

من الخوف فيه. َع تنوُّ ال رسور يدوم ال واحدة. ببليَّة يكتفي ال الدهر بيليوس: قال
غريه. مصائب من استفاد من الحكيم املوت. من أرشُّ املوت

تقنط ال الحتماله. الطبيعة تُِعده لم بما أحد يصاب ال أوريليوس: مركوس وقال
حوادث دائًما. بالنجاح تُقرن ولم نية وحسن باستقامة أعمالك عملت إذا تيأس وال
من أتاك ما واجب. فحدوثه يحدث ما كل الخريف. وثمر الربيع ورد مثل تتواىل الدهر
من لك مكتوب فهو أصابك مهما اليوم. ال غًدا الصالح اخرتت ألنك العدل؛ فمن ضيق
يحدث إنما يحدث ما كل أن نسيت فقد أصابك، ألمر والغم بالهم شعرت متى األزل.
كل أن ونسيت شأنك، من ذلك فليس أحد أرضك إذا أنه ونسيت الكون، لنواميس تبًعا

مكان. كل يف اآلن جاٍر وهو كذلك وسيجري دائًما، كذلك جرى قد يجري ما
بصاحب. صاحبًا تُمتِّع ال املشارب، ُمرة املصائب، جمة الدنيا عيل: اإلمام وقال
من الدنيا وأصاب أمنها، من الدنيا أصابت جراحة. أسيَّة فضاحة طراحة طواحة الدنيا

حذرها.
سعة. يف وهو إال األمر به يضيق ال العاقل شيرشون: وقال

عىل السالح. إىل يلجأ ما قبل يشء كل إىل يلجأ أن بالعاقل يليق ترنتيوس: وقال
املصائب. يقابلون كيف يف يفكروا أن حالهم صلحت إذا الناس

يالقيه ما خري الفرج. أبواب من تخُل لم الرزايا اشتدَّت مهما يوربيدس: وقال
أكيد. ربح املصائب نسيان لبلواه. ترثي زوجة الرجل



والغرب الرشق أمثال

لني قلبي يشء. كل يصلح الزمان فرادى. تأتي ال الباليا رسفنتس: ده ميجل وقال
كالصخر. االحتمال شديد ولكنه كالشمع،

يتخذ قد ترح. أو فرح من ننتظر ما بحسب تكدر أو الحياة تصفو تنيسن: وقال
أعىل. هو ما إىل بها يرتقي مراقي عثراته من اإلنسان

عندك. ما وتنىس لك، ليس ما تطلب ألنك فذلك سعيًدا تكن لم إذا شكسبري: وقال
حكيم. فهو التجارب علَّمته من

الحفنة قربك عىل تلقى أن إىل هللا من رحمة طالبًا ُدم التلمود: كتابه يف بوالنو وقال
هللا احمد الخطاء. عمل إىل يرسع ال الحياء شعور فيه كان من الرتاب. من األخرية
مفتوحة فهي الصالة، عن مغلقة السماء أبواب كانت إذا الرضاء. عىل كما اء الرسَّ عىل
يف وتجلس البصل تأكل أن لك خري كآبته. يف يقوله عما اإلنسان يُساءَل ال للدموع.

القلب. تعب منه ولك واألرز الدجاج تأكل أن من الظل
لكل وأُبيح واحدة، كومة يف كلها الناس مصائب وضعت لو الحكيم: سقراط وقال

واسرتدها. مصيبته كلٌّ الختار شاء؛ ما منها يختار أن واحد
مصيبة له من والسعيد امرأتي، ومصيبتي مصيبة امرٍئ لكل بتاكوس: وقال

واحدة.
مشري. أحكم فهو الزمان استرش فلوطرخس: وقال

منها. رشٌّ يصيبك لئالَّ الحارضة للبلية سلم فدروس: وقال
بالتجارب. والرجال بالنار، الذهب يُمتَحن سينكا: وقال

األمل. بخيبة تصاب كما بالشلل الذاكرة تصاب برتاس: دي وقال
أتراحه. وقت أفراحه اإلنسان تذكَّر إذا الحزن أشد دنتي: وقال

تعيًسا. يكون اإلطالق عىل لكن مجنونًا، دائًما يكون ال املنتحر هيكو: فكتور وقال
الضيق. يف إالَّ الصديق يُعرف ال هيود: جون وقال

سهل ك الرشَّ يف السقوط أخف. الضيق كان اثنني الضيق أصاب إذا اإلنكليز: وقالت
متى وحده. جاء ما الرشور أخف يشء. كل يمتحن الزمان صعب. منه الخروج ولكن
من يجيء الذي الهم حزن. بال فرح ال بلسم. جرح لكل زالت. حدها النوائب بلغت
الرش ارتكاب شدة. تصبه ولم أفلح أحد من ما بالصرب. ل يُجمَّ أن يجب الرتوي عدم
نفسك رميت إذا منه. أعظم رش دفع فيه كان إذا فجائز احتماله وأما مطلًقا، جائز غري
أرساره. أعظم تكون أن يجب الرجل صحافة منها. تنشلك أن للعناية فليس برئ، إىل
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الضيق

أحًدا. يرس ال الحزين فإن أمكن، ما أبًدا بشوًشا كن رسور. يوم من أطول حزن ساعة
الهم دع أمكن. ما عنك الحزن أبِعد الرزايا. أعظم أصابته ولو الصالح الرجل يقنط ال

يومه. يأتي أن إىل
العمر. بطول له فادُع إنسان أبغضك إذا اليابانيني: أمثال ومن

ألًفا. فتح بابًا هللا أغلق إذا الرتك: أمثال ومن
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السادس الفصل

واملوت احلياة ِقَرص

يبتدئ ألنه الكوني؛ اليشء يشبه عمره سائر يف وحاله اإلنسان ف ترصُّ أفالطون: قال
حتى يزيد، ما مثل ينقص ثم نهايته، يبلغ حتى قليًال يرتفع ثم حال أخفض من
يصلح بما دنياكم يف عنايتكم لتكن لتالميذه): وصاياه بعض (ومن ابتدأ. ما إىل يعود
األحمق وعىل يموت، يوم العاقل عىل ابِك عنكم. خالقكم يريض بما دينكم ويف معاشكم،

يموت. حتى
ما. يوًما املوت يطلبها قرضة إال الحياة ما بوالنو: وقال

النفس وتأخذ الحياة يكره الذي البَئِس ترتك عالم املوت! أيها منك آه تنيسن: وقال
الحق وقل عفيًفا عش الحياة؟ أنموذج العام الخري يصري متى آه، تهواها؟ التي الجذلة
دوام عىل دليل الدنيا الحياة أكدار باطلة. فحياتك وإال العقل، حكم وأطع الخطأ وأصلح
القرب إىل نسري ورماد. تراب فيها ما وكل حالك، ظالم إالَّ الدنيا فما وإالَّ األخرى، الحياة
والحكمة للموت، خاضعة الحياة أسالفنا. فيه سار الذي السبيل وهو والحزن، الخطأ يف
إذا للناس. ال هلل علينا فالحكم الحياة انقضت إذا للقدر. اإلنسان يخضع أن تقتيض
به يفوه كالم آخر يحيي املوت منها. عام انقىض كلما نَُرسُّ فلماذا سارَّة الحياة كانت

وتكرم. فتُبكى صالح سبيل يف مت فيه. ما فناء بعد الرضيح كنقش ويبقى امليت،
وقوفكم ويوم قبوركم، من خروجكم ويوم املوت، ذكر أكثروا عيل: اإلمام وقال
موت السفلة. رياسة من أسهل الرؤساء موت امُلصاب. عليكم يُهْن ، وجلَّ عزَّ هللا يد بني
إىل تعلم لم جئت أين من تعلم لم إن للناس. راحة الطالح وموت لنفسه، راحة الصالح
نحن نازًال؟ موتًا أو شاغًال مرًضا أو حائًال هرًما إال تنتظر هل آدم، ابن يا تذهب. أين
اآلخرة دار وباب باب، دار لكل نموت. حتى نتوب ال ونحن نتوب، حتى نموت أالَّ نريد

املوت.



والغرب الرشق أمثال

وما الرتاب، يتغري ثم جميًعا، الرتاب يغطينا قريب عما أوريليوس: مركوس وقال
التقلبات هذه يف اإلنسان تأمل فإذا األبد، إىل وهكذا أيًضا، يتغري التغيري هذا من ينشأ
قريب عما فاٍن. هو ما كل احتقر سريها، رسعة إىل ونظر األمواج كتعاقب املتعاقبة
ينحل فرتاه كائن، هو ما كل إىل انظر واحد. كل ينساك قريب وعما يشء، كل تنىس
أن اذكر املوت. إىل لينتهي بالطبع مجبول يشء كل أن وترى ويتفرق، ويفسد ويتغري
من حظ نالهم والذين الذائع بالصيت اشتهروا والذين الدهر نوائب من تضجروا الذين
تُحكى وقصة ورماد دخان إال أمرهم من يكن ولم كلهم، هلكوا قد والعداوة األسواء
من يشغله الذي القسم أضيق وما الزمان! من لإلنسان ُقدِّر ما أقرص ما تُحكى. ال أو
العمل إال كبري يشء فال األرض! مجموع من عليها يدب التي البقعة أصغر وما املكان!
بابك، عند واقف املوت فإن ضياًعا، ترميها سنة آالف عرشة لك كأن تعش ال الصالح.

عليه. قادر وأنت حيٍّا دمت ما اليشء فأصلح
منها. أعز فالرشف الباسل للرجل وأما إنسان، لكل عزيزة الحياة شكسبري: وقال

املوت. برقاد تنتهي ثم أحالم حياتنا

أح��الم وك��أن��ه��م ف��ك��أن��ه��ا وأه��ل��ه��ا ال��س��ن��ون ت��ل��ك ان��ق��ض��ت ث��م

الناس يذكر ال واحدة. مرة فيموت الشجاع وأما موته، قبل مراًرا الجبان يموت
معه. فيدفن الصالح العمل وأما ا، رشٍّ كان ما إال امليت أعمال من

ما الخري فاصنع طواًال، دهوًرا تعمر ولن قريب املوت أنطونيوس: مرقس وقال
الرضا؛ بعني إليه انظر بل املوت، تزدري ال الطبيعة. أرسار من رس املوت حيٍّا. دمت

الطبيعة. به قضت مما ألنه
حياة؟ ليس املوت وأن موتًا ليست الحياة أن يدري من يوربيدس: وقال

أيامك. آخر كأنه يوم كل عش املوت. أمام سواء الكل بيليوس: وقال
املوت تجده. وال املوت تطلب أن رشها بل الباليا، رش املوت ليس صفوقليس: وقال

املذلة. من خري

ل��ب��ل��واه ط��بٍّ��ا ي��رى ال م��ن ط��ب��ي��ب وي��ا ال��ك��روب ش��اف��ي ي��ا ال��م��وت أي��ه��ا ي��ا
ت��واله راح زرت��ه إن وال��ج��س��م أل��م ك��ل��ه ف��ع��ي��ش��ي س��ري��ًع��ا زرن��ي
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واملوت الحياة ِقَرص

فكن تعلمه ال (وألنك بيوم موتك قبل تُْب التلمود: كتابه يف بوالنو األستاذ وقال
الخطيئة من تنجو أن شئت إذا للمحاكمة. غًدا تُدعى لئال اليوم تب دواًما)، تائبًا
كل عن حسابًا تعطي وملن تذهب؟ أين وإىل أتيت؟ أين من الثالثة: األشياء لهذه تأمل

املتعال. القدوس هللا وهو أعمالك؟
وعقيل منك، إني تشاء، كما استعملني وقل: هللا إىل عينيك ارفع أبيكتيتس: وقال
تختاره. الذي اللباس وألبسني تريد، حيث إىل فُقْدني تريده، شيئًا أرفض فال عقلك، من

شبله. يف مات من السعيد بلوتوس: وقال
العوالم أن إنكرسخس من سمع ملا اإلسكندر بكى اإلسكندر: عن فلوطرخس قال
أن لنا يحق ال أنه أتحسبون فقال: يشء؟ أصابه هل أصدقاؤه: فسأله محدودة، غري

منها. واحد عىل اآلن حتى نتغلب لم ونحن العوالم، من املقدار هذا الدنيا ويف نبكي
محالة. ال به مأخوذون فإنا املوت، إال دواءٌ داءٍ لكل رسفنتس: وقال

حفيف ويف وخندق وسيع كل يف لنا كامن املوت من الخوف بارتاس: دي وقال
األشجار. ورق

بنفسها. منا أدرى فإنها مجراها، تجري الطبيعة لندع مونتانيه: وقال
الشمس. يف إمعانه يصعب كما املوت يف النظر إمعان يصعب الرشفوكول: وقال

عام. مجتمع القرب أبًدا. وآٍت أبًدا ذاهب نهر الحياة أبطائل اإلنكليز: أمثال ومن
ينزع خادم إال املوت ما يشء. كل يفرتس الزمان للموت. التأهب الحياة أعمال أعظم
القصب أثواب ويلبسنا وأوحالها، األرض مستنقعات نقطع بعدما الوسخة ثيابنا عنا

تقصف. والرعود نام مطمئنٍّا ضمريه كان من واألرجوان.
بل برهة، يدوم شجرة أو برج كظل ال زائل ظل الحياة اليابانيني: أمثال ومن

ظل. وال عصفور فال يصري طائر عصفور كظل
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السابع الفصل

املعروفواإلحسان

الخري عالم يف سيًدا كن واملعروف. باإلحسان الدنيا اغلب سعدي: الدين مصلح قال
الدواء خري املعروف املفلحني. عىل يتوجب وما الصالحني، صفة اإلحسان واإلحسان.

األسواء. لكل
أن غري لإلنسان، أًخا اإلنسان يكون أن يجب هكذا إخوة؟ ألسنا شكسبري: وقال

واحدة. طينة من كانا ولو القيمة يف خزف عن يختلف خزًفا
ذلك فاذكر ثوابك، نلت فقد العام للخري شيئًا عملت إذا أوريليوس: مركوس وقال

الخري. عمل عن تكفَّ وال اإلنسان، أيها دائًما
لئيًما سألت إذا شكرك. من عىل وأَنِعم عليك، أنعم ملن اشكر عيل: اإلمام وقال
فإنه يفكر، فدعه حاجة كريًما سألت وإذا طبعه، إىل عاد فكَّر إن فإنه فغافصه، حاجة
غد. يف يعرض ما تعرف ال فإنك غد، إىل املحتاج إنالة تؤخر ال خري. يف إال يفكر ال
وبحسن الحاجة تنال بالرفق عليكم. هللا رحمة سبب لهم فالرحمة ضعفاءكم ارحموا

عندك. كالوديعة ألنها الصنيعة عىل املكافأة األمانة أداء من املطالب. تسهل التأني
والثانية حلية األوىل القلب، يف الصالحة وأما العيون، تبهج الجميلة بونابرت: وقال

كنز.
املعروف. زيادة يف الرغبة عن يتولد ما كثريًا باملعروف االعرتاف الرشفوكول: وقال

للجميل. إنكار الجميل إيفاء يف اإلرساع
باملواعظ العربة ليس أحًدا. ترض وال استطعت ما الناس إىل أحسن تنيسن: وقال
الحزين بتعزية بل الوضيع، فيكرهه الرفيع إلقاء تلقيه بالنصح وال املأل، عىل تنرشها

املحتاج. ومساعدة



والغرب الرشق أمثال

وللنساء صغار، ألنهم فلألوالد للجميع: أعذاًرا ننتحل أن علينا يجب سينكا: وقال
ألنهم وللصالحني الخطأ، من لهم بد فال عظيمة، مهامهم ألن وللحكام ضعيفات، ألنهن

مستقبلهم. الشقاء إذ الشفقة؛ يستحقون ألنهم ولألرشار اإلساءة، يقصدون ال
إلزامي. رده ولكن اختياري، الخري عمل شيرشون: وقال

املريض. العقل بلسم الطيب الكالم إسخولس: وقال
اآلخرة. يف وتالقينا تتشخص الدنيا هذه يف نعملها التي الحسنات بوالنو: وقال

سرته. منه وأحسن حسن الخري فعل املرصي: أمني قاسم وقال
صاحبه. مات ولو يضيع ال الحسن العمل الربازييل: املثل ويف

ما معبد. املريض غرفة تريد. كما فكن الحسن االسم أردت إذا اإلنكليز: وقالت
من الخري ينكر من اللطيف. والكالم املعروف كعمل بالرسور النفس عىل يعود يشء من

الناس. لفظاظة دافع خري املرء لطف فيه. خري ال الناس
حالوة غري هذا عدا فيه فماذا يُلبس، جلده وال يؤكل لحمه ال اإلنسان الرتك: وقالت
ساعد اإلحسان. كصنع لإلنسان لذة ال الحديدية. األبواب يفتح بلطف الكالم اللسان؟

عشه. هللا يبني الغريب الطائر هللا. يساعدك املحتاج
وال تسلم الخري عىل عاون السوء. مصارع تقي املعروف صنائع العرب: وقالت

فتندم. تجزه

خ��س��ران ال��خ��ي��ر م��ح��ض غ��ي��ر ورب��ح��ه ن��ق��ص��ان دن��ي��اه ف��ي ال��م��رء زي��ادة

∗∗∗
ظ��الل��ه ت��ح��ت ال��ل��ه ل ع��ي��ا ك��ل��ه��م وال��خ��ل��ق
ل��ع��ي��ال��ه أب��رُّه��م ـ��ه إل��ي��ـ ُط��رٍّا وأح��ب��ه��م
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الثامن الفصل

الكرم

طعام يف يده أحد وضع ما الوجه. شجاع والبخيل القلب، شجاع السخي عيل: اإلمام قال
فيه قيل ملن وعجبًا يفرح، كيف فيه وليس الخري، فيه قيل ملن عجبًا له. ذل إال أحد
إذا لوطف. إذا يقسو واللئيم استُعطف، إذا يلني الكريم يغضب. كيف فيه وليس الرش،
عرش األخالق مكارم … العصا له فخذ اللئيم غضب وإذا الكالم، له فألن الكريم غضب
والحلم والشجاعة والغرية والتواضع األمانة وأداء والصدق والحياء السخاء خصال:
الكرامة زوال فإن ذاك؛ يعجبنك فال سلطان، أو ملال الناس أكرمك إذا والشكر. والصرب
يمنعك أن الكريم يف ما أسوأ أدب. أو لدين الناس أكرمك أن ليعجبنك ولكن بزوالها،
من مىض ما عىل بكاؤه املرء كرم من أذاه. عنك يكف أن اللئيم يف ما وأحسن نداه،

إخوانه. قديم وحفظ أوطانه، إىل وحنينه زمانه،
مهما السوء عرشاء عىل يقوى ال ألنه الكريم؛ يالزم أن الكريم عىل شكسبري: وقال

العزم. شديد كان
فضائله. من بيشء فيها يسمح وال فاقته ملك من األسخياء أفضل أفالطون: وقال

لنفسه. يجتنيها والنذل به، وعدك ما له فيذكر الرئيس، عند بخلوته يؤثرك الكريم
أفضل الدنيا يف يشء ال قاطبة. الناس أكرمك أكرمت إذا سعدي: الدين مصلح وقال

كريًما. فكن كريم هللا الحياة. حصاد الكرم سعيًدا. كنت ُجدت إذا الكرم. من
الدينار. حقر من والكبري األحرار، أكرم من الكريم الخوارزمي: بكر أبو وقال

من أعظم الفقراء عىل يتصدق من هللا. عبادة أعمال من الضيافة بوالنو: وقال
موىس.

يستحق. بما املرء أكرم ثرنتيوس: وقال



والغرب الرشق أمثال

العطاء الجود ليس اإلنسان. عدو الغنى املكان. ترحب الهدية اإلنكليز: وقالت
بحكمة. بل بسخاءٍ

وجميع الكرم، كلها املحاسن أصل أشبع. طعمت إذا مرزوق. الخريِّ العرب: وقالت
فروعه. من الخري خصال

راغ��ب أن��ت م��ت��ى ت��دري ال ف��إن��ك راغ��بً��ا ج��اء ح��اج��ة ذا ت��م��ن��َع��ْن وال
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التاسع الفصل

البخل

يكون البخالء عوده. إليه يصل وال غريه، يُكفُّ ما منع من البخالء أنقص أفالطون: قال
اإلحسان. صغري عىل املكافأة من أسهل إليهم الذنب عظيم عن عفوفهم

والسخي ماله، من يبخل ما بمقدار عرضه من يسخو البخيل عيل: اإلمام وقال
الشح بعرضه. أجودهم بماله الناس أبخل ماله. من يسخو ما بمقدار عرضه من يبخل
وجد. وإن يتسع ال والشحيح اتسع، وجد إذا الفقري ألن الفقر؛ من اإلنسان عىل أرض

بخري. واحد يذكره لم الدنيا نصف البخيل ملك لو سعدي: الدين مصلح وقال
بلذة يتمتع الكريم فقريًا. كان لو كما للضيق عرضة يزال ال البخيل أموال كثرت مهما

املال. من عنده ملا يتألم والبخيل ماله،
الصنم. يعبد من كرش البخيل رش البخيل. تحتقر السماء طيور بوالنو: وقال

قربه. إىل يرافقه ال اإلنسان مال تيفونس: قال
أمواله ولكن أمواله، يملك ال إنه فقال: بخيل، غني رجل عن ُسئل بيون، وقال

تملكه.
إنفاقه. من األجر وُحِرمت مكسبه، إثم لزمك ما املال رش يحيى: بن جعفر وقال

وارث. أو بحادث البخيل مال برشِّ املعتز: بن هللا عبد وقال
البخيل واملتملق. والعاشق البخيل األوثان: عبدة من ثالثة الشاعر: محمود وقال

عامًلا. ولو أحمق واألحمق والًدا، ولو بخيل
هللا خلق أبغض وهم أنفس لثالثة املال يجمع البخيل الرجل أمني: قاسم وقال

تزوجت. متى ابنته ولزوج زوَّجه، متى ابنه ومرأة مات، متى امرأته لزوج إليه:



والغرب الرشق أمثال

عليها ينفق فهو البخيل، مثل نفسه مقدار يعرف ال الحداد:1 نجيب الشيخ وقال
بمقدارها.

والفضة الذهب تحمل والحمري، البغال كمثل البخالء األغنياء َمثَل بعضهم: وقال
والشعري. بالتبن وتعتلف

نفسه. يسلب والبخيل وريثه، يسلب املرسف اإلنكليز: أمثال ومن
يُغلق الذي البيت السماء. طيور لدى حتى محتقر البخيل اليابانيني: أمثال ومن

الطبيب. أمام يُفتح الفقري أمام
يف األغنياء حساب ويُحاسب الدنيا، يف الفقراء عيشة يعيش البخيل العرب: وقالت

اآلخرة.

خ��ل��ي��ل ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ل��ه ب��خ��ي��ًال أرى وم��ا ال��ك��ري��م إخ��وان ال��ن��اس أرى

∗∗∗
ال��ك��الب م��ن ال��ع��ظ��ام ط��ل��ب ك��م��ن ب��خ��ي��ل م��ن ال��ح��وائ��ج ط��ل��ب وَم��ْن

العبيس: عنرتة وقال

ب��م��س��م��ار ث��ق��ب��ن��اه��ا ول��و ك��ف��ه م��ن ال��زئ��ب��ق ي��خ��رج ال
ال��دار م��ن ال��ه��رَّ وي��ط��رد ن��ق��رة ع��ل��ى ال��دي��َك ي��ح��اس��ب
ال��ف��ار م��ن ال��ل��ه ح��رس��ك ل��ه رغ��ي��ف ك��ل ف��ي ي��ك��ت��ب

الثالثة». «الفرسان ورواية البان»، «غصن رواية منها: روايات، جملة ومرتجم مشهور شاعر 1
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العارش الفصل

السعادة

يستغني. ال والدهن الخمرة ومحب ُمعِوز، إنسان الفرح ُمِحب الحكيم: سليمان قال
املباحث يف ليست السعادة أن الخربة من عرفت قد أوريليوس: مركوس وقال
هي إذن؟ هي فأين مكان. يف وال امللذات، يف وال الشهرة، يف وال الغنى، يف وال العقلية،
منها ينشأ التي املبادئ إىل االنقياد إال للمرء خري ال أنه وهو العقل، يقتضيه ما عمل يف

ذكر. ما مخالفة يف إالَّ له رش ال وأن والحرية، واملروءة والعفة العدل
ما يعمل أن اإلنسان سعادة كثري. إىل تحتاج ال السعادة أنطونيوس: مرقس وقال

عمله. به يليق
سعادة من غريه. به اتعظ من والشقي بغريه، وُعظ من السعيد عيل: اإلمام وقال

يرسه. ما أعدائه يف ويرى عمره يطول أن املرء
املالمة فيها يخيب التي األحوال معظم ويف بخته، سيد اإلنسان شكسبري: وقال
كنت إذا رسوري أقل وما الفرح. رائَدا هما والسكينة الهدوء نجمه. عىل ال نفسه عىل

املتوعد. شزره ألحد الخري بأعظم السعد قىض متى لك. أصفه أن أستطيع
من خالية سعيدة شيخوخة أكسبه الذي الرس عن فاضل شيخ سئل بوالنو: وقال
أعظم هو من أبًدا أحسد ولم عائلتي، عىل غضبًا قلبي يف أبًدا أخزن لم فأجاب: الهموم،

ما. أحد بسقوط أبًدا أشمت ولم مني،
وعدل برشف يعيش كان إذا إال براحة يعيش أن يقدر ال اإلنسان أبقراط: وقال
غري عىل يعيش أن املستحيل فمن والرشف، والعدل الحكمة عىل عاش وإذا وحكمة،

الراحة.
هللا. عىل والباقي علينا، متوقفان وسوؤها حالنا ُحْسن جوبرت: وقال



والغرب الرشق أمثال

إنسانًا أو كتابًا وجدت أو الحياة، فن عرفت كنت لو حبذا أواه! باركر: ثيودر وقال
بدني. وأروض وأدرس أعيش كيف ألعرف يعيش؛ كان كيف يعلمني

ال الكماليات، يف السعادة نحسب — األغنياء معرش نحن — إننا سكوباس: وقال
الحاجيات. يف

الباكر. القيام من خري السعد رسفنتس: وقال
حائزة امرأة صورة يف أمامي تمثلت السعادة أتخيل أردت كلما أمني: قاسم وقال

الرجل. وعقل املرأة لجمال
حجاب. النساء عىل دام ما اب ُحجَّ السعادة وبني بينك عنحوري: سليم وقال

لتشارك تولد لم ألنك الطبع؛ مقتىض غريك بمخالفة تتألم ال أبيكتيتس: وقال
أحسن من أن فاعلم فتعس، أساء أحًدا رأيت فإذا حسناتهم، يف بل سيئاتهم، يف الناس

للشقاء. ال للسعادة الناس خلق هللا وأن فعليها، أساء ومن فلنفسه،
املحبوب. بإسعاد إال يتم ال الحقيقي الحب هيلويز: وقال

جمة، محسنات له يقتيض السعادة كامل عىل الزواج يف الحصول روشريون: وقال
أن فعليه بجملتها، اتصافه رفيقه يف يطلب أن الزوجني أحد يحاول أن الحماقة ومن
نقصت وإن راضيًا، كان غريها إليها انضم إذا حتى فيه، أهمها وجود أوًال يتحقق

عنها. استغنى
الحب، يوجد الحياة تكون وحيث الحياة، توجد النقاوة تكون حيث سنا: وقال

السعادة. تكون الحب يوجد وحيث
حاجة ال حني الحياة أسعد ويشقى. اإلنسان يسعد باملقابلة اإلنكليز: وقالت
أصدقاء لهم من العنقاء. من أندر يشء كل يف السعيد للرضوريات. وال للكماليات
سعداء نكن لم فإذا البيت، يف السعادة تكون أن الغايات غاية األغنياء. فهم صادقون
العبث فمن بيوتنا، يف ينُم لم إذا ثمر، السعادة آخر. مكان يف سعداء نكون فال هناك
مشارب، السعادة السعد. هو ما عرفنا النحس، أصابنا إذا الناس. بساتني يف نطلبه أن

مذاهب». يعشقون فيما «وللناس الذوق، يف جدال وال
وسالمة العقل، وصحة الجسد، عافية سعيًدا: لتكون لثالثة تحتاج العرب: وقالت

القلب.
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عرش الحادي الفصل

النفس عىل التعويل

ونجاتي يدك، يف هالكي إن البحر: إلله يقول الزمان قديم يف الربان كان مونتانيه: قال
سفينتي. دفة إحكامي دون يحول ال ذلك ولكن يدك، يف

نفسه. يعني من يعني فإنه باهلل، استعن ثم بنفسك ثق يوربيدس: وقال
ال االستبداد إن أفرادها. قيمة عىل تتوقف اململكة قيمة مل: ستورت يوحنا وقال
الشخيص االستقالل يحطم ما كل ولكن بنفسه، مستقالٍّ شخص كل دام ما كثريًا يرض

أسماؤه. اختلفت مهما استبداد هو
من أعجز. خالقه معرفة عن فهو نفسه معرفة عن يعجز من عيل: اإلمام وقال
أهلك. أنكرك أعرست وإذا رجالك، الرجال فكل أيرست إذا ربه. عرف فقد نفسه عرف
سقط قد وجوابه وثوابه غريك، مخاطب هو إنما فيك ليس بما مدحك الذي أن اعلم

تأديبه. الناس ينفع لم خالئقه يصلح لم من عنك.
يده. يف الخيار كان رسه كتم من الخطاب: بن عمر وقال

من أقوى أحد ال كتمناها. إذا إال تدوم ال فهي نعمة يف كنا إذا شكسبري: وقال
الخري. إىل إرشادها عىل نفسك

طاهر. قلبي ألن رجال؛ عرشة قوة يفَّ تنيسن: وقال
هنا.1 وسأبقى هنا أنا مكماهون: وقال

األلغام انفجار من خوًفا هناك البقاء من حذر وقد سباستوبول، يف مالكوف حصن أمام وهو قاله 1

الروس. هزيمة بعد



والغرب الرشق أمثال

املرء فإن أحد؛ من راحة أو عونًا تطلب وال نفًسا طب أوريليوس: مركوس وقال
معروف قبول أختار ال أنا غريه. من مستنًدا ال نفسه، تلقاء من منتصبًا يقف أن يجب

باملثل. مقابلته عىل أقدر ال
غريك. جيب يف الكثري من لك خري جيبك يف القليل رسفنتس: ده وقال

واحد. وقت يف وراءه وما أمامه ما يرى أن الجيش قائد عىل فلوطرخس: وقال
تقول وال بينهم وقعنا تقول ملاذا فقال: األعداء. بني وقعنا لبلوبيداس: جندي وقال

بيننا؟ وقعوا
تعتد وال نفسك، تؤثر وال رغبتك، غري عىل شيئًا تفعل ال أنطونيوس: مرقس وقال
فات، مىض ما مشغاًال. وال مهذاًرا تكن ال أفكارك، عىل يتغلب الظرف تدع وال بها،
ومقام قصرية، فالحياة الزمان، من شعرة مثل وهو الحارض، ولك غيب واملستقبل

ضيق. األرض يف اإلنسان
اإلنسان يعرف أن فقال: يشء؟ أصعب هو ما طاليس: ُسئل ديوجنس: وقال

لغريه. ينصح أن فقال: يشء؟ أسهل هو ما أيًضا: وسئل نفسه.
اجتنابه. عليك يجب ما الغري باليا يف ترى أن تعلَّم بيليوس: وقال

اململكة.2 أنا فرنسا: ملك عرش الرابع لويس وقال
ينجح. عليها يتغلب ومن يفلح، ال عزمه املصاعب ن توهَّ من هنرت: يوحنا وقال

والبلداء الحمقى وأما املصاعب، يغلبون العزم وأويل الحكماء إن الشاعر: رو وقال
املصاعب. يخلقون وهم والخطر املشقة ينظرون حامَلا الرعب فيعرتيهم

عرشة. عرفه لثالثة رسك كشفت إذا بوالنو: وقال
مما أقل اإلنسان وعىل يجب، مما أكثر الرشائع عىل نعتمد إننا دزرائييل: وقال
النجاح فيها نجحت حتى عنها أنفك ولم كثرية، مراًرا مختلفة أمور يف رشعت إني يجب.

برضا.3 فيه تسمعونني وقت فسيأتي املطلوب،

واململكة. امللك قول من يكثر كان لقاٍض قاله 2

عىل عالمة الناس ه عدَّ ألَّفه كتاب أول ألن األوىل؛ مساعيه كل حبطت العظيم الرجل هذا إن قيل 3

السياسة أهل منهج فيها نهج أخرى كتب ثالثة وألف تأليفه، نسق فغريَّ الثاني، الكتاب وكذا جنونه،
عنها جملة كل عىل ضحكوا األوىل، الخطبة فيهم وخطب اإلنكليزي النواب مجلس دخل وملا فنجح،

إليه. وصل بما إنباءً تُحَسب التي العبارة بهذه خطبته ختم ولكنه بها، هزًؤا
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النفس عىل التعويل

لخادمك. بأرسارك تبُْح ال خربًا. تصدِّق أن قبل سنوات سبع ابحث اليابان: وقالت
جائًعا. تراه ال خبزه قدر اإلدام عنده َمْن الرتك: وقالت

نصح ترتك ال الناس. مدح إىل وال العظام، نرصة إىل تركنن ال اإلنكليز: وقالت
ك برسِّ له بُحَت من فأرة. كان ولو أسد كأنه عدوك ارقب لك. الناصحون كثر ولو نفسك
قىض متى القايض عىل يُقىض اإلنسان. ارتبك املنشورات كثرت إذا أسريًا. له رصت فقد
من ليس ألنه الحارض؛ لذة يحرمنا ال اهتماًما للمستقبل نهتم أن يجب املذنب. برباءة
أن للمرء خري ألنه االقتصاد؛ يف عار ال غًدا. نشقى أن مخافة اليوم نشقى أن الحكمة
يحتمل أن من الشدة يحتمل أن لإلنسان أليس بالكثري. يرسف أن من بالقليل يعيش

العار؟
الطغرائي: وقال

رج��ل ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ف��ي يُ��ع��وِّل ال م��ن وواح��ده��ا ال��دن��ي��ا رج��ل وإن��م��ا
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عرش الثاني الفصل

والصالح التواضع

مات الرشير مات وإذا حيٍّا، بقي بل صالحه يمت لم الصالح مات إذا يوربيدس: قال
معه. وُدفن ماله كل

يتعلق التي العامة املبادئ بمراعاة إال الصالح يتم ال أوريليوس: مركوس وقال
الناس مع لك سبيل ال باإلنسان. الخاص بالطبع اآلخر والبعض الكون بطبع بعضها
أذاهم وإىل والرفق، باإلشفاق ذنوبهم وإىل باملدح، فضائلهم إىل فانظر لهم، املحبة إال
يوجبه ما بالهدوء واصنع يمكن، ما غاية إىل مستقيمة صادقة حياتك اجعل بالصفح.
الصالح انتهجت إذا املستقبل. به يأتي قد فيما بالهم نفسك تشغل وال والعمل، الزمان
يف إليها فارجع عنها عدلت وإذا عليها، فاحرص والشهامة والفطنة والصدق والحياة
املرء يكون أن يجب فيما تتشدق ال أخالقك. تكون هكذا أفكارك تكون كما الحال.
وأظهر الكون أمور كل أتقن الذي هللا أن يمكن كيف كذلك. كن بل الصالح، من عليه
عليهم ويقيض املوت جاء متى إليه تقربوا الذين الصالح أهل يهمل للبرش إحسانه

واالنقراض؟! بالفناء
من خالية األصدقاء كثرية املقاصد نبيلة حياة االختيار أحسبت تنيسن: وقال
ودونك والحقد، والنميمة وإياك والنسب، باملقام واالفتخار والعجب إياك الضوضاء؟

خري. فيه ما وكل والحق الصدق حب
االرتفاع. سلم االتضاع شكسبري: وقال

ي��ن��ب��ل ب��ال��ن��ب��اه��ة ال��ت��واض��ع وأخ��و ق��دره ي��ح��رس وال��ن��ب��ل م��ت��واض��ع

به. العمل إىل يتوق يراه الذي فإن يعدي، الصالح فلوطرخس: وقال



والغرب الرشق أمثال

أراد ليحيا. ويرشب يأكل والصالح ويرشب، ليأكل يحيا الطالح إن سقراط: وقال
إذن فقال: لدوابه، فيه مرعى ال إنه له قيل ثم مكان يف خيامه ينصب أن مرة فيلبس

حمرينا. يرىض حيث نقيم أن علينا يجب
يمتحنون. وبسوئها األصدقاء، يصطنع الحال بصالح بيليوس: وقال

التباهي. عن إليك أنطونيوس: مرقس وقال
مملكة. يمتلك الصالح سينكا: وقال

نًا. خالَّ الناس لك صار شأنك التواضع جعلت إذا سعدي: الدين مصلح وقال
املثقل الغصن إىل النظر يختار العاقل املناصب. رجال ويزين اإلنسان يرفع التواضع
باب لك ويفتح عندهم، شأنك ويرفع بك، الناس يحبب التواضع األرض. عىل واملتديل

الجنة.
رفعة، عن وتواضع قدرة، عن عفا من الناس أفضل مروان: بن امللك عبد وقال

قوة. عن وأنصف
دخيل. إال تعصب وال لقيط، إال فاخر وال وضيع، إال تاه ما مسلم: أبو وقال

التواضع يكثر. أن يمكن قليًال وال يكرب، أن يمكن صغريًا تحتقر ال عيل: اإلمام وقال
يخاف وال منقطعة، وهي السلطان عقوبة يخاف ممن الَعَجب الرشف. مقايد إحدى
بالكفاف، وريض بالعفاف، تحىل من عيشة الناس أنعم دائمة. وهي الديان عقوبة

يخاف. ال ما إىل يخاف ما وتجاوز
أحًدا، تحتقر ال للكل. وصدوًقا للصغري، ولطيًفا لرئيسك، مطيًعا كن بوالنو: وقال
خرسته الصالح مات إذا مكانًا. يشء ولكل زمانًا، أحد لكل فإن محاًال، شيئًا تعد وال
يكظم من أدري. ال يقول: أن لسانك علِّم أنت. فقله رديء يشء بك كان إذا الدنيا،

آثامه. غفرت غيظه
الضال وهداية األذى وكف البرص وغض السالم رد الطريق حق أمني: قاسم وقال

امللهوف. وإغاثة
للوالد. مرسة الصالح االبن أباك. تحرتم كما شخص كل احرتم اليابان: وقالت

آثاره. وتبقى اإلنسان ويموت جله، ويبقى الحمار يموت الرتك: وقالت
وجدها. قد أنه يظن والجاهل الحكمة، طلب يف أبًدا يجاهد العاقل اإلنكليز: وقالت
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والصالح التواضع

مقت استجلب قدره فوق نفسه رفع من الرشف. سلم التواضع العرب: وقالت
الناس.

ي��ت��واض��ع م��ن ال��ق��وم رف��ي��ع ف��إن رف��ع��ة ال��ن��اس ف��ي ن��ل��ت م��ا إذا ت��واض��ع

49





عرش الثالث الفصل

الكربياء

التواضع هو املتكربين عىل التكرب والتكرب. بالفخر محاسنك تهضمن ال عيل: اإلمام قال
بعينه.

درج��ا ب��ه ت��ع��ل��و وي��ح��س��ب��ه��ا ت��دن��و ي��خ��ف��ض��ه��ا ب��ال��ك��ب��ر ن��ف��س��ه وراف��ٍع

ومتقلب. متكرب األطوار غريب اإلنسان دنتي: وقال
الكربياء الخري. عنك يذهب لئال والكربياء إياك ابني، يا سعدي: الدين مصلح وقال
ملاذا ذلك عرفت فإذا النكبات، منبع الكربياء العاقل. صفات من ال الجاهل، عادات من

وتخطئ؟ تتكرب
جبلة من وأنت وهو هللا أبوه الذي أخاك تتحمل أال اإلنسان، أيها أبيكتيتس: وقال
عتيًدا؟ طاغية نفسك أفتجعل عالية، منزلة إىل األقدار رفعتك وإن واحد؟ ومحتد واحدة
يخدع من يقول: وهو فعزله لحيته يصبغ رآه ثم قاضيًا ب نصَّ فلوطرخس: وقال

أعماله. يف يؤتمن ال بشعره
العار. يعقبه الكربياء هيود: جون وقال

رفيع. كل إال يتواضع وال وضيع، كل إال يتكرب ال العرب: وقالت

ت��ت��ك��ب��ر وال م��خ��ل��وًق��ا ت��ؤِذ ف��ال األذى م��ن س��ل��ي��ًم��ا ت��ح��ي��ا أن ش��ئ��ت إذا





عرش الرابع الفصل

األمانة

عندك. له رس ال من عند رسك تضع ال الرزق. مفتاح األمانة أداء عيل: اإلمام قال
لم إذا باطلة. مساعيك كانت وإال األمانة، يف ثابتًا كن سعدي: الدين مصلح وقال
وجهك يخجل لم األمانة، سبل عن تتحول لم إذا األعداء. أعزك األمانة عن نفسك ترصف

األمانة. عليك توجبه ما خنت أحبابك، عن فصلت إذا أصحابك. مقابلة عند
مرتوك. اإلخوان تارك شعبة: بن املغرية وقال

األخيار. أصحابي تذكُّري يف كما يشء يف سعيًدا نفيس أحسب ال شكسبري: وقال
الغادر. سيف من وقًعا أشد الجميل نكران

سياسة. خري األمانة رسفنتس: ده ميجل وقال
نفًسا. يقتل كمن رشير فهو فلًسا، ولو شيئًا قريبه من يختلس من بوالنو: وقال
لك خريٌ منها. تستقي التي البرئ يف حجًرا تلِق ال األصنام. يعبد كمن بوعده يويف ال من

أحًدا. تفضح أن من النار من أتون يف تُزجَّ أن
إنسانًا تخون أن اللؤم من فيخونك. تأتمنه من كخداع خداع ال اإلنكليز: وقالت
يطلب أالَّ الحكمة من بالرس. له فبُح ها أرسَّ فإذا بأكذوبة، صديقك جرِّب بك. وثق
وتظاهر به، تتظاهر ما عىل كن يُعلنه. أالَّ األمانة فمن عرفه وإذا رس، كشف اإلنسان

عليه. أنت بما
وتعليل. مطل اللئيم ووعد وتعجيل، نقد الكريم وعد العرب: وقالت



والغرب الرشق أمثال

ال��م��ك��س��ب ي��ط��ي��ب ت��ظ��ل��م وال واع��دل ف��اج��ت��ن��ب وال��خ��ي��ان��ة األم��ان��ة وارَع

∗∗∗
واج��ب ال��ح��ر ع��ل��ى دي��ن نَ��َع��ْم ف��إن ف��أت��م��ه نَ��َع��ْم ش��يء ف��ي ق��ل��ت إذا
ك��اذب إن��ك ال��ن��اس ي��ق��ول ل��ئ��ال ب��ه��ا وت��رح ت��س��ت��رح ال ف��ق��ل وإال
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عرش الخامس الفصل

القناعة

وبدنه. قلبه اسرتاح له، ُقسم بما ريض من عيل: اإلمام قال
عندك. من بك يقنع عندك بمن اقنع األندليس: حزم ابن وقال

عالم يف سلطة لك كان القناعة ُحزت إذا إنسان، يا سعدي: الدين مصلح وقال
ال الفقر بيشء. الغنى ليس الحكماء عند أن فاذكر الفقر، أنياب عضتك إذا الراحة.

البال. خلو فلهم الفقراء وأما األغنياء، فخر والفضة الذهب املرء. يعيب
الدنيا. عليه هانت نفسه، عليه كرمت من الحنفية: بن محمد وقال

أحبب مشاغلك. تكثر فال الهناء، أردت إذا الحكيم: قال أنطونيوس: مرقس وقال
بها. واكتِف تعلمتها التي الصناعة

ليس رجًال أرني حيلة. فيه ليس ما عىل وال مىض، ما عىل تأسف ال شكسبري: وقال
كان متى خيبته وأكثر األمل، يخيب ما كثريًا قلبي. صميم يف فأضعه نفسه، لهوى عبًدا

لها. ثبات ال بآمال عزمك ترض فال كثريًا.
الشجرة. يف اثنان وال اليد يف عصفور رسفنتس: ده ميجل وقال

جائًعا. مستقيًما وال َشِبًعا ا معوجٍّ أر لم الرتك: وقالت
إذا زائد. فهو الكفاف من أكثر يكون ما لك. هللا قسم بما قانًعا كن اإلنكليز: وقالت
فالعادة املعيشة، سبل أفضل اخرت سعيًدا. كنت رضوري، هو ما عىل حاجتك اقترصت

هنيئة. ها تُصريِّ
يفنى. ال كنز القناعة العرب: وقالت



والغرب الرشق أمثال

رض��ي م��ن إال األي��ام غ��ل��ب م��ا وت��ن��ق��ض��ي م��دة ح��ال ل��ك��ل

∗∗∗
ي��ؤرق��ه ��ا ه��مٍّ ظ��ل��ه��ا ف��ي ي��ل��َق ل��م ب��س��اح��ت��ه��ا يَ��ْح��لُ��ْل م��ن ال��ق��ن��اع��ة إن

∗∗∗
ال��ب��دن راح��ة إال ف��ي��ه��ا ي��ك��ن ل��م ل��و م��ل��ًك��ا ت��ع��ش ف��ال��زم��ه��ا ال��ق��ن��اع��ة ه��ي
وال��ك��ف��ن؟ ال��ق��ط��ن ب��غ��ي��ر م��ن��ه��ا راح ه��ل ب��أج��م��ع��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ل��ك م��ن ف��إن

غريه:

ال��م��ط��ل��ب ف��ه��و ف��ات م��م��ا وال��ي��أس راح��ة ال��ق��ن��اع��ة ب��ع��ض ف��ف��ي واق��ن��ع
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عرش السادس الفصل

والطمع اجلشع وهو احلرص،

الصادقة. الطبيعة كذَّبته الكاذب، بالطمع نفسه أخذ من أفالطون: قال
خانتك. الدنيا تملقتك إذا بيليوس: وقال

ماله. يفقد غريه مال يشتِه من فدروس: وقال
الطمع عن إليك عطًشا. تزد رشبًا منه زد البحر، كماء الطمع تنيسن: وقال
لسان بيتك من واقطع والخوف، الغيظ جذور وانزع والحسد، والعجب والحرص
يف االنفراد أراد من الناس. عىل رش كلها ألنها الغيبة؛ تسمع التي األذن وسد النميمة،

عليه. وباًال ذلك كان أمر،
كأس ترشب أو الحرص، رشك يف تسقط وأن إياك سعدي: الدين مصلح وقال
ليس الفخار وعاء فإن الغنى، بإحراز حياتك عىل ترسف ال وتسكر. تُجن لئال الطمع؛
لك كان لو للرياح. طعاًما حياته علة كانت الطمع، فخاخ يف وقع من الدرة. بقيمة
طمًعا الجوى يف تتقلب ملاذا والقرب. الحزن فمصريك بأجمعها، الدنيا وكنوز قارون مال

رسيًعا؟ عنك يرحل فإنه بالغنى،

ت��ع��ِب ل��ف��ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��ح��ري��ص إن يَ��ِش��ِب ل��م ال��ده��ر ورأس رأس��ي ش��اب ق��د

به تحيط نظرة لها تشتهيه، شيئًا تبرص حينما الطماع عني أمني: قاسم وقال
النظرة هذه الحقيقي، االختطاف يفعله ما نفسك يف وتفعل وتحوزه، برمته وتحويه

اليأس. حلَّها الطمع عقدها مودة كل القمار. لعب املعتاد عند كثريًا رأيتها



والغرب الرشق أمثال

ل��ل��زوال؟ ذل��ك م��ص��ي��ر أل��ي��س ع��ف��ًوا إل��ي��ك ت��ع��اد ال��دن��ي��ا َه��ِب

فليطمع. شاء ومن فليقنع، شاء فمن منه، بد ال رش املال الشاعر: محمود وقال
فرد لكل عبًدا يكون أن يحب الطماع والرجل واحد، سيد له العبد البرويز: وقال

مطامعه. سد عىل يساعد
كثرية. لفضائل أبًا يكون ما كثريًا أنه إال رذيلة، نفسه يف الطمع كونتليان: وقال

يحفر شبع وهو يأكل من الرضر. من كثريًا يسبب الطمع من القليل الرتك: وقالت
وحرية واإليمان الدين منه خرج للمال، التعبد اإلنسان قلب دخل متى بأسنانه. قربه

الضمري.
للشاب الشيطان رشك وخيمة. فعاقبته بالحرام اإلنسان يناله ما اإلنكليز: وقالت

الضالل. وللعاِلم املال، وللبخيل الجمال،
طمع. من وذلَّ قنع، من عزَّ العرب: وقالت

ت��ط��م��ع ف��ال ال��ع��ي��ش وف��ي ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ال��ح��رص دع
ت��ج��م��ع ل��م��ن ت��دري ف��ال م��ال م��ن ت��ج��م��ع وم��ا
ي��ن��ف��ع ال ال��ظ��ن وس��وء م��ق��س��وم ال��رزق ف��إن
ي��ق��ن��ع م��ن ك��ل غ��ن��يٌّ ح��رٍص ذي ك��ل ف��ق��ي��ر
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عرش السابع الفصل

احلسد

عنك قرص فلما عليه، حسدك ما انتزاع عن يده َضُعفت ظالم الحسود أفالطون: قال
فه. تأسُّ إليك بعث

عن الحسد يرتفع ال الهياكل: قرابني يف تقرأ التي الصفراء الصحيفة يف ثبت ومما
الناس. رحمه إال أحد

سيار: بن نرص وقال

ع��ددا ل��ه��م ت��ن��ق��ص ال ال��م��ع��ارج ذا ي��ا ع��دد ذوو ��ادي وُح��سَّ ن��ش��أت ل��ق��د
ح��س��دا ل��ي ج��ر ب��الئ��ي ح��س��ن ف��م��ث��ل ح��س��ن م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ي��ح��س��دون��ي إن

عاِلًما ترى أن فاملحمود ومذموم. محمود، حسدان: الحسد أرسطوطاليس: وقال
فاضًال، أو عاِلًما ترى أن واملذموم فعله. مثل فتشتهي زاهًدا أو مثله، تكون أن فتشتهي

الحديد. الصدأ يأكل كما نفسه يأكل الحسود إن يموت. أن فتشتهي

ق��ات��ل��ه ص��ب��رك ف��إن د ال��ح��س��و ك��ي��د ع��ل��ى اص��ب��ر
ت��أك��ل��ه م��ا ت��ج��د ل��م إن ب��ع��ض��ه��ا ت��أك��ل ك��ال��ن��ار

املحسود عىل والنعمة دائم، ونفس هائم، وعقل الزم، حزن الحسد عيل: اإلمام وقال
فسعى منك ظهرت فضيلة عىل إخوانك من أخ حسدك إن نقمة. الحاسد عىل وهي نعمة،
له وترشح إليك، اإلساءة يف نفسه فيعذر به كافحك ما بمثل تقابله فال مكروهك، يف
عليها، حسدك التي الفضيلة تلك من التزيد يف اجتهد لكن فيك، يحبه ما إىل طريًقا
أحدكما. يموت حتى الحاسد عليك يرىض ال عليك. حجة توجده أن غري من تسوؤه فإنك



والغرب الرشق أمثال

يرحمه، ال عدوٍّا عبد عىل يسلط أن هللا أراد إذا عليه. نعمة نعمتك زوال يرى الحاسد
عجبًا يا فاألقرب. باألقرب موكل أنه دناءته ومن دنيء، ُخلق الحسد حاسًدا. عليه سلط

األجساد. سالمة عن الحساد غفلة من
عىل ناقم الفقري الصانع. والصانع الخزاف، يحسد الخزاف هسيودس: وقال

الشاعر. عىل والشاعر الفقري،
فم من الثناء كلمة إخراج من أسهل البخيل من الذهب إخراج سيفري: وقال

الحسود.
حسد. بال صديقه بنجاح يَُرسُّ من َقلَّ إسخولس: وقال

منه. أرفع هناك زال ما بال للحسود يهدأ ال شكسبري: وقال
رسورك. وقت يغتم أنه الحاسد من يكفيك عفان: بن عثمان وقال

فهو نعمته عىل يُحسد أن يستحق إنسان الوجود يف كان إن أمني: قاسم وقال
العاشق.

جاره. سمن إذا الحسود يهزل اإلنكليز: وقالت
إال الحسود ترى ال يدري. وال لغريه املجد يهب جاهل، كريم الحسود الرتك: وقالت

مغتاًظا.
نفسه. من الحاسد عقوبة العرب: وقالت

��ادا ُح��سَّ ال��ن��اس ل��ل��ئ��ام ت��رى ول��ن م��ج��س��دة ت��ل��ق��اه��ا ال��ع��ران��ي��ن إن
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عرش الثامن الفصل

الناس مذمة

وتبرصَّ إليه فانظر سوءًا، فيك قال أو أبغضك أو أحد ذمك إذا أوريليوس: مركوس قال
ا. رشٍّ أو خريًا فيك يظنه بما لالهتمام داعي ال أن فرتى حاله، يف

ك��ام��ل ب��أن��ي ل��ي ال��ش��ه��ادة ف��ه��ي ن��اق��ص م��ن م��ذم��ت��ي أت��ت��ك وإذا

وهذا يقوله، ما يف ليكذبن بل رشير، منافق أنك فيك يصدق قول من أحًدا تمكن ال
احتقرني إذا واإلخالص. الصالح عن يمنعك ال يمنعك أن يستطيع من ألن طاقتك؛ يف
وإذا االحتقار، يوجب عمل أو قول كل من الحذر فشأني أنا وأما وشأنه، فهو أحد

أحد. لكل واملعروف اللطف فشأني أنا وأما وشأنه، فهو أحد أبغضني
اآلخرين، خبايا كشف همه جعل من هللا خلق أتعب أنطونيوس: مرقس وقال

يقوم. ال لكي مستقيًما يكون أن اإلنسان عىل الجريان. أرسار عىل واالطالع
الحكمة فمن عثوًرا عليها عثرت وإذا الناس. عيوب عن تبحث ال تنيسن: وقال

الفضل. من وراءها يكون قد عما وتبحث تتجاهلها، أن األخالق وكرم
قريبه، عني يف الذي القذى يرى اإلنسان أعلم. ال يقول: أن لسانك علم بوالنو: وقال

عينه. يف الذي بالجرس يدري ال ولكنه
خواتمه. ساءت مبادئه ساءت من يوربيدس: وقال

عدوٍّا. أخذته أنك تُريه أالَّ لعدوك أنكى عيل: اإلمام وقال
كرمي تفكري بال الكالم غريها. يرى ال الناس ذنوب عن يفتش من اإلنكليز: وقالت
من الناس أرشه الرش؟ من به ما ليسرت يهم ثم الغري إىل ييسء من تصويب. بال السهم
بيوت يدخلون كالذين بالناس ينددون الذين أبًدا. يشبع ال فإنه النميمة، عىل يعيش
املدح؛ كسب من أعرس الذم مجانبة للخراب. بيوتهم ويرتكون فيها، ما ليصلحوا غريهم



والغرب الرشق أمثال

املرء قىض إذا إال يُنَال فال الذم من التخلص وأما واحد، بعمل يُكتَسب قد املدح ألن
يده يف وجد الحق، ملقاومة سالًحا الهزؤ يجعل من ا. رشٍّ يفعل وال نكًرا يقول ال عمره
من أقطع حادة كلمة غريه. به يجرح مما أكثر نفسه به جرح ربما له مقبض ال نصًال

حاد. سيف
أقدام. ستة طوله رجًال يقتل قد عقد ثالث طوله الذي اللسان اليابانيون: وقال

قربين. واحفر جارك اشتم
السنان. وخز من أحدُّ اللسان وخز العرب: وقالت

ال��ل��س��ان ج��رح م��ا ي��ل��ت��ام وال ال��ت��ئ��ام ل��ه��ا ال��س��ن��ان ج��راح��ات
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عرش التاسع الفصل

رشالناس

منافًقا، تشايع وال جاهًال، تنازع ال األرشار. موت نفًعا األشياء أحسن عيل: اإلمام قال
تهمة، وطعامهم لعنة، تحيتهم بها: يُعرفون عالمات للمنافقني مسلًطا. تعاون وال
يألفون ال مستكربين، دبًرا إال يأتون وال هجًرا، إال املعابد يعرفون ال غلول، وغنيمتهم
املسلول، كالسيف فإنه السوء وصاحب إياك بالنهار. صحب بالليل خشب يؤلفون، وال
السوء، وامرأة السوء، وولد السوء، جار الشقاء: من أربعة أثره. ويقبح منظره يروق
بأحد يثق ال من حاًال الناس أسوأ تركته. إذا تاركك الرش إن ابني، يا الضيق. واملنزل
له، تدبري ال ملن مال وال له، نية ال ملن دين ال أثره. لسوء أحد به يثق وال ظنه، لسوء
أشكو هللا إىل الرس. يف صديقه وأنت العالنية يف إبليس تسبنَّ ال له. رفق ال ملن عيش وال

شبع. إذا اللئيم وصولة جاع، إذا الكريم صولة احذروا الخائن. ويقظة األمني بالدة
بعضهم التفوق ويريدون بعًضا، بعضهم يحتقر الناس أوريليوس: مركوس وقال
موته ساعة جاءت إذا ما السعاة من أحد بلغ ما لبعض. بعضهم ويتذللون بعض، عىل
امُلعلم هذا من تخلصنا قد قالوا: عاقًال صالًحا كان إذا فإنه بذلك، الناس بعض يرس لم
موتنا يريدون فكثريون نحن وأما الصالح، الرجل يف يقولونه ما هذا أعمالنا. يعيب الذي
راحل إني وقل: راضيًا، ومت املوت، أتاك متى اإلنسان أيها ذلك فاذكر شتى، ألسباب
يف يجدون ولعلهم خريهم، إىل سعيت ما كثريًا الذين رفقائي يريده ما وهو الحياة عن

ألنفسهم. النفع من شيئًا ذلك
كثرية، أشياء يف تخطئ أيًضا أنت أنك أوًال: األمور: هذه فاذكر أحد إليك أخطأ إذا
تعملها وال إليها، امليل ففيك الذنوب بعض عن امتنعت إذا وأنك كغريك، برش وأنك
رش الناس يعمله ما هل تدري ال أنك ثانيًا: حقري. آخر لسبب أو العار خشية أو جبنًا
عىل يتعرس ما كثريًا وأنه الحال، مقتىض عن ناشئ أعمالهم من كثريًا ألن ال؛ أو مقصود



والغرب الرشق أمثال

أن اذكر وأحزنوك، الناس ضايقك متى ثالثًا: غريه. أعمال عىل املصيب الحكم اإلنسان
علينا يأتي ما أن رابًعا: ترابًا. جميًعا رصنَا انقضت إذا ملحة، إال ليست اإلنسان حياة
التي الجائرة األعمال يف يكون مما ال أنفسنا، يف به نشعر ما أشده والقلق الغضب من
يفعل ماذا ألنه تصنًعا؛ ال صحيًحا كان إذا يُقهر ال الطيب الُخلق أن خامًسا: تسببه.
من الرش عدم انتظار سادًسا: إليه؟ واإلحسان املعروف عىل دمت إذا الظالم الجائر بك
يسيئون ال أنهم تنتظر فكيف غريك، إىل يسيئون رأيتهم إذا ألنك ومحال؛ جنون األرشار

حدوده. ضمن العقل وأبق الشهوة، وأطفئ الحدة، واكرس العجب، امح إليك؟
الرش يصنع من واحد. رشير ثمار كبرية مدينة جنت ما أكثر ما هسيودس: وقال
بعرق إال يُنال فال الخري وأما ميسور، إليه والسبيل كثري الرش لنفسه. يصنعه لغريه

عقبات. له أو املرتقى، صعب إليه والسبيل الجبني،
الرش. سبل يف العلم عىل الجهل أُفضل إسخولس: وقال
مجرم. أنه نفسه من يعلم ملن أمان ال بيليوس: وقال

رصت ثم يوم، كل أغتاظ كنت فقد فيه، تغتاظ يوم كل إىل انتبه أبيكتيتس: وقال
ولم يوًما ثالثون مرت وإذا رابع، يوم كل ثم ثالث، يوم كل ثم ثاٍن، يوم كل أغتاظ

هلل. شكًرا ذبيحة فقرِّب تغتظ،
واحدة. دفعة الرش يف يوغل أحد من ما يوفنال: وقال

الرش. عمل عىل أجرس ال ألني الناس؛ أجبن إني كسنيفون: قال أفالطون: وقال
عرش الشنق ويستحق إال وأفعاله، أفكاره تكشف إنسان من ما مونتانيه: وقال

مرات.
وعن يشء كل عن والعفو التسامح أما مطلًقا، منه فائدة ال الرش أمني: قاسم وقال

اإلصالح. يف ويفيد السوء به يعالج ما أحسن فهما شخص، كل
جاٍن. أنه كما جاهل الخاطئ بوالنو: وقال

شيئًا. يفيد ال الشباك قفل فإن الباب، وراء الشيطان كان إذا كستلو: وقال
أعداءهم يظنون الناس كل غريهم. يف الرش يبغضون األرشار اإلنكليز: وقالت
ا رشٍّ يكونون كثريون املعروف. مكافأة إىل ميلهم من أشد االنتقام إىل الناس ميل أرشاًرا.

أكثر. مالهم كان لو هم مما
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العرشون الفصل

العدل

فضائله. بعده أتى من واستمىل ذكره، بالعدل بقي من امللوك أفضل أفالطون: قال
حقه. حق ذي كل إعطاء بأنه العدل وُعِرف أرسطوطاليس: وقال

القوي خوفك من أكثر اإلنصاف راية تحت كان إذا الضعيف خف عيل: اإلمام وقال
يندمل. ال وجرحه يشعر، ال حيث من يأتيه النرص فإن الجور، راية تحت

العدل. مثل به املطل يرض دين ال فلوطرخس: وقال
حصن، إىل تحتاج إنها يقول حمص عامل إليه كتب وقد العزيز عبد بن عمر وقال

والسلم. بالعدل نها حصِّ فقال:
افعل له: فقال وأوجز. عظني محمود: السلطان له قال وقد الواعظ، سمعون وقال

بك. هللا يفعل أن تحب كما برعيتك
الرشيعة بعدل تقطع التي األصبع عيش. وأهنأ جيش أقوى العدل العرب: وقالت

تؤلم. ال

ال��ح��ذر غ��اي��ة ف��ي��ه��ا ال��ج��ور م��ن واح��ذر م��م��ل��ك��ة ول��ي��ت إن ب��ال��ع��دل ع��ل��ي��ك
ح��ض��ر وف��ي ب��دٍو ف��ي ال��ج��ور م��ع ي��ب��ق��ى وال ال��ب��ه��ي��م ال��غ��ر م��ع ي��ب��ق��ى ف��ال��م��ل��ك





والعرشون الحادي الفصل

الظلم

وأنت غالبًا تكون أن تحزن وال منصف، وأنت مغلوبًا تكون أن اخرت عيل: اإلمام قال
مفسد الجائر ألن العادل؛ زمان من أقرص والوالة السالطني من الجائر زمان ظالم.
من هللا مكنهم قد للناس عجبًا يا إصالحه. من أرسع اليشء وإفساد مصلح، والعادل

بالبهائم. االقتداء إىل ذلك فيدعون به، االقتداء
نفسه؛ ظلم فقد ظلم ومن نفسه، إىل أساء فقد أساء من أوريليوس: مركوس وقال

رديئًا. نفسه صريَّ ألنه
يظلموا. أن من خوًفا العدل يحبون الناس أكثر الرشفوكول: وقال

خريًا يعمل ومن األذى، عىل يصمت ومن يظلمونه، الذين يظلم ال من بوالنو: وقال
النساء؛ إبكاء الرجل ليحذر هللا. خالن هم أولئك الشدة؛ يف بشوًشا يكن ومن الخري، ألجل

الجنة. أبواب عن بعيًدا كان ظلًما، أحد لعقاب سببًا كان من دموعهن. يعد هللا ألن
أخرى. إىل تجر الواحدة الخطيئة شكسبري: وقال

ال القرب. ضيق وتنىس له نارص ال الذي الفقري تظلم ال سعدي: الدين مصلح وقال
هالك الظالم ألن املسكني؛ تقهر ال بغتة. سيدركك هللا غضب ألن أحد؛ عىل وتَُجر ترسع

محالة. وال

ال��ن��ازل ب��ال��ب��الء ف��ج��اءت ط��ل��ع��ت س��ري��ع��ة ف��ه��ي ال��م��ظ��ل��وم دع��وة خ��ف

بها. تُرس نفسك كانت التي باآلثام تفكر أالَّ فيجب الفكر، يف التوبة تنيسن: وقال
إيثارهن. يف النساء مبلغ يبلغون ال فإنهم الرجال، قلوب أقىس ما



والغرب الرشق أمثال

جنون. الظلم األصدقاء. حتى عدو لبعض بعضهم الناس الشاعر: محمود وقال
الظلم. جهاد الجهاد أفضل

ت��ك��ل��ف م��ن��ه��م وال��ع��دل ط��ب��ٌع ال��ن��اس ف��ي ال��ظ��ل��م

الحبس: حائط عىل فكتب العتاهية، أبا حبس الرشيد إن وقيل

ال��ظ��ل��وم ه��و ال��م��س��يء زال وم��ا ل��ؤم ال��ظ��ل��م إن وال��ل��ه أم��ا
ال��خ��ص��وم ت��ج��ت��م��ع ال��ل��ه وع��ن��د ن��م��ض��ي ال��دي��ن ي��وم دي��ان إل��ى
ال��ظ��ل��وم َم��ن ال��م��ل��ي��ك ع��ن��د غ��ًدا ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا ال��م��ع��اد ف��ي س��ت��ع��ل��م

ألف له ووهب فاستحله، العتاهية أبا ودعا شديًدا، بكاءً فبكى بذلك، الرشيد فأُخرب
وأطلقه. دينار،

الرضر دواء الغني. كيس يف نار جمرة كان ُغِصب إذا الفقري درهم اإلنكليز: وقالت
غريه. يرض من نفسه يرض النسيان. للرضر دواء أنفع عنه. اإلغضاء

والناس الليل يف ترسي فإنها املظلوم، ودعوة اليتيم ودمعة إياك العرب: وقالت
نيام.

ب��ال��ن��دم ي��أت��ي��ك آخ��ره ف��ال��ظ��ل��م م��ق��ت��دًرا ك��ن��ت م��ا إذا ت��ظ��ل��م��ن ال
ت��ن��م ل��م ال��ل��ه وع��ي��ن ع��ل��ي��ك ي��دع��و م��ن��ت��ب��ه وال��م��ظ��ل��وم ع��ي��ن��اك ت��ن��ام

∗∗∗
ب��أظ��ل��م س��ي��ب��ل��ى إال ظ��ال��م وال ف��وق��ه��ا ال��ل��ه ي��د إال ي��د م��ن وم��ا
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والعرشون الثاني الفصل

والصدق احلق

املميز. العاقل عند الحق صورة يف الباطل تصوير الحيل أعرس عيل: اإلمام قال
صادًقا، كنت إذا نفسك. يف ملا مطابًقا كالمك وليكن توقن، بما تكلم شكسبري: وقال

األرض. عن السماء بُعد املكر عن بعيًدا وقلبك صادًقا، ودك ليكن تحلف؟ فلماذا
الكذب. مع الحياة من خري الصدق مع املوت أرسطوطاليس: وقال

عىل اإلقدام أو وعدك إخالف إىل يضطرك بيشء تُرس ال أوريليوس: مركوس وقال
أن أحد استطاع إذا تصدقه. ال ما تقل وال تستصوبه، ال ما تفعل ال به. تهان عمل
ضالتي، الحق ألن نفس؛ طيب عن عنه عدلت عميل، أو قويل يف حق غري عىل أني يقنعني

وجهله. غيه عىل يبقى من يرض وإنما يرض، ال الحق يطلب ومن
األدلة. أقوى الصدق املحقوق. القوي يغلب املحق الضعيف صفوقليس: وقال

أطاع من واإلنصاف. الحق سبيل يف وجاهد وقاىس أحب ملن سقيًا تنيسن: وقال
العواقب. تحسن لم ولو الحكيم فهو حق، ألنه الحق اتبع ومن خوف. بال عاش الناموس

بالرجل. القسم نصدق بل بالقسم، الرجل نصدق ال إسخولس: وقال
جسارتي وتزيد أريد، حسبما ال أجرس، حسبما الصدق أقول مونتانيه: وقال

السن. يف بتقدمي
الحق. ينرص من بلذة تقابل لذة ال باكن: فرنسيس وقال

الخطأ. عن اصفح ولكن الحق، أحبب فولتري: وقال
سنده. مثل الحر وعد رسفنتس: ده ميجل وقال

الواعظني خري قليلني. بحمله يرضون الذين كان ولذلك ثقيل، الحق بوالنو: وقال
الواعظني. خري وهللا الدنيا، الكتب وخري الزمان، املعلمني وخري القلب،



والغرب الرشق أمثال

يرتفعان والزيت الحق التأكيد. إىل حاجة واألمانة للصدق ليس اإلنكليز: وقالت
يعلن أن الحكمة من ليس طويلة. حكاية وللباطل كثري، كالم إىل يحتاج ال الحق أبًدا.
يَُصدق الصادق نفسه. مدح يف إال اإلنسان، إىل يشء كل يف حسن الصدق دائًما. الحق
معه ُكل إنسانًا تصادق أن قبل حجة. الصادق كلمة عنه. يحلف صيته ألن يمني؛ بال
تثق ال وصالحه. إنسان غنى عن تسمع ما نصف من أكثر تصدق ال امللح. من رطًال
وأما مرة، يفيد قد املكر الحق. يضيع الطويل الجدال يف يصالحك. ثم يعاديك بصديق

الفائدة. فطويل الصدق
يُمسك يغرق. ال الفلني مثل الحق قسم. إىل يحتاج ال الصادق الكالم الرتك: وقالت

كالمه. من واإلنسان أذنيه، من الثوُر
طلع ولو باطل ذو عزَّ وال عليه، العالم أطبق وإن حق ذو ذلَّ ما العرب: وقالت

الغريم. دين من ألزم الكريم وعد القمر. جيبه من
الوراق: محمود قاله ومما

ال��رب م��ن ت��دن��ي وق��رب��ة ألرب��اب��ه م��ن��ج��اة ال��ص��دق
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الكذب

ويثبت املحسوسة، الحقيقية الصورة ينىس صاحبه أن الكذب رضر من أفالطون: قال
بنفسه. بدأ قد غشه فيكون أمره، عليها فيبني الكاذبة، الوهمية الصورة نفسه يف

أالَّ العاقل صفة من الكذوب. اللسان هللا عند الخطايا أعظم عيل: اإلمام وقال
كذاب وعد املشاق أشد آمن. وهو نفسه يخيف الكذاب فيه. تكذيبه يستطاع بما يتحدث

لحريص.

وال��ن��اس ال��ل��ه ع��ن��د ال��ك��ذب وأق��ب��ح ل��ق��ائ��ل��ه ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ص��دق أح��س��ن م��ا

تستخف وال أبًدا، تكذب وال القسم، تحرتم مما أكثر كالمك احرتم ديوجنس: وقال
الهامة. باألمور

يعتربه ال محتقر الكاذب ألن والكذب؛ أخي يا إياك سعدي: الدين مصلح وقال
منه. الشهامة وينزع املرء يعيب الكذب نفسه. من النور زال الكذب يتعود من أحد.
اسًما لإلنسان يُبقي ال الذنوب، أقبح الكذب بني، يا الدين. يوم مفر من للكاذب ليس

كريًما.
الذاكرة. قوي يكون أن الكاذب عىل كونتليانوس: وقال

الصدق. تكلم ولو يُصدَّق لم مرة ولو بالخداع ُعرف من فدروس: وقال
الكالم. مبدع كان ولو بالكذب، ينطق ال هللا فم إسخولس: وقال

أجله. يطول ال الكذب صفوقليس: وقال
الكاذبة. بالتهم يعبأ املستقيم أوفيديوس: وقال

كثريًا.» «أتأسف املعروفة: الجملة هي العالم يف شيوًعا األكثر الكذبة بركايوفا: وقال



والغرب الرشق أمثال

أو يكذب، أن غري من العالم ترك من الناس أفضل أوريليوس: مركوس وقال
يخادع. أو يتهتك أن غري ومن فيه، ليس بما يدعي

الناس تصديق عدم فقال: الكذب؟ من الكاذبون يستفيد ماذا أرسطوطاليس: سئل
صدقوا. إذا لهم

صدق. ِنصفه ما الكذب أقبح تنيسن: وقال
له. وعد ال وعده يخلف من بارتاس: دي وقال

الكذب. عن يقلع أن الذاكرة ضعيف عىل مونتانيه: وقال
ال أربعة له. الناس تصديق عدم يف عقابه رأى الكاذب صدق متى بوالنو: وقال

كالقتل. النم والنمام. واملرائي، والكذاب، املستهزئ، الفردوس: يدخلون
الثقيل؛ الحمل من نفسه ل حمَّ قد ما يعلم ال واحدة كذبة يكذب من اإلنكليز: وقالت
الكذب وأما نارص، إىل يحتاج ال الحق ليثبتها. كذبة عرشين يخرتع أن يضطر ألنه
يبدأ العقرب. تحذر كما النمام احذر إلثباته. األكاذيب اخرتاع يف جهده اإلنسان فيكلف

هلل. الزكاة بدفعه الناس يخدع املرائي نفسه. بخداع وينتهي غريه، بخداع الكذوب
الكذب ُصور ولو أسًدا، كان الصدق ُصور لو قصري. الكذب حبل العرب: وقالت

االعتذار. وشدة املواعيد كثرة الكذب: من ينفكان ال أمران ثعلبًا. كان

ص��ادق��ا ك��ان ول��و ك��ذابً��ا ال��ن��اس ل��دى ي��زل ل��م ب��ال��ك��ذب اإلن��س��ان ُع��رف إذا
ن��اط��ق��ا ك��ان ول��و م��ن��ه ي��س��م��ع��وا ول��م ج��ل��س��اؤه ل��ه ت��ص��غ��ي ال ق��ال ف��إن
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الغضب

حركك أطعته فإن مصلحتك، يف أوًال يحركك الذي الرديء كالتابع الغضب أفالطون: قال
عىل حركه من والحصيف اللفظ، صورة عىل غضبه حرك من السخيف مصلحته. يف
يستحقها. ال ملن الرحمة من يمنعه ما بمقدار إال منه يحرك ولم والفعل، اللفظ حقيقة
الحلم الرجال شيم من أن اذكر فيك، الغضب هاج متى أوريليوس: مركوس وقال
إىل أقرب كان الغيظ، حدة من خاليًا املرء كان وكلما هواها. النفس إعطاء ال واللني،

القوة.
أول الصواب. إىل ترده وال باللجاج، تقلقه فإنك الغضبان تالجَّ ال عيل: اإلمام وقال

ندم. وآخره جنون الغضب
حكيًما. ُظنَّ األحمق صمت إذا الحب. قوة يجدد املحبني غيظ بيليوس: وقال

ثقيل. رزء املفلح األحمق إسخولس: وقال
أحباء. صورة يف أعداء الحمق األهل عنحوري: سليم وقال

اإلفراط عن ابتعدت وإذا الخطأ، عن ابتعدت الغضب عن ابتعدت إذا بوالنو: وقال
أحمق. تقي قرب تسكن ال كآبته. يف يقوله عما اإلنسان يُساءَل ال هللا. غضب عنك ابتعد
كان من إال بها يتمتع أن يستطيع ال النفقات، كثرية لذة الغضب كورتس: وقال

غنيٍّا.
قصري الصالح الرجل يف الغضب له. ال عليه غضبه الغضبان اإلنكليز: وقالت
خري والحزم األعداء، ألد الحماقة للغضب؟ سبب من هل انظر: تغضب أن قبل املدة.

األصدقاء.



والغرب الرشق أمثال

يقع ال املداهنة حلو. وثمرها مرة والنصيحة مر، وثمره حلو الغضب الرتك: وقالت
يزيدان والعنيد األحمق للتملق. ويفتحهما الحق عن أذنيه األحمق يصم األحمق. إال فيها

املحامي. ثروة

ال��غ��ض��ب م��ن أع��دى ال��م��رء ل��ع��ق��ل ع��دوٍّا اخ��ت��ب��رت��ه��م ح��ي��ن األع��داء ف��ي أر ول��م

∗∗∗
ال��غ��ض��ب ح��ال ف��ي األح��الم إن��م��ا ال��رض��ا ح��ال ف��ي األح��الم ل��ي��س��ت
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والعرشون الخامس الفصل

صينية أمثال

عظيًما تراه بعيد من إليه نظرت إذا مختلفة: هيئات ثالث يف يرتاءى العظيم الرجل
يجتمع قلما قاسيًا. لك ظهر كلمك وإذا لطيًفا، املحيا طلق تراه منك قرب وإذا مهابًا،
أمورها بكل يهتم لم ما كبرية، بالد سياسة املتسلط يحسن ال األخالق. كرم مع التملق
الحب يظهروا أن األوالد عىل يجب كلهم. سكانها بمصالح ويعَن ثروتها، وموارد
ومحبة لهم، ديدنًا الصدق يجعلوا وأن الخارج، يف للشيوخ واالحرتام البيت، يف للوالدين
العلوم اكتساب يف فليستعملوه متسًعا، الوقت من وجدوا وإذا لحياتهم، غرًضا الناس

والفنون.
ضع النفوس. يف تعاليمه رسخت وال ر، يَُوقَّ لم وقوًرا العظيم الرجل يكن لم إذا
الرب الولد خطئك. إصالح من تأنف فال أخطأت إذا ساٍم. مكان يف واإلخالص الوالء
لم أكل إذا من العاقل: ميتًا. أو أبوه كان حيٍّا وصاياه، عن يحيد ال الذي هو بأبيه
بالكرام، يتشبه من قوله، يف ويصدق عمله يف يجدُّ من املالذ، إىل نفسه تَتُق ولم يفرط،
الذي القطب كنجم فيكون القويمة، املبادئ عىل سلطته املتسلط ليبِن باالستقامة. يسري
القانون برصامة يتمسك الذي املتسلط حوله. تدور كلها والنجوم مكانه، يف ثابتًا يبقى
الرجل الواجب. لعمل كارهة الحياء قليلة رعيته يجعل بالقصاص، الطاعة ويوجب
ينبغي من تكلم لم إذا منه. الضد عىل والحقري املحاباة، عن بعيد الصدر رحب العظيم
يخرس ال والحكيم كالمك، خرست تكلمه أالَّ ينبغي من كلمت وإذا خرسته، تكلمه أن
الغري من تنتظر وال كريًما كن الهم. يفاجئه بالغد يهتم ال من كالًما. يخرس وال رجًال،
واقعيٍّا، أمًرا الفضيلة يحسب الذي الفاضل منك. يتذمر من تجد فال لك، يحق مما أكثر



والغرب الرشق أمثال

الفاضل وهو باإلخالص، وينتهي باالتضاع، يبتدئ اآلداب، تقتضيه كما ويستعملها
الفاضل أمره. الناس يجهل أن ال نفسه، من العجز يرى أن الفاضل عىل يشق بالحق.
وال أقواله، ألجل القائل يحرتم وال يحازب، وال الناس يعارش يخاصم، وال نفسه يحرتم

مرتني. أخطأ فقد خطئه عن يرجع ال من قائلها. ألجل األقوال يحتقر
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والعرشون السادس الفصل

مراكشية أمثال

تمهل كل يف كليهما. من أفضل والراحة الركض، من أفضل امليش تنتخب. ال املصائب
البعد. يف الهلكة ألن القريب؛ عىل احرص نعيمة. العجلة تكون وقد الخري، من يشء
تكون عندما املطبق. الفم تدخل ال الذبابة أتت. أين من تسائلها وال باإلنسانية رحب
إذا بنسبه. يفتخر ال العاقل البغل فارضب. مطرقة تكون وعندما فاحتمل، سندانًا

تقيدها. ال فالسالسل أدبرت وإذا تقودها، فشعرة السعادة جاءت





والعرشون السابع الفصل

والفالسفة احلكامء أقوال

املكدوني القرنني ذي اإلسكندر موت يف

من وأدبر مدبًرا، كان ما رشه من أقبل العرب، عظيم يوم هذا الحكيم: فيليمون قال
فليبِك. ملكه فقد فمن مقبًال، كان ما خريه

فلزمتك عنك، ووىل خذلك، ما جمعت املغتصب، الساعي أيها أفالطون: وقال
هناؤه. غريك عىل وعال أوزاره،

صامتًا. علينا وقدم ناطًقا، إسكندر عنا صدر تاوون: وقال
راعيها. فيه الرعية ترعى يوم هذا إسكندر: لرعية قل أرسطوطاليس: وقال

مصيبة؟ تنله لم من ملكنا عىل يعزينا هل فيلن: وقال
الفانية. يف رغبتكم الباقية يف فارغبوا سلوكها، من بد ال طريق هذه آخر: وقال

أصبح واليوم إسكندر، كنز كان الذهب باألمس أن عربة بهذه كفى آخر: وقال
بالذهب. مكنوًزا إسكندر

موته. رسك من لحقت كما موتك ه رسَّ من سيلحقك آخر: وقال
لنا بموته صار فقد حياته، يف يعظنا لم ممن تعجبوا ال الفيلسوف: بلوطن وقال

واعًظا.
منك االستماع عىل نقدر باألمس الجليل الشخص أيها كنا قد الحكيم: مطران وقال

نقول؟ ما اآلن تسمع فهل القول، عىل نقدر وال
بسكوته. أدبنا كما بكالمه إسكندر يؤدبنا لم آخر: وقال

املوت؟ عىل غضبت ال ِلَم املوت غضبه كان من يا الحكيم: ديمرت وقال



والغرب الرشق أمثال

خائفيك. حصون وأمنت الشخص، أيها حصونك خافت آخر: وقال
آذانهم. ويصمون عيونهم، يكذبون أنهم غري ألهله! املوت أصدق ما آخر: وقال

منكم رجل كل فليبِك بل عليه، البكاء جاز من عىل تبكوا ال الجميع أيها آخر: وقال
نفسه. عىل

أوىل. أولها يف فالزهد آخرها، هذه تكون دنيا إن الحكيم: فليقطن وقال
حادث. يوم كل يف فاملوت حدوثه، عند إال املوت عىل يُبكى ال كان إن آخر: وقال

يفرق ال غضبت فإن ممنوًعا، وجانبه مرهوبًا غضبه كان الذي هذا أيا آخر: وقال
عنك؟ الذل لتنفي امتنعت ال ولم منك، املوت

أصبحت فقد مرتفًعا، كنت ولنئ مرحوًما، فأصبحت مغبوًطا، كنت لقد آخر: وقال
متضًعا.

العامة. بموت عظة امللوك وكفى امللوك، بموت أسواء العامة كفى آخر: وقال
انقطع، وقد الصوت فأصبح عاليًا، وملكك مرهوبًا صوتك كان قد آخر: وقال

اتضع. وقد وامللك
وفاته. من أبلغ هي بعظة إسكندر وعظنا ما آخر: وقال

أحد. يخافك ال اليوم أصبحت فلقد أحد، يأمنك ال باألمس كنت لنئ آخر: وقال
فيا منك، ذلك اقتضاء من بد وال دين، عليك له كان من إىل أوصيت قد آخر: وقال

منك؟ والحق الدين اقتضاء عند صربك كان كيف شعري ليت
امللك ابنة «روكسندرة» إسكندر زوجة قامت الكالم، من الفالسفة فرغت وملا
التابوت، عىل خدها فوضعت إسكندر، إىل الناس أعز من وكانت العجم، ملك داريوس

يُغلب. ملكك أن الدنيا دار غلبت أن بعد امللك أيها أحسبك كنت ما وقالت:
التي الكأس خلف فقد هزًؤا، إسكندر يف منطقكم كان إن للفالسفة: قالت ثم
فاستعدوا وندبًا، تعزية كانت وإن عليكم، دين ألنها ترشبونها؛ فكلكم معكم، رشبها
فإنكم القول، قدر عىل العمل وليكن ستذوقون، ما ذاق فإنه واالعتذار، والحجة للجواب

آمنني. غري
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والعرشون الثامن الفصل

أرسطوطاليسواملتنبي

للحاتمي

ملا بالحاتمي: املعروف اللغوي الكاتب املظفر بن الحسن بن محمد عيل أبو اإلمام قال
أتى قد باملتنبي، املعروف اللغوي الشاعر الحسن بن الحسني بن أحمد الطيب أبا رأيت
شعره يف به توارد ما بني املوافقة أردُت منطقية؛ ومعاٍن فلسفية أغراض عىل شعره يف
العلوم، درس يف أغرق فقد ونظر، فحص عن ذلك كان إن ألنه ِحَكمه؛ يف أرسطو مع
الحالني يف وهو ذلك. يف الفالسفة عىل زاد فقد االتفاق، سبيل عىل منه ذلك يكن وإن

فضله. عىل بها يستدل ما جمله من أوردت وقد الفضل، غاية عىل
بلوغها. دون النفس هالك كان القدرة، فوق الشهوة كانت إذا أرسطو:

املتنبي:

األج��س��ام م��راده��ا ف��ي ت��ع��ب��ت ك��ب��اًرا ال��ن��ف��وس ك��ان��ت وإذا

االمتناع. شديد األطماع ذوي من الطباع نقل رم أرسطو:
املتنبي:

ال��ن��اق��ل ع��ل��ى ال��ط��ب��اع وت��أب��ى ن��س��ي��ان��ك��م ال��ق��ل��ب م��ن ي��راد

الزمان. لحوادث أغراض الحيوان نفوس أرسطو:



والغرب الرشق أمثال

املتنبي:

ال��وح��ول ب��ه ي��م��ر م��ا ف��أه��ون ال��م��ن��اي��ا خ��وض ال��ف��ت��ى اع��ت��اد إذا

رونًقا. الصورة اكتسبت الشكوك، من اللطائف تجردت إذا أرسطو:
املتنبي:

ال��ح��ل��ل م��ن أب��ه��ى ف��ي أن��ت وج��دت��ه��ا ُح��ل��ًال ل��ه ع��رض ع��ل��ى خ��ل��ع��ت إذا

دركها. عن إحساسهم ِلنَبِْو الجهل بذوي مرضة املنطقية األلفاظ أرسطو:
املتنبي:

ب��ال��ج��ع��ل ال��ورد ري��اح ت��ض��ر ك��م��ا ض��رر إن��ش��اده��ا م��ن ال��غ��ب��اوة ب��ذي

الحيوان. ألحوال مفسدة الزمان أيام تعاقب أرسطو:
املتنبي:

م��ح��م��ود غ��ي��ر ح��ال��ي��ه أح��م��د زم��ن م��ن ال��ن��ف��وس ت��رج��ى ف��م��ا

آخرين. قوم لكون سبب قوم كل ففناء وياليش، يُنشئ الزمان أرسطو:
املتنبي:

ف��وائ��د ق��وم ع��ن��د ق��وم م��ص��ائ��ب أه��ل��ه��ا ب��ي��ن م��ا األي��ام ق��ض��ت ب��ذا

الحكمة. درس من كثري من خري الحس ضياء من يسريٌ أرسطو:
املتنبي:

ف��اس��د ب��ال��ج��ه��ل ال��ح��ب ك��ث��ي��ر وإن ص��ال��ح ب��ال��ع��ق��ل ال��ح��ب ق��ل��ي��ل ف��إن

الفجائع؛ لورود يحزن لم األشياء، يتعاقبان والفساد الكون أن علم من أرسطو:
ذلك. دفع عن الكل لعجز عليه؛ ذلك وهان كونها، من أنه لعلمه
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واملتنبي أرسطوطاليس

املتنبي:

ب��ط��ي��ب ف��اس��ت��دب��رت��ه ث��ن��ت ب��خ��ب��ث م��ص��اب��ه��ا ال��ك��ري��م ن��ف��س اس��ت��ق��ب��َل��ْت إذا

حياتها، ذلك يف فناءها وترى الذلة، مقارنة تأبى املتجوهرة النفوس أرسطو:
ذلك. من بالضد الدنيئة والنفس

املتنبي:

ال��ح��رب��ا أورده ال��ذك��ر ال��ش��ج��اع وح��ب ال��ب��ق��ا أورده ال��ن��ف��س ال��ج��ب��ان ف��ح��ب

جهاتها. عىل الكائنات تحيل الفلك حركات ترك أرسطو:
املتنبي:

ك��ذبً��ا ص��دق��ه��ا ي��رى ح��ت��ى ع��ي��ن��ه ع��ل��ى ت��ق��ل��ب��ت ط��وي��ًال ال��دن��ي��ا ص��ح��ب وم��ن

وأضدادها. األشياء بني يفرق اإلحساس وتساوي األمزجة باعتدال أرسطو:
املتنبي:

وال��ظ��ل��م األن��وار ع��ن��ده اس��ت��وت إذا ب��ن��اظ��ره ال��دن��ي��ا أخ��ي ان��ت��ف��اع وم��ا

عنه. أنت تباعدت وإن عنك النائي فهو لنفسه يردك لم من أرسطو:
املتنبي:

ه��ُم ف��ال��راح��ل��ون ت��ف��ارق��ه��م أالَّ ق��دروا وق��د ق��وم ع��ن ت��رح��ل��ت إذا

املصائب. عليه هانت كونه، عىل مستوٍل الفناء أن علم من أرسطو:
املتنبي:

ال��ب��ل��ل م��ن خ��وف��ي ف��م��ا ال��غ��ري��ق أن��ا أراق��ب��ه م��م��ا ل��ي أق��ت��ل وال��ه��ج��ر

ما فأوىل والنقصان، الزيادة عليها يدخل واألخبار لنفسه، شاهد العيان أرسطو:
بالنظر. نفسه عىل دل ما أخذ
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املتنبي:

زح��ل ع��ن ي��غ��ن��ي��ك م��ا ال��ب��در ط��ل��ع��ة ف��ي ب��ه س��م��ع��ت ش��ي��ئً��ا ودع ت��راه م��ا خ��ذ

يفسدان هما اللذين والفصد كالكي األعضاء لصالح العضو يفسد قد أرسطو:
األعضاء.

املتنبي:

ب��ال��ع��ل��ل األج��س��ام ص��ح��ت ورب��م��ا ع��واق��ب��ه م��ح��م��ود ع��ت��ب��ك ل��ع��ل

الباطل. الحق كمباينة املطبوع املتكلف مباينة أرسطو:
املتنبي:

ك��ال��ك��ح��ل ب��ال��ع��ي��ن��ي��ن ال��ت��ك��ح��ل ل��ي��س ت��ك��ل��ف��ه ال ح��ل��م ح��ل��م��ك ألن

األمل. وهما توقف، والشك ، تمنٍّ الرجاء أرسطو:
املتنبي:

وي��ت��ق��ي ي��رج��و ال��ده��ر ف��ه��و ال��ه��ج��ر وف��ي رب��ه ال��وص��ل ف��ي ش��ك م��ا ال��ه��وى وأح��ل��ى

األجسام. علل من أشد األفهام علل أرسطو:
املتنبي:

وع��ق��ول ل��ن��ا أع��راض وت��س��ل��م ج��س��وم��ن��ا ت��ص��اب أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ه��ون

بحواسه، مساكنًا وكان جوارحه وغفت أمره بظاهر الظلم عن تخىل من أرسطو:
ظالم. فهو
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املتنبي:

ب��ُم��ط��رق ل��ي��س ال��ق��ل��ب ط��رف ك��ان إذا ب��ن��اف��ع ل��ي��س ال��ع��ي��ن ط��رف وإط��راق

جعل من وكذلك بخاطره، أرض فقد البديهة موضع يف الفكر يجعل من أرسطو:
الفكر. موضع البديهة

املتنبي:

ال��ن��دى م��وض��ع ف��ي ال��س��ي��ف ك��وض��ع م��ض��ر ب��ال��ُع��ال ال��س��ي��ف م��وض��ع ف��ي ال��ن��دى ووض��ع

األجسام. بمباعدة التنائي من أبعد الجواهر مباعدة أرسطو:
املتنبي:

ي��ش��اك��ل ال م��ن ع��اداك م��ن وأغ��ي��ظ ت��ج��ي��ب��ه ال م��ن ن��اداك م��ن وأت��ع��ب

ووجودها موت، فحياتها ومرادها، شهواتها النفس عن تنرصف لم إذا أرسطو:
عدم.

املتنبي:

ال��ح��م��ام م��ن��ه أخ��ف ع��ي��ش رب ب��ع��ي��ش ال��ذل��ي��ل ي��غ��ب��ط م��ن ذل

يكون ال والعجز قدرة، عن إال يكون ال الحلم أن والعجز الحلم بني الفرق أرسطو:
عاجز. وهو الحليم باسم يتسمى أن للعاجز فليس ضعف، عن إال

املتنبي:

ال��ل��ئ��ام إل��ي��ه��ا ت��ل��ت��ج��ي ح��ج��ة اق��ت��دار ب��غ��ي��ر أت��ى ح��ل��م ك��ل

بطبعها. األشياء ترى الكريمة والنفس الهوان، ألم تجد ال الذليلة النفس أرسطو:
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املتنبي:

إي��الم ب��م��ي��ت ل��ج��رح م��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��وان ي��س��ُه��ُل يَ��ُه��ْن م��ن

املريض عىل يثقل كما ثقًال له يجد بل العلم، طعم عنده يحلو ال الجاهل أرسطو:
طعمها. غري فمه يف له ويحلو النافعة، األدوية

املتنبي:

ال��زالال ال��م��اء ب��ه ُم��رٍّا ي��ج��د م��ري��ض ُم��رٍّ ف��ٍم ذا ي��ُك وم��ن

وفضله. فعله حسن عىل به يستدل مما اإلنسان ظاهر جمال ليس أرسطو:
املتنبي:

ال��ك��ف��ن؟ ج��ودة دف��ي��نً��ا ي��روق وه��ل ب��زت��ه ح��س��ن م��ص��ونً��ا ي��ع��ج��ب��ن ال

تنافر البعد وأبعد األجسام، تباعدت وإن القلوب مودات القرب أقرب أرسطو:
األجسام. تقربت وإن القلوب

املتنبي:

ال��ب��ع��اد ق��رب ق��رب��ن��ا وأق��رب ال��ت��دان��ي ب��ع��د ب��ع��دن��ا وأب��ع��د

الصالح. من إليه أقرب الفساد كان قواعد، غري عىل البناء كان إذا أرسطو:
املتنبي:

ف��س��اد ع��ل��ى ال��ب��ن��اء ك��ان إذا ح��ي��ن ب��ع��د ي��ف��س��د ال��ص��رح ف��إن

ترصًفا. دراكه ألمر وال دراًكا، لشهوته يجد ال من الحياة لذة يجد ال أرسطو:
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املتنبي:

اإلن��ف��اذ ع��زم��ه ي��واف��ق ح��ت��ى وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ت��واف��ق��ه ال م��ن

لحلولها. يجزع لم مواردها، قبل األمور عواقب ورأى العقل بعني نظر من أرسطو:
املتنبي:

ع��ل��م��ا ب��ه��ا ت��زدن��ي ل��م ده��ت��ن��ي ف��ل��م��ا ب��ن��ا ص��ن��ع��ت م��ا ق��ب��ل ال��ل��ي��ال��ي ع��رف��ت

الغاية. طلب يف عزمه يعن لم من العجز وأعجز صعب، البغية لحوق أرسطو:
املتنبي:

ال��ع��زم��ا ي��ج��د م��م��ك��ن ش��يء ب��ع��د ف��م��ا ب��ع��ده خ��وف ه��وى ع��ن ع��زم��ي ق��ل إذا

املدح. يف التناهي ثم الذم برتك الفضل برح ال أرسطو:
املتنبي:

ح��م��د ي��ك��ن ل��م إن ال��ذم ب��ت��رك ف��ح��ازوا غ��ري��ب��ة ك��ل ال��ن��اس اس��ت��ع��ار وم��ن��ي

جسمه. صحة وعدم َعِدمها لذَّاته أخذ عن قرص من أرسطو:
املتنبي:

ال��ع��م��ر داره��م��ا ج��اران ف��م��ف��ت��رق بَ��ي��ِن��ه��ا ق��ب��ل وس��ع��ه��ا ت��أخ��ذ ال��ن��ف��س دع

عليه. قدره الجاهل رفع الجاهل، قدر عن قدره يرفع لم من أرسطو:
املتنبي:

ال��ش��ك��ر ل��ه م��ن ف��ي ف��ال��ف��ض��ل ه��ي��ب��ة ع��ل��ى ن��اق��ص ش��ك��ر ع��ن ي��رف��ع��ك ل��م ال��ف��ض��ل إذا

إىل نفسه أسلم فقد (الفقر)، العدم خوف املال جمع يف مدته أفنى من أرسطو:
العدم.
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املتنبي:

ال��ف��ق��ر ف��ع��ل ف��ال��ذي ف��ق��ر م��خ��اف��ة م��ال��ه ج��م��ع ف��ي ال��س��اع��ات ي��ن��ف��ق وم��ن

بُْرئه. إىل يصل ال بعلته يعلم ال الذي أرسطو:
املتنبي:

ج��اه��ل ب��ي أن��ه ع��ل��م��ي وي��ج��ه��ل ج��ه��ل��ه ي��ج��ه��ل وه��و ب��ي ج��اه��ل وم��ن

صغريها. يف كحلوله األمور عظيم يف الفناء حلول أرسطو:
املتنبي:

ع��ظ��ي��م أم��ر ف��ي ال��م��وت ك��ط��ع��م ح��ق��ي��ر أم��ٍر ف��ي ال��م��وت ف��ط��ع��م

واحد كيشء كانا اعتدال إذا ألنهما الجود؛ يفارقه أن الجودة بذي قبيح أرسطو:
اسمان. بهما ويحق

املتنبي:

اإلم��الق ف��ي ال��ك��ري��م ق��ب��ح ق��در ق��ب��ي��ح ال��ل��ئ��ي��م ي��د ف��ي وال��غ��ن��ى

باقية أنها يظن والجاهل بزوالها، لعلمه الطبع شهوة يساكن ال العاقل أرسطو:
بجهله. ينعم وهذا بعقله، يشقى فذاك باٍق، وهو

املتنبي:

ي��ن��ع��م ب��ال��ش��ق��اوة ال��ج��ه��ال��ة وأخ��و ب��ع��ق��ل��ه ال��ن��ع��ي��م ف��ي ي��ش��ق��ى ال��ع��ق��ل ذو

النفاسة. رشف تنال الرئاسة مضض عىل بالصرب أرسطو:
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املتنبي:

ال��دم ج��وان��ب��ه ع��ل��ى ي��راق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف ي��س��ل��م ال

الزيادة، لتلك يتواضع فهو علًما علمه فوق أن الحكمة تُريه الحكيم إن أرسطو:
النفوس. وتمقته بجهله فيسقط تناهى قد أنه يظن والجاهل

املتنبي:

ال��م��ت��ع��اق��ل ال��ج��اه��ل إل��يَّ ب��غ��ي��ض أن��ن��ي غ��ي��ر ف��ي��ه��ُم ط��ب��ي ال��ت��ي��ه وم��ا

نعم فقال: علًما، عنده يجد فلم فاستنطقه، الوجه، حسن غالًما رأى وقد أرسطو
ساكن. فيه كان لو البيت

املتنبي:

وال��خ��الئ��ق ف��ع��ل��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا ل��ه ش��رًف��ا ال��ف��ت��ى وج��ه ف��ي ال��ح��س��ن وم��ا

إىل تسكن فال العلوي، بالعالم لحقت الفلسفية، النفس تجوهرت إذا أرسطو:
الرتابية. الهمم
املتنبي:

وأح��ل��ى ت��م��ل أن م��ن وأش��ه��ى ال��ن��ف��س ف��ي أوق��ع ال��ح��ي��اة ول��ذي��ذ

الحس. آلة لضعف ال الجسم، لضعف األجسام يتعاقبان واملالل الكالل أرسطو:
املتنبي:

م��الَّ ال��ض��ع��ف ول��ك��ن ح��ي��اة م��لَّ ف��م��ا أف ق��ال ال��ش��ي��خ وإذا

مولودها. وتأكل أوالدها تطعم الدنيا أرسطو:
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املتنبي:

ب��خ��ال ك��ان ج��وده��ا ل��ي��ت ف��ي��ا ال��دن��ي��ا ت��ه��ب م��ا ت��س��ت��رد أب��ًدا

تُحمد ال الشمس ألن فعلها؛ عىل تحمد لم بالطبع فاعلة األشياء كانت إذا أرسطو:
ضوئها. عىل وال حرارتها عىل

املتنبي:

األف��ع��اال وت��ح��م��د ف��ي��ه ـ��ال ـَّ ال��ف��ع�� ت��ح��م��د ال أت��اك أم��ر ُربَّ

الشجاعة. أظهر بنفسه خال فإذا الجبان، نفس يف كامنة ذلة الجبن أرسطو:
املتنبي:

وال��ن��زاال وح��ده ال��ط��ع��ن ط��ل��ب ب��أرض ال��ج��ب��ان خ��ال م��ا وإذا

تموت، أن تحب ال والنفس املوت، بطبع واملساملة الحياة، بطبع الغلبة أرسطو:
بالغلبة. األشياء أخذ تحب فلذلك

املتنبي:

س��ؤاال ي��ل��ت��م��س��ه ل��م واغ��ت��ص��ابً��ا غ��البً��ا ش��يءٍ ال��ت��م��اس أط��اق م��ن

ظاهر من العيون تراه ما ال غريزي، عقل ذو روحاني شبح اإلنسان أرسطو:
الصورة.

املتنبي:

اإلن��س��ان م��ن ش��رف إل��ى أدن��ى ض��ي��غ��م أدن��ى ل��ك��ان ال��ع��ق��ول ل��وال

وخلة دينية، خلة خلتان: ذلك عن يصدها إنما النفس، طبع من الظلم أرسطو:
االنتقام. خوف سياسية دنيوية
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املتنبي:

ي��ظ��ل��م ال ف��ل��ِع��لَّ��ة ع��ف��ة ذا ت��ج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ظ��ل��م م��ن وال��ظ��ل��م

صالحهم فسبب وزوجتك، وعبدك ولدك ظلموك: تظلمهم لم إن ثالثة أرسطو:
عليهم. التعدي
املتنبي:

ال��م��ظ��ال��م ط��رق ال��ظ��ل��م ف��ي ات��س��ع��ت إذا دون��ه ال��ج��ه��ل ي��س��ت��ع��م��ل م��ا ال��ح��ل��م م��ن

آخر. له يكون أن إىل الرضورة تدعو أول له ما كل أرسطو:
املتنبي:

أوائ��ل ل��ه��ن ك��ان��ت إذا أب��ًدا أواخ��ر ف��ل��ألم��ور ولُ��ذ ان��ع��م

خوًفا. ال طبًعا البهيمية الشهوات ترشك املجوهرة النفوس أرسطو:
املتنبي:

ض��رات��ه��ا م��ل��ي��ح��ة ك��ل ع��ن��د ءة وال��م��رو واألب��وة ال��ف��ت��وة وت��رى

الكرم. من افتقر العدم من أثرى من أرسطو:
املتنبي:

ال��ع��دم م��ن أث��رى ك��م��ا م��ن��ه ي��ث��ر ل��م م��روءت��ه م��ن ف��ق��ي��ر م��ث��ٍر ورب

إساءة. اإلحسان كان األفعال تتجرد لم إذا أرسطو:
املتنبي:

ب��اق��ي��ا ال��م��ال وال م��ك��س��وبً��ا ال��ح��م��د ف��ال األذى م��ن خ��الًص��ا ي��رزق ل��م ال��ج��ود إذا

من انتقاًال أشد فإنها مطبوعة، غري ترد التي األفعال تغري مثل تغري ليس أرسطو:
الهبوب. الريح
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املتنبي:

ض��ده ط��ب��اع��ك ف��ي ش��يء ت��ك��لُّ��ف ت��غ��ي��ًرا ف��ع��ل��ت م��ف��ع��ول وأس��رع

مروءته. واتسعت مقدرته قرصت من الناس أتعب أرسطو:
املتنبي:

وج��ده ال��ن��ف��س ت��ش��ت��ه��ي ع��م��ا وق��ص��ر ه��م��ه زاد م��ن ال��ل��ه خ��ل��ق وأت��ع��ب

وقل ماله كثر ملن مال وال مجده، وعظم ماله قل من محنة الناس أعظم أرسطو:
مجده.

املتنبي:

م��ج��ده ق��ل ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي م��ال وال م��ال��ه ق��ل ل��م��ن ال��دن��ي��ا ف��ي م��ج��د ف��ال

الرذائل. ترك فضائله فلتكن الفضائل، عىل يقدر لم من أرسطو:
املتنبي:

وإج��م��ال إح��س��ان ال��ن��اس أك��ث��ر م��ن ب��ه ال��ق��ب��ي��ح تَ��ْرُك زم��ن ل��ف��ي إن��ا

جديد. يوم كل وهو يبىل، ال عمر الكتب يف الذكر تخليد أرسطو:
املتنبي:

أش��غ��ال ال��ع��ي��ش وف��ض��ول ف��ات��ه م��ا وح��اج��ت��ه ال��ث��ان��ي ع��م��ُرُه ال��ف��ت��ى ِذْك��ر

يفعل. فلم نفسه عن العجز يزيل أن عىل قدر من العجز أعجز أرسطو:
املتنبي:

ال��ت��م��ام ع��ل��ى ال��ق��ادري��ن ك��ن��ق��ص ش��ي��ئً��ا ال��ن��اس ع��ي��وب ف��ي أر ول��م

العاقل نكر فيها التي فالحاجة الجهالء، تمني ضد العقالء اصطبار أرسطو:
الجاهل. يحسده عليها
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املتنبي:

م��ح��س��ود م��ن��ه ب��اك أن��ا ب��م��ا أن��ي وأع��ج��ب��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا

األماني. عليه فاستولت الطمع ملكه ملن غنى ال أرسطو:
املتنبي:

ال��م��واع��ي��د وأم��وال��ي ال��غ��ن��ي أن��ا وي��ًدا خ��ازنً��ا م��ث��ٍر أروح أم��س��ي��ت

حال فهذه البقاء، أماكن يف النفس لدرك بقاء املوت ترى الرشيفة النفس أرسطو:
دركها. عن الخلق يعجز

املتنبي:

األل��م غ��اي��ة ت��راه ال��ن��ف��وس ف��ي��م��ا ل��ذت��ه��ا ك��ي��ف ن��ف��س��ي خ��ال��ق س��ب��ح��ان

مراده. بلوغ دون مات األماني، غذاؤه كان من أرسطو:
املتنبي:

ال��ن��ق��د م��ن ي��دي��ه ف��ي ع��م��ا وي��خ��دع ال��وع��د ب��ذي ال��زم��ان ه��ذا ي��ع��ل��ل��ن��ا

شفاءها. املوت كان بالجهل، النفس سقم كان إذا أرسطو:
املتنبي:

ش��ف��اك��ا م��ا أع��ل��ك م��ا ف��أق��ت��ُل ب��داء داء م��ن اس��ت��ش��ف��ي��ت إذا

العقل. صحة يف عجز كونه من بد ال ما كره أرسطو:
املتنبي:

ش��رب��ه م��ن ب��د ال م��ا ن��ع��اف ب��ال��ن��ا ف��م��ا ال��م��وت ب��ن��و ن��ح��ن

أماكنها؟ إىل رجوعها نعاف بالنا فما األيام، كرور من األرواح نوايس إننا أرسطو:
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املتنبي:

ك��س��ب��ه م��ن ه��نَّ زم��ان ع��ل��ى ب��أرواح��ن��ا أي��دي��ن��ا ت��ب��خ��ل

عنرصه إىل عائد هو عنرص وكل أرضية، والكثائف سماوية، اللطائف أرسطو:
األول.

املتنبي:

ت��رب��ة م��ن األج��س��اد وه��ذه ج��وه��ر م��ن األرواح ف��ه��ذه

املحدود. يف نقص الحد يف الزيادة أرسطو:
املتنبي:

ب��ازدي��ادي ان��ت��ق��اص��ي وق��ع ف��ق��د ال��ت��ن��اه��ي ف��ي ب��ع��ًدا ازددت م��ا م��ت��ى

العزم. صحة تدرك الحزم سهم بإنفاذ أرسطو:
املتنبي:

ب��ال��ح��زم ال��ح��زم ت��ض��ي��ي��ع��ه ألل��ح��ق��ه ت��رك��ه ي��ع��ود ل��و ح��ت��ى ال��ح��زم م��ع

يف ال الحقيقة يف كتالشيه العالم وإنشاء كأوائلها، الفلك حركات أواخر أرسطو:
الحس.

املتنبي:

ذاه��ب م��ث��ل ع��م��ره وب��اق��ي ي��زول ق��ل��ي��ل��ه��ا م��ث��ل ال��م��رء ح��ي��اة ك��ث��ي��ر

الدناءة. ذوي إعظام النفوس عىل ما أعظم أرسطو:
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واملتنبي أرسطوطاليس

املتنبي:

ك��ب��ر ب��ه ص��غ��ي��ر م��رء م��ن وأه��ون م��ن��ظ��ًرا أح��س��ن ال��ض��ر رأي��ت ف��إن��ي

وامللك. اليد من الغنى عدم من أشد النفس من الغنى عدم أرسطو:
املتنبي:

ال��م��آك��ل ت��غ��ث أن ب��غ��ثٍّ ول��ي��س ك��رام��ت��ي ت��غ��ث أن ع��ي��ش��ي غ��ث��اث��ة

بعض. إىل بعض شكوى السياسة من وليس معتل، كله الحيوان أرسطو:
املتنبي:

وال��رخ��م ال��غ��رب��ان إل��ى ال��ج��ري��ح ش��ك��وى ف��ت��ش��م��ت��ه خ��ل��ق إل��ى ي��وًم��ا ت��ش��ُك ال

درك عن الحس عمى والعشق حقائقها، يف يزيد األشياء عواقب يف النظر أرسطو:
الروية.

املتنبي:

ي��س��ب��ه ل��م أس��ب��اه ال��ذي ح��س��ن م��ن��ت��ه��ى ف��ي ال��ع��اش��ق ف��ك��ر ل��و

الحزن. موارد أول التوقي إفراط آخر أرسطو:
املتنبي:

ح��رب��ه ف��ي ال��م��ف��رط ك��غ��اي��ة س��ل��م��ه ف��ي ال��م��ف��رط وغ��اي��ة
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والعرشون التاسع الفصل

مفيدة1 وصايا

عرش: السابع القرن يف اإلنكليز قضاة كبري وكان أوالده، هيل متى الرس بها أوىص
يصيب ما أكثر ألن بالكالم؛ يتعلق فيما الوصايا هذه األعزاء أوالدي يا إليكم «كتبت

ا. رشٍّ أو كان خريًا الكالم، عن ناشئ رش أو خري من اإلنسان
إثم الكذب ألن باطل؛ أنه تظنون أو تعلمون وأنتم حق إنه يشء عن أبًدا تقولوا ال
حيث ألنه الناس؛ عىل وجناية بالباطل، ال بالحق ينطق لسانًا وهبنا الذي هللا لدى عظيم
يلحقه ألنه الكاذب؛ عىل رضر وهو املعامالت، يف أمن يكون ال للصدق حرمة تكون ال
ولو الكذب ومجانبة بالحق، النطق يستصعب فيصري نفسه، يف الخساسة وبيت بالعار
يكاد ال نفسه هو وأنه تصديقه، عن الناس يكف أن الكذاب ومصري موجب، له يكن لم

بالكذب. ينطق متى يعرف
إليه االقرتاب من الحذر عليكم يجب فكذلك الكذب، من الحذر عليكم يجب وكما

الوهم. أو الظن أو اإلشاعة إال عليه دليل ال شيئًا تثبتوا أن أو واملراوغة، كاإلبهام
لئال الغرباء؛ أمام أو منكم، أكرب هم من أمام سيما وال قليًال، كالمكم وليكن
كنتم التي والخربة، والحكمة املعرفة فوائد من أنفسكم وتحرموا جهلكم، تظهروا

الفارغ. بكالمكم تُسكتوهم لم لو منهم تكسبونها
بالصياح. ال بالحجة، الخصم أفحموا بل تغلظوا، وال الكالم يف تصخبوا ال

الفهم، غاية تبلغوا لكي النهاية إىل يقوله ما اسمعوا بل املتكلم، تقاطعوا ال
اإلجابة. وتحسنوا

املقتطف). عن (نقًال ورتبات الدكتور املرحوم بقلم 1



والغرب الرشق أمثال

تريدون ما معنى وزنوا خطريًا، املوضوع كان إذا سيما وال تتكلموا، أن قبل تأملوا
ملقتىض مطابقة املراد عىل دالة تكون حتى استعمالها؛ تقصدون التي والعبارات قوله
أو الكالم، يف رشعوا متى إال يفتكرون ال الذين فإن السامع، تؤذي أن غري من الحال

األمور. عواقب يف يتبرصون ال الذين الطائشون هم يتفكرون؛ ثم يتكلمون الذين
والرياضيات، والتاريخ كالزراعة فن أو علم بمعرفة ممتاًزا جليسكم كان إذا
اكتبوه، أو ذاكرتكم يف واحفظوه يقوله، ملا وانتبهوا األمر، ذلك يف الحديث إىل فسوقوه
يف به تنتفعون ما واكتسبتم تحادثونهم، ممن عظيمة فائدة جمعتم ذلك فعلتم فإذا

كثرية. أحوال
محادثتهم يف حذرين فكونوا والطيش، الخفة سمات عليهم جماعة بني كنتم إذا

ضاللهم. يف تماثلوهم ال لكي ومعاملتهم؛
فال غريبة، قصًصا يقص والرصانة الصدق فيه تعرفون ال أحًدا سمعتم إذا
إىل تبادروا فال األخصاء، معارفكم من يكن لم إذا ولكن وإذاعتها، تصديقها إىل ترسعوا
بالفظاظة ال واألدب، بالحشمة ذلك فافعلوا رأيكم، إظهار إىل اضطررتم وإذا معارضته،

التصديق. رسعة عىل مالمتكم وعن أحد إغاظة عن فتتنزهوا والخشونة،
الشهرة، من يشء عىل لستم أنكم عىل دليل ذلك فإن أنفسكم، تمدحوا أن احذروا

أجمع. الناس عن مكروه قبيح النفس ومدح
يقني عىل كنتم إذا إال أحًدا تغتابوا وال سبيًال، ذلك إىل استطعتم ما الغائب امدحوا

منه. الغري سالمة أو إصالحه به يُرجى أنه أو اللوم، يستحق أنه
واللجاج. والسب والشتائم األقسام عن ابعدوا

تحسبونه بما منكم تظاهًرا أو تشويه أو فيه ِلَعيٍب بأحٍد والسخرية الهزء اتقوا
يعض ومن به، يُهزأ بالناس يهزأ من اإلنكليز»: أمثال «ومن كذلك، هو وليس ذكاءً

يُعض.
السوء وقول الصداقة، يكسب الخري قول فإن والحقد، والتهديد املذمة كالم احذروا
ذلك كان إذا سيما وال األصدقاء، من أمكن ما اصطناع الحزم ومن العداوة، يجلب

للمتكلم. منه فائدة ال سوء بكالم عدوٍّا لكم وا تصريِّ أن الحمق ومن الطيب. بالكالم
املذنب، من أكرب إليه املذنب كان وإذا توبخوه، أن يجوز فقد أحد إليكم أذنب إذا
منه يحصل فال وإال رشاسة، وال مذمة بال يكون أن يجب أنه غري واجب، فالتوبيخ
اللوم ويحق الذنب، يصلح وال املذنب، يسخط بل املقصودة، والفائدة املطلوب الغرض

الالئم. عىل
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مفيدة وصايا

تسخطوا، أن ال عليه، تشفقوا أن فاألوىل الكالم، يف إليكم وأساء أحد غضب إذا
إىل به يؤدي وهو الغضوب من االنتقام يف أبلغ اللني الجواب أو الصمت لتجدون وإنكم

أليًما. وقصاًصا له صارًما توبيًخا يكون أو غضبه، عن الرجوع
الباطلة األفكار تربي البطالة ألن املفيدة؛ باألعمال تشتغلوا أن أخريًا وأوصيكم
الخدم تعاملوا وال الجميع، وأكرموا وتوددوا، تلطفوا والسرية. القلب تفسد التي الخبيثة

والفظاظة.» بالقساوة
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الثالثون الفصل

هوتبالبنه1 فتاح وصايا

ال ألنه منهم؛ وتعلم العلماء، تحادث كما الجهالء حادث بل تفتخر، فال عامًلا كنت إذا
بارًعا. كان ولو اإلنسان، يستفيده ملا حد

كان ولو إليه، فأصِغ حكمة، منك وأوفر الخلق حسن وهو يتكلم أحًدا سمعت إذا
الكالم. يف تعارضه وال الرأي، يف لك مخالًفا

ثناء واكسب خريًا قل بل بالسوء، قال إذا تصمت فال أمثالك، من املتكلم كان إذا
السامعني.

ال نفسه، من يخجل دعه بل بحقارته، تهزأ فال منزلة، دونك املتكلم كان إذا
حقريًا. عقًال ربكت إذا عليك عار عليه، تغضب وال تفتخر، لكي تطارحه

فإن عيب، بال عملك ليكون كريًما؛ أبًدا فكن الجمهور، ألمور مدبًرا رئيًسا كنت إذا
يُعاقب؛ املعتدي الكون. خلق منذ أبًدا يُغلب ولم مستقيم، برصاط يقيض عظيم الحق

ذلك. عىل يعاقبك هللا ألن الناس؛ بني الرعبة تلق ال حدوًدا، للعدل ألن
بتحريف العداوة تثري أن إياك بُلِّغت، كما فبلِّغ أمري، إىل أمري من رسوًال كنت إذا

الناس. تكرهه كالًما تنقل وال الحق، تتجاوز ال الكالم،
وجيًها صار حقريًا رجًال عرفت وإذا عاقًال، رجًال فاخدم وضيعة منزلة ذا كنت إذا
نفسه، من يأتي ال الغنى إليه. صار قد فيما أكرمه بل أمره، من علمت ملا تحتقره فال
يعاقب الذي هللا توفيق من ذلك كان وجمع، املرء جاهد وإذا بالجد، يُحَرز ما هو بل

املتكاسل.

املقتطف). عن (نقًال ورتبات يوحنا الدكتور املرحوم بقلم 1



والغرب الرشق أمثال

وألم عظيًما، كان ولو يحزن قد الوالد ألن حسوًدا؛ يكون أن له أوالد ال ملن ليس
هللا. من مقدور نصيب إنسان لكل غريها. من أكثر الهم من األوالد

ماًال كسبت وإذا أُمرت، مما أكثر تعمل وال قلبك، إليه يرتاح فيما كله زمانك رس
مهموم. والقلب املال من فائدة ال ألنه سبيله؛ يف فأنفقه

مسيبًا كان إذا ولكن عليه، فُجد فيها، مثاًال له كنت وقد صالحة سرية ابنك سار إذا
إىل يسوقونه الذين هم ألنهم األرشار؛ معارشة عن واحجزه بْه فأدِّ سفيًها، عنيًفا عاصيًا

الرش. سبل
لتكون وآخره، القلب يطلبه ما أول املحبة ألن محبتهم؛ فاكتسب الناس عارشت إذا

لنفسه. عدو وهو فمكروه، لشهواته الطائع وأما تتكلم، لم ولو حسنة سمعتك
لئال بالعطايا عليهم ترسف وال به، تأمرهم بما الناس فألزم رئيًسا كنت إذا

والتواني. والصغار الذل إىل ذلك يحملهم
كالمه يف يتلجلج تدعه وال املستجري، شكوى سماعك عند فتلطف رئيًسا كنت إذا

مظلوًما. كان إذا وأنصفه خوف، بال يتكلم أن مره بل لك،
أهلكت قد ألنها النساء؛ معارشة فاحذر إليه، ترتدد بيت يف الصداقة دوام رمت إذا
الفاجر يجانبون والناس باملوت، يأتي قد رش وهي كالحلم، عابرة لذة ألجل األلوف

الزاني.
لقريبك. ما تشتِه وال الطمع، واحذر ألحد، ا رشٍّ تضمر ال

رشًسا تكن ال الحياة، يف دمت ما واُرسْرها زوجتك وأحبب واكفهم، عيالك ُعل
مما خدامك أشبع تريده. هي ما وأعطها القساوة، من أكثر فيها تعمل الليونة ألن لها؛

بائسون. خدمة يسكنه الذي البيت يف سالم ال ألنه عندك؛
إىل وجهك احِن بل تسمعه، فال إليك نُقل وإذا إليه، تُصِغ وال النم، كالم تنقل ال

املتكلم. يُزَجر لكي األرض
يحجك لئال يشء كل يف تتكلم أن الحمق ومن الكالم، كثرة من خري الصمت

خصمك.
يرتفع ال واللطف. العلم من بل منزلتك، من ال الكرامة فاطلب وجيًها كنت إذا
وال بالغضب، تجب وال نفسك، اضبط املتكلم. تقاطع ال ولكن تحكَّم تتضع. لئال قلبك
كل يقيض من فيحبك. عدوك سالم الحزين. عىل تثقل وال يكرهك، لئال املشغول تشغل
من والحكيم عياله، يكفي ال باملالهي يقضيه ومن سعيًدا، يكون ال الحساب يف نهاره
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البنه هوتب فتاح وصايا

منك ُطلب وإذا منهما، لفريق تتحامل فال للمصالحة رسوًال ذهبت إذا فيهما. يعدل
فاستقم. الحكم

كان. قد بما تذكره وال فجانبه يشكرك، ولم أحد إىل أحسنت إذا
العلم وحزت فقريًا، كنت أن بعد غنيٍّا ورصت حقريًا، كنت أن بعد عظيًما رصت إذا
عىل وكيًال رصت أنك اذكر بل تفتخر، فال الرشف؛ مراتب يف وارتقيت املفيدة، باألمور

نلت. ما نالوا من آخر لست وأنك هللا، خوَّلك ما
جربه. بل قرينه، تسل فال أحد، ُخلق تعرف أن شئت إذا

منها. يخرج الخزانة يدخل ما فإن حيٍّا، دمت ما الوجه طلق كن
بعد املرء به يذكر ما ألن ترافقه؛ فال لنفسه، سوءًا يجلب الخصام يسبب من

الحماقة. من املودة بدل الخصام واملعروف. الحسنات أعمال هو إنما موته،
يُِطْع من والسوء. بالرب األمارة هي والنفس املعصية، ويكره بالطاعة، هللا يأمر إنما
مذموم، ضال فهو كاملرض، والنافع كالجهل، العلم فعنده العايص األحمق وأما يَُطْع.

الباليا. كثري ُمجتَنَب،
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والثالثون الحادي الفصل

إياك1
عامة نواٍه

حفظها. يجب كرامة لهم فإن الناس، أمام خادميك أو أبناءك توبِّخ أن إياك (١)
ضيف عليها مائدة إىل تجلسهم أن وإياك مجلس، يف األطفال تحرض أن إياك (٢)

الضيوف. من
دونك هو ملن فإن أمرت، إذا والسلطة األمر صيغة لكالمك يكون أن إياك (٣)
تبلغها ال طاعة لهجته من خففت إذا بقولك منهم لتنال وإنك مراعاته، يجب إحساًسا

بالرضا. ممزوجة يومئذ تكون ألنها ذلك؛ بغري
خادميك أخالق عن لهم تذكر أو لهم، منزلك أحوال بذكر الناس تشغل أن إياك (٤)

اإلطالق. عىل منزليٍّا أمًرا لهم تشُك وال شيئًا،
وال املجالس، يف نفسيكما عن تتكلما أن الزوجة أيتها وإياِك الزوج أيها إياك (٥)

شذوذ. أو عيب من فيه ما إىل الناس يلفت وال أمًرا، صاحبه عىل أحدكما يالحْظ
وإياك أهلها، إىل النميمة أو الغيبة تبلغ أو واملعرة، السوء أحاديث تذكر أن إياك (٦)
السماحة نفسك عوِّد بل ومزحة، لك سخرية تجعلهم أو نابك، عن للناس تكرش أن

الطبع. وخشونة الغلظة ال واللطف

رمزي. أفندي إبراهيم تعريب «إياك» كتاب عن نقًال 1



والغرب الرشق أمثال

إغاظة إىل امليل أن واعلم يُحتمل، ال أذًى ذلك يف فإن غياًظا، تكون أن إياك (٧)
الفؤاد. رعونة عىل إال يدل ال الكالب أو القطط أو األطفال
نفسك. شأن وتعيل أشياءهم الناس تبخس أن إياك (٨)

قبح عىل دليًال ذلك يف فإن مهنة، يف لك رصيًفا تذم أو أمًرا تزدري أن إياك (٩)
الهمة. وقلة الذوق

فاحرتس كتابًا استعرت وإذا عجل، عىل لصاحبه ترده ال كتابًا تستعري أن إياك (١٠)
الكتاب اقرأ تُبَقعها. أو هوامشها عىل تكتب وال صحائفه، تطِو وال كعوبه، تثِن ال عليه:

إهانته. ينبغي ال صاحب بمثابة لديك يكون أن واحرص
أالَّ يرجون أعصاب لهم جريانًا لك فإن الطرب، آالت عىل اللعب يف تفرط إياك (١١)
إذا إال الغري حرضة يف اآلالت عىل تعزف أالَّ استطعت وإذا التوقيع، بأثر تأثرها يدوم

عمًال. بامتناعك تحسن فإنك بفنونها؛ عامًلا كنت
وال تتهيج ال يشء، كل يف التأكيد إىل مياًال تكون أو أنانية، ذا تكون أن إياك (١٢)
الطبع؛ كدر تكن وال العبوسة، كثري الصمت كثري تكن ال خطأ. وجدت إذا تزيِّد وال ترغ
أو لجريانك تكون أن وإياك والسالم، الصفو حرمها كدر فرد العائلة يف ُوجد إذا فإنه

شقوة. عائلتك
فعلته. خري بعمل تتحدث أن إياك (١٣)

طويلة آفة من املسئول وبني بينك بما ظنك له يدفعك أن سؤًال طلبت إذا إياك (١٤)
الكلفة. أثر مبحث معرفة أو

فإن منك؛ الناس أقرب كان ولو حتى غريك، باسم ورد خطابًا تفض أن إياك (١٥)
كان. مهما الغري شعور حفظ تقيض اللياقة

من إن له: تقول قد بعائلته، خاص شأن يف لغريك نصيحة بإبداء تتعجل إياك (١٦)
وأمرك. ودبر فاقتصد وهناء، صفو عيشة يعيش أن جدير الدخل هذا له مثلك كان
إذن فاألمر األمور، بوقائع الجهل عىل الغالب يف مبنية نصيحة ولكنها النصيحة، تبغي

الخاصة. الغري شئون يف تداخل
بيشء اإلتيان أو الرقبة عن الكتف أو الرأس شعر إرخاء يف أن تظن أن إياك (١٧)

واألدب. الشعر أهل من أنك أو فني، ذوق عىل دليًال للعادة مخالف
به تلمح أو هجر، بكالم تنطق أن لك مرخص سنك كرب أن تزعم أن إياك (١٨)
جد كلما ويرقى ينمو أن بالعقل جدير أنه إال سنٍّا، دونك كان من يحرج فإنه تلميًحا،

بصاحبه. العمر
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أن اعلم كرامتهم، ومس الغري إهانة بذلك تستحل جد» «رجل أنك تدعي إياك (١٩)
الناس. عىل يخفى ال عظيًما فرًقا والوقاحة الجد بني

فال الجواب، يف تردًدا تسأله ممن وجدت وإذا السؤال، كثري تكون أن إياك (٢٠)
ذكرها. يلذ ال أمور أو أليمة ذكرى خشية اإلجابة يف تردده كان فربما ترهقه،

عليك ينطبق أالَّ يجوز الخطاب، هذا يف «إياك» عنه تنهاك بما تنتهي أالَّ إياك (٢١)
كلها؟ سجاياه تريض الذي ذا من ولكن فيه، جاء ما أكثر

ملن أذًى ذلك يف فإن الحضور، يف تتأخر أن وليمة إىل مدعوٍّا كنت إذا إياك (٢٢)
ذاتها. للوليمة تلًفا فيه أن كما الضيوف، من ولغريك أضافك

ويخل العائيل األنس يفقد فإنه منزلك، يف الطعام مواعيد عن تتأخر أن إياك (٢٣)
النظام.

وإياك مقاًما، أو سنٍّا منك أكرب هم من يجلس أن قبل املائدة إىل تجلس أن إياك (٢٤)
إليها. مدعويه الوليمة صاحب يدُع لم ما مائدة إىل تقوم أن

عليها تنحني أن وإياك كبريًا، بعًدا عنها بعيًدا املائدة إىل جلوسك يكون أن إياك (٢٥)
األحدب. انحناء

يف ساقيك عىل تنرشها أو األطفال، تفعل كما رقبتك يف اليد فوطة تعلق أن إياك (٢٦)
ركبتيك. عىل مدالة اجعلها جلوسك،
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