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االخــــــالق

ِه ، وأعىل أخالقه نسيان ما ُأِسَّ إليه أدنى أخالق الرشيف كتامن ِسِّ
إذا تشاكلت األخالق و اقرتبت.. دنت املسافة بني العجم و العرب

إذا عدم الفتى خلقا مجيال                            يسود به ، فال ُخـلق اجلامل
َأرى األَجداَد َتغِلُبها َكثريًا                             َعىل األَوالِد َأخالُق الِلئاِم
ُأَسٌ إن كنت حممودًا عىل خلٍق                      وال أس بأين امللك حممود
ما يصنع الرأس بالتيجان يعقدها               وإنام هو بعد املوت جلمود
حافْظ عىل اخللِق اجلميِل وُمْربه                   ما باجلميِل وبالقبيِح َخفاُء
خالئق فينا من أبينا وجدنا         كذلك طيب الفرع ينمي عىل األصل
شامئل وهبجة موموقة                               واحلسن باألخالق ثم اخِلَلق
م النفَس باألخالِق َتْسَتِقِم صالُح أمِرَك لألخالِق مرجُعه              فقوِّ
فأدب النفس واستكمل فضائلها        فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان

ـافِـالِت َفَكْيـَف َتُظـنُّ بِـاألَْبنَـاِء َخْيـرًا  إَِذا َنَشـُأوا بُِحْضـِن السَّ
ـاَل َفَلـْم َأِجـِد األَْخـالَق إاِلَّ َتَلُّقـًا  َوَلـْم َأِجـِد األَْفَضـاَل إاِلَّ َتَفضُّ
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َيِضلُّ هِبا اهلادي َوَيفى هِبا الُرشُد َكَذلَِك َأخالُق النِساِء َوُربَّام   
ال مروءة لكذوب ، وال َوَرَع لَِسيِّىِء اخللق

ِهـَي األَْخـالُق َتنُْبـُت َكالنََّبـاِت   إَِذا ُسـِقَيـْت بَِمـاِء امَلْكـُرَمـاِت
هي األعراق باألخالق تنمو ... بقدر أصوهلا تزكو الفروع

واحذر مساوئ أخالق ُتشاُن هبا * وأسوأ السوء سوء اخللق والَبَخِل
َوإَِذا ُأِصيـَب الَقـْوُم فِـي َأْخـالِقِهْم    َفَأِقـْم َعَلْيِهـْم َمـْأَتـًا َوَعـِويـاَل

ـُم األَْرَزاِق َوإَِذا ُرِزْقـَت َخِليَقـًة َمـْحُمـوَدًة  َفَقـْد اْصَطَفـاَك ُمَقسِّ
ـُر ـُل ِف الـَوَرى َوُيَوقَّ وامَلْرُء بِاألَْخـالِق َيْسُمـوا ِذْكـُره       ُ   وهِبَا ُيَفضَّ
ها ف مرتع وخِم والنفُس من خرِيها ف خرِي عافيٍة      والنفُس من َشِّ

وكم من فتى أزرى به سوء ُخُلقه * فأصبح مذمومًا قليل املحامِد
َولِلنَفِس َأخالٌق َتُدلُّ َعىل الَفتى  َأكاَن َسخاًء ما َأتى َأم َتساِخيا

ين ذْكُر املروءِة والندى                            بني الشامئِل هزَة املشتاِق وَيُزُّ
إنام األمم األخالق ما بقيت *** فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا

ياطبني السفيه بكل قبح                                    فأكره أن أكون له جميبا
يزيد سفاهة فأزيد حلمـا                                كعود زاده اإلحراق طيبا
إذا املرء أعيته املروءة ناشئا                    فمطلبها - كهال - عليه شديد
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ومهام تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خاهلا تفى عىل الناس تعلم
أال ، إنَّ أخالَق الرجاِل َو إْن نمْت فأربعة ٌ منها تفوُق عىل الكلَّ :

، َوِحْلٌم باَِل ُذلِّ ، َوَصْفٌح باَِل َأذى ً َوُجوٌد باَِل َمنٍّ َوَقاٌر باَِل ِكْبٍ
ُه َجنَى النَّْحِل َمْزوجا بامِء َغاَمِم أٌخ َطاِهُر األَْخالِق َعْذٌب َكَأنَّ

ة َ إِْخاَلٍص َوَرْعَي ِذَماِم يزيد عىل األيام فضل موده َوِشدَّ

َفال َخلَق ِمن َدعوى امَلكاِرِم ف ِحلِّ ُه    رٌي ُيَقلُِّب َكفَّ َوما داَم ِدلَّ
أنا ذلك البدّوي.. عريض أّمة ومكارم األخالق وشُم جبيني

غنيت والنريان تعصف ف دمي عصف اليقني بداجيات ظنون
ْت . . . . فأخالُقه طِْبقًا هلا تتغرُي َ إِذا بيئُة اإِلنساِن يومًا تغريَّ

َوُهنَّ َلُه ِشٌب ُوروَد امَلشاِرِب َفَلم َيبَق َخلٌق َل َيِردَن فِناَئُه    
َعَليَك َصالُة َربَِّك َوالَسالُم َوُأعطيَت الَّذي َل ُيعَط َخلٌق    
ٌق ما مَجَّعا ُمفني النُفوِس ُمَفرِّ ُه     َنفٌس هَلا ُخُلُق الَزماِن أِلَنَّ
َأو َكيَف ِشئَت َفام َخلٌق ُيدانيكا َفُكن َكام َأنَت يا َمن ال َشبيَه َلُه   
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َوما هَلا ِخَلٌق ِمنها َوال ِشَيُم تي ِكدَت الَعُدوَّ هِبا     ِمَن اجِلياِد الَّ
ف َمكاٍن َأعراُبُه َأكراُده َأفَصَح الناِس َطّرًا    
َوكاَن َأحَسَن ماف األَحَسِن الِشَيُم ِهِم     َفكاَن َأحَسَن َخلِق اللَِ ُكلِّ
َأو عاَش عاَش باِل َخلٍق َوخلُل إِن ماَت ماَت باِل َفقٍد َوال َأَسٍف   

الشكــــــر

شكر اإلله بطول الثناِء وشكر الوالة بصدق الوالِء
وشكر النظري بحسن اجلزاِء وشكر الدينء بحسن العطاِء
 أوليتني نعاًم أبوح بشكرها وكفيتني كل األمور بأسها

  فألشكرّنك ما حييت وإن أمت فلتشكرّنك أعظمي ف قبها
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صلة الرحم

وحسبك من ذّل وسوء صنعٍة معاداة القربى وإن قيل قاطُع
ولكن أواسيه وأنسى ذنبه لرتجعه يومًا إيّل الرواجُع

 وال يستوي ف احلكم عبدان: واصٌل وعبد ألرحام القرابة قاطع  

بّر الوالدين

ألمك حق عليك كبرُي كثريك يا هذا لديه يسرُي 
فكم ليلٍة باتت بثقلك تشتكي هلا من جواها أّنٌةٌ وزفرُي 

وف الوضع ال تدري عليها مشقٌة فمن ُغصٍص منها الفؤاد يطرُي
وكم غسلت عنك األذى بيمينها وما حجرها إال لديك سيُر

وتفديَك ما تشتكيه بنفسها ومن ثديا شب لديك نمرُي
وكم مرٍة جاعت وأعطتك قوهتا حنانًا واشفاقًا وأنت صغرُي 

فضيعتها ملا أسنّت جهالًة وطال عليك األمر وهو قصرُي
فآهًا لذي عقٍل ويتبع اهلوى وآهًا ألعمى القلب وهو بصرُي 

فدونك فارغب ف عميم دعائها فأنت ملا تدعو إليه فقرُي
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األمانــــة

واذا اؤتنت عىل األمانة فارعها ان الكريم عىل األمانة راِع
من خان مان ) كذب(، ومن مان هان، وتبأ من االحسان

الرفــــق 

من يستعن بالرفق ف أمره يستخرج احلية من وكرها
ورافق الرفق ف كل األمور فلم يندم رفيٌق ول يذمه انساُن
وال يغرّنك حظٌّ جره ُخرٌق فاخلُرُق هدٌم ورفق املرء بنياُن

القناعـــة

رأيت القناعة رأس الغنِى   فرصت بأذياهلا متمسـك
فال ذا يراين علـى بابـه   وال ذا يراين به منهمـك

فرصت غنيًا بـال درهـٍم    أمر عىل الناس شبه امللك
أفادتني القناعة كل عز وأي غنى أعز من القناعة
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فصريها لنفسك رأس مال وصري بعدها التقوى بضاعة
اقنع بأيرس رزق أنت نائله واحذر وال تتعرض للزيادات 
فام صفا البحر إال وهو منتقص وال تعكر إال ف الزيادات

ا أمطري لؤلؤًاجباَل سنديـ ـَب            َوفِييض آباَر تكروَر تِْبَ
ا َأَنا إْن ِعْشُت َلْسُت أْعَدُم ُقوتًا           َوإذا مّت َلْسُت أْعَدُم َقْبَ
ة َ ُكْفَرا ُة امللوِك ونفســـــي            َنْفُس ُحرٍّ َتَرى امْلََذلَّ مهتي مهَّ
وإذا ما قنعُت بالقوِت عمري               َفِلاَمَذا أزوُر َزْيدًا َوَعْمَرا

العفــــــو

وما قتل األحرار كالعفو عنهم ومن لك باحلر أن حيفظ اليدا
اذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تردا

فوضع الندى ف موضع السيف بالعال مرضُّ كوضع السيف ف 
موضع الندى

ذا ماالذنب واىف بإعتذار فقابلة بعفٍو وابتسام 
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إدراك العلم

ال يدرك احلكمة من عمره                 يكدح ف مصلحة األهــل
وال ينــال العلم إال فتى                     خال من األفكار والشغـل
لو أن لقامن احلكيم الذي                   سارت به الركبان بالفضل
ُبيل بفقر وعـيـال ملـا                           فرق بني التبن والبقـــل

المــــروءة

وما املرء إال حيث جيعل نفسه فكن طالبًا ف الناس أعىل املراتب
واذا كانت النفوس كبار تعبت ف مرادها األجسام

وقيل املروءة أن ال تعمل عمال ً ف الرس تستحي منه ف العالنية

العفــــــة

إن القناعة والعفاف  ليغنيان عن الغنى
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فإذا صبت عن املنى فاشكر فقد نلت املنى
وا تِعفَّ نساؤكم ف املحرمِ         وجتنَُّبوا ما ال يليُق بمسلِم ِعفُّ
نا َديٌن إذا أقرضًته       كان الوفا ِمن أهِل بيتِك فاعلِم إنَّ الزِّ
ِم يا هاتًكا ُحرَم الرجاِل وقاطًعا          ُسبَل املودِة عشَت غرَي ُمكرَّ
ا ِمن ُساللِة ماجدٍ     ما كنَت هتَّاًكا حلرمِة ُمسلِم لو كنَت حرًّ
من يزِن ُيزَن به ولو بجداِره               إن كنَت يا هذا لبيًبا فافهِم 

وقال معن بن أوس:

ي لريبةٍ                 وال محلتني نحَو فاحشٍة رجيل لعمُرَك ما أهويُت كفِّ
ني رأيي عليها وال عقيل وال قادين سمعي وال برصي هلا      وال دلَّ
ِمن الدهر إال قد أصابْت فًتى قبيل وأعلُم أين ل ُتصبني مصيبٌة  
ولست بامٍش ما حييُت بمنكرٍ     ِمن األمِر ال يسَعى إىل مثِله مثيل
وال ُمْؤثًرا نفيس عىل ذي قرابٍة        وُأوثُر ضيفي ما أقام عىل أهيل)2(

وقال آخر:

وال تبِغ الفضوَل ِمن الكفاِف تقنَّع بالكفاِف تعْش رخيا  
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ففي خبِز القفاِر بغرِي ُأْدٍم       وف ماِء الِقراِح غنًي وكاِف
وف الثوب املرقَّع ما ُيغطَّى      به ِمن كلِّ ُعرٍي وانكشـاِف
ُن بالعفاِف  )3( ٍن باملرِء زيٌن                  وأزينُه التزيُّ وكلُّ تزيُّ

وقال آخر:

يِن فإنَّ ذلك نقٌص منك ف الدِّ ال تضعنَّ ملخلوٍق عىل طمٍع  
اك ِمن طنِي إال بإذِن الذي سوَّ لن يقدَر العبُد أن يعطَيك َخْردلةً 
يِن وكن عفيًفا وعظِّْم ُحرمَة الدِّ فال تصاحْب غنيًّا تستعزُّ به  
فإنَّ رزَقك بنَي الكاِف والنُّوِن واسرتزِق اللَ مَّا ف خزائنِه  

المشـــورة

الرأي كالليل مسوّد جانبه والليل ال ينجيل إال بإصباِح
فاضمم مصابيح آراء الرجال إىل مصباح رأيك تزدد ضوء مصباِح

شاور سواك إذا نلبتك نائبة يومًا وان كنت من أهل املشوراِت
فالعني تنظر منها ما دنا ونأى وال ترى نفسها إىل بمرآِة
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الروية والتؤدة

استأِن تظفر ف أمورك كلها واذا عزمت عىل اهلدى فتوكِل
من ل يتئد ف كل أمر تطاه التدارك واملنال

تأّن وال تضق لألمر ذرعًا فكم بالنجح يظفر من تأنى

االتحاد والتعاون

إن القداح اذا اجتمعن فرامها بالكرس ذو حنق)شدة وصعوبة( 
وبطش أّيِد ) شديد(

عّزت ول ُتكرس وان هي بددت فاهلون والتكسري للمتبدِد
تأبى الرماح اذا اجتمعن تكرسًا واذا افرتقن تكرست آحادا

اعر: قال الشَّ

لوال التَّعاوُن بنَي النَّاِس ما شفْت  نفٌس وال ازدهرْت أرٌض بعمراِن  
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وقال شوقي 

جاَل وتبدُع األشياَء ٌة ُعلويٌة             تبني الرِّ إنَّ التَّعاون قوَّ

وقال آخر:

لعمُرك ما مال الفتى بذخريةٍ        ولكن إخواَن الثِّقاِت الذخائُر

وقال آخر:

فتك الشدائُد  وخرُي أٍخ ما عرَّ ُفك اإلخواُن كلٌّ بنفِسه   ُيعرِّ

وقال آخر:

ماُن وأقُعُد ُأِعني أخي أو صاحبي ف بالِئه           أقوُم إذا عضَّ الزَّ
ًة وهو مفرُد وَمن يفرِد اإلخواَن فيام ينوهُبم           َتـنُـْبه الليايل مرَّ
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وقال حافظ إبراهيم:

لوال التَّعاوُن ل تنظْر له أثَرا  ال تعجبنَّ مللٍك َعزَّ جانُبه  

وقال آخر:

 أخاك أخاك إنَّ َمن ال أًخا له                    كساٍع إىل اهليجا بغرِي سالِح 
وإنَّ ابَن عمِّ املرِء - فاعلْم -جناُحه     وهل ينهُض البازي بغرِي جناِح 

وهلل درُّ القائل:

قوا آحاَدا كونوا مجيًعا يا َبنيَّ إذا اعرَتى                 َخطٌب وال تتفرَّ
ت أفراَدا ا   وإذا افرتقن تكرسَّ ً تأبى الِقداُح إذا اجتمعن تكرسُّ

وقال آخر:

النَّاُس للنَّاِس ِمن َبدٍو وحارضٍة         بعٌض لبعٍض وإن ل يشعروا خدُم 
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وقال آخر:

قاِب رقاُب القوِم خفَّ عىل الرِّ عته   إذا العبُء الثَّقيُل توزَّ

وقال آخر:

رشدَت فال غرٌم عليك وال َخْذُل وإن قام منهم قائٌم قال قاعٌد  

وقال آخر:

لنا وأمرُي القوِم للقوِم خادُم لنا األموَر تبيَّنْت   إذا ما تأمَّ

وقال آخر:

َط  فِينا ناُب آَخَر ُمْقَرِم  َتَمَّ إذا سيٌِّد منَّا َذَرا َحدُّ نابِه  
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عراء: وقال أحد الشُّ

ْنيا صديٌق مساعُد ومهِّي ِمن الدُّ مهوُم رجاٍل ف أموٍر كثريٍة  
وُح واحُد  فجساممها جسامن والرُّ نكوُن كروٍح بنَي جسمني ُقسمْت 

وقال آخر:

ف حريٍة بني اجلبال إينِّ رأيُت نملًة  
مال وحَدها فوق الرِّ ل تستطْع محَل الطَّعاِم  
تعينُها فاحلمُل مال نادت عىل أخٍت هلا  
را قواًل ُيَقال تذكَّ ل يستطيعا محَله  
فاخلري يأيت بالوصال تعاونوا مجيعكم  
جاءوا مجيًعا باحلبال نادت عىل إخواِنا  
ل يعرفوا شيًئا حمال وا مًعا طعاَمهم   جرُّ
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وقال حافظ إبراهيم:

اِم تضطرُب باتت هلا راسياُت الشَّ ت بوادي النِّيِل نازلٌة   إذا ألـمَّ
أجابه ف ذرا لبنان منتحُب وإن دعا ف ثرى األهرام ذو ألٍ  

تصافحْت منهام األمواُه والعشُب  لو أخلص النِّيُل واألردُن ودَّمها 

وقال آخر:

ال ميش للكفِّ بل تيش به القدُم وكلُّ عضٍو ألمٍر ما يامرُسه  

وقال أحمد محرم:

ٌة ونجاُح فإذا التَّعاوُن قوَّ وبلوُت أسباَب احلياِة وقسُتها 

وقال آيًضا:

ائعينا   َعفت آثاُرهم ف الضَّ وإن ضاع التَّعاوُن ف أناٍس  
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الُحلــــــم

واستشعر احللم ف كل األمور وال ترسع ببادرٍة يومًا إىل رجِل
وإن ُبليت بشخص ال خالق له فكن كأنك ل تسمع ول يقٍل
وللكف عن شتم اللئيم تكرمًا أرض له من شتمه حني يشتم

الصـــــدق

وما يشء اذا فكرت فيه بأذهب للمروءة واجلامٍل
من الكذب الذي الخري فيه وأبعد بالبهاء من الرجاٍل
عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيٍد

وابٍغ رضا املوىل فأغبى الورى من أسخط املوىل وأرىض العبيٍد

الحيــــــاء

وُربَّ قبيحة ماحال بيني وبني ركوهبا إال احلياُء
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فكان هو الدواء هلا ولكن اذا ذهب احلياء فال دواُء
اذا ل تصن ٍعرضًا ول تش خالقًا وتستحي خملوقًا فام شئت فاصنٍع

واُضــع  التَّ

وأقبح يشء أن يرى املرء نفسه رفيعًا وعند العاملني وضيُع

قال الشاعر:

فكم حتتها قوٌم هم منك أرفُع وال تِش فوق األرِض إالَّ تواضًعا 
فكم مات ِمن قوٍم هم منك أوضُع  فإن كنَت ف عزٍّ وخرٍي ومنعةٍ 

وقال موسى بن علي بن موسى:

عىل صفحاِت املاِء وهو رفيُع تواضْع تكْن كالنَّجِم الح لناظرٍ 
إىل طبقاِت اجلوِّ وهو وضيُع   خاِن يعلو بنفِسه   وال تُك كالدُّ
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وقال آخر:

تواضْع إذا ما نلَت ف النَّاِس رفعًة             فإنَّ رفيَع القوِم َمن يتواضُع 

وقال آخر:

وكَفى بملتمِس العلوِّ سفااًل   وكفى بملتمِس التَّواُضِع رفعًة  

وقال المرادي:

جاللُة قدٍر ف مخوِل تواضِع   وأحسُن مقروَننْيِ ف عنِي ناظٍر  

وقال آخر:

وبه التَِّقيُّ إىل املعايل يرتقي إنَّ التَّواُضَع ِمن خصاِل املتَّقي  
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الصبــــــر

ولُربٌّ نازلٍة يضيق هبا الفتى ذرعًا وعند الل منها املخرُج
ضاقت فلام استحكمت حلقاهتا ُفرجت وكان يظنها ال ُتفرُج

اصب ففي الصب خرٌي لو علمت به لكنت باركت شكرًا صاحب النعم
واعلم بأنك إن ل تصطب كرمًا صبت قهرًا عىل ما ُخطَّ بالقلِم

االقتصاد

أنفق بقدٍر ما استفدت وال ترسف وعش فيه عيش مقتصِد
من كان فيام استفاد مقتصدًا ل يفتقر بعدها إىل أحِد

العـــــدل

وما من يٍد إال ويد الل فوقها وما من ظالٍ إال وسُيبىل بأظلِم
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ال تظلمّن اذا ما كنت مقتدرًا فالظلم آخره يفيض إىل الندِم
تنام عيناك واملظلوم منتبه يدعو عليك وعني الل ل تنِم

عر الَبَشاَشة وطالقة الوجه ف واحة الشِّ

الَبَشاَشـة

اعر: قال الشَّ

تِه نسيُب حسيٌب ف نبوَّ وإنَّ حممًدا لرسوُل حقٍّ  
عليٌم ماجٌد هاٍد َوُهوُب أمنٌي صادٌق َبرٌّ تقيٌّ  
تروُق به الَبَشاَشُة والقطوُب ضا والسخِط وجًها   ُيريك عىل الرِّ

وتظلُم ف النَّهاِر به احلروُب   ييضُء بوجِهه املحراَب لياًل  

وقال آخر يعاتب صديقه:

ووجُهك من تلك الَبَشاَشِة يقطُر وكنَت إذا ما جئُت أدنيَت جمليس 
هِر تنظُر   إيلَّ هبا ف سالِف الدَّ فَمن يل بالعنِي التي كنَت مرًة  
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ــد اهلل  ــو عب ــي أب ثن ــا: حدَّ ني ــى الدُّ ــن أب ــال اب ق
يمــي، قــال: )كان ســعيد  محمــد بــن خلــف التَّ

ــل: بــن عبيــد الطائــي يتمثَّ

ِس مجيًعا والِقهم بالطَّالقة ِق بالبرِْشِ َمن لقيَت ِمن النَّا   اتَّ
ِس فإنَّ الُعُبوَس رأُس احلامقة ودِع التِّيَه والعبوَس عن النَّا  

ـَت صديًقا وقد تعزُّ الصداقة   كلام شئَت أن تعادي عاديـ  

: ولبعض أهل هذا العصر: وقال ابن عبد البرِّ

وقابلني منه الَبَشاَشة والبرِْش أزوُر خلييل ما بدا يل هشه  
ْقَيا الِواَلَية والبرِْش ولو كان ف اللُّ فإن ل يكْن هشٌّ وبشٌّ تركته  

مه برِْش   طعاٌم َوبِرٌّ قد تقدَّ وحقُّ الذي ينتاب داري زائًرا  

وقال البحتري:

حيُب أين ذاك التَّأهيُل والرتَّ يا سعيُد واألمُر فيك عجيُب  
وغارا كام يغوُر الَقِليُب َنَضَبت بيننا الَبَشاَشة والُودُّ  
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وقال إيليا أبو ماضي:

نيا ويذهُب مرغاًم يأيت إىل الدُّ قال الَبَشاَشة ليس تسعُد كائنًا 
ام   شٌب، فإنَّك بعُد لن تتبسَّ َدى   قلت ابتسْم مادام بينك والرَّ

وقال آخر:

يزرُع الُودَّ ف فؤاِد الكريِم إنَّ حسَن اللِّقاِء والبرِْشَ مَّا  
أسوَأ الظنِّ ف فؤاِد اللَّئيِم ومها يزرعان يوًما فيوًما  

اعر: وقال الشَّ

فام أحىَل الَبَشاَشة ف البخيِل إذا كان الكريُم عبوَس وجٍه  
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الصراحــة

ِعـــداَيلهم فضٌل عيّل ومنٌّة * فال أذهب الرمحن عني األعاديا 
هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها * وهم نافسوين فاكتسبت املعاليا 

ال خري ف ُودِّ امرٍئ متملٍق * حلو اللسانوقلبه يتلهُب 
يعطيك من طرف اللسان حالوًة * ويروغمنك كام يروغ الثعلُب 

ـــــي  أنِّ التَّ

ابغة: قال النَّ

فتأنَّ ف رفٍق ُتالِق نجاحا   فُق ُيْمٌن واألناُة سعادٌة   الرِّ

اعر: وقال الشَّ

ل  وإذا عزمَت عىل اهلَوى فتوكَّ استأِن تظفْر ف أموِرك كلِّها  
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وقال زهير:

ا بِطاٌء وف إبطاِئنا سُع  أنَّ منَّا األناُة وبعُض القوم حيسُبنا  

وقال القطامي عمرو بن شييم:

لُل وقد يكوُن مع املستعجِل الزَّ قد يدرُك املتأينِّ بعَض حاجتِه  
ِمن التَّأينِّ وكان احلزُم لو عجلوا وربَّام فات قوًما بعُض أمِرهُم  

وقال عبد العزيز بن سليمان األبرش:

فليس يشٌء يعدُل التَّأينِّ تأنَّفي أمِرك وافهْم عنِّي 
أرجو لك اإلرشاَد بالتَّأينِّ   تأنَّ فيه ثمَّ قْل فإينِّ  

اعر: وقال الشَّ

فقلَّام يدرُك املطلوَب ذو الَعجِل ال تعجلنَّ ألمٍر أنت طالُبه  
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لِل   وذو التَّعجِل ال يلو عن الزَّ فذو التَّأينِّ مصيٌب ف مقاصِده 

وقال العجاج:

ِع الغْمِر  ِ فام أنا بالواين وال الرضَّ أناة وحلاًم وانتظاًرا هبم غًدا  

اعر: وقال الشَّ

ه عِجل الفَتى فيام يرضُّ ال تعجلنَّ فربَّام  
ه   أمًرا عواقُبه ترسُّ ولربَّام كِره الفَتى  

وقال آخر:

يِب عيَّابًة ناطًقا بالفحِش والرِّ انطْق مصيًبا بخرٍي ال تكْن هذًرا 
فإن نطقَت فال ُتكثْر ِمن اخلطِب مِت ذا فكرٍ  وكْن رزينًا طويَل الصَّ
وبالذي عنه ل تسأْل فال جتِب وال جُتِْب سائاًل ِمن غرِي ترويةٍ 
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األمـــــــل

الخري ف اليأس, كل اخلري ف األمِل * أصل الشجاعة واإلقدام ف 
الرجِل 

أعّلُل النفس باآلمال أرقُبها * ما أضيق العيش لوالفسحة األمِل 
وللنفوس وإن كانت عىل وجٍل * مناملنية آماٌل تقويا 

فالصب يبسطها, والدهر يقبضها * والنفس تنرشها, واملوت يطويا 

الِجّد والعمل 

من أراد العال عفوًا بال تعٍب * قىض ول يقض منإدراكها َوَطَرا 
ال ُيبلُغ السؤال إال بعد مؤملة * وال يتم املنى إال ملن صبا 

دِع التكاسل فياخلريات تطلبها * فليس يسعد باخلريات كسالُن 
لقد هاج الفراغ عليك شغاًل * وأسباب البالء من الفراِغ 
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األلفة واألخّوة 

مهوم رجال ف أمور كثرية * ومهي ف الدنيا صديٌق مساعُد 
مت * فجساممها جسامن والروح واحُد  نكون كروح بني جسمني ُقسِّ

ومــااملرء إال بإخـــوانه * كام تقبض الكف باملعصِم 
والخري ف الكّف مقطوعًة * وال خري ف الساعد األجذِم 

قال عليٌّ رضي اهلل عنه:

م                      عامٌد إذا استنجدهتم وظهوُر عليك بإخواِن الصفاِء فإنَّ
ا واحًدا لكثرُي  وإنَّ قلياًل ألُف خلٍّ وصاحٍب                           وإنَّ عدوًّ

د بن بكر األبناوي: قال أحمد بن محمَّ

إنَّ القلوَب ألجناٌد جمنَّدٌة   للِ ف األرِض باألهواِء تعرتُف
فام تعارَف منها فهو مؤتلٌف                         وما تناكَر منها فهو خمتلُف 
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د الكريزي: وقال منصور بن محمَّ

فام تبرُص العيناِن والقلُب آلٌف               وال القلُب والعينان منطبقان
ولكن مها روحان تعرُض ذي لذى             فيعرُف هذا ذي فيلتقيان 

د بن إسحاق بن حبيب الواسطي: وقال: محمَّ

جال إذا التقوا                 فمنهم عدوٌّ ُيــتَّقى وخليُل تعارُف أرواُح الرِّ
كذاك أموُر النَّاِس والنَّاُس منهم                  خفيٌف إذا صاحبته وثقيُل 

وقال المنتصر بن بالل األنصاري:

يزيُن الفتى ف قوِمه ويشينُه                      وف غرِيهم أخداُنه ومداخُله
لكلِّ امرٍئ شكٌل ِمن النَّاِس مثُله    وكلُّ امرٍئ يوى إىل َمن يشاكُله 
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د بن عبد اهلل بن زنجي البغدادي: وقال محمَّ

ا فلم تأِت مكروًها وال  إن كنت ُحْلَت، ويب استبدلت ُمطَّرًحا         ُودًّ
بدعا

فكلُّ طرٍي إىل األشكاِل موقُعها     والفرُع جيري إىل األعراِق منتزعا 

األَماَنــــــة

قال كعب المزني:

إنَّ اخلؤوَن عىل الطريِق األنكِب أرَعى األَماَنَة ال أخوُن أمانتي 

وقال عبيد بن األبرص:

فإنَّك أسندهتا شَّ مسنِد   إذا أنت محَّلَت اخلؤوَن أمانًة  
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وقال المعري:

فلم ترَعه يوًما بقوٍل وال فعِل يوُنك َمن أدَّى إليك أمانةً 
فَأْحِسْن إىل َمن شئَت ف األرِض أو أسْئ     فإنَّك جتزي حذوك النَّعل 

بالنَّعِل

وقال العرجي:

أشقَّ عليه حني حيمُلها محال وما مُحِّل اإلنساُن مثَل أمانٍة  
عليها فقد محِّلَت ِمن أمرها ثقال فإن أنت محِّلَت األَماَنَة فاصطبْ 

وقل للذي يأتيك حيمُلها مهال  وال تقبلنَّ فيام رضيَت نميمة  

وقال صالح بن عبد القدوس:

واْعِدْل وال تظلْم، َيطِْب لك مكسُب أدِّ األَماَنة واخليانة فاْجَتنِْب 
َمن ذا رأيت مسلَّاًم ال ُينَكُب وإذا ُبِلْيَت بِنكَبٍة فاصْب هلا  
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إختيار األصدقاء

إّن أخاك الصدَق من يسعى معك * ومنيرضُّ نفسه لينفعك 
عك * شتَّت فيك شمله ليجمعك  ومن إذا ريب الزمان َصدَّ

ليس الصديقالذي إن زّلصاحُبه * يومًا, رأى الذنب منع غري مغفوِر 
وإن أضاعله حقًا فعاتبه * فيه أتاه بتزويِق املعاذيِر 

إنالصديق الذي تلقاه َيعُذُر ف * ما ليس صاحبه فيه بمعذوِر 

المعاتبــــة

إذا كنت ف كالألمور معاتبًا * صديقك ل تلق الذي ال تعاتُبه 
وإنأنت ل ترشب مرارًا عىل القذى * ظمئت وأي الناس تصفو 

مشارُبه 
فعش واحدًا أو ِصل أخاك فإنه * مقارف ذنب مرًةوجمانُبه 



34

ديوان القيم

ValuesAcademy.o rg

الكـــــــالم

إن القليل من الكالم بأهله * َحَسٌن وإن كثريه مقوُت 
ما زل ذو صمٍت , وما من مكثر * إال يزلُّ , وما يعاب صموُت 

إن كانينطق ناطق من فضة * فالصمت درٌّ زانه الياقوُت 

المزاح والضحك

أفد طبعك املكدود باجِلّد راحًة * جَيِِمُ وعلله بيشء من املزِح 
ولكن إذا أعطيتهاملزح فليكن * بمقدار ما ُيعطى الطعام من امللِح 

إن املزاح بدؤه حالوة * لكنام آخره عداوة 
حيتدُّ منه الرجل الرشيف * وجيرتي بسخفه السخيف 
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اإلعتبــــــار 

الدهر أدبني , والصبرباين * والقوت أقنعني , واليأس أغناين 
وحنكتني مناأليام جتربًة * حتى نيُت الذي قد كان ينهاين 

اإليَثــــــــار 

اعر: قال الشَّ

ت عليه األصابُع ويمنُع ما ضمَّ ه  عجبُت لبعِض النَّاِس يبذُل ودَّ
فليس ملايل بعَد ذلك مانُع  إذا أنا أعطيُت اخلليَل مودَّيت  

وقال آخر:

تناُل يدي ظلٌم هلم وعقوُق ِء بالذي   وتركي مواساَة األخالَّ
ديق ُمضيُق   بحال اتِّساٍع والصَّ وإينِّ ألستحيي ِمن الل أن ُأَرى 
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وقال آخر:

عند احلقيقة إخوان وأخدان   َمن كان للخري منَّاًعا فليس له  

د التهامي: وقال علي بن محمَّ

واألُسد ليس تديُن باإليَثاِر ُأسٌد ولكن يؤثرون بزاِدهم  
ِن اهلاالِت باألقامِر كتزيُّ ُن النَّادي بحسِن وجوِههم  يتزيَّ

وقال أحمد محرم:

يبغي هبنَّ جالئَل األخطاِر جِل الكريِم ذرائٌع   املاُل للرَّ
َمن كان ذا فضٍل وذا إيثاِر والنَّاُس شتى ف اخِلاَلِل وخرُيهم 
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وقال حماد عجرد:

حتى ُياَل غنيًّا وهو جمهوُد إنَّ الكريَم لُيخفي عنك ُعرسَته 
زرُق العيوِن عليها أوجٌه سوُد   وللبخيِل عىل أموالِه علٌل  

ائي: وقال حاتٌم الطَّ

اِد أقرعا مكاَن يدي ف جانِب الزَّ وإينِّ ألستحيي صحايب أن يروا 
إذا نحن أهوينا وحاجاتنا معا هم           ُ كفي أن تناَل أكفَّ أقرصِّ

ْضحية  التَّ

-رضــي اهلل  بيــر  الزُّ ــان شــعًرا فــي  قــال حسَّ
:- عنهمــا

ه والقوُل بالفعِل يعدُل حواريُّ أقام عىل عهِد النَّبي وهديه  
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يوايل ويلَّ احلقِّ واحلقُّ أعدُل أقام عىل منهاِجه وطريِقه  
ُل يصوُل، إذا ما كان يوٌم حُمَجَّ هو الفارُس املشهوُر والبطُل الذي 
ها  بأبيَض َسبَّاٍق إىل املوِت ُيــْرِقـُل إذا كشفت عن ساِقها احلرُب َحشَّ
وِمن َأَسٍد ف بيتِها ملَرفُِّل ه   وإن امرًأ كانت صفيَُّة ُأمَّ
ومن نرصة اإلسالِم جمٌد مؤثَُّل له ِمن رسول الل قربى قريبة  
عن املصطفى، واللُ يعطي فيجزُل برُي بسيِفه   فكم كربٍة ذبَّ الزُّ
هَر ما دام َيْذُبُل وليس يكوُن الدَّ فام ِمثُله فيهم، وال كان قبَله  

وفعُلك، يا ابَن اهلاشميَِّة أفضُل   ثناُؤك خرٌي ِمن فعاِل معاٍش  

وقال علي الجارم:

إذا بنى النَّاُس ِمن صخٍر ومن ِشيِد  بيٌت دعائُمه نبٌل وَتْضحيةٌ 

وقال إبراهيم طوقان:

بغرِي َتْضحيٍة رضيَّة ما نال مرتبَة اخللوِد  
بالِدها ذهبت ضحيَّة عاشت نفوٌس ف سبيِل  
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وقال شوقي:

نيا غالَبا ولكن ُتؤَخُذ الدُّ وما نيُل املطالِب بالتَّمني  
إذا اإلقداُم كان هلم ركاَبا   وما استعىص عىل قوٍم مناٌل  

وقال مسلم بن الوليد:

واجلوُد بالنَّفِس أقىص غايِة اجلوِد جيوُد بالنَّفِس، إذ ضنَّ البخيُل هبا 

قمع النفس عن الهوى 

يا خادم اجلسم كم تشقى بخدمته     لتطلب الربح مافيه ُخرساُن 
أقبل عىل النفس واستكمل فضائلها      فأنتبالنفس ال باجلسم إنساُن 
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كتمان السر 

ال يكتم الرس إال ذي ثقة                          والرس عند خيار الناسمكتوُم 
فالرس عندي ف بيت له غلق               ضاعت مفاتيحه , والباب خمتوُم 
ومستودعي سًا تضمنت سه              فأودعته من مستقر احلشا قبا 
ولكنني ُأخفيه عنيكأنني                   من الدهر يومًا ما أحطت به ُخبا 
وما الرسف قلبي كميت ف حفرة          ألين أرى املدفون ينتظر النرشا 

الســــؤال

ال حتسبّن املوَت موَت البىل * لكناماملوُت موُت السؤال 
من ذاك لذّل السؤال  كالمها موٌت ولكّن ذا * أَشٌّ

ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله * عوضًا, ولو نال الغنى بسؤاله 
وإذا السؤال معالنوال وزنته * رجح السؤال, وخف كل نوالِِه 
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الغيبة والنميمة

ال تلتمس من مساوي الناس ما سرتوا * فيهتك الل سرتًا عن 
مساويكا 

واذكر حماسن ما فيهامذا ُذكروا * وال َتِعب أحدًا فيهم بام فيكا 

تجنب الحقد والحسد

أعطيت كل الناس مني الرضا * إالاحلسود فإنه أعياين 
ما إّن يل ذنبًا إليه علمُتهإال تظاهر نعمِة الرمحِن 

وأبى فام يرضيه إال ذلتي * وذهاب أموايل وقطُع لساين 
أيا حاسدًا يل علينعمتي * أتدري عىل من أسأت األدب 

أسأت عىل الل فيحكمه * ألنك ل ترض يل ما وهب 
فأخزاك ريّب بأنزادين * وسّد عليك وجوه الطلب 
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محاسن األخالق 

واحذر مساوئ أخالق ُتشاُن هبا * وأسوأ السوء سوءاخللق والَبَخِل 
وكم من فتى أزرى به سوء ُخُلقه * فأصبح مذمومًا قليل املحامِد

الوقـــــار

ت قيمته وَمن جنى الَوَقار عزَّ َمن أكَثَر املَزاح َقلَّت هيَبته  
ى أحرز النَّدامة  وَمن تَعدَّ الَمة   َمن َساَل النَّاس جنى السَّ

وقال آخر:

هو الَوَقار َوَقْرن العلم بالعمِل جال به  إنَّ الكامل الذي ساَد الرِّ
وقلبه ف قيود احِلرص واألمِل فُقل ملن يزدهي  ُعْجًبا بَمنطِِقه 



43

ديوان القيم

ValuesAcademy.o rg

لكنَّ موعَدكم ف منتهى األََجِل   َمْهاًل فاَم الل َساٍه عن تالعبِكم 

وقال آخر:

وليًدا ما كنت ف القوم جالًسا             فُكن ساكنًا منك الَوَقار عىل باِل
بال نظٍر قد كان منك وإغفاِل هَر من فيك َمنطٌق  وال يبُدَرنَّ الدَّ

وقال ابن المبارك يمدح مالك:

اِئُلون َنَواِكس األْذَقاِن والسَّ َيْأبى اجلََواَب فاَم ُيــَراَجع َهْيَبًة  
فهو األمرُي وليس ذا ُسلطاِن أَدُب الَوَقاِر وِعزُّ ُسلطان التُّقى  

وقال البحتري:

يقيض هبا املأُمول حقَّ اآلِمِل له املوايل للَّتي   َقَمٌر يؤمِّ
امِل أخذ الَوَقاَر من املشيب الشَّ َحَدٌث يوقِّره احِلَجى فكأنَّام  
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اإلْحَســان

وقال أيًضا:

فعليك باإلحساِن واإلنصاِف إن كنَت تطلُب رتبَة األشاِف 
هَر فهو له مكاٍف كاِف والدَّ ِه   وإذا اعتدى ِخلٌّ عليَك فخلِّ

وقال المتنبي:

إذا َجَعل اإلْحَساَن غرَي ربيِب ك لإلحساِن خرٌي ملحسنٍ  ْ وللرتَّ

وقال أحمد الكيواني:

دوَن امليسِء املبعِد املرصوِم َمن يغرِس اإلْحَساَن جيِن حمبًَّة  
حتِقْد فليَس املرُء باملعصوِم أِقِل العثاَر ُتـَقْل وال حتسْد وال  
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وقال ابن زنجي:

أْحِسْن فعاقبُة اإلحساِن ُحسناه ِقَرنَّ ِمن اإلحساِن حمقرًة   ال حَتْ

وقال آخر:

أهبى ِمن اإلْحَساِن واإلنصاِف واللِ ما ُحيل اإلماُم بحليٍة  
ما كان ِمن كدٍر أتاه وصاف فلسوَف يلَقى ف القيامِة فِْعَله  

وقال أبو العتاهية:

وال تعامْلهم إالَّ بإنصاِف ال تِش ف النَّاس إالَّ رمحًة هلمُ 
ٍة أو إن هفا هاِف إن زلَّ ذو زلَّ واقطْع قَوى كلِّ حقٍد أنت ُمْضِمُره 
وأوِسِع النَّاَس ِمن بِرٍّ وإلطاِف وارغْب بنفسك عامَّ ال صالَح له 
فكافِِه فوَق ما أوىل بأضعاِف وإن يكْن أحٌد أوالك صاحلًة  
وِصل حباَل أخيك القاطِع اجلاف ْف ُمسيًئا عن إساءتِه  وال تكشِّ
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د  الّتـــــََودُّ

د بن إبراهيم اليعمري: أنشد محمَّ

حافْظ عىل اخللِق اجلميِل ومْز به  ما باجلميِل وبالقبيِح خفاُء
إن ضاق ماُلك عن صديِقك فالَقه  بالبرِْشِ منك إذا حيني لقاُء 

د البسامي: وأنشد علي بن محمَّ

أعاُش معرشي ف كلِّ أمٍر  بأحسِن ما أريُت وما رأيُت
وأجتنُب املقابَح حيث كانت  وأترُك ما هويُت وما فريُت 

وقال ابن الرُّومي:

ُم    بطوٌن إذا استنجدهتم وظهوُر فكثِّْر ِمن اإلخواِن ما اسطعَت إنَّ
ا واحًدا لكثرُي  وليس كثرًيا ألُف خلٍّ وصاحٍب  وإنَّ عدوًّ
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وقال أبو العتاهية:

إنَّ ف صحِة اإلخاِء من النَّاِس   وف خلِة الوفاِء لقلَّه
فالبس النَّاَس ما استطعَت عىل  النَّقِص وإالَّ ل تستقْم لك خلَّه

ه ِعْش وحيًدا إن كنَت ال تقبُل العذَر  وإن كنَت ال جتاوُز زلَّ
من أب واحد وأم خلقنا  غري أنا ف املال أوالد علَّه 

وأنشد أبو علي العنزي:

الَق بالبرِْش من لقيَت من النَّاس  مجيًعا، والِقهم بالطالقْه
جتِن منهم به جنَي ثامٍر  طيِّب طعُمه، لذيذ املذاقْه

ودِع التِّيه والُعُبوس عن النَّاس   فإنَّ الُعُبوس رأُس احلامقْه
داقْه  كلَّام شئَت أن تعادي عاديت  صديًقا، وقد َتِعزُّ الصَّ

اعر: وقال الشَّ

ُة أقرُب األنساِب  ب قاطًعا  وإذا املَودَّ فإذا القرابُة ال تقرِّ
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وقال الخوارزمي 

جاُء دُق وانقطع الرَّ ِت األحبُة واإلخاُء  وقلَّ الصِّ تغريَّ
ماُن إىل صديٍق  كثرِي الغدِر ليس له وفاُء وأسلمني الزَّ

َة ما رأوين  ويبقوا الُودَّ ما بقي اللِّقاُء يديمون املَودَّ
ٍة للِ تصفو   وال يصفو عىل اخللِق اإلخاُء وكلُّ َمَودَّ

وِء ليس له دواُء  وكلُّ جراحٍة فلها دواٌء   وُخُلُق السُّ
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