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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  المقدمة

د إىل الصراط املستقيم ومدح اخللق العظيم وأرسل نبيه حممد متمما ملكارم األخالق احلمد هللا الذي أرش
  .وأدبه فأحسن تأديبه على اإلطالق

اللهم إنا نتوجه إليك ونسعى حنوك وجناهد نفوسنا يف طاعتك ونركب الصراط املستقيم الذي جته لنا 
ا الدرجة العلي برمحتك والسعادة إىل مرضاتك فاعن بقوتك واهدنا بعزتك واعصمنا بقدرتك وبلغن

  .القصوى جبودك ورأفتك إنك على ما تشاء قدير

قال أمحد بن حممد بن مسكويه غرضنا يف هذا الكتاب أن حنصل ألنفسنا خلقا تصدر به عنا األفعال كلها 
مجيلة وتكون مع ذلك سهلة علينا ال كلفة فيها وال مشقة ويكون ذلك بصناعة وعلى ترتيب تعليمي 

طريق يف ذلك أن نعرف أوال نفوسنا ماهي وأي شيء وألي شيء أوجدت فينا، أعين كماهلا وغايتها وال
وما قواها وملكاا اليت إذا استعملناها على ما ينبغي بلغنا ا هذه الرتبة العلية وما األشياء العائقة لناعنها 

ونفس وما سواها فأهلمها : ل يقولوما الذي يزكيها فتفلح وما الذي يدسيها فتخيب فإن اهللا عز من قائ
وملا كان لكل صناعة مباد عليها تبتين وا . فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاسب من دساها

حتصل وكانت تلك املبادى مأخوذة من صناعة أخرى وليس يف شيء من هذه الصناعات أن تبني مبادى 
عة على طريق اإلمجال واإلشارة بالقول الوجيز وأن أنفسنا كان لنا عذر واضح يف ذكر مبادىء هذه الصنا

مل يكن مما قصدنا له واتباعها بعد ذلك مبا توخيناه من إصابة اخللق الشريف الذي يشرف شرفا ذاتيا 
حقيقيا ال على طريق العرض الذي ال ثبات له وال حقيقة أعين املكتب باملال واملكاثرة أو السلطان 

واضعة فنقول وباهللا التوفيق لوا نبني به إن فينا شيئا ليس جبسم وال جبزء من واملغالبة أو اإلصطالح وامل
جسمب وال عرض وال حمتاج يف وجوده إىل قوة جسيمة بل هو جوهر بسيط غري حمسوس بشيء من 

  : احلواس مث نبني ما مقصودنا منه الذي خلقنا له وندبنا إليه فنقول

  تعريف النفس

    

ن شياما يضاد أفعال األجسام وأجزاء األجسام حبده وخواصه وله أيضا أفعال تضاد إنا ملا وجدنا يف اإلنسا
أفعال اجلسمب وخواصه حىت ال يشاركه يف حال من األحوال وكذلك جنده يباين األعراض ويضادها 
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 كلها غاية املباينة مث وجدنا هذه املباينة املضادة منه لألجسام واألعراض إمنا هي من حيث كانت األجسام

أجساما واألعراض أعراضا حكمنا بأن هذا الشيء ليس جبسم وال جزء من جسم وال عرضا وذلك إنه ال 
وبيان "يستحيل وال يتغري وأيضا فإنه يدرك مجيع األشياء بالسوية وال يلحقه فتور وال كالل والنقص 

عد مفارقته  إن كل جسم له صورة ما فإنه ليس يقبل صورة أخرى من جنس صورته األوىل إال ب"ذلك
 إن اجلسم إذا قبل صورة وشكال من األشكال كالتثليث مثال "مثال ذلك"الصورة األوىل مفارقة تامة 

فليس يقبل شكال آخر من التربيع والتدوير وغريمها إال بعد أن يفارقه الشكل األول وكذلك إذا قبل 
ذلك اجلنس إال بعد زوال صورة نقش أو كتابة أو أي شيء كان من الصور فليس يقبل صورة أخرى من 

األوىل وبطالا ألبته فإن بقي فيه شيء من رسم الصورة األوىل مل يقبل الصورة الثانية على التمام بل 
 إذا قبل الشمع صورة نقش يف اخلامت مل "مثال ذلك"ختتلط به الصورتان فال خيلص له إحدامها على التمام 

سم النقش األول وكذلك الفضة إذا قبلت صورة اخلامت يقبل غريه من النقوش إال بعد أن يزول عنه ر
وحنن جند أنفسنا تقبل صور األشياء كلها على اختالفها من . وهذا حكم مستقيم مستمر يف األجسام

احملسوسات واملعقوالت على التمام والكمال من غري مفارقة لألوىل وال معاقبة وال زوال رسم بل يبقى 
ل الرسم الثاين أيضا تاما كامال مث ال تزال تقبل صورة بعد صورة أبدا دائما الرسم األول تاما كامال وتقب

من غري أن تضعف أو تقصر يف وقت من األوقات عن قبول ما يرد ويطرأ عليها من الصور بل تزداد 
بالصورة األوىل قوة على ما يرد عليها من الصورة األخرى وهذه اخلاصة مضادة خلواص األجسام وهلذه 

زداد اإلنسان فهما كلما ارتاض وخترج يف العلوم واآلداب فليست النفس إذا جسما فأما إا ليست العلة ي
بعرض فقد تبني من قبل أنالعرض ال حيمل عرضا ألن العرض يف نفسهمحمول أبا موجود يف غريه ال قوام 

فإذا . سام لألعراضله بذاته وهذا اجلوهر الذي وصفنا حاله هو قابل أبدا حامل أمت وأكمل من محل األج
النفس ليست جسما وال جزأ من جسم وال عرضا وأيضا فإن الطول والعرض والعمق الذي به صار 

اجلسم جسما حيصل يف النفس يف قوا الومهية من غري أن تصري به طويلة عريضة عميقة مث تزداد فيها هذه 
ل ال تصري ا جسما ألبتة وال إذا تصورة املعاين أبدا بال اية فال تصري ا أطول وال أعرض وال أعمق ب

أعين إذا تصورت األلوان والطعوم والروائح مل تتصور ا كما تتصور . أيضا كيفيات اجلسم تكيفت ا
األجسام وال مينع بعضها قبول بعض من أضدادها كما مينع يف اجلسم بل تقبلها كلها يف حالة واحدة 

إا تزداد بكل معقول حتصله قوة على قبول غريه دائما أبدا بال وكذلك حاهلا يف املعقوالت ف. بالسواء
اية وهذه حالة مقابلة ال حوال األجسام وخاصة يف غاية البعد من خواصها، وأيضا فإن اجلسم قواه ال 

تعرف العلوم إال من احلواس وال مييل غال إليها فهي تتشوقها باملالبسة واملشابكة كالشهوات البدنية وحمبة 
نتقام والغلبة وباجلملة كل ما حيس ويوصل إليه باحلس واجلسم يزداد ذه األشياء قوة ويستفيد منها اإل
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متاما وكماال ألا مادته وأسباب وجوده فهو يفرح ا ويشتاق إليها من أجل إا تتمم وجوده وتزيد فيه 
هذه املعاين البدنية اليت أحصيناها فأما هذا املعىن اآلخر الذي مسيناه نفسا فإنه كلما تباعد من . ومتده

وتداخل إىل ذاته وحتلى من احلواس بأكثر ما ميكن ازداد قوة ومتاما وكماال وتظهر له اآلراء الصحيحة 
  .واملعقوالت البسيطة

وهذا إذن أدل دليل على أن طباعه وجوهره من غري طباع اجلسم والبدن وأنه أكرم جوهر أو أفضل 
العامل من األمور اجلسمانية وايضا فإن تشوقها إىل ما ليس من طباع البدن طباعا من كل ما يف هذا 

وحرصها على معرفة حقائق األمور اآلهلية وميلها إىل األمور اليت هي أفضل من األمور اجلسمية وإيثارها 
هلا وإنصرافها عن األمور واللذات اجلسمانية يدلنا داللة واضحة إا من جوهر أعلى وأكرم جدا من 

  .األمور اجلسمانية

    

ألنه ال ميكن يف شيء من األشياء أن يتشوق ما ليس من طباعه وطبيعته وال أن ينصرف عما يكمل ذاته 
ويقوم جوهره فإذا كانت أفعال النفس إذا إنصرفت إىل ذاا فتركت احلواس خمالفة ألفعال البدن ومضادة 

  .ارق جلوهر البدن وخمالف له يف طبعههلا يف حماوالا وإراداا فال حمالة إن جوهرها مف

وأيضا فإن النفس وإن كانت تأخذ كثريا من مبادىء العلوم عن احلواس فلها من نفسها مباد أخر وأفعال 
وذلك إا . ال تأخذها عن احلوس ألبتة وهي املبادىء الشريفة العالية اليت تنبين عليها القياسات الصحيحة

. قيض واسطة فإا مل تأخذ هذا احلكم من شيء آخر مل يكن أولياإذا حكمت إنه ليس بني طريف الن

وأيضا فإن احلواس تدرك احملسوسات فقط وأما النفس فإا تدرك أسباب اإلتفاقات وأسباب اإلختالفات 
وكذلك إذا . اليت من احملسوسات وهي معقوالا اليت ال تستعني عليها بشيء من اجلسم وال آثار اجلسم

س إنه صدق أو كذب فليست تأخذ هذا احلكم من احلس ألنه ال يضاد نفسه فيما حكمت على احل
حيكم فيه وحنن جند النفس العاقلة فينا تستدرك شيئا كثريا من خطأ احلواس يف مبادىء أفعاهلا وترد عليها 

 من ذلك أن البصر خيطىء فيما يراه من قرب ومن بعد أما خطأه يف البعيد فبادراكه الشمس. أحكامها

صغرية مقدارها عرض قدم وهي مثل األرض مائة ونيفا وستني مرة يشهد بذلك الربهان العقلي فتقبل منه 
وأما خطأه يف القريب فبمرتلة ضوء الشمس إذا وقع علينا من ثقب . وترد على احلس ما شهد به فال يقبله

الواصل إلينا منها مستدير مربعات صغار كحلل األهواز وأشباهها اليت يستظل ا فإنه يدرك ا الضوء 
افترد النفس العاقلة عليه هذا احلكم وتغلطه يف إدراكه وتعلم إنه ليس كما يراه وختطأ البصر أيضا يف 

حركة القمر والسحاب والسفينة والشاطىء وخيطأ يف األساطني املسطرة والنخيل وأشباهها حىت يراها 
 تتحرك على اإلستدارة حىت يراها كاحللقة والطوق وخيطىء أيضا يف األشياء اليت. خمتلفة يف أوضاعها
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وخيطىء أيضا يف األشياء الغائصة يف املاء حىت يرى أن بعضه أكرب من مقداره ويرى بعضها مكسورا وهو 
فيستخرج العقل أسباب هذه كلها . صحيح وبعضها معوجا وهو مستقيم وبعضها منكسرا وهومنتصب

يحة وكذلك احلال يف حاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة من مباد عقلية وحيكم عليها احكاما صح
أعين حاسة الذوق تغلط يف احللو جتده مرا عند الصد أو أشبهه وحاسة الشم تغلط . الشم وحاسة اللمس

كثريا يف األشياء املنتنة ال سيما يف املنتفل من رائحة إىل رائحة فالعقل يرد هذه القضايا ويقف فيها مث 
كم فيها أحكاما صحيحة واحلاكم يف الشيء املزيف له أو املصحح أفضل وأعلى رتبة يستخرج أسباا وحي

من احملكوم عليه وباجلملة فإن النفس إذ علمت أن احلس صدق أو كذب فليست تأخذ هذا العلم من 
احلس مث إذا علمت أا قد أدركت معقوالا فليست تعلم هذا العلم من علم آخر ألا لو علمت هذا 

 من علم آخر الحتاجت يف ذلك العلم أيضا إىل علم آخر وهذا مير بال اية فإذا علمها بأا علمت العلم
ليست مبأخوذ من علم آخر البتة بل هو من ذاا وجوهرها أعين العقل وليست حتتاج يف إدراكها ذاا إىل 

املعقول شيء واحد الغريية إن العقل والعاقل و. شيء آخر غري ذاا وهلذا ما قيل يف أواخر هذا العلم
فأما احلواس فال حتس ذواا وال ما هو موافق هلا كل املوافقة كما سيتبني أيضا . شيء يتبني يف موضعه

وإذ قد تبني من هذه األشياء بيانا واضحا إن النفس ليست جبسم وال جبزء من جسم وال حال من أحوال 
  : ه وخواصه وأفعاله فتقولاجلسم وإا شيء آخر مفارق للجسم جبوهره وأحكام

  شوق النفس إلى أفعالها الخاصة بها

    

أما شوقها إىل أفعاهلا اخلاصة ا أعين العلوم واملعارف مع هرا من أفعال اجلسم اخلاصة به فهو فضيلتها 
وحبسب طلب اإلنسان هلذه الفضيلة وحرصه عليها يكون فضله وهذا الفضل يتزايد حبسب عناية اإلنسان 

 وانصرافه عن األمور العائقة له عن هذا املعىن جبهده وطاقته وقد وضح مما تقدم ما األشياء العائقة بنفسه
فأما الفضائل أنفسها فليست حتصل لنا إال . لنا عن الفضائل أعين األشياء البدنية واحلواس وما يتصل ا

ة اجلسمانية ونزواا الفاحشة بعد أن تطهر نفوسنا من الرذائل اليت هي أضدادها أعين شهواا الرديئ
فإن اإلنسان إذا علم أن هذه األشياء ليست فضائل بل هي رذائل جتنبها وكره أن يوصف ا . البهيمية

. وإذا ظن أا فضائل لزمها وصارت له عادة وحبسب التباسه وتدنسه ا يكون بعده من قبول الفضائل

 البدن باحلواس ومييل إليها اجلمهور أعين املآكل واملشارب وقد يظهر لإلنسان أن هذه األشياء اليت يشتاقها
واملناكح هي رذائل وليست فضائل وأنه إذا عقلها يف احليوانات اآلخر وجد كثريا منها أقدر على 

اإلستكثار منها وأحرص عليها كاخلرتير والكلب وأصناف كثرية من حيوان املاء وسباع الوحش والطري 
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. نسان علىهذه األشياء وأكثر احتماال هلا وليست تكون ا أفضل من اإلنسانفإا أقوى وأحرص من اإل

وأيضا فإن اإلنسان إذا اكتفى من طعامه وشرابه وسائر لذاته البدنية إذا عرض عليه اإلستزادة منها كما 
يستزاد من الفضائل أىب ذلك وعافه وتبني له قبح صورة من يتعاطاها ال سيما مع اإلستغناء عنها 

فينبغي اآلن أن نقدم أمام ما نطلبه . اإلكتفاء منها بل يتجاوز ذلك إىل مقته وذمه بل إىل تقوميه وتأديبهو
كل موجود من حيوان ونبات ومجاد : من سعادة النفس وفضائلها كالما يسهل به فهم ما نريده فنقول

له قوى وملكات وأفعال ا وكذلك بسائطها أعين النار واهلواء واألرض واملاء وكذلك األجرام العلوية 
يصري ذلك املوجود هو ما هو وا مييز عن كل ما سواه وله أيضا قوى وملكات وأفعال ا يشارك ما 

  .سواه

وملا كان اإلنسان من بني املوجودات كلها هو الذي يلتمس له اخللق احملمود واألفعال املرضية وجب أن 
 ا يشارك سائر املوجودات إذ كان ذلك من حق صناعة ال ننظر يف هذا الوقت يف قواه وملكاته اليت

وأما أفعاله وقواه وملكاته اليت خيتص ا من حيث هو إنسان وا . أخرى وعلم آخر يسمى العلم الطبيعي
والنظر فيها يسمى الفلسفة . تتم إنسانيته وفضائله فهي األمور اإلرادية اليت ا تتعلق قوة الفكر والتمييز

  .ألشياء اإلرادية اليت تنسب إىل اإلنسان تنقسم إىل اخلريات والشروروا. العلمية

وذلك أن الغرض املقصود من وجود اإلنسان إذا توجه الواحد منا إليه حىت حيصل هو الذي جيب أن 
فأما من عاقه عنها عوائق أخر فهو الشرير الشقي فإذا اخلريات هي األمور اليت . يسمى به خريا أو سعيدا

والشرور هي األمور . نسان بإرادته وسعيه يف األمور اليت هلا أوجد اإلنسان ومن أجلها خلقحتصل لإل
اليت تعوقه عن هذه اخلريات بإرادته وسعيه أو كسله وانصرافه واخلريات قد قسمها األولون إىل أقسام 

 بالقوة التهيؤ وذلك إن منها ما هي شريفة ومنها ما هي ممدوحة ومنها ما هي بالقوة كذلك ونعين. كثرية
وقد قدمنا القول أن كل واحد من املوجودات له . واإلستعداد وحنن نعددها فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

كمال خاص وفعل ال يشاركه فيه غريه من حيث هو ذلك الشيء أعين أنه ال جيوز أن يكون موجودا 
 والسفلية كالشمس وسائر آخر سواه يصلح لذلك الفعل منه وهذا حكم مستمر يف األمور العلوية

الكواكب وكأنواع احليوان كلها كالفرس والبازي وكأنواع النبات واملعادن وكالعناصر البسائط اليت مىت 
فإذا اإلنسان من بني سائر املوجودات له . تصفحت أحواهلا تبني لك من مجيعها صحة ما قلناه وحكمنا به

قوته املميزة املروية فكل من كان متييزه أصح ورويته فعل خاص به ال يشاركه فيه غريه وهو ما صدر عن 
وكما أن السيف واملنشار وأن صدر عن كل واحد منهما . أصدق واختياره أفضل كان أكمل يف إنسانيته

فأفضل السيوف ما كان أمضى وأنضر وما كفاه يسري من . فعله اخلاص بصورته الذي من أجله عمل
  .اإلمياء يف بلوغ كماله الذي أعد له
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وكذلك احلال يف الفرس والبازي وسائر احليوانات فإن أفضل األفراس ما كان أسرع حركة وأشد تيقظا 
فكذلك الناس . ملا يريده الفارس منه يف طاعة اللجام وحسن القبول يف احلركات وخفة العدو والنشاط

يز به عن املوجودات، أفضلهم من كان أقدر على أفعاله اخلاصة به وأشد متسكا بشرائط جوهره الذي مت
فإذا الواجب الذي ال مرية فيه أن حنرص على اخلريات اليت هي كمالنا واليت من أجلها خلقنا وجنتهد يف 
الوصول إىل اإلنتهاء إليها ونتجنب الشرور اليت تعوقنا عنها وتنقص حظنا منها فإن الفرص إذا قصر عن 

ا حط عن مرتبة الفرسية واستعمل باألكاف كما كماله ومل تظهر أفعاله اخلاصة به على أفضل أحواهل
تستعمل احلمري وكذلك حال السيف وسائر اآلآلات مىت قصرت ونقصت أفعاهلا اخلاصة ا حطت عن 
مراتبها واستعملت استعمال ما دوا واإلنسان إذا نقصت أفعاله وقصرت عما خلق له أعين أن تكون 

  .ة أحرى بأن حيط عن مرتبة اإلنسانية إىل مرتبة البهيميةأفعاله اليت تصدر عنه وعن رويته غري كامل

هذا إن صدرت أفعاله اإلنسانية عنه ناقصة غري تامة فإذا صدرت عنه األفعال بضد ما أعد له أعين الشرور 
اليت تكون بالروية الناقصة والعدول ا عن جهتها ألجل الشهوة اليت يشارك فيها البهيمة أوال أو اإلغترار 

ر احلسية اليت تشغله عما عرض له من تزكية نفسه اليت ينتهب ا إىل امللك الرفيع والسرور احلقيقي باألمو
 وتبلغه إىل رب العاملني يف "فَالَ تعلَم نفس ما أُخفي لَهم ِمن قٌرِة أَعين": وتوصله إىل قرة العني اليت قال اهللا

عتها أذن وال خطرت على قلب بشر واخندع عن هذه املوهبة النعيم املقيم واللذات اليت مل ترها عني وال مس
فهو حقيق باملقت من خالقه عز وجل خليق بتعجيل . السرمدية الشريفة بتلك اخلساسات اليت ال ثبات هلا

وإذ تبني ان سعادة كل موجود إمنا هي صدور أفعاله اليت ختص . العقوبة له وإراحة العباد والبالد منه
ملة وإن سعادة اإلنسان تكون يف صدور أفعاله اإلنسانية عنه حبسب متييزه ورويته وأن صورته عنه تامة كا

هلذه السعادة مراتب كثرية حبسب الروية واملروي فيه ولذلك قيل أفضل الروية ما كان يف أفضل مروي مث 
ظر يف هذه األشياء يرتل رتبة فرتبة إىل أن ينتهي إىل النظر يف األمور املمكنة من العامل احلسي فيكون النا

قد استعمل رويته والصورة اخلاصة به اليت صار من أجلها سعيدا معرضا للملك األبدي والنعيم السرمدي 
يف أشياء دنيئة ال وجود هلا باحلقيقة فقد تبني أيضا أجناس من السعادات باجلملة وأضدادها من الشقاوات 

 هي إما باختيار األفضل والعمل به وإما باختيار وأجناسها وأن اخلريات والشرور يف األفعال اإلرادية
  .األدون وامليل إليه

وملا كانت هذه اخلريات اإلنسانية وملكاا اليت يف النفس كثرية ومل يكن يف طاقة اإلنسان الواحد القيام 
جبميعها وجب أن يقوم جبميعها مجاعة كثرية منهم ولذلك وجب أن تكون أشخاص الناس كثرية وأن 

ا يف زمان واحد على حتصيل هذه السعادات املشتركة لتكميل كل واحد منهم مبعاونة الباقني له جيتمعو
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فتكون اخلريات مشتركة والسعادة مفروضة بينهم فيتوزعوا حىت يقوم كل واحد منهم جبزء منها ويتم 
. تاب الترتيبللجميع مبعاونة اجلميع الكمال اإلنسي وحتصل هلم السعادات الثالث اليت شرحناها يف ك

وألجل ذلك وجب على الناس أن حيب بعضهم بعضا ألن كل واحد يرى كماله عند اآلخر ولوال ذلك 
  .ملا متت للفرد سعادته فيكون إذا كل واحد مبرتلة عضو من أعضاء البدن وقوام اإلنسان بتمام أعضاء بدنه

عين القوة اليت ا يكون الفكر والتمييز وقد تبني للناظر يف أمر هذه النفس وقواها أا تنقسم إىل ثالثة أ
والنظر يف حقائق األمور والقوة اليت ا يكون الغضب والنجدة واإلقدام على األهوال والشوق إىل التسلط 

والترفع وضروب الكرامات والقوة اليت ا تكون الشهوة وطلب الغذاء والشوق إىل املالذ اليت يف املآكل 
اللذات اخلسية وهذه الثالث متباينة ويعلم من ذلك ان بعضها إذا قوي أضر واملشارب واملناكح وضروب 

باآلخر ورمبا أبطل أحدمها فعل اآلخر ورمبا جعلت نفوسنا ورمبا جعلت قوى لنفس واحدة والنظر يف 
ذلك ليس يليق ذا املوضع وأنت تكتفي يف تعلم األخالق بأا قوى ثالث متباينة تقوي إحدامها 

  .املزاج أو العادة أوالتأدبوتضعف حبسب 

    

فالقوة الناطقة هي اليت تسمى امللكية وآلتها اليت تستعملها من البدن، الدماغ، والقوة الشهويد اليت تسمى 
  .بالبهيمية وآلتها اليت تستعملها من البدن، الكبد

وجب أن يكون عدد والقوة الغضبية هي اليت تسمى السبعية وآلتها اليت تستعملها من البدن القلب فلذلك 
الفضائل حبسب إعداد هذه القوى وكذلك أضدادها اليت هي رذائل فمىت كانت حركة النفس الناطقة 

ال املظنونة معارف وهي باحلقيقة "معتدلة وغري خارجة عن ذاا وكان شوقها إىل املعارف الصحيحة 
س البهيمية معتدلة منقادة  حدثت عنها فضيلة العلم وتتبعها احلكمة ومىت كانت حركة النف"جهاالت

للنفس العاقلة غري متأبية عليها فيما نقسطه هلا وال منهمكة يف اتباع هواها حدثت عنها فضيلة العفة 
  .وتتبعها فضيلة السخاء

ومىت كانت حركة النفس الغضبية معتدلة تطيع النفس العاقلة فيما تقسطه هلا فال يج يف غري حينها وال 
 هلا حدثت منها فضيلة احللم وتتبعها فضيلة الشجاعة مث حيدث عن هذه الفضائل حتمي أكثر مما ينبغي

فلذلك أمجع . الثالث باعتداهلا ونسبة بعضها إىل بعض فضيلة هي كماهلا ومتامها وهي فضيلة العدالة
احلكماء علىأن أجناس الفضائل أربع وهي احلكمة والعفة والشجاعة والعدالة وهلذا ال يفتخر أحد وال 

فأما من افتخر بآبائه وأسالفه فألم كانوا على بعض هذه الفضائل أو . تباهى إال ذه الفضائل فقطي
عليها كلها وكل واحدة من هذه الفضائل إذا تعدت صاحبها إىل غريه تسمى صاحبها ا ومدح عليها 

يتعد صاحبه مسى صاحبه أما اجلود فإنه إذا مل . وإذا اقتصرت على نفسه مل يسم ا بل غريت هذه األمساء
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وأما العلم فإن صاحبه يسمى مستبصرا مث إن صاحب . وأما الشجاعة فإن صاحبها يسمى آنفا. منفاقا
وذلك يف الدنيا . اجلود والشجاعة إذا عم غريه بفضيلتيه وتعدتاه رجى بإحدامهاواحتشم وهيب باألخرى

فإنه يرجى وحيتشم يف الدنيا واآلخرة ألنه أما العلم إذا تعدى صاحبه . فقط ألما فضيلتان حيوانيتان
وأضداد هذه الفضائل األربع أربع أيضا وهي اجلهل والشره واجلنب واجلور وحتت . فضيلة إنسانية ملكية

فأما أشخاص األنواع فهي بال اية . كل واحد منهذه األجناس أنواع كثرية سنذكر منها ما ميكن ذكره
اض كرية كاخلوف واحلزن والغضب وأنواع العشق الشهواين وهي أمراض نفسانية حتدث منها أمر

والذي جيب علينا اآلن . وضروب من سوء اخللق وسنذكرها ونذكر عالجاا فيما بعد إنشاء اهللا تعاىل
أما احلكمة فهي : هو حتديد هذه األشياء أعين األجناس األربعة اليت حتتوي على مجل الفضائل فنقول

ميزة وهي أن تعلم املوجودات كلها من حيث هي موجودة وإن شئت فقل إن فضيلة النفس الناطقة امل
تعلم األمور اإلهلية واألمور اإلنسانية ويثمر علمها بذلك أن تعرف املعقوالت أيها جيب ان يفعل وأيها 

واما العفة فهي فضيلة احلس الشهواين وظهور هذه الفضيلة يف اإلنسان يكون بأن يصرف . جيب أن يغفل
ه حبسب الرأى أعين أن يوافق التمييز الصحيح حىت ال ينقاد هلا ويصري بذلك حرا غري متعبد لشيء شهوات

من شهواته، وأما الشجاعة فهي فضيلة النفس الغضبية وتظهر يف اإلنسان حبسب إنقيادها للنفس الناطقة 
ر املفزعة إذا كان فعلها املميزة واستعمال ما يوجبه الرأى يف األمور اهلائلة أعين أن ال خياف من األمو

  .مجيال والصرب عليها حممودا

فأما العدالة فهي فضيلة للنفس حتدث هلا من إجتماع هذه الفضائل الثالث اليت عددناها وذلك عند مساملة 
هذه القوى بعضها للبعض وإستسالمها للقوة املميزة حىت ال تتغالب وال تتحرك لنحو مطلوباا على سوم 

إلنسان ا مسة خيتار ا ابدا اإلنصاف من نفسه أوال مث اإلنصاف واإلنتصاف من غريه طبائعها وحيدث ل
وسنتكلم على كل واحدة من هذه الفضائل بكالم أوسع من هذا إذا ذكرنا الفضائل اليت حتت كل . وله

. تعلمجنس من هذه األربع إذ كان غرضنا يف هذا املوضع اإلشارة إليها بالرسوم الوجيزة ليتصورها امل

األقسام "والذي ينبغي اآلن أن نتبع ما قدمنا بذكر أنواع هذه األجناس وماحتت كل واحد منها فنقول 
سرعة الفهم وقوته صفاء الذهن سهولة التعلم وذه األشياء . التعقل. الذكر. اليت حتت احلكمةْ الذكاء

وذلك أن . ون من حدودهايكون حسن اإلستعداد للحكمة فأما الوقوف على جواهر هذه األقسام فيك
العلم باحلدود يفهم جواهر األشياء املطلوبة املوجودة دائما على حال واحد وهو العلم الربهاين الذي ال 

  .يتغري وال يدخله الشك بوجه من الوجوه

    

أما الذكاء . والفضائل اليت هي بذاا فضائل ال تكون يف حال من األحوال غري فضائل، فكذلك العلوم ا
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اما الذكر فهو ثبات صورة ما خيلصه العقل أو الوهم من . هو سرعة انقداح النتائج وسهولتها على النفسف
وأما صفاء الذهن . وأما التعقل فهو موافقة حبث النفس عن األشياء املوضوعة بقدر ما هي عليه. األمور

دة يف الفهم ا تدرك األمور وأما سهولة التعلم فهي قوة للنفس وح. فهو استعداد ملا قد لزم من املقدم
  .النظرية

  الفضائل التي تحت العفة

الورع، . الوقار. املساملة. حسن اهلدى. اإلنتظام. الدماثة. القاعة. احلرية. السخاء. الصرب. الدعة. احلياء
وأما الدعة فهي . أما احلياء فهو إحنصار النفس خوف إتيان القبائح واحلذر من الذم والسب الصادق

وأما الصرب فهو مقاومة النفس اهلوى لئال تنقاد لقبائح اللذات وأما .  النفس عند حركة الشهواتسكون
السخاء فهو التوسط يف اإلعطاء وهو أن ينفق األمور فيما ينبغي بعلىمقدار ما ينبغي وعلى ما ينبغي 

  .وحتت السخاء خاصة أنواع كثرية حنصيها فيما بعد لكثرة احلاجة إليها

ة فهي فضيلة للنفس ا يكتسب املال من وجهه ويعطي يف وجهه ومتنع من اكتسابه منغري وأما احلري
وأما الدماثة فهي حسن إنقياد النفس ملا . وأما القناعة فهي التساهل يف املآكل واملشارب والزينة. وجهه

 وترتيبها كما وأما اإلنتظام فهو حال للنفس تقودها إىل حسن تقدير األمور. جيمل وتسرعها إىل اجلميل
وأما املسألة فهي موادعة حتصل للنفس . وأما حسن اهلدى فهو حمبة تكميل النفس بالزينة احلسنة. ينبغي

واما الوقار فهو سكون النفس وثابتها عند احلركات اليت تكون يف املطالب . عن ملكة ال اضطرار فيها
  .وأما الورع فهو لزوم األعمال اجلميلة اليت فيها كمال النفس

  الفضائل التي تحت الشجاعة

عدم الطيش، الشهامة، احتمال الكد والفرق بني . الصرب، احللم. عظم اهلمة، الثبات. النجدة. كرب النفس
اما كرب . الصرب والصرب الذي يف العفة أذا يكون يف األمور اهلائلة وذلك يكون يف الشهوات اهلائجة

لى محل الكرائه فصاحبه أبدا يؤهل نفسه لألمور العظام مع النفس فهو اإلستهانة باليسري واإلقتدار ع
وأما عظم اهلمة فهي . وأما النجدة فهي ثقة النفس عند املخاوف حىت ال خيامرها جزع. استخفافه هلا

وأما الثبات فهو فضيلة . فضيلة للنفس حتتمل ا سعادة اجلد وضدها حىت الشدائد اليت تكون عند املوت
وأما احللم فهو فضيلة للنفس تكسبها . ى إحتمال اآلالم ومقاومتها يف األهوال خاصةللنفس تقوى ا عل

  .الطمأنينة فال تكون شغبة وال حيركها الغضب بسهولة وسرعة

وأما السكون الذي نعين به عدم الطيش فهو إما عند اخلصومات وإما يف احلروب اليت يذب ا عن احلرمي 
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وأما الشهامة فهي احلرص على . قسر حركتها يف هذه األحوال لشداوهو قوة للنفس ت. أو عن الشريعة
وأما احتمال الكد فهو قوة للنفس ا تستعمل آالت البدن يف . األعمال العظام توقعا لألحدوثة اجلميلة
  األمور احلسية بالتمرين وحسن العادةز 

  الفضائل التي تحت السخاء

أما الكرم فهو إنفاق املال الكثري بسهولة من النفس يف . احة املساحمةالسم. اإليثار، النيل، املواساة. الكرم
وأما اإليثار فهو فضيلة . األمور اجلليلة القدر الكثرية النفع كما ينبغي وباقي شرائط السخاء اليت ذكرناها

وأما النيل فهو سرور . للنفس ا يكف اإلنسان عن بعض حاجاته اليت ختصه حىت يبذله ملن يستحقه
وأما املواساة فهي معاونة األصدقاء واملستحقني . لنفس باألفعال العظام وإبتهاجها بلزوم هذه السريةا

وأما السماحة فهي بذل بعض ما ال جيبز وأما املساحمة فهي ترك بعض . ومشاركتهم يف األموال واألقوات
  .ما جيب واجلميع يكون باإلرادة واإلختيار

  الفضائل التي تحت العدالة

    

مكافأة . ترك احلقد. العبادة. حسن القضاء، التودد. حسن الشركة. املكافأة. صلة الرحم. الصدقة، األلفة
ترك احلكاية عمن ليس . ترك املعادات. ركوب املروءة يف مجيع األحوال. استعمال اللطف. الشر باخلري

يها مسلم فضال عن ترك لفظة واحدة ال خري ف. البحث عن سرية من حيكي عنه العدل. بعدل مرضي
ترك قول من . ترك السكون إىل قول سفلة الناس وسقطهم.حكاية توجب حدا او قذفا أو قتال أو قطعا

يكدي بني الناس ظاهرا باطنا أو يلحف يف مسألة أو يلح بالسؤال فإن هؤالء يرضيهم الشيء اليسري 
ترك الشره يف كسب احلالل . افيقولون ألجله حسنا ويسخطهم إذا منعوا اليسري فيقولون ألجله قبيح

الرجوع إىل اهللا وإىل عهده وميثاقه عند كل قول يتلفظ به . وترك ركوب الدناءة يف الكسب ألجل العيال
وليس . ترك اليمني باهللا وبشيء من أمساءه وصفاته رأسا. أو حلظ يلحظه أو خطرة يف أعدائه وأصدقائه

وخري الناس . أهل املعرفة الباطنة به وأهل املعرفة الباطنة بهبعدل من مل يكرم زوجته وأهلها املتصلني ا و
خريهم ألهله وعشريته واملتصلني به من أخ أو ولد أو متصل بأخ أو والد أو قريب أو نسيب أو شريك 

فإن حرصه على مجع املال . ومن احب املال حبا مفرطا مل يؤهل هلذه املرتبة. أو جار أو صديق أو حبيب
ل الرأفة وامتطاء احلق وبذل ما جيب ويضطره إىل اخليانة والكذب واإلختالق والزور يصده عن استعما

ورمبا أنفق أمواال مجة . ومنع الواجب واإلستقصاء وإستجالب الدانق واحلبة والذرة لبيع الدين واملروءة
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 ذلك بل يتخذها مصيدة وجيعل. حمبة منه للمحمدة وحسن الثناء وال يريد بذلك وجه اهللا وما عنده
أماالصداقة فهي حمبة صادقة يهتم معها جبميع أسباب الصديق . مكسبة وال يعلم أن ذلك عليه سيئة ومسبة

وحتدث عن التواصل . وأما األلفة فهي إتفاق اآلراء واإلعتقادات. وغيثار فعل اخلريات اليت ميكن فعلها به
  .فيعتقد معها التضافر على تدبري العيش

  .ركة ذوي اللحمة يف اخلريات اليت تكون يف الدنياوأما صلة الرحم فهي مشا

وأما حسن الشركة فهو األخذ واإلعطاء يف . وأما املكافأة فهي مقابلة اإلحسان مبثله أو بزيادة عليه
وأما . وأما حسن القضاء فهو جمازاة بعدل بغري ندم وال من. املعامالت على اإلعتدال املوافق للجميع

وأما . كفاء وأهل الفضل حبسن اللقاء وباألعمال اليت تستدعي احملبة منهمالتودد فهو طلب مودات األ
العبادة فهي تعظيم اهللا تعاىل ومتجيده وطاعته وإكرام أوليائه من املالئكة واألنبياء واألئمة والعمل مبا 

قسامها توجبه الشريعة وتقوى اهللا تعاىل تتم هذه األشياء وتكملها، وإذ قد تقصينا الفضائل األوىل وأ
وذكرنا أنواعها وأجزاءها فقد عرفنا الرذائل اليت تضاد الفضائل ألنه يفهم من كل واحدة من تلك 

  .الفضائل كلها ما يقابلها ألن العلم باألضداد واحد

وملا كانت هذه الفضائل أوساطا بني أطراف وتلك األطراف هي الرذائل وجب أن تفهم منها وأن اتسع 
 وجود أمسائها يف هذا الوقت متعذر وينبغي ان تفهم من قولنا أن كل فضيلة فهي لنا الزمان ذكرناها ألن

  .وسد بني رذائل ما أنا واصفه

    

إن األرض ملا كانت يف غاية البعد من السماء قيل إا وسط وباجلملة املركز من الدائرة هو على غاية 
فعلى هذا . هو من هذه اجلهة على القطرالبعد من احمليط وإذا كان الشيء على غاية البعد من شيء آخر ف

الوجه يبنغي أن يفهم معىن الوسط من الفضيلة إذا كانت بني رذائل بعدها منها أقصى البعد وهلذا إذا 
احنرنفت الفضيلة عن موضعها اخلاص ا أدىن احنراف قربت من رذيلة أخرى ومل تسلم من العيب حبسب 

وهلذا صعب جدا وجود هذا الوسط مث التمسك به بعد وجوده قرا من تلك الرذيلة اليت متيل إليها 
أصعب لذلك قالت احلكماء إصابة نقطة اهلدف أعسر من العدول عنها ولزوم الصواب بعد ذلك حىت ال 

وذلك أن األطراف اليت تسمى رذائل من األفعال واألحوال والزمان وسائر . خيطأها أعسر وأصعب
اعي الشر أكثر من دواعي اخلري وجيب أن تطلب أوساط تلك ولذلك كانت دو. اجلهات كثرية جدا

فأما ما جيب على املؤلف فهو أن يذكر مجل هذه األوساط وقوانينها . األطراف حبسب كل فرد فرد
حبسب ما يليق بالصناعة ال على ما جيب على كل شخص فإن هذا غري ممكن فإن النجار والصائغ ومجيع 

فوسهم قوانني وأصول فيعرف النجار صورة الباب والسرير والصائغ أرباب الصناعات إمنا حيصل يف ن
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فأما أشخاص ماقام يف نفسه فإمنا يستخرجها بتلك القوانني وال ميكنه . صورةاخلامت والتاج على اإلطالق
وذلك أن كل باب وخامت إمنا يعمل مبقدار ما ينبغي وعلى قدر احلاجة . تعرف األشخاص ألا بال اية

  .ادةوحبسب امل

وإذ قد ذكرنا معىن الوسط يف األخالق وماينبغي أن يفهم . والصناعة ال تضمن إال معرفة األصول فقط
  .منه فلنذكر هذه األوساط لتفهم منها األطراف اليت هي رذائل وشرور فنقول وباهللا التوفيق

فيما ال ينبغي وكماال أما احلكمة فهي وسط بني السفه والبله وأعين بالسفه ههنا إستعمال القوة الفكرية 
ومساه القوم اجلزيرة وأعين بالبله تعطيل هذهالقوة وإطراحها وليس بنبغي أن يفهم أن البله ههنا . ينبغي

وأما الذكاء فهو وسط بني اخلبث والبالدة . نقصان اخللقة بل ما ذكرته من تعطيل القوة الفكرية باإلرادة
ين الزيادة عليه والنقصان منه فاخلبث والدهاء واحليل فإن أحد طريف كل وسط إفراط واآلخر تفريط أع

وأما البالدة والبله والعجز عنغدراك . الرديئة هي كلها إىل جانب الزيادة فيما ينبغي أن يكون الذكاء فيه
وأما الذكر فهو وسط بني النسيان الذي يكون بإمهال . املعارف فهي كلها إىل جانب النقصان من الذكاء

 فهووسط بني - وهو حسن التصور- وأما التعقل. فظ وبني العناية مبا ال ينبغي أن حيفظما ينبغي أن حي
وأما . الذهاب بالنظر يف الشيء املوضوع إىل أكثر مما هو عليه وبني القصور وبالنظر فيه عما هو عليه

. يقتهوبني اإلبطاء عن فهم حق. سرعة الفهم فهي وسط بني إختطاف خيال الشيء من غري إحكام لفهمه

وأما صفاء الذهن فهو وسط بني ظلمة النفس عن إستخراج املطلوب بوبني التهاب يعرض فيها فيمنعها 
من استخراج املطلوب وأما جودة الذهن وقوته فهو وسط بني اإلفراط يف التأمل ملا لزم من املقدم حىت 

  .خيرج منه إىل غريه وبني التفريط فيه حىت يقصر عنه

هي وسط بني املبادرة إليه بسالسة تثبت معها صورة العلم وبني التعصب عليه وأما سهولة التعلم ف
  .وتعذره

وأعين بالشره اإلماك يف اللذات واخلروج . وأما العفة فهي وسط بني رذيلتني ومها الشره ومخود الشهوة
 حيتاج إليها فيها عما ينبغي وأعين خبمود الشهوة السكون عن احلركة اليت تسلك حنو اللذة اجلميلة اليت

  .البدن يف ضروراته وهي ما رخص فيه صاحب الشريعة والعقل

وأنت تقدر . إحدامها لوقاحة واألخرى اخلرق. وأما الفضائل اليت حتت العفة فإن احلياء وسط بني رذيلتني
على أن تلحظ أطراف الفضائل األخرى اليت هي رذائل ورمبا وجدت هلا أمساء حبسب اللغة ورمبا وجدت 

 فهي "وأما الشجاعة" إمسا وليس يعسر عليك فهم معانيها والسلوك فيها على السبيل اليت سلكناها هلا
وأما . أما اجلنب فهو اخلوف مما ال ينبغي ان خياف منه. وسط بني رذيلتني إحدامها اجلنب واألخرى التهور

 رذيلتني إحدامها السرف التهور فهو اإلقدام على ما ال ينبغي أن يقدم عليه وأما السخاء فهو وسط بني



ابن مسكويه-ذيب األخالق  14  

  .أما التبذير فهو بذل ما ال ينبغي ملن ال يستحق. والتبذير واألخرى البخل والتقتري

    

 فهي وسط بني الظلم واإلنظالم، أما الظلم فهو "وأما العدالة"وأما التقتري فهومنع ما ينبغي عمن يستحق 
وأما اإلنظالم فهو اإلستحذاء واإلستماتة يف . يالتوصل إىل كثرة املقتنيات من حيث ال ينبغي كما ال ينبغ

ولذلك يكون للجائر أموال كثرية ألنه يتوصل إليها من حيث ال . املقتنيات ملن ال ينبغي وكما ال ينبغي
وأما املنظلم فمقتنياته وأمواله يسرية جدا ألنه يتركها من حيث ال . جيب ووجوه التوصل إليها كثرية

فالعدالة . ويتركها من حث ال جيب.  الوسط ألنه يقتين األموال من حيث جيبوأما العادل فهو يف. جيب
وأما يف . فضيلة ينصف ا اإلنسان من نفسه ومن غريه من غري أن يعطي نفسه من النافع أكثر وغريه أقل

الضار فبالعكس وهو أن ال يعطي نفسه أقل وغريه أكثر لكن يستعمل املساواة اليت هي تناسب ما بني 
  .شياء ومن هذا املعىن اشتق امسه أعين العدلاأل

وأما اجلائر فأنه يطلب لنفسه الزيادة من املنافع ولغريه النقصان منها وأما يف األشياء الضارة فإنه يطلب 
فقد ذكرنا األخالق اليت هي خريات وفضائل وأطرافها اليت هي شرور . لنفسه النقصان ولغريه الزيادة منها

جياز وحددنا ما حيد منها ورمسنا ما يرسم وسنشرح كل واحد منها على سبيل ورذائل على طريق اإل
  .اإلستقصاء فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

أنا قد بينا فيما تقدم أن : وينبغي أن نلخص يف هذا املوضع شكا رمبا حلق طالب هذه الفضائل فنقول
وال بد له من معاونة قوم كثريى العدد . اإلنسان من بني مجيع احليوان ال يكتفي بنفسه يف تكميل ذاته

وهلذا قال احلكماء أن اإلنسان مدين بالطبع أي هو . حىت يتمم به حياته طيبة وجيري أمره على السداد
حمتاج إىل مدينة فيها خلق كثري لتتم له السعادة اإلنسانية فكل بالطبع وبالضرورة حيتاج إىل غريه فهو 

شرم العشرة اجلميلة وحمبتهم احملبة الصادقة ألم يكملون ذاته لذلك مضطر إىل مصافاة الناس ومعا
فإذا كان كذلك بالطبع وبالضرورة فكيف يؤثر اإلنسان . ويتممون إنسانيته وهو أيا يفعل م مثل ذلك

فإذا القوم الذين رأوا الفضيلة . العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلي وال يتعاطى ما يرى الفضيلة يف غريه
.  الزهد وترك خمالطة الناس وتفردوا عنهم إما مبالزمة املغارات يف اجلبال وأما ببناء الصوامع يف املفاوزيف

ذلك أن من مل خيالط . وأما بالسياحة يف البلدان ال حيصل هلم شيء من الفضائل اإلنسانية اليت عددا
سخاء وال العدالة بل تصري قواه وملكاته الناس ومل يساكنهم يف املدن ال تظهر فيه العفة وال النجدة وال ال

اليت ركبت فيه باطلة ألا ال تتوجه ال إىل خري وال إىل شر فإذا بطلت ومل نظهر أفعاهلا اخلاصة ا صاروا 
مبرتلة اجلمادات واملوتى من الناس ولذلك يظنون ويظن م أم أعفاء وليسوا بإعفاء وأم عدول وليسوا 

ظن م الناس . الفضائل اعين أنه إذا مل يظهر منهم أضداد هذه اليت هي شروربعدول وكذلك يف سائر 
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أم أفاضل وليست الفضائل إعداما بل هي أفعال وأعمال تظهر عند مشاركة الناس ومساكنتهم ويف 
وحنن إمنا نعلم ونتعلم الفضائل اإلنسانية اليت نساكن ا الناس . املعامالت وضروب اإلجتماعات

وتلك احلال غري . ونصرب على أذاهم لنصل منها وا إىل سعادات أخر إذا صرنا إىل حال أخرىوخنالطهم 
  .موجودة لنا اآلن

  المقالة الثانية

  "الخلق"

: وهذه احلال تنقسم إىل قسمني. اخللق حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية وال روية

كاإلنسان الذي حيركه أدىن شيء حنو غضب ويهيج من أقل سبب منها ما يكون طبيعيا من أصل املزاج 
وكاإلنسان الذي جينب من أيسر شيء كالذي يفزع من أدىن صوت يطرق مسعه أو يرتاع من خرب يسمعه 
وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدىن شيء يعجبه وكالذي يغتم وحيزن من أيسر شيء يناله، ومنها ما 

 ورمبا كان مبدؤه بالروية والفكر مث يستمر عليه أوال فأوال حىت يصري يكون مستفادا بالعادة والتدرب
  .ملكة وخلقا

    

وهلذا اختلف القدماء يف اخللق فقال بعضهم اخللق خاص بالنفس غري الناطقة وقال بعضهم قد يكون 
مل ينتقل مث اختلف الناس أيضا اختالفا ثانيا فقال بعضهم من كان له خلق طبيعي . للنفس الناطقة فيه حظ

وذلك أنا مطبوعون . عنه وقال آخرون ليس شيء من األخالق طبيعيا لإلنسان وال نقول أنه غري طبيعي
وهذا الرأي األخري هو الذي خنتاره ألنا . على قبول اخللق بل ننتقل بالتأديب واملواعظ إما سريعا أو بطيئا

والعقل وإىل رفض السياسات كلها وترك نشاهده عيانا وألن الرأى األول يؤدي إىل أبطال قوة التمييز 
الناس مهجا مهملني وإىل ترك األحداث والصبيان على ما يتفق أن يكونوا عليه بغري سياسة وال تعليم 

  .وهذا ظاهر الشناعة جدا

وأما الرواقيون فظنوا أ، الناس كلهم خيلقون أخيارا بالطبع مث بعد ذلك يصريون أشرارا مبجالسة أهل الشر 
ىل الشهوات الرديئة اليت ال تقمع بالتأديب فينهمك فيها مث يتوصل إليها من كل وجه وال يفكر يف وامليل إ

وقوم آخرون كانوا قبل هؤالء ظنوا أن الناس خلقوا من الطينة السفلى وهي كدر . احلسن منها والقبيح
  .العامل فهم ألجل ذلك أشرار بالطبع

 أن فيهم منهو يف غاية الشر ال يصلحه التأديب وفيهم من ليس وإمنا يصريون أخيارا بالتأديب والتعليم إال
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يف غاية الشر فيمكن أن ينتقل من الشر إىل اخلري بالتأديب من الصبا مث مبجالسة األخيار وأهل الفضل، 
فأما جالينوس فإنه رأى أن الناس فيهم من هو خري بالطبع وفيهم من هو شرير بالطبع وفيهم من هو 

مث أفسد املذهبني األولني اللذي ذكرنامها أما األول فبأن قال أن كان كل الناس . متوسط بني هذين
أخيارا بالطبع وإمنا ينتقلون إىل الشر بالتعليم فالبضرورة إما أن يكون تعلمهم الشرور من أنفسهم وإما من 

ناس إذا كلهم فليس ال. فإن تعلموا من غريهم فإن املعلمني الذين علموهم الشر أشرار بالطبع. غريهم
وإن كانوا تعلموه من أنفسهم فإما أن يكون فيهم قوة يشتاقون ا إىل الشر فقط فهم إذاً . أخيارا بالطبع
  .أشرار بالطبع

وذلك أنه قال إن كان كل الناس أشرارا بالطبع فإما أن . وأما الرأى الثاين فإنه أفسده مبثل هذه احلجة
أنفسهم ونعيد الكالم األول بعينه، وملا أفسد هذين املذهبني صحح يكونوا تعلموا اخلري من غريهم أو من 

وذلك أنه ظاهر جدا أن من الناس من هو خري بالطبع وهم قليلون . رأى نفسه من األمور البينة الظاهرة
ومنهم . وليس ينتقل هؤالء إىل الشر ومنهم من هو شرير بالطبع وهم كثريون وليس ينتقل هؤالء إىل اخلري

توسط بني هذين وهؤالء قد ينتقلون مبصاحبة األخيار ومواعظهم إىل اخلري وقد ينتقلون مبقاربة من هو م
  .أهل الشر وإغوائهم إىل الشر

    

وأما أرسطو طاليس فقد بني يف كتاب األخالق ويف كتاب املقوالت أيضا أن الشرير قد ينتقل بالتأديب 
رير املواعظ والتأديب وأخذ الناس بالساياسات اجليدة ولكن ليس على اإلطالق ألنه يرى أن تك. إىل اخلري

الفاضلة ال بد أن يؤثر ضروب التأثري يف ضروب الناس فمنهم من يقبل التأديب ويتحرك إىل الفضيلة 
كل خلق : وحنن نؤلف من ذلك قياسا وهو هذا. بسرعة ومنهم من يقبله ويتحرك إىل الفضيلة بابطاء

واملقدمتان صحيحتان . فإذا ال خلق وال واحد منه بالطبع. تغريه هو بالطبعوال شيء مما ميكن . ميكن تغريه
وهي أن كل خلق ميكن . أما تصحيح املقدمة األوىل. والقياس منتج يف الضرب الثاين من الشكل األول

تغريه فقد تكلمنا عليه وأوضحناه وهو بني من العيان ومما استدللنا به من وجوب التأديب ونفعه وتأثريه 
 األحداث والصبيان ومن الشرائع الصادقة اليت هي سياسة اهللا خللقه وإما تصحيح املقدمة الثانية وهي يف

. وذلك أنا ال نروم تغيري شيء مما هو بالطبع أبدا. أنه ال شيء مما ميكن تغريه هو بالطبع فهو ظاهر أيضا

حلركة إىل أسفل وال أن يعود احلجر فإن أي أحد ال يروم أن يغري حركة النار اليت إىل فوق بأن يعودها ا
ولو رامه ما صح له تغيري شيء من هذا . حركة العلوم يروم بذلك أن يغري حركة الطبيعة اليت إىل أسفل

وال ما جيري جمراه أعين األمور اليت هي بالطبع فقد صحت املقدمتان وصح التأليف يف الشكل األول وهو 
راتب الناس يف قبول هذه اآلداب اليت مسيناها خلقا واملسارعة إىل فأما م. الضرب الثاين منه وصار برهانا
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تعلمها واحلرص عليها فإا كثرية وهي تشاهد وتعاين فيهم وخاصة يف األطفال فإن أخالقهم تظهر فيهم 
منذ بدء نشأم وال يستروا بروية وال فكر كما يفعله الرجل التام الذي انتهى يف نشؤه وكماله إىل 

وأنت : ف من نفسه ما يستقبح منه فيخفيه بضروب من احليل واألفعال املضادة ملا يف طبعهحيث يعر
تتأمل من أخالق الصبيان واستعدادهم لقبول األدب أو نفورهم عنه أو ما يظهر يف بعضهم من القحة 
ويف بعضهم من احلياء وكذلك ما ترى فيهم من اجلود والبخل والرمخة والقسوة واحلسد وضده ومن 

األحوال املتفاوتة ما تعرف به مراتب اإلنسان يف قبول األخالق الفاضلة وتعلم معه أم ليسوا على رتبة 
واملتوسطون بني هذه . واحدة وأن فيهم املتواين واملمتنع والسهل السلس والفظ العسر واخلري والشرير
التقومي نشأ كل إنسان على األطراف يف مراتب ال حتصى كثرة وإذا أمهلت الطباع ومل ترض بالتأديب و

رسوم طباعه وبقي عمره كله على احلال اليت كان عليها يف الطفولية وتبع ما وافقه يف الطبع أما الغضب 
  .وأما اللذة وأما الزعارة وأما الشره وأما غري ذلك من الطباع املذمومة

  الشريعة

والشريعة هي اليت تقوم األحداث وتعودهم األفعال املرضية وتعد نفوسهم لقبول احلكمة وطلب الفضائل 
والبلوغ إىل السعادة اإلنسية بالفكر الصحيح والقياس املستقيم وعلى الوالدين أخذهم ا وسائر اآلداب 

 صدم أو األطماع يف اجلميلة بضروب السياسات من الضروب إذا دعت إليه احلاجة أو التوبيخات أن
حىت إذا تعودوا ذلك واستمروا . الكرامات أو غريها مما مييلون إليه من الراحات أو حيذرونه من العقوبات

عليه مدة من الزمان كثرية أمكن فيهم حينئذ أن يعلموا برهني ما أخذوه تقليدا وينبهوا على طرق 
  .ة اليت حنن بصددهاالفضائل وإكتساا والبلوغ إىل غاياا ذه الصناع

واهللا املوفق ولإلنسان يف ترتيب هذه اآلداب وسياقها أوال فأوال إىل الكمال األخري طريق طبيعي يتشبه 
وهو أن ينظر إىل هذه القوى اليت حتدث فينا أيها أسبق إلينا وجودا فيبدأ بتقوميها مث مبا . فيها بفعل الطبيعة

وذللك أن أول ما حيدث فينا هو الشيء العام للحيوان والنبات . يليها على النظام الطبيعي وهو بني ظاهر
فلذلك جيب أن نبدأ . كله مث ال يزال خيتص بشيء شيء يتميز به عن نوع نوع إىل أن يصري إىل اإلنسانية

بالشوق الذي حيصل فينا إىل الغضب وحمبة الكرامة فنقومه مث بآخره وهو الشوق الذي حيصل فينا إىل 
وهذا الترتيب الذي قلنا أنه طبيعي إمنا حكمنا فيه ملا يظهر فينا منذ أول نشونا . لوم فنقومهاملعارف والع

فأما أن هذه الصناعة . أعين أن نكون أوال أجنة مث أطفاال مث أناسا كاملني وحتدث فينا هذه القوى مرتبة
 حبسب ما هو إنسان هي أفضل الصناعات كلها أعين صناعة األخالق اليت تعين بتجويد أفعال اإلنسان

  .فيتبني مما أقول
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  اإلنسان

    

ملا كان للجوهر اإلنساين فعل خاص ال يشاركه فيه شيء من موجودات العامل كما بيناه فيما تقدم، 
وكان اإلنسان أشرف موجودات عاملنا مث مل تصدر عنه أفعاله حبسب جوهره وشبهناه بالفرس الذي إذا 

تمام استعمل مكان احلمار باالكاف وكان وجوده أروح له من عدمه مل تصدر عنه أفعال الفرس على ال
وجب أن تكون الصناعة اليت تعين بتجويد أفعال اإلنسان حىت تصدر عنه أفعاله كلها تامة كاملة حبسب 

جوهره ورفعه عن رتبة األخس اليت يستحقق ا املقت من اهللا والقرار يف العذاب األليم أشرف الصناعات 
وأما سائر الصناعات األخر فمراتبها من الشرف حبسب مراتب جوهر الشيء الذي . هاكلها وأكرم

تستصلحه وهذا ظاهر جدا من تصفح الصناعات ألن فيها الدباغة اليت تعين باستصالح جلود البهائم امليتة 
تة اليت وفيها صناعة الطب والعالج اليت تم باستصالح اجلواهر الشريفة الكرمية وهكذا اهلمم املتفاو

وإذا كانت جواهر املوجودات متفاوتة يف . ينصرف بعضها إىل العلوم الدنيئة وبعضها إىل العلوم الشريفة
أما يف احليوان فكجوهر الديدان واحلشرات إذا قيس إىل جوهر . الشرف يف اجلماد والنبات واحليوان

 فالصناعة واهلمة اليت تصرف إىل .وإما يف جوهر املوجودات اآلخر فظاهر ملن أراد أن حيصيها. اإلنسان
وجيب أن يعلم ان اسم اإلنسان وإن كان . أشرفها أشرف من الصناعة واهلمة اليت تصرف إىل األدون منها

وإن رسول . يقع على أفضلهم وعلى أدوم فإن بني هذين الطرفني أكثر مما بني كل متضادين من البعد
الناس "عليه الصالة والسالم : وقال" ا من ألف مثله اإلنسانليس شيء خري": اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

الناس كأسنان املشط ويف بعضها كأسنان احلمار وإمنا :"وقال" كابل مائة ال جتد فيها راحلة واحدة
ويف نظائر هذه أشياء " وال خري يف صحبة من ال يعرف لك من الفضل ما تعرف له. يتفاضلون بالعقل

ومل أر أمثال الرجال تفاوتا إىل اد حىت عد ألف ": ىن وأن الشاعر الذي قالكثرية تدل على هذا املع
إين "واخلرب اخلمروي عن النيب عليه الصالة والسالم .  وإن كان عنده أنه قد بالغ فإنه قد قصر"بواحد

. وليس هذا يف اإلنسان وحده بل يف كثري من اجلواهر األخر. أصدق وأوضح" وزنت بأميت فرجحت م

إن كان يف اإلنسان أكثر وأشد تفاوتا فإن بني السيف املعروف بالصمصام وبني السيف املعروف و
وكذلك احلال يف التفاوت الذي بني الفرس الكرمي وبني الربذون املقرف فمن . بالكهام تفاوتا عظيما

. أكرمه وأكرمهاأمكنه أين رقى بالصناعة منأدون هذه اجلواهر مرتبة إىل أعالها فاشرف به وبصناعته ما 

وليس . فأما اإلنسان من بني هذه اجلواهر فهو مستعد بضروب من اإلستعدادات لضروب من املقامات
إال . ينبغي أن يكون الطمع يف إستصالحه على مرتبة واحدة وهذا شيء يتبني فيما بعد مبشيئة اهللا وعونه
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درة فاعله وخالقه تبارك وتقدس إمسه أن الذي ينبغي أن يعلم اآلن أن وجود اجلوهر اإلنساين متعلق بق
فاعرف هذه اجلملة إىل أن تلخص يف . فأما جتويد جوهره فمفوض إىل اإلنسان وهو معلق بإرادته. وتعاىل

وقد قدمنا يف صدر هذا الكتاب إن قلنا ينبغي أن نعرف نفوسنا ما هي وألي . موضعها إن شاء اهللا تعاىل
اال خاصا به وفعال ال يشاركه فيه غريه من حيث هو ذلك مث قنا إن لكل جوهر موجود كم. شيء هي

وإذا كان ذلك حمفوظا فنحن مضطرون إىل أن . الشيء وقد بينا ذلك يف غاية البيان يف الرسالة املسعدة
نعرف الكمال اخلاص باإلنسان والفعل الذي ال يشاركه فيه غري منحيث هو إنسان لنحرص على طلبه 

وملا كان اإلنسان مركبا مل جيز أن يكون كماله وفعله اخلاص . إىل غايته وايتهوحتصيله وجنتهد يف البلوغ 
فإذا له . به كمال بسائطه وأفعاهلا اخلاصة ا وإال كان وجود املركب باطال كاحلال يف اخلامت والسرير

فأفضل الناس . فعل خاص به من حيث هو مركب وإنسان ال يشاركه فيه شيء من املوجودات األخر
وإذا . درهم على إظهار فعله اخلاص والزمهم له من غري تلون فيه وال إخالل به يف وقت دون وقتأق

عرف األفضل فقد عرف األنقص على إعتبار الضد، فالكمال اخلاص باإلنسان كماالن وذلك أن له 
األخرى إىل قوتني إحدامها العاملة واألخرى العاملة فلذلك يشتاق بإحدى القوتني إلىاملعارف والعلوم وب

  .نظم األمور وترتيبها وهذان الكماالن مها اللذان نص عليهما الفالسفة فقالوا

  الفلسفة

    

تنقسم إىل قسمني إىل اجلزء النظري واجلزء العملي فإذا كمل اإلنسان باجلزء العملي واجلزء النظري فقد 
 اليت يشتاق ا إىل العلوم فهو أن سعد السعادة التامة، أما كماله األول بإحدى قوتيه أعين العاملة وهي

يصري يف العلم حبيث يصدق نظره وتصح بصريته وتستقيم رويته فال يغلط يف إعتقاد وال يشك يف حقيقة 
وينتهي يف العلم بأمور املوجودات على الترتيب إلىالعلم اإلهلي الذي هو آخر مرتبة العلوم ويثق به 

لي له املطلوب األخري حىت يتحد به وهذا الكمال قد بينا ويسكن إليه ويطئن قلبه وتذهب حريته وينج
بالقوة األخرى أعين القوة العاملة فهو الذي نقصده يف كتابنا هذا وهو الكمال اخللقي ومبدؤه من ترتيب 

قواه وأفعاله اخلاصة ا حىت ال تتغالب وحىت تتسامل هذه القوى فيه وتصدر أفعاله كلها حبسب قوته 
مرتبة كما ينبغي وينتهي إيل التدبري املدين الذي يرتب األفعال والقوى بني الناس حىت املميزة منتظمة 

فإذا الكمال األول . تنتظم ذلك اإلنتظام ويسعدوا سعادة مشتركة كما كان ذلك يف الشخص الواحد
 باآلخر ألن النظري مرتلته مرتلة الصورة والكمال الثاين العملي مرتلته مرتلة املادة وليس يتم أحدمها إال

العلم مبدأ والعمل متام واملبدأ بال متام يكون ضائعا والنمام بال مبدأ يكون مستحيال وهذا الكمال هو 
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  .الذي مسيناه غرضا

وذلك أن الغرض والكمال بالذات مها شيء واحد وإمنا خيتلفان باإلضافة فإذا نظر إليه وهوبعد يف النفس 
وكذلك احلال يف كل شيء ألن .  إيل الفعل ومت فهو كمالومل خيرج إيل الفعل فهو غرض فإذا خرج

فإذا أخرجه إيل . البيت إذا كان متصورا للباين وكان عاملا بأجزائه وتركيبه وسائر أحواله كان غرضا
كماله ويصدر عنه فعله اخلاص به إذا علم املوجودات كلها أي يعلم كلياا وحدودها اليت هي ذواا ال 

  .ليت تصريها بال ايةأعراضها وخواصها ا

فإنك إذا علمت كليات املوجودات فقد علمت جزئياا بنحو ماالن اجلزئيات الخترج عن كلياا فإذا 
كملت هذا الكمال فتممه بالفعل املنظوم ورتب القوى وامللكات اليت فيك ترتيبا علميا كما سبق علمك 

تحقيت أن تسمى عاملا صغريا ألن صور فإذا انتهيت إىل هذه الرتب فقد صرت عاملا وحك واس. به
مث نظمتها بأفعالك على حنو استطاعتك . املوجودات كلها قد حصلت يف ذاتك فصرت أنت هي بنحو ما

فصرت فيها خليفة ملوالك خالق الكل جلت عظمته فلم ختط فيها ومل خترج عن نظامه األول احلكمى 
لدائم الوجد والدائم الوجود هو الباقي بقاء سرمديا فال والتام من املوجودات هو ا. فتصري حينئذ عاملا تاما

يفوتك حينئذ شيء من النعيم املقيم ألنك ذا الكمال مستعد لقبول الفيض من املوىل دائما أبدا وقد 
. وهذه هي الرتبة العليا والسعادة القصوى. قربت منه القرب الذي ال جيوز أن حيول بينك وبينه حجاب

احد من أشخاص الناس ميكنه حتصيل هذه املرتلة يف ذاته وتكميل صورته ا وإمتام ولوال أن الشخص الو
نقصانه بالترقي إليها لكان سبيله سبيل أشخاص احليوانات األخر أو كسبيل أشخاص النبات يف مصريها 

األبدي وإلستحال فيه البقاء . إىل الفناء واإلستحالة اليت تلحقها والنقصانات اليت ال سبيل إىل متامها
ومن ال يتصور هذه احلالة وال ينتهي إىل علمها من . والنعيم السرمدي واملصري إىل ربه ودخول جنته

فيظن أن اإلنسان إذا انتقض تركيبه اجلسماين بطل وتالشى كاحلال يف . املتوسطني يف العلم يقع له شكوك
  .ة احلكمة وسنة الشريعةاحليوانات األخر ويف النبات فحينئذ يستحق إسم اإلحلاد وخيرج عن مس

  كمال اإلنسان في الذات المعنوية

    

وظنوا . وقد ظن قوم أن كمال اإلنسان وغايته مها يف اللذات وإا هي اخلري املطلوب والسعادة القصوى
وأن النفس الشريفة اليت مسيناها . إمنا ركبت فيه من أجل هذه اللذات والتوصل إليها"أن مجيع قواه اخر 

ا وهبت له لريتب ا األفعال ومييزها مث يوجهها حنو هذه اللذات لتكون الغاية األخرية هي ناطقة إمن
وظنوا أيضا أن قوى النفس الناطقة أعين الذكر واحلفظ والروية . حصوهلا له على النهاية والغاية اجلسمانية
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حصلت له باملطاعم قالوا وذلك أن اإلنسان إذا تذكر اللذات اليت كانت . كلها تراد لتلك الغاية
واملشارب واملناكح اشتاق إليها وأحب معاودا فقد صارت منفعة الذكر واحلفظ إمنا هي اللذات 

وألجل هذه الظنون اليت وقعت هلم جعلوا النفس املميزة الشريفة كالعبد املهني وكاألجري . وحتصيلها
ملناكح وترتبها هلا وتعدها إعدادا املستعمل يف خدمة النفس الشهوية لتخدمها يف املآكل واملشارب وا

  .وهذا هو رأي اجلمهور من العامة الرعاع وجهال الناس السقاط. كامال موافقا

وهي اليت . وإىل هذه اخلريات اليت جعلوها غايام تشوقوا عند ذكر اجلنة والقرب من بارئهم عزوجل
عبادات وتركوا الدنيا وزهدوا فيها فإمنا وإذا خلوا بال. يسألوا رم تبارك وتعاىل يف دعوام وصلوام

كأم تركوا قليلها ليصلوا إىل كثريها وأعرضوا عن . ذاك منهم على سبيل املتجر واملراحبة يف هذه بعينها
إال انك جتدهم مع هذا اإلعتقاد وهذه األفعال إذا ذكر عندهم املالئكة . الفانيات منها ليبلغوا إىل الباقيات

شرف وما نزههم اهللا عنه من هذه القاذورات علموا باجلملة أم أقرب إىل اهللا تعاىل واخللق األعلى األ
وأعلى رتبة من الناس وأم غري حمتاجني إىل شيء من حاجات البشرز بل يعلمون أن خالقهم وخالق كل 

 شيء الذي توىل إبداع الكل هو مرته عن هذه األشياء متعال عنها غري موصوف باللذة والتمتع مع

وإن الناس يشاركون يف هذه اللذات اخلنافس والديدان وصغار احلشرات واهلمج من . التمكن من إجيادها
وهذا . وإمنا يناسبون املالئكة بالعقل والتمييز مث جيمعون بني هذا اإلعتقاد واإلعتقاد األول. احليوان

اجلوع والعرى وضروب وذلك أم يرون عيانا ضرورام باألذى الذي يلحقهم ب. هوالعجب العجيب
فإذا زالت آثارها وعادوا إىل حال السالمة منها التذوا . النقص وحاجام إىل مداواا مبا يدفعها عنهم

. وال يشعرون أم إذا اشتاقوا إىل لذة املآكل فقد اشتاقوا أوال إىل أمل اجلوع. بذلك ووجدوا للراحة لذة

إال أن هذا احلال . وهكذا احلال يف سائر اللذات األخر. األكلوذلك أم إن مل يؤملوا باجلوع مل يلتذوا ب
وسنتكلم على أن صورة اجلميع واحدة وأن اللذات كلها إمنا حتصل . يف بعضها أظهر منها يف بعض

ألن اللذة هي راحة من أمل وأن كل لذة حسية إمنا هي خالص من أمل أو أذى يف . للملتذ بعد آالم تلحقه
  .غري هذا املوضع

يظهر عند ذلك أن من رضي لنفسه بتحصيل اللذات البدنية وجعلها غايته وأقصى سعادته فقد رضى وس
ألنه يصري نفسه الكرمية اليت يناسب ا املالئكة عبدا للنفس الدنيئة اليت . بأخس العبودية ألخص املوايل

  . احلاليناسب ا اخلنازير واخلنافس والديدان وخسائس احليوانات اليت تشاركه يف هذا

    

وقد تعجب جالينوس يف كتابه الذي مساه بأخالق النفس من هذا الرأي وكثر استجهاله للقوم الذين هذه 
إال أنه قال أن هؤالء اخلبثاء الذين سريم أسوأ السري وإرداؤها إذا وجدوا إنسانا هذا . مرتبتهم من العقل
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أم غري منفردين ذه الطريقة ألم يظنون أم رأيه ومذهبه نصروه ونوهوا به ودعوا إليه ليومهوا بذلك 
مىت وصف أهل الفضل والنبل من الناس مبثل ما هم عليه كان ذلك عذرا هلم ومتويها على قوم آخرين يف 

وهؤالء هم الذين يفسدون األحداث بإيهامهم أن الفضيلة هي ما تدعوهم إليه طبيعة البدن . مثل طريقتهم
ائل األخر امللكية إما أن تكون باطلة ليست بشيء ألبتة وإما أن تكون غري ممكنة وأن تلك الفض. من املالذ

وإذا . والناس مائلون بالطبع اجلسداين إىل الشهوات فيكثر اتباعهم وتقل الفضالء فيهم: ألحد من الناس
طبائع تنبه الواحد بعد الواحد منهم إىل أن هذه اللذات إمنا هي لضرورة اجلسد وإن بدنه مركب من ال

املتضادة أعين احلرارة والربودة واليبوسة والرطوبة وأنه إمنا يعاجل باملأكل واملشرب أمراضا حتدث به عند 
وأن عالج املرض ليس بسعادة تامة . اإلحنالل حلفظ تركيبه على حالة واحدة أبدا ما أمكن ذلك فيه

. تام هومن ال يعرض له مرض البتةوأن السعيد ال. والراحة من األمل ليست بغاية مطلوبة وال خري حمض

وعرف مع ذلك أيضا أن املالئكة األبرار الذين اصطفاهم اهللا بقربه ال تلحقهم هذه اآلالم فال حيتاجون 
  .إىل مداواا باألكل والشرب

 عارضوه بأن بعض البشر أشرف من املالئكة وأن اهللا تعاىل -وأن اهللا تعاىل مرته متعال عن هذه األوصاف
وشاغبوه وسفهوا رأيه وأوقعوا له شبها باطلة حىت يشك يف صحة ما تنبه . أن يذكر مع اخللقأجل من 

  .إليه وأرشده عقله إليه

والعجب الذي ال ينقضي هو أم مع رأيهم هذا إذا وجدوا واحدا من الناس قد ترك طريقتهم اليت مييلون 
تت األرض عظموه وكثر تعجبهم منه إليها واستهان باللذة والتمتع وصام وطوى واقتصر على ما أنب

. وزعموا انه ويل اهللا وصفيه وأنه شبيه بامللك وأنه أرفع طبقة من البشر. وأهلوه للمراتب العظيمة

  .وخيضعون له ويذلون غاية الذل ويعدون أنفسهم أشقياء باإلضافة إليه

يهممن تلك القوة األخرى والسبب يف ذلك هو ام وإن كانوا من أفن الرأي وسفاهته على ما ترى فإن ف
  .الكرمية املميزة وإن كانت ضعيفة ما يريهم فضيلة ذوي الفضائل فيضطرون إىل إكرامهم وتعظيمهم

  قوى النفس الثالثاء

وأشرفها النفس . وأوسطها النفس السبعية. وإذا كانت القوى ثالثا كما قلنا مرارا فأدوا النفس البهيمية
  .إنسانا بأفضل هذه النفوس أعين الناطقة وا شارك املالئكة وا باين البهائمواإلنسان إمنا صار . الناطقة

ومن غلبت عليه إحدى . فأشرف الناس من كان حظه من هذه النفس أكثر وانصرافه إليها أمت وأوفر
فانظر رمحك اهللا أين تضع . النفسني األخريني احنط عن مرتبة اإلنسانية حبسب غلبة تلك النفس عليه

فإن هذا أمر موكول إليك .  وأين حتب أن ترتل من املنازل اليت رتبها اهللا تعاىل للموجوداتنفسك
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وإن شئت فانزل يف منازل . فإن شئت فانزل يف منازل البهائم فإنك تكون منهم. ومردود إىل اختيارك
مات كثرية ويف كل واحدة من هذه املراتب مقا. وإن شئت فانزل يف منازل املالئكة وكن منهم. السباع

فإن بعض البهائم أشرف من بعض وذلك لقبول التأديب ألن الفرس إمنا شرف على احلمار لقبوله األدب 
وإذا تأملت احليوان كله وجدت القابل للتأديب الذي هو أثر . وكذلك يف البازي فضيلة على الغراب

 إىل احليوان الذي هو يف أفق النطق أعين النفس الناطقة أفضل من سائره وهو يتدرج يف ذلك إىل ان يصري
  .اإلنسان أعين الذي هو أكمل البهائم وهو يف أخس مرتبة اإلنسانية

    

وهم القوم الذين يف أقاصي األرض . وذلك أن أخس الناس هو من كان قليل العقل قريبا من البهيمية
وبذلك .  من التمييزاملعمورة وسكان آخر ناحية اجلنوب والشمال ال ينفصلون عن القرود إال بشيء قليل

مث يتميزون ويتزايدون يف هذا املعىن حىت يبلغوا إىل وسط األقاليم، . القدر يستحقون إسم اإلنسانية
مث يتفاضلون يف هذا املعىن . ويعتدل فيهم املزاج القابل لصورة العقل فيصري فيهم العاقل التام واملميز العامل

فيصري حينئذ يف . سان أن يبلغ إليه من قبول قوة العقل والنطقأيضا إىل أن يصريوا إىل غاية ما ميكن لإلن
األفق الذي بني اإلنسان وامللك ويصري فيهم القابل للوحي واملطليق حلمل احلكمة فتيض عليه قوة العقل 

  .ويسيح إليه نور احلق وال حالة لإلنسان أعلى من هذه ما دام إنسانا

اقصة اليت هي أدون مراتب اإلنسان فإنك جتد القوم الذين تضعف مث ارجع القهقري إىل النظر يف الرتبة الن
فيهم القوة الناطقة وهم القوم الذي ذكرنا أم يف أفق البهائم تقوى فيهم النقص البهيمية فيميلون إىل 

وهؤالء هم الذين . شواا املأخوذة باحلواس كاملأكول واملشروب وامللبوس وسائر الرتوات الشبيهة ا
وبقدر ما يكون فيهم من . الشهوات القوية بقوة نفوسهم البهيمية حىت يرتكبوا وال يرتدعوا عنهاجتذم 

  .القو العاقلة يستحيون منها تى يستتروا بالبيوت ويتواروا بالظلمات إذا مهوا بلذة ختصهم

خراجه وهذا احلياء منهم هو الدليل على قبحها فإن اجلميل باإلطالق هو الذي يتظاهربه ويستحب إ
. وهي اليت يشتاقون إىل إزالتها. وهذا القبح ليس بشيء أكثر من النقصانات الالزمة للبشر. وإذاعته

ولو سألت القوم الذين يعظمون أمر اللذة . و انقصها أحوجها إىل الستر والدفن. وافحشها هو انقصها
وما بالكم .  اخلريات عندكموجيعلوا اخلري املطلوب والغاية اإلنسانية مل تكتمون الوصول إىل أعظم

تعدون موافقتها خريا مث تستروا؟ أترون سترها وكتماا فضيلة ومروءة وإنسانية واملاهجرة ا وإظهارها 
 لظهر من انقطاعهم وتبلدهم يف اجلواب ما تعلم به -بني أهل الفضل ويف جممع الناس خساساة وقحة؟

سانية إذا رأى إنسانا فاضال احتشمه ووقره وأحب أن وأقلهم حظا من اإلن. سوء مذهبهم وخبث سريم
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يكون مثله إال الشاذ منهم الذي يبلغ من خساسة الطبع ونزارة اإلنسانية ووقاحة الوجه إىل أن يقيم على 
  .نصرة ما هو عليه من غري حمبة لرتبة من أفضل منه

  الواجب على العاقل

    

نسان من هذه النقائص اليت يف جسمه وحاجاته الضرورية فإذا جيب على العاقل أن يعرف ما ابتلى به اإل
إىل إزالتها وتكميلها، أما بالغذاء الذي حيفظ به إعتدال مزاجه وقوام حياته فينال منه قدر الضرورة يف 

فإن جتاوز ذلك قليال فبقدر ما حيفظ رتبته . وال يطلب اللذة لعينها بل قوام احلياة اليت تتبعه اللذة. كماله
وال ينسب إىل الدناءة والبخل حبسب حاله ومرتبته بني الناس، وأما باللباس فالذي يدفع به . تهيف مروء

فإن جتاوز ذلك فبقدر ما ال يستحقر وال ينسب إىل الشح على نفسه وإىل . أذى احلر والربد ويستر العورة
ه، أعين طلب النسل أن يسقط بني أقرانه وأهل طبقته، وأما باجلماع فالذي حيفظ نوعه وتبقى به صورت

فإن جتاوز ذلك فبقدر ماال خيرج به عن السنة وال يتعدى ما ميلكه إىل ما ميلك غريه مث يلتمس الفضيلة يف 
نفسه العاقلة اليت ا صار إنسانا وينظر إىل النقائص اليت يف هذه النفس خاصة فريوم تكميلها بطاقته 

صل إليها ال مينع عنها احلياء وال يتوارى عنها باحليطان فإن هذه اخلريات هي اليت ال تستر وإذا و. وجهده
وهي اليت يكون ا بعض الناس أفضل من بعض . والظلمات ويتظاهر ا أبدا بني الناس ويف احملافل

وبعضهم أكثر إنسانية من بعض ويغذوا هذه النفس بغذائها املوافق هلا املتم لنقصاا كما يغذو تلك 
فإن غذاء هذه هو العلم والزيادة يف املعقوالت واإلرتياض بالصدق يف اآلراء وقبول . بأغذيتها املالئمة هلا

فمن اتفق له يف . احلق حيث كان ومع من كان والنفور من الكذب والباطل كيف كان ومن أين جاء
الصبا أن يريب على أدب الشريعة ويؤخذ بوظائفها وشرائطها حىت يتعودها مث ينظر بعد ذلك يف كتب 

مث ينظر يف احلساب واهلندسة حىت يتعود . خالق حىت تتأكد تلك اآلداب واحملاسن يف نفسه بالرباهنياأل
كما رمسناه يف كتابنا املوسوم بترتيب "صدق القول وصحة الربهان فال يسكن إال إليها مث يتدرج 

كثر محد اهللا تعاىل  حىت يبلغ إىل أقصى مرتبة اإلنسان فهو السعيد الكامل فلي"السعادات ومنازل العلوم
ومن مل يتفق له ذلك يف مبدأ نشوه مث ابتلى بأن يربيه والده على . على املوهبة العظيمة واملنة اجلسيمة

رواية الشعر الفاحش وقبول أكاذيبه واستحسانا ما يوجد فيه من ذكر القبائح ونيل اللذات كما يوجد يف 
ذلك إىل رؤساء يقرونه على روايتها وقول مثلها شعر امرىء القيس والنابغة وأشباههما مث صار بعد 

  .وجيزلون له العطية

ومال طبعه إىل اإلستكثار من املطاعم واملالبس . وامتحن بأقران يساعدونه على تناول اللذات اجلسمانية
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 مث امك "كما اتفق يل مثل ذلك يف بعض األوقات"واملراكب والزينة وإرتباط اخليل الفره والعبيد الروقة 
 فليعد مجيع ذلك شقاء ال نعيما وخسرانا ال رحبا وليجتهد على -فيها واشتغل ا عن السعادة اليت أهل هلا

وليعلم الناظر . وما أصعب إال أنه على كل حال غري من التمادي يف الباطل. التدريج إىل فطام نفسه منها
  .لعادة وجاهدا جهادا عظيمايف هذا الكتاب إن خاصة تدرجت إىل فطام نفسي بعد الكرب واستحكام ا

ورضيت لك أيها الفاحص عن الفضائل والطالب لألدب احلقيقي مبا رضيت لنفسي بل جتاوزت لك يف 
ودللتك على طريق النجاة قبل أن تتيه . النصيحة إىل أن أشرت عليك مبا فاتين يف ابتداء أمري لتدركه أنت

فاهللا اهللا يف نفوسكم معاشر اإلخوان . يف حبر املهالكيف مفاوز الضاللة وقدمت لك السفينة قبل أن تغرق 
إستسلموا للحق وتأدبوا باألدب احلقيقي ال املزور وخذوا احلكمة البالغة وانتهجوا الصراط . واألوالد

وأعلموا أن أصح مثل ضرب لكم من نفوسكم . املستقيم وتصوروا حاالت أنفسكم وتذكروا قواها
مثل ثالثة حيوانات خمتلفة مجعت يف مكان واحد ملك وسبع : لة األوىلالثالث اليت مر ذكرها يف املقا

وليعلم من تصور هذا املثال أن النفس ملا كانت . فأيها غلب بقوته قوة البالقني كان احلكم له. وخرتير
جوهرا غري جسم وال شيء فيها من قوى اجلسم وأعراضه كما بينا ذلك يف صدر هذا الكتاب كان 

  .ا خبالف احتاد األجسام وإتصال بعضها ببعضاحتادها واتصاهل

    

  النفوس الثالثاء

 وذلك أن هذه األنفس الثالث إذا اتصلت صارت شيئا واحدا ومع أا تكون شيئا واحدا فهي باقية 
التغاير وباقية القوى تثور الواحدة بعد الواحدة حىت كأا مل تصل باألخرى ومل تتحد ا وتستجدي أيضا 

وذلك أن إحتادها ليس بأن تتصل ايتها . خرى حىت كأا غري موجودة وال قوة هلا تنفرد االواحدة لأل
بل تصري يف بعض األحوال شيئا واحدا ويف بعض . وال بأن تتلقى سطوحها كما يكون ذلك يف األجسام

هلا قوى ولذلك قال قوم أن النفس واحدة و. األحوال أشياء خمتلفة حبسب ما يج قوة بعضها أو تسكن
.ضوعووقال آخرون بل هي واحدة بالذات كثرية بالعرض وبامل. كثرية  

  .وهذا شيء خيرج الكالم فيه عن غرض الكتاب وسيمر بك يف موضعه

وليس يضرك يف هذا الوقت أن تعتقد أي هذه اآلراء شئت بعد أن تعلم أن بعض هذه كرمية أدبية بالطبع 
إال اا .  فيها استعداد لقبول األدب وبعضها عادمة لألدبوليس. وبعضها مهينة عادمة لألدب بالطبع

وأما العادمة لألدب وهي . أما الكرمية األدبية بالطبع فالنفس الناطقة. تقبل التأدب وتنقاد لليت هي أدبية
مع ذلك غري قابلة له فيه النفس البهيمية وأما اليت عدمت األدب ولكنها تقبله وتنقاد له فهي النفس 



ابن مسكويه-ذيب األخالق  26  

. وإمنا وهب اهللا تعاىل لنا هذه النفس خاصة لنستعني ا على تقومي البهيمية اليت ال تقبل األدبالغضبية 

وقد شبه القدماء اإلنسان وحاله يف هذه األنفس الثالث بإنسان راكب دابة قوىي يقود كلبا أو فهدا 
  .للقنص

 سريه وتصيده وسائر فإن كان اإلنسان من بينهم هوالذي يروض دابته وكلبه يصرفهما ويطيعانه يف
ألن اإلنسان يكون مرفها يف مطالبه . تصرفاته فال شك يف رغد العيش املشترك بني الثالث وحسن أحواله

فإذا نزل واستراح أراحهما معه وأحسن . جيري فرسه حيث حيب وكما حيب ويطلق كلبه أيضا كذلك
وإذا كانت البهيمية هي . مصاحلهماالقيام عليهما يف املطعم واملشرب وكفاية األعداء وغري ذلك من 

فإن رأت عشبا من . الغالبة ساءت حال الثالثة وكان اإلنسان مضعوفا عندمها فلم تطع فارسها وغلبت
بعيد عدت حنوه وتعسفت يف عدوها وعدلت عن الطريق النهج فاعترضتها األودية والوهاد والشوك 

ثله يف هذه األحوال فيصيبهم مجيعا من أنواع والشجر فتقحمتها وتورطت فيها وحلق فارسها ما يلحق م
  .املكاره واإلشراف على اهللكة ما خفاء فيه

وكذلك أن قوى الكلب مل يطع صاحبه فإن رأى من بعيد صيدا أو ما يظنه صيدا أخذ حنوه فجذب 
ويف تصور هذا املثل الذي ضربه . الفارس وفرسه وحلق اجلميع من الضرر والضر أضعاف ما ذكرناه

ماء تنبيه على حال هذه النفوس وداللة على ما وهبه اهللا عز وجل لإلنسان ومكنه منه وعرضه له وما القد
يضيعه بعصيان خالقه تعاىل فيه عند إمهال السياسة واتباعه أمر هاتني القوتني وتعيده هلما ومها اللذان 

وجل وضيع نعمته عليه ترك هذه فمن اسوأ حاال ممن امهل سياسة اهللا عز . ينبغي أن يتبعاه بتأمره عليهما
وصار الرئيس منها مرؤوسا وامللك منها مستعبدا يتقلب معها يف . القوى فيه هائجة مضطربة تتغلب

نعوذ باهللا من اإلنتكاس يف اخللق الذي سببه طاعة الشيطان . املهالك حىت تتمزق ويتمزق معها هو أيضا
نسأل اهللا عصمته . القوى اليت وصفناها ووصفنا أحواهلاواتباع األبالسة فليست اإلشارة ا إىل غري هذه 

ومعونته على ذيب هذه النفوس حىت ننتهي فيها إىل طاعة اهللا اليت هي اية مصاحلنا وا جناتنا وخالصنا 
  .إىل الفوزاألكرب والنعيم السرمدي

  سياسة النفس العاقلة

ان الشهوة يستويل عليها برجل معه ياقوتة وقد شبه احلكماء من أمهل سياسة نفسه العاقلة وترك سلط
وكان بني يديه نار تضطرم فرماها يف . محراء شريفة ال قيمة هلا من الذهب والفضة جاللة ونفاسة

فقد علمنا اآلن أن النفس العاقلة . حباحبها حىت صارت كاسا ال منفعة فيها فخسرت فخسرت منافعها
 عزوجل أحسنت خالفته يف تربية هذه القوى وسياستها إذا عرفت شرف نفسها وأحست مبرتبتها من اهللا
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وضت بالقوة اليت أعطاها اهللا تعاىل إىل حملها من كرامة اهللا تعاىل ومرتلتها من العلو والشرف ومل ختضع 
  .للسبعية وال للبهيمية

    

مث تستنهضها . بل تقوم النفس الغضبية اليت مسيناها سبعية ونقودها إىل األدب حبملها على حسن طاعتها
يف أوقات هيجان هذه النفس البهيمية وحركتها إىل الشهوات حىت يقمع ذه سلطان تلك وتستخدمها 

وذلك أن هذه النفس الغضبية قابلة لألدب قوية على قمع . يف تأديبها وتستعني بقوة هذه على تأىب تلك
 النفس الناطقة أعين العاقلة فهي وأما. وتلك النفس البهيمية عادمة لألدب غري قابلة له. األخرىكما ن

وأما تلك فبمرتلة احلديد . أما هذه فبمرتلة الذهب يف اللني واإلنعطاف: كمال قال أفالطون ذه األلفاظ
يف الصالبة واإلمتناع فإن أنت آثرت الفعل اجلميل يف وقت وجاذبيتك القوة األخرى إىل اللذة وإىل 

ذبيتك القوى األخرى إىل اللذة وإىل خالف ما آثرت خالف ما ىثرت الفعل اجلميل يف وقت وجا
فإن غلبتك مع ذلك مث . فاستعن بقوة الغضب اليت تثري ويج باألنفة واحلمية وأقهر ا النفس البهيمية

ندمت وأنفت فأنت يف طريق الصالح فتمم عزميتك واحذر أنت أن تعاودك بالطمع فيك والغلبة لك؟ 
إين أرى أكثر الناس يدعون : قبة يف الغلبة لك كنت كما قال احلكيم األولفإن مل تفعل ذلك ومل تكن الع

فال يكون . حمبة الفعال اجلميلة مث ال حيتملون املؤنة فيها على علمهم بفضلها فيغلبهم الترفه وحمبة البطالة
ام ما آثروه بينهم وبني من ال حيب األفعال اجلميلة فرق إذا مل حيتملوا مؤنة الصرب ويصربوا إىل تعلم مت

واذكر مثل البئر اليت تردى فيها األعمى والبصري فيكونان يف اهللكة سواء إال أن األعمى . وعرفوا فضله
ومن وصل من هذه اآلداب إىل مرتبة يعتد ا واكتسب ا الفضائل اليت عددا فقد وجب عليه . أعذر

  .تأديب غريه وإفاضة ما أعطاه اهللا على أبناء جنسه

  أديب األحداث والصبيان خاصة نقلت أكثره من كتاب بروسنسفصل في ت

    

قد قلنا فيما تقدم أن أول قوة تظهر يف اإلنسان وأول ما يتكون هي القوة اليت يشتاق ا إىل الغذاء الذي 
هو سبب كونه حيا فيتحرك بالطبع إىل اللنب يلتمسه من الثدي الذي هو معدنه من غري تعليم وال توقيف 

. له مع ذلك قوة على التماسه بالصوت الذي هو مادته ودليله الذي يدل به على اللذة واألذىأو حيدث 

مث حتدث فيه قوة . مث تتزايد فيه هذه القوة ويتشوق ا أبدا إىل اإلزدياد والتصرف ا يف أنواع الشهوات
 مث حيدث له من احلواس .على التحرك حنوها باآلالت اليت ختلق له الشوق إىل األفعال اليت حتصل له هذه

قوة على ختيل األمور ويرتسم يف قوته اخليالية مثاالت فيتشوق إليها مث تظهر فيه قوة الغضب اليت يشتاق 
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فإن أطاق بنفسه أن ينتقم من مؤذياته انتقم منها وإال . ا إىل دفع ما يؤذيه ومقاومة ما مينعه من منافعه
مث حيدث له الشوق إىل متييز األفعال اإلنسانية . ويت والبككاءالتمس معونة غريه وانتصر بوالديه بالتص

وهذه القوى كثرية وبعضها . خاصة أوال أوال حىت يصري إىل كماله يف هذا التمييز فيسمى حينئذ عاقال
وهي اليت ال تراد لغاية أخرى وهو اخلري . ضروري يف وجود األخرى إىل أن ينتهي إىل الغاية األخرية

فأول ما حيدث فيه من هذه القوة احلياء وهو اخلوف . تشوقه اإلنسان من حيث هو إنساناملطلق الذي ي
احلياء فإنه . ولذلك قلنا أول ما ينبغي أن يتفرس فيالصيب ويستدل به على عقله. من ظهور شيء قبيح منه

ذا نظرت فإ. يدل على أنه قد أحس بالقبيح ومع إحساسه به حيذره ويتجنبه وخياف أن يظهر منه أو فيه
إىل الصيب فوجدته مستحيينا مطرقا بطرفه إىل األرض غري وقاح الوجه وال حمدق اليك فهو أول دليل 

وأن حياءه هو احنصار نفسه خوفا من . جنابته والشاهد لك على أن نفسه قد أحست باجلميل والقبيح
وهذه النفس . مييز والعقلقبيح يظهر منه وهذا ليس بشيء أكثر من إيثار اجلميل واهلرب من القبيح بالت

مستعدة للتأديب صاحلة للعناية ال جيب أن مل وال تترك وخمالطة األضداد الذين يفسدون باملقارنة 
وإن كانت ذه احلال من اإلستعداد لقبول الفضيلة فإن نفس الصيب ساذجة مل تنتقش بعد . واملداخلة

.  فإذا نقشت بصورة وقبلتها نشأ عليها وأعتادهابصرة وليس هلا رأي وال عزمية متيلها من شيء إىل شيء

فاألوىل مبثل هذه النفس أن تنبه أبدا على حب الكرامة وال سيما ما حيصل له منها بالدين دون املال 
مث ميدح األخيار عنده وميدح هو يف نفسه إذا ظهر شيء مجيل منه وخيوف من . وبلزوم سننه ووظائفه

 ويؤاخذ باشتهائه للمآكل واملشارب واملالبس الفاخرة ويزين عنده خلق املذمة على أدىن قبيح يظهر منه
وجيب إليه إيثار غريه على نفسه بالغذاء . النفس والترفع عن احلرص يف املآكل خاصة ويف اللذات عامة

  .واإلقتصار على الشيء املعتدل واإلقتصاد يف التماسه

  المالبس

وأن األحسن . ملنقوشة النساء الاليت يتزين للرجال مث العبيد واخلولويعلم أن أوىل الناس باملالبس امللونة وا
بأهل النبل والشرف من اللباس البياض وما أشبهه حىت يترىب على ذلك ويسمعه كل من يقرب منه 

ويتكرر عليه ومل يترك خمالطة من يسمع منه ضد ما ذكرته ال سيما من أترابه ومن كان يف مثل سنه ممن 
  .يعاشره ويالعبه

    

وذلك أن الصيب يف ابتداء نشوه يكون على األكثر قبيح األفعال إما كلها وإما اكثرها فإنه يكون كذوبا 
وخيرب وحيكي ما مل يسمعه ومل يره ويكون حسودا سروقا مناما جلوجا ذا فضول أضر شيء بنفسه وبكل 
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فلذلك ينبغي أن .  بعد أحوالمث ال يزال به التأديب والسنن والتجار حىت ينتقل يف أحوال. أمر يالبسه
مث يطالب حبفظ حماسن األخبار واألشعار اليت جتري جمرى ما . يؤخذ ما دام طفال مبا ذكرناه وبذكره

تعوده باألدب حىت يتأكد عنده بروايتها وحفظها واملذاكرة ا مجيع ما قدمناه وحيذر النظر يف األشعار 
فإن هذا . مهه أصحاا، إنه ضرب من الظرف ورقة الطبعالسخيفة وما فيها من ذكر العشق وأهله وما يو

فإن . مث ميدح بكل ما يظهر منه من خلق مجيل وفعل حسن ويكرم عليه. الباب مفسدة لألحداث جدا
خالف يف بعض األوقات ما ذكرته فاألوىل أن ال يوبخ عليه وال يكاشف بأنه أقدم عليه بل يتغافل عنه 

د جتاسر على مثله وال هم به ال سيما أن ستره الصيب واجتهد يف أن خيفى ما تغافل من ال خيطر بباله أنه ق
وحيذر من معاودته فإنك إن عودته التوبيخ . فعله عن الناس فإن عاد فليوبخ عليه سرا وليعظم عنده ما أتاه

كوب واملكاشفة محلته على الوقاحة وحرضته على معاودة ما كان استقبحه وهان عليه مساع املالمة يف ر
  .قبائح اللذات اليت تدعو إليها نفسه وهذه اللذات كثرية جدا

  آداب المطاعم

والذي ينبغي أن يبدأ به يف تقوميها آداب املطاعم فيفهم أوال اا إمنا تراد للصحة ال للذةز وأن األغذية 
ة ليتداوي ا فهي جتري جمرى األدوي. كلها إمنا خلقت وأعدت لنا لتصح ا أبداننا وتصري مادة حياتنا

فكما أن الدواء ال يرام للذة وال يستكثر منه للشهوة فكذلك األطعمة ال ينبغي . اجلوع واألمل احلادث منه
فيحفر عنده قدر الطعام الذي . أن يتناول منها إال ما حيفظ صحة البدن ويدفع أمل اجلوع ومينع من املرض

نال منه فوق حاجة بدنه أو ماال يوافقه حىت يستعظمه أهل الشره ويقبح عنده صورة من شره غليه وي
وإذا جلس مع غريه ال يبادر إىل الطعام وال يدمي . وال يرغب يف األلوان الكثرية. يقتصر على لون واحد

ويقتصر على ما يليه وال يسرع يف األكل وال يوايل بني اللقم . النظر إىل ألوانه وال حيدق إليه شديدا
وال يلطخ يده وال ثوبه وال يلحظ من يؤاكله وال .  يبتلعها حىت جييد مضغهاوال يعظم اللقمة وال. بسرعة

ويعود أن يؤثر غريه مبا يليه إن كان أفضل ما عنده مث يضبط شهوته . يتبع بنظره مواقع يده من الطعام
داب ويأكل اخلبز القفار الذي ال أدم معه يف بعض األوقات وهذه اآل. حىت يقتصر على أدىن الطعام وأدونه

وينبغي أن يستويف غذاه بالعشي فإن استوفاه . وإن كانت مجيلة بالفقراء فهي باألغنياء أفضل وأمجل
وإن منع اللحم يف أوقاته كان أنفع له وقعا يف . بالنهار كسل واحتاج إىل النوم وتبلد فهمه مع ذلك

لفاكهة فينبغي أن ميتنع منها ألبتة إن وأما احللواء وا. احلركة والتيقظ وقلة البالدة وبعثه على النشاط واخلفة
وإال فليتناول أقل ما ميكن فإا تستحيل يف بدنه فتكثر إحنالله وتعوده مع ذلك على الشره وحمبة . أمكن

فإما النبيذ وأصناف األشربة املسكرة . ويعود أن ال يشرب يف خالل طعامه املاء. اإلستكثار من املآكل
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بدنه ونفسه وحتمله على سرعة الغضب والتهور واإلقدام على القبائح والقحة فإياها وإياها فإا تضره يف 
  .وسائر اخالل املذمومة

  آداب متنوعة

وأما غريهم فال لئال يسمع . وال ينبغي أن حيضر جمالس أهل الشرب إال أن يكون أهل الس أدباء فضالء
  .الكالم القبيح والسخافات اليت جتري فيه

وينبغي أن مينع من كل . حىت يفرغ من وظئاف األدب اليت يتعملها ويتعب تعبا كافياوينبغي أن ال يأكل 
يومنع من النوم الكثري فإنه يقبحه . وخينفيه فإنه ليس خيفى شيئا إال وهو يظن أو يعلم أنه قبيح. فعل يستره

ع أيضا من الفراش ومين. هذا بالليل فأما بالنهار فال ينبغي أن يتعوده ألبتة. ويغلظ ذهنه ومييت خاطره
الوطيء وميع أنواع الترفه حىت يصلب بدنه ويتعود اخلشونة وال يتعود اخليش واألسراب يف الصيف وال 

ويعود املشي واحلركة والركوب والرياضة حىت ال يتعود . األوبار والنريان يف الشتاء لألسباب اليت ذكرناها
  .أضدادها

    

. املشي وال يرخي يديه بل يضمهما إىل صدره وال يريب شعرهويعود أن ال يكشف أطرافه وال يسرع يف 

وال يفتخر على أقرانه بشيء مما ميلكه . وال يزين مبالبس النساء وال يلبس خامتا إال وقت حاجته إليه
  .والداه من مآكله ومالبسه وما جيري جمراه وال يشني بل يتواضع لكل أحد ويكرم كل من عاشره

ه أو سلطان من أهله إن اتفق إىل غضب من هو دونه أو استهداء من ال وال يتوصل بشرف إن كان ل
كمن اتفق له إن كان خاله وزيرا أو عمه سلطانا فتطرق به إىل . ميكنه أن يرده عن هواه أو تطاوله عليه

وال يضع رجال على رجل وال يضرب . هضيمة أقرانه وثلم أخوانه وال يتمخط وال يتثاءب حبضرة غريه
فإن هذا دليل الكسل وأنه قد بلغ به القبيح إىل أن ال حيمل رأسه . ساعده وال يعمد رأسه بيدهحتت ذقنه ب

فإن هذا قبيح بالرجال مع . ويعود أن ال يكذب وال حيلف البتة ال صادقا وال كاذبا. حىت يستعني بيده
 الكالم فال يتكلم إال ويعود أيضا قلة. احلاجة إليه يف بعض األوقات فأما الصيب فال حاجة به إىل اليمني

ومينع من خبيث الكالم وهجينه . وإذا حضر من هو أكرب منه اشتغل باالستماع منه والصمت له. جوابا
ويعود حسن الكالم وظريفه ومجيل اللقاء وكرميه وال يرخص له أن . ومن السب واللعن ولغو القول

  . أكرب منهويعود خدمة نفسه ومعلمه وكل من كان. يستمع الضدادها من غريه

وينبغي إذا ضربه املعلم أن ال يصرخ وال يستشفع . وأحوج الصبيان إىل هذا األدب أوالد األغنياء واملترفني
ويعود . وال يعري أحدا إال بالقبيح والسيء من األدب. بأحد فإن هذا فعل املماليك ومن هو خوار ضعيف
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ر منه لئال يتعود الريح على الصبيان وعلى بل يربهم ويكافئهم على اجلميل بأكث. أن ال يوحش الصبيان
. ويبغض إليه الفضة والذهب وحيذر منهما أكثر من حتذير السباع واحليات والعقارب واألفاعي. الصديق

وينبغي أن يؤذن له يف بعض األوقات أن يلعب . فإن حب الفضة والذهب آفته أكثر من آفات السموم
  .وال يكون يف لعبه أمل وال تعب شديدلعبا مجيال ليستريح إليه من تعب األدب 

    

وهذه اآلداب النافعة . ويعود طاعة والديه ومعلميه ومؤديه وإن ينظر اليهم بعني اجلاللة والتعظيم ويهلبهم
للصبيان هي للكبار من الناس أيضا نافعة ولكنها لألحداث أنفع ألا تعودهم حمبة الفضائل وينشأون 

لرذائل ويسهل عليهم بعد ذلك مجثيع ما ترمسه احلكمة وحتده الشريعة عليها فال يثقل عليهم جتنب ا
ويعتادون ضبط النفس عما تدعوهم إليه من الذات القبيحة وتكفهم عن اإلماك يف شيء منها . والسنة

وتسوقهم إىل مرتبة الفلسفة العالية وترقيهم إىل معايل األمور اليت وصفناها يف أول . والفكر الكثري فيها
تاب من التقرب إىل اهللا عز وجل وجماورة املالئكة مع حسن احلال يف الدنيا وطيب العيش ومجيل الك

فإذا جتاوز هذه الرتبة وبلغ . األحدوثة وقلة األعداء وكثرة املداح والراغبني يف مودته من الفضالء خاصة
األشياء اليت يقصدها أيامه إىل أن يفهم أغراض الناس وعواقب األمور فهم أن الغرض األخري من هذه 

الناس وحيرصون عليها من الثروة وإقتناء الضياع والعبيد واخليل والفرش وأشباه ذلك إمنا هو لنر فيه البدن 
وأن يهنأ بنعمة . وأن ال يقع يف األعراض وال تفجأه املنية. وأن يبقى على إعتداله مدة ما. وحفظ صحته

وأن اللذات كلها يف احلقيقة هي خالص من آالم وراحات . مديةاهللا عليه ويستعد لدار البقاء واحلياة السر
فإذا عرف ذلك وحتققه مث تعوده بالسرية الدائمة وعود الرياضات اليت حترك احلرارة الغريزية . من تعب

فمن كان مموال مترفا كانت . وحتفظ الصحة وتنفي الكسل وتطرد البالدة وتبعث النشاط وتذكي النفس
رمستها أصعب عليه لكثرة من حيتف به ويغويه وملوافقة طبيعة اإلنسان يف أول ما تنشأ هذه األشياء اليت 

فأما . هذه اللذات وإمجاع مجهور الناس على نيل ما أمكنهم منها وطلب ما تعذر عليهم بغاية جهدهم
. بة منهاالفقراء فاألمر عليهم أسهل بل هم قريبون إىل الفضائل قادرون عليها متمكنون من نيلها واإلصا

وقد كان ملوك الفرس الفضالء ال يربون أوالدهم . وحال املتوسطني من الناس متوسطة بني هاتني احلالتني
وكانوا . بني حشمهم وخواصهم خوفا عليهم من األحوال اليت ذكرناها ومن مساع ما حذرت منه

فاء وخشونة العيش ومن ال وكان يتوىل تربيتهم أهل اجل. ينفذوم مع ثقام إىل النواحي البيعدة منهم
وكثري من رؤسائهم يف زماننا هذا ينقولن أوالدهم . يعرف التنعم وال الترفه وأخبارهم يف ذلك مشهورة

. عندما ينشأون إىل بالدهم ليتعودوا ا هذه الطرق احملمودة يف تأديب األحداث فقد عرفت أضدادها

 اخلرتير الوحشي الذي ال يطمع يف رياضته فإن نفسه أعين أن يشتغل بصالحه وتقوميه فإنه قد صار مبرتلة
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وكما أنه ال . العاقلة تصري خادمة لنفسه البهيمية ولنفسه الغضبية فهي منهمكة يف مطالبها من الرتوات
سبيل إىل رياضة سباع البهائم الوحشية اليت ال تقبل التأديب كذلك ال سبيل إىل رياضة من نشأ على هذه 

اللهم إال أن يكون يف مجيع أحواله عاملا بقبح سريته ذا ماهلا عائبا . أمعن قليال يف السنالطريقة واعتادها و
فإن مثل هذا اإلنسان من يرجى له الرتوع عن أخالقه بالتدريج . على نفسه عازما على اإلقالع واإلنابة

وإذ قد . ى التفلسفوالرجوع إىل الطريقة املثلى بالتوبة ومبصاحبةب األخيار وأهل احلكمة وباألكباب عل
ذكرنا اخللق احملمود وما ينبغي أن يؤخذ به األحداث والصبيان فنحن واصفون مجيع القوى اليت حتدث 

لليحوان أوال أوال إىل أن ينتهي إىل أقصى الكمال يف اإلنسانية فإنك شديد احلاجة إىل معرفة ذلك 
  : لتبتديء على الترتيب الطبيعي يف تقومي واحد منها فنقول

  ألجسام الطبيعيةا

إن األجسام الطبيعية كلها تشترك يف احلد الذي يعمها مث تتفاضل بقبول اآلثار الشريفة والصور اليت 
فإن اجلماد منها إذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار ا أفضل من الطينة األوىل اليت ال تقبل . حتدث فيها

  .ر بزيادة هذه الصورة أفضل من اجلمادفإذا بلغ إىل أن يقبل صورة النبات صا. تلك الصورة

    

وتلك الزيادة هي اإلغتذاء والنمو واإلمتداد يف اإلقطار وإجتذاب ما يوافقه من األرض واملاء وترك ما ال 
وهذه األشياء اليت ينفصل ا . يوافقه ونفض الفضالت اليت تتولد فيه من غذائه عن جسمه بالصموغ

وذلك أن بعضه : الزائدة يف النبات اليت شرف ا على اجلماد تتفاضلوهذه احلالة . النبات من اجلماد
مث يتدرج فيها فيحصل له من هذه الزيادة شيء بعد شيء . يفارق اجلماد مفارقة يسرية كاملرجان وأشباهه

ويكفيه يف حدوثه امتزاج العناصر . فبعضه ينبت من غري زرع وال بذر وال حيفظ نوعه بالثمر والبزر
مث تزداد هذه الفضيلة . ياح وطلوع الشمس فلذلك هو يف أفق اجلمادات وقريب احلال منهاوهبوب الر

يف النبات فيفضل بعضه على بعض بنظام وترتيب حىت تظهر فيه قوة األمثار وحفظ النوع بالبزر الذي 
فيه حىت يصري مث تقوى هذه الفضيلة . خيلف به مثله فتصري هذه احلالة زائدة فيه ومميزة له عن حال ما قبله

وهي كرام الشجر كالزيتون والرمان والكرم . بعضه على بعض حىت يبلغ إىل أفقه ويصري يف أفق احليوان
وأصناف الفواكه إال أا بعد خمتلطة القوى أعين أن قوى ذكورها وإناثها غري متميزة فهي حتمل وتلد 

 ومتعن يف هذا األفق إىل ان تصري يف أفق مث تزداد. املثل ومل تبلغ غاية أفقها الذي يتصل بأفق احليوان
. وذلك أا أن قبلت زيادة يسرية صارت حيوانا وخرجت عن أفق النبات. احليوان فال حتتمل زيادة

فحينئذ تتميز قواها وحيصل فيها ذكورة وأنوثة وتقبل من فضائل احليوان أمورا تتيمز ا عن سائر النبات 



ابن مسكويه-ذيب األخالق  33  

وان باخلواص العشر املذكورة يف مواضعها ومل يبق بينه وبني احليوان والشجر كالنخل الذي طالع أفق احلي
وقد روى يف اخلرب ما هو كاإلشارة أو . إال مرتبة واحدة وهي اإلنقالع من األرض والسعي إىل الغذاء

أكرموا عماتكم النخل فإا خلقت من بقية طينة ": كالرمز إىل هذا املعىن وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم
 فإذا حترك النبات وانقلع من أفقه وسعى إىل غذائه ومل يتقيد يف موضعه إىل أن يصري إليه غذاؤه "آدم

  .وكونت له آالت أخر يتناول ا حاجاته اليت تكمله فقد صار حيوانا

وهذه اآلالت تتزايد يف احليوان من أول أفقه وتتفاضل فيه فيشرف فيه بعضها على بعض كما كان ذلك 
 يزال يقبل فضيلة بعد فضيلة حىت تظهر فيه قوة الشعور باللذة واألذى فيلتذ بوصوله إىل يف النبات فال

مث يقبل اهلام اهللا عز وجل إياه فيهتدي إىل مصاحله فيطلبها وإىل أضداده . منافعه ويتأمل بوصول مضاره إليه
املثل بل يتوالد كالديدان وما كان من احليوان يف أول أفق النبات فإنه ال يتزاوج وال خيلف . فيهرب منها

  .والذباب وأصناف احلشرات اخلسيسة

مث حتدث فيه قوة الغضب اليت ينهض ا إىل دفع ما . مث يتزايد فيه قبول الفضيلة كما كان يف النبات سواء
فإن كانت قوته الغضبية شديدة كان سالحه . يؤذيه فيعطي من السالح حبسب قوته وما يطيق استعماله

إن كانت ناقصة كان ناقصا وإن كانت ضعيفة جدا مل يعط سالح ألبتة بل أعطى آلة اهلرب و. تاما قويا
وأنت ترى ذلك عيانا من احليوان الذي أعطى . كشدة العدو والقدوة على احليل اليت تنجيه من خماوفه

  .القرون اليت جتري له جمرى الرماح

والذي أعطى آلة الرمى اليت .  واخلناجروالذي أعطى األنياب واملخالب اليت جتري له جمرى السكاكني
فأما ما مل . والذي اعطى احلوافر اليت جتري له جمرى الدبوس والطربزين. جتري له جمرى النبل والنشاب

يعط سالحا لضعفه عن استعماله ولقلة شجاعته ونقصان قوته الغضبية وألنه لو أعطيه لصار كال عليه 
وإذا تصفحت . عدو واخلفة واخلتل واملراوغة كاألرانب وأشباههافقد أعطى آلة اهلرب واحليل جبودة ال

أحوال املوجودات من السباع والوحش والطري رأيت هذه احلكمة مستمرة فيها فتبارك اهللا أحسن 
اخلالقني ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين احلمد هللا رب العاملني، فأما اإلنسان فقد عوض من هذه 

فأما . هدى إىل استعماهلا كلها وسخرت هذه كلها له وسنتكلم على ذلك يف موضعهاآلالت كلها بان 
أسباب هذه األشياء كلها والشكوك اليت تعترض يف قصد بعضها بعضا بالتلف واألنواع من األذى فليس 

  .يليق ذا املوضع وسأذكرها أن أخر اهللا يف األجل عند بلوغنا إىل املوضع اخلاص ا

  مراتب الحيوان
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أن ما أهدى منها إىل اإلزدواج وطلب النسل وحفظ الولد : ونعود إىل ذكر مراتب احليوان فنقول
وتربيته واإلشفاق عليه بالكن والعش واللباس كما نشاهد فيما يلد ويبيض وتغذيته إما باللنب وإما بنقل 

ل تتزايد يف احليوان حىت يقرب مث ال تزال هذه األحوا. الغذاء إليه فإنه أفضل مما ال يهتدي إىل شيء منها
مث . من أفق اإلنسان فحينئذ يقبل التأديب ويصري بقبوله لألدب ذا فضيلة يتميز ا من سائر احليوانات

مث يصري من . تتزايد هذه الفضيلة يف احليوانات حىت يشرف ا ضروب الشرف كالفرس والبازي املعلم
إلنسان من تلقاء نفسه ويتشبه به من غري تعليم كالقردة وما هذه املرتبة إىل مرتبة احليوان الذي حياكي ا

أشبهها ويبلغ من ذكائها ن تستكفي يف التأدب بأن ترى اإلنسان يعمل عمال فتعمل مثله من غري أن 
حتوج اإلنسان إىل تعب ا ورياضة هلا وهذه غاية أفق احليوان اليت أن جتاوزها وقبل زيادة يسرية خرج ا 

 يف أفق اإلنسان الذي يقبل العقل والتمييز والنطق واآلالت اليت يستعملها والصور اليت عن أفقه وصار
فإذا بلغ هذه الرتبة حترك إىل املعارف واشتاق إىل العلوم وحدثت له قوى وملكات ومواهب من . تالئمها

ألخرى اليت اهللا عز وجل يقتدر ا على الترقي واإلمعان يف هذه الرتبة كما كان ذلك يف املراتب ا
ذكرناها، وأول هذه املراتب من األفق اإلنساين املتصل بآخر ذلك األفق احليواين مراتب الناس الذين 

يسكنون يف أقاصي املعمورة من الشمال واجلنوب كأواخر الترك من بالد يأجوج ومأجوج وأواخر الزنج 
تتزايد فيهم قوة التمييز والفهم إىل أن مث . وأشباههم من األمم اليت ال متيز عن القرود إال مبرتبة يسريه

يصريوا إىل وسط األقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل وإىل هذا املوضع ينتهي 
  .فعل الطبيعة اليت وكلها اهللا عز وجل باحملسوسات

كرناه فيما تقدم مث يستعد ذا القبول إلكتساب الفضائل واقتنائها باإلرادة والسعي واإلجتهاد الذي ذ
حىت يصل إىل آخر أفقه فإذا صار إىل آخر افقه اتصل بأول أفق املالئكة وهذا أعلى مرتبة اإلنسان وعندها 

وهو الذي يسمى دائرة الوجود ألن الدائرة هي اليت قيل يف . تتأحد املوجودات ويتصل أوهلا بآخرها
 بعينها ودائرة الوجود هي املتأحدة اليت حدها إا خط واحد يبتدىء باحلركة من نقطة وينتهي إليها

وهي اليت تدل داللة صادقة برهانية على موجدها وحكمته وقدرته ووجوده تبارك . جعلت الكثرة وحدة
ولوال أن شرح هذا املوضوع ال يليق بصناعة ذيب األخالق لشرحته . امسه وتعاىل جده وتقدس ذكره

  . اهللاوأنت تقف عليه إن بلغت هذه الرتبة مبشيئة

وإذا تصورت قدر ما أومأنا إليه وفهمته اطلعت على اآللة اليت خلقت وندبت إليها وعرفت األفق الذي 
يتصل بأفقك وتنقلك يف مرتبة بعد مرتبة وركوبك طبقا عن طبق وحدث لك اإلميان الصحيح وشهدت 

 مبدؤها تعلم املنطق فإنه ما غاب عن غريك من الدمهاء وبلغت أن تتدرج إىل العلوم الشريفة املكونة اليت



ابن مسكويه-ذيب األخالق  35  

مث الوصول به إلىمعرفة اخلالئق وطباعها مث التعلق ا والتوسع فيها . اآللة يف تقومي الفهم والعقل الغريزي
والتوصل منها إىل العلوم اإلهلية وحينئذ تستعد لقبول مواهب اهللا عزوجل وعطاياه فيأتيك الفيض اإلهلي 

 الشهوات احليوانية وتلحظ املرتبة اليت ترقيت فيها أوال فأوال من فتسكن عن قلق الطبيعة وحركاا حنو
وعلمت ان كل مرتبة منها حمتاجة إىل قبلها يف وجودها وعلمت أن اإلنسان ال يتم له . مراتب املوجودات

كماله إال بعد أن حيصل له ما قبله وإذا صار إنسانا كامال وبلغ غاية أفقه أشرق نور األفق األعلى عليه 
ار إما حكيما تاما تأتيه اإلهلامات فيما يتصرف فيه من احملاوالت احلكمية والتأييدات العلوية يف وص

. التصويرات العقلية وإما نبيا مؤيدا يأتيه الوحي على ضروب املنازل اليت تكون له عند اهللا تعاىل ذكره

ملوجودات كلها واحلال اليت وذلك بتصوره حال ا. فيكون حينئذ واسطة بني املأل األعلى واملأل األسفل
فال تعلم "وحينئذ يفهم عن اهللا عزوجل قوله . ينتقل إليها من حال اإلنسية ومطالعة اآلفاق اليت ذكرناها

هناك ماال عني رأت وال أذن " وتصور معىن قوله صلى اهللا عليه وسلم "نفس ما اخفي هلم من قرة أعني
إىل ذكر هذه املرتلة العالية الشريفة اليت أهل اإلنسان هلا  وإذا بلغ الكالم "مسعت وال خطر على قلب بشر

ونسقنا أحواله اليت يترقى فيها وأنه يكون أوال بالشوق إىل املعارف والعلوم فينبغي أن نزيد يف بيانه 
     : وشرحه فنقول

  الشوق إلى المعارف والعلوم

إن هذا الشوق رمبا ساق اإلنسان علىمنهج قومي وقصد صحيح حىت ينتهي إىل غاية كماله وهي سعادته 
وقلما يتفق ذلك ورمبا اعوج به عن السمت والسنن وذلك ألسباب كثرية يطول ذكرها وال حاجة . التامة

وقت إىل ما ليس فكما أن الطبيعة املدبرة لألجسام رمبا ش. بك إىل علمها اآلن وأنت يف ذيب خلقك
بتمام للجسم الطبيعي لعلل حتدث به وآفات تطرأ عليه مبرتلة من يشتاق إىل أكل الطني وما جرى جمراه مما 

كذلك أيضا النفس الناطقة رمبا اشتاقت إىل النظر والتمييز . ال يكمل طبيعة اجلسد بل يهدمه ويفسده
األشياء اليت تعوقها وتقصر ا عن كماهلا فيحينئذ الذي ال يكملها وال يشوقها حنو سعادا بل حيركها إىل 

ولذلك تكثر . حيتاج إىل عالج نفساين روحاين كما احتاج يف احلالة األوىل إىل طب طبيعي جسماين
فإن وجود تلك الطبائع الفائقة اليت تنساق . حاجات الناس إىل املقومني واملنفعني وإىل املؤدبني واملسددين

وهذا األدب .  السعادة عسرة الوجود وال توجد إال يف األزمنة الطوال واملدد البعيدةبذاا منغري توفق إىل
احلق الذي يؤدينا إىل غايتنا جيب أن تلحظ فيه املبأ الذي جيري جمرى الغاية حىت إذا حلظت الغاية تدرج 

سلك فيها إىل أن منها إىل األمور الطبيعية على طريق التحليل مث يبتدىء من أسفل على طريق التركيب في
وهذا املعىن هو الذي أحوجنا يف مبدأ هذا الكتاب ويف فصول أخر منه . ينتهي إىل الغاية اليت حلظت أوال
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وليس ميكن اإلنسان أن يشتاق إىل . أن نذكر أشياء عالية ال تليق ذه الصناعة ليتشوق إليها من يستحقها
عناية ا عرفها بعض املعرفة فتشوقها وسعى حنوها واحتمل فإذا حلظها من فيه قبول هلا و. ما ال يعرفه ألبتة

وينبغي أن يعلم أن كل إنسان معد حنو فضيلة ما فهو إليها أقرب وبالوصول إليها . التعب والنصب فيها
ولذلك ال تصري سعادة الواحد من الناس غري سعادة اآلخر غال من اتفق له نفس صافية وطيعية . أحرى

  .يات األمور وعلى غاياا أعين السعادة القصوى اليت ال سعادة بعدهافائقة فينتهي إىل غا

  الواجب على الحاكم

وألجل ذلك جيب على مدير املدن أن يسوق كل إنسان حنو سعادته اليت ختصه مث يقسم عنايته بالناس 
 حنو واألخر يف تسديدهم. أحدمها يف تسديد الناس وتقوميهم بالعلوم الفكرية: ونظره هلم بقسمني

وإذا سددهم حنو السعادة الفكرية بدأم من الغاية األخرية على طريق . الصناعات واألعمال احلسية
وإذا سددهم حنو السعادة العملية بدأم من عند هذه . التحليل ووقف يهم عند القوي اليت ذكرناها

اخللقي وأن تصدر عنا األفعال وملا كان غرضنا يف هذا الكتاب السعادة . القوي وانتهى م إىل تلك الغاية
  .كلها مجيلة كما رمسنا يف صدر الكتاب وعملناه حمليب الفلسفة خاصة ال للعوام وكان النظر يتقدم العمل

وجب أن نذكر اخلري املطلق والسعادة اإلنسانية لتلحظ الغاية األخرية مث تطلب باألفعال اإلرادية اليت 
وطاليس إمنا بدأ كتابه ذا املوضع وافتتحه بذكر اخلري املطلق ليعرف وأرسط. ذكرنا مجلها يف املقالة األوىل

  .ويتشوق

وحنن نذكر ما قاله ونتبعه مبا أخذناه أيضا عنه يف مواضع أخر ليجتمع ما فرقه ونضيف إىل ذلك ما 
 ونعم أخذناه عن مفسري املنقلبني حلكمته حنو استطاعتنا، واهللا املوفق املؤيد فإن اخلري بيده وهو حسبنا

  .الوكيل

    

نبدأ مبعونة اهللا تعاىل يف هذه املقالة بذكر الفرق بني اخلري والسعادة بعد أن نذكر ألفاظ أرسطوطا ليس 
إن اخلري على ما حده واستحسنه من آراء املتقدمني هو املقصود من الكل : إقتداء به وتوفية حلقه فنقول

فأما السعادة فهي اخلري باإلضافة إىل . ذه الغاية خرياوقد يسمى الشيء النافع يف ه. وهو الغاية األخرية
فالسعادة إذا خري ما وقد تكون سعادة اإلنسان غري سعادة الفرس وسعادة كل . صاحبها وهي كمال له

فأما اخلري الذي يقصده الكل بالشوق فهو طبيعة تقصد وهلا ذات وهو . شيء يف متامه وكماله الذي خيصه
فأما السعادة فهي خري مالواحد واحد . يث هم ناس فهم بأمجعهم مشتركون فيهااخلري العام للناس من ح

فلذلك يكون اخلري . من الناس فهي إذا باإلضافة ليست هلا ذات معينة وهي ختتلف باإلضافة إىل قاصديها
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ات فإن كان ذلك فإمنا هي استعداد. وقد يظن بالسعادة أا تكون لغري الناطقني. املطلق غري خمتلف فيه
فيها لقبول متاماا وكماالا من غري قصد وال روىي وال إرادة وتلك اإلستعدادات هي الشوق أو ما 

فأما ما يتأتى للحيوانات يف مآكلها ومشارا وراحاا فينبغي . جيري جمرى الشوق من الناطقني باإلرادة
وإمنا استحسن احلد الذي . أيضاأن نسمى خبتا أواتفاقا وال يؤهل إلسم السعادة كما يسمى يف اإلنسان 

ومثال ذلك أن . ذكرنا للخري املطلق ألن العقل ال يطلق السعي واحلركة إال إىل اية وهذا أول يف العقل
الصناعات واهلمم والتدابري اإلختيارية كلها يقصد ا خري ما وما مل يقصد به خري ما فهو عبث والعقل 

ولكن بقى أن يعلم ما هو . املطلق هو املقصود إليه من كل الناسحيظره ومينع منه وبالواجب صار اخلري 
وما الغاية األخرية منه اليت هي غاية اخلريات اليت ترتقي اخلريات كلها إليها حىت جنعله غرضنا وتوجه إليه 

ة قريبة وال نلتفت إىل غريه وال تنتشر أفكارنا يف اخلريات الكثرية اليت تؤدي إليه إما تأدية بعيدة وإما تأدي
وال نغلط أيضا فيما ليس خبري فنظنه خريا مث نفي أعمارنا يف طلبه والتعب به وكال سنبينه مبشيئة اهللا 

  .وعونه

  أقسام الخير

اخلري على قسمه أرسطوطا ليس وحكاه عنه قرقوريوس غريه قال اخلريات منها ما هي شريفة ومنها ماهي 
فالشريفة منها هي اليت شرفها من ذاا وجتعل . عة فيهاممدوحة ومنها ما هي بالقوى كذلك وما هي ناف

من اقتناها شريفا وهي احلكمة والعقل واملمدوحة منها مثل الفضائل واألفعال اجلميلة اإلرداية واليت هي 
بالقوى مثل التهيء واإلستعداد لنيل األشياء اليت تقدمت والنافعة هي مجيع األشياء اليت تطلب ال لذاا بل 

 اخلريات منها ما هي غايات ومنها ما ليست بغايات "وعلى جهة أخرى" ا إىل اخلريات ليتوصل
وذلك أنا إذا وصلنا إليها مل . فاليت هي تامة كالسعادة. والغايات منها ما هي تامة ومنها ما هي غري تامة

وعلى جهة "الرياضة وأما اليت ليست بغاية ألبتة فكالعالج والتعلم و. حنتج أن نستزيد فنقتين أشياء أخر
 اخلريات منهاما هو مؤثر ألجل ذاته ومنها ما هو مؤثر ألجل غريه ومنها ما هو مؤثر لألمرين "أخرى

 اخلريات منها ما هوخري على اإلطالق ومنها ما هو "وعلى جهة أخرى"مجيعا ومنها ما هو خارجعنها 
وأيضا منها ما هو خري جلميع . ن وقتخري عند الضرورة واإلتفاقات اليت تتفق لبعض النسا ويف وقت دو

الناس ومن مجيع الوجوه ويف مجيع األوقات ومنها ما ليس خبري جلميع الناس وال ما هو يف املية ومنها ما 
  .هو يف الكيفية ويف سائر املقوالت كالقوى وامللكات

ود اخلريات يف ومنها كاألحوال ومنها كاألفعال ومنها كالغايات ومنها كاملواد ومنها كاآلالت ووج
  .املقوالت كلها يكون على هذا املثال
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أما يف اجلوهر أعين ماليس بعرض فاهللا تبارك وتعاىل هو اخلري األول فإن مجيع األشياء تتحرك حنوه بالشوق 
  .إليه وألن مآل اخلريات اإلهلية من البقاء والسرمدية والتمام منه

دل وأما يف الكيفية فكاللذات، وأما يف اإلضافة فالكالصدقات وأما يف الكمية فالعدد فاملعتدل واملقدار املعت
وأما يف املوضع فكالقعود . والرياسات وأما يف األين واملتة فكاملكان املعتدل والزمان األنيق البهج

وأما يف امللك فكاألموال واملنافع وأما يف اإلنفعال فكالسماع الطيب . واإلضطجاع واإلتكاء املوافق
 اخلريات منها "وعلى جهة أخرى"سات املؤثرة وأما يف الفعل فكنفاذ األمر ورواج الفعل وسائر احملسو

  .معقوالت ومنها حمسوسات

    

وأما السعادة فقد قلنا أا خري ما وهي متام اخلريات وغاياا والتمام هو الذي إذا بلغنا إليه مل حنتج معه إىل 
ات ولكنا حنتاج يف هذا التمام الذي هو الغاية أن السعادة هي أفضل اخلري: شيء آخر فلذلك نقول

 يقول أنه يعسر على "وارسطو طاليس"القصوى إىل سعادات أخرىوهي اليت يف البدن واليت خارج البدن 
قال وهلذا ما . اإلنسان أن يفعل األفعال الشريفة بال مادة مثل اتساع اليد وكثرة األصدقاء وجودة البخت

قال وهلذا قلنا إن كان شيء عطية من اهللا تعاىل . امللك يف إظهار شرفهااحتاجت احلكمة إىل صناعة 
وموهبة للناس فهو السعادة ألا عطية منه عز إمسه وموهبة يف أشرف منازل اخلريات ويف أعلى مراتبها 

وأما أقسام . وهوخاصة باإلنسان التام ولذلك ال يشاركه فيها من ليس بتام كالصبيان ومن جيري جمراهم
أحدها يف صحة البدن ولطف احلواس ويكون ذلك . سعادى على مذهب هذا احلكيم فهي مخسة أقسامال

من اعتدال املزاج أعين أن يكون جيد السمع والبصر والشم والذوق واللمسز والثاين يف الثروة واألعوان 
خلريات خاصة وأشبامها حىت يتسع ألن يضع املال يف موضعه ويعمل به سائر اخلريات ويواسي منه أهال

والثالث أن حتسن . واملستحقني عامة ويعمل به كل ما يزيد يف فضائله ويستحق الثناء واملدح عليه
أحدوثته يف الناس وينشر ذكره بني أهل الفضل فيكون ممدوحا بينهم ويكثرون الثناء عليه ملا يتصرف فيه 

ا استتم كل ما روى فيه وعزم عليه والرابع أن يكون منجحا يف األمور وذلك إذ. من اإلحسان واملعرفة
واخلامس أن يكون جيد الرأى صحيح الفكر سليم اإلعتقادات يف دينه وغري . حىت يصري إىل ما يأمله منه

  .دينه بريئا من اخلطأ والزلل جيد املشورة يف اآلراء

ل له فمن اجتمعت له هذه األقسام كلها فهو السعيد الكامل على مذهب هذا الرجل الفاضل ومن حص
وأما احلكماء قبل هذا الرجل مثل فيثاغورس وبقراط . بعضها كان حظه من السعادة حبسب ذلك

ولذلك ملا قسموا . وأفالطون وأشباههم فإم أمجعوا على أن الفضائل والسعادة كلها يف النفس وحدها
اعة والعفة وهي احلكمة والشج"السعادة جعلوها كلها يف قوى النفس اليت ذكرناها يف أول الكتاب 
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 وأمجعوا على أن هذه الفضائل هي كافية يف السعادة وال حيتاج معها إىل غريها من فضائل البدن "والعدالة
وال ما هو خارج البدن، فإن اإلنسان إذا حصل تلك الفضائل مل يضره يف سعادته أن يكون سقيما ناقص 

منها مضرة يف خاص أفعاهلا مثل فساد اللهم إال أن يلحق النفس . األعضاء مبتلي جبميع أمراض البدن
وأما الفقر واخلمول وسقوط احلال وسائر األشياء اخلارجة عنها فليست . العقل ورداءة الذهن وما أشبهها

عندهم بقادحة يف السعادة ألبتة، وأما الرواقيون ومجاعة من الطبيعيني فإم جعلوا البدن جزءا من اإلنسان 
فلذلك اضطروا إىل أن جيعلوا السعادة اليت يف النفس غري كاملة إذا . يما نقدمومل جيعلوه آلة كما شرحناه ف

مل يقترن ا سعادة البدن وما هو خارج البدن أيضا أعين األشياء اليت تكون بالبخت واجلد، واحملققون من 
 السعادة الفالسفة حيقرون أمر البخت وكل ما يكون به ومعه وال يؤهلون تلك األشياء إلسم السعادة ألن

شيء ثابت زائل وال متغري وهي أشرف األمور وأكرمها وأرفعها فال جيعلون ألحسن األشياء وهو الذي 
  .يتغري وال يثبت وال يتحصل بروية وال فكر وال يتأتى بعقل وفضيلة فيها نصيبا

    

مفارقة البدن وهلذا النظر اختلف القدماء يف السعادة العظمى فظن قوم أا ال حتصل لإلنسان إال بعد 
والطبيعات كلها وهؤالء هم القوم الذين حكينا عنهم أن السعادة العظمى هي يف النفس وحدها ومسوا 

اإلنسان ذلك اجلوهر وحده دون البدن ولذلك حكموا أا ما دامت يف البدن ومتصلة بالطبيعة وكدرها 
 الكثرية فليست سعيدة على وجناسات البدن وضروراته وحاجت اإلنسان به وافتقاراته إىل األشياء

وأيضا ملا روأها ال تكمل لوجود األشياء العقلية ألا ال تستتر عنها بظلمة اهليويل أعين قصورها . اإلطالق
ونقصاا ظنوا أا إذا فارقت هذه الكدورة فارقت اجلهاالت وصفت وخلصت وقبلت اإلضاءة والنور 

ء أن اإلنسان ال يسعد السعادة التامة إال يف اآلخرة بعد وجيب على رأى هؤال. اإلهلي أعين العقل التام
موته، وأما الفرقة األخرى فإا قالت انه من القبيح الشنيع أن يظن أن اإلنسان ما دام حيا يعمل األعمال 
الصاحلة ويعتقد اآلراء الصحيحة ويسعى يف حتصيل الفضائل كلها لنفسه أوال مث ألبناء جنسه ثانيا وخيلف 

ة تقدس ذكره يف خلقه ذه األفعال املرضية فهو شقي ناقص حىت إذا مات ودم ذكر األشياء رب العز
  .صار سعيدا تام السعادة

وارسطوطاليس يتحقق ذا الرأى وذلك أنه تكلم يف السعادة اإلنسانية واإلنسان هو املركب عنده من 
لني وما أشبه ذلك وهذه الفرقة اليت بدن ونفس ولذلك حد اإلنسان بالناطق املائت وبالناطق املاشي برج

رئيسها أرسطوطاليس رأت ان السعادة اإلنسانية حتصل للإلنسان يف الدنيا إذا سعى هلا وتعب ا حىت 
يصري إىل أقصاها وملا رأى احلكيم ذلك وأن الناس خمتلفون يف هذه السعادة اإلنسانيةن وأا قد أشكلت 

وذلك أن الفقري يرى أن .  اإلبانة عنها وإطالة الكالم فيهاعليهم أشكاال شديدا احتاج أن يتعب يف
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والذليل يرى أا فياجلاه . واملريض يرى أا يف الصحة والسالمة. السعادة العظمى يف الثروة واليسار
واخلليع يرى أا يف التمكن من الشهوات كلها على اختالفها والعاشق يرى أا يف الظفر . والسلطان
والفيلسوف يرى أن هذه كلها إذا . فاضل يرى أا يف إفاضة املعروف على املستحقنيوال. باملعشوق

. كانت مرتبة حبسب تقسيط العدل أعين عند احلاجة ويف الوقت الذي جيب وكما جيب وعند من جيب

فهي سعادات كلها وما كان منها يراد لشيء آخر فذلك الشيء أحق باسم السعادة وملا كانت كل 
  : تني الفرقتني نظرت نظرا ما وجب أن نقول يف ذلك ما نراه صوابا وجامعا للرأيني فنقولواحدة من ها

  رأى المؤلف في السعادة

    

إن اإلنسان ذو فضيلة روحانية يناسب ا األرواح الطيبة اليت تسمى مالئكة وذو فضيلة جسمانية يناسب 
اسب به األنعام مقيم يف هذا العامل السفلي مدة ا األنعام ألنه مركب منهما فهو باخلري اجلسماين الذي ين

حىت إذا ظفر ذه املرتبة على الكمال انتقل إىل العامل العلوي وأقام فيه دائما . قصرية ليعمره وينظمه ويرتبه
سرمدا يف صحبة املالئكة واألرواح الطيبة وينبغي أن يفهم من قولنا العامل السفلي والعامل االعلوي ما 

فإنا قد قلنا هناك أنا لسنا نعين بالعلوي املكان العلى يف احلس وال بالعامل السفلي .  تقدمذكرناه فيما
وكل معقول فيهو . املكان األسفل يف احلس بل كل حمسوس فهو أسفل وإنكان حمسوسا يف املكان األعلى

 الطيبة املستغنية أعلى وإن كان معقوال يف املكان األسفل وينبغي أن يعلم أنه ال حيتاج يف صحة األرواح
عن األبدان إىل شيء من السعادات البدنية اليت ذكرناها سوى سعادة النفس فقط أعين املعقوالت األبدية 

فإذا ما دام اإلنسان إنسانا فال تتم له السعادة إال بتحصيل احلالني مجيعا وليس . اليت هي احلكمة فقط
فالسعيد إذا من الناس يكون يف . ل إىل احلكمة األبديةحيصالن على التمام إال باألشياء النافعة يف الوصو

إما يف مرتبة األشياء اجلسمانية متعلقا بأحواهلا السفلى سعيدا ا وهو مع ذلك يطالع . إحدى مرتبتني
وإما أن يكون يف رتبة األشياء الروحانية . األمور الشريفة باحثا عنها مشتقا إليها متحركا حنوها مغتبطا ا

أحواهلا العليا سعيدا ا وهو مع ذلك يطالع األمور البدنية معتربا ا ناظرا يف عالمات القدرة متعلقا ب
اإلهلية وداللل احلكمة البالغة مقتديا ا ناظما هلا مفيضا للخريات عليها سابقا هلا حنو األفضل، فاألفضل 

املرتلتني فهو يف رتبة األنعام بل وأي امرىء مل حيصل يف إحدى هاتني . حبسب قبوهلا وعلى حنو استطاعتها
وإمنا صار أضل ألن تلك غري معرضة هلذه اخلريات وال أعطيت استطاعة تتحرك ا حنو هذه . هو أضل

وإمنا تتحرك بقواها حنو كماالا اخلاصة ا واإلنسان معرض هلا مندوب إليها مزاح العلة . املراتب العالية
  .سع حنوهافيها وهو مع ذلك غري حمصل هلا وال 
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وهو مع ذلك مؤثر لضدها يستعمل قواه الشريفة يف األمور الدنيئة وتلك حمصلة لكماالا اليت ختصها فإذا 
األنعام إذا منعت اخلريات اإلنسية حرمت جوار األرواح الطيبة ودخول اجلنة اليت وعد املتقون فهي 

ر عنالطريق فتردى يف بئر فهو مرحوم غري مثل األول مثل األعمى إذا جا. واإلنسان غري معذور. معذورة
وإذ قد تبني أن . ومثل الثاين مثل بصري جيور على بصرية حىت يتردى يف البئر فهو ممقوت ملوم. ملوم

السعيد ال حمالة يف إحدى املرتبتني اللتني ذكرناها فقد تبني أيضا أن أحدمها ناقص مقصر عن اآلخر وأن 
ى من اآلالم واحلسرات ألجل خدائع الطبيعة والزخارف احلسية اليت األنقص منهما ليس خيلو وال يتعر

تعترضه فيما يالبسه وتعوقه عما يالحظه ومتنعه من الترقي فيها على ما ينبغي وتشغله مبا يتعلق به من 
فصاحب هذه املرتبة غري كامل على اإلطالق وال سعيد تام، وأن صاحب املرتبة . األمور اجلسمانية

سعيد التام وهو الذي توفر حظه من احلكمة فهو مقيم بروحانيته بني املالء األعلى يستمد األخرى هو ال
. منهم لطائف احلكمة ويستنري بالنور اإلهلي ويستزيد من فضائله حبسب عنايته ا وقلة عوائقه عنها

ون مسرورا أبدا ولذلك يكون أبدا خاليا من اآلالم واحلسرات اليت ال خيلو صاحب املرتبة األوىل منها ويك
بذاته مغتبطا حباله ومبا حيصل له دائما من فيض نور األمل فليس يسر إال بتلك األحوال وال يغتبط إال 

بتلك احملاسن وال يهش إال إلظهار تلك احلكمة بني أهلها وال يرتاح إال ملن ناسبه أو قاربه وأحب 
 آخر السعادات وأقصاها وهو الذي ال يبايل وهذه املرتبة اليت من وصل إليها فقد وصل إىل. اإلقتباس منه

وهو الذي يرى جسمه وماله . بفراق األحباب من أهل الدنيا وال يتحسر على ما يفوته من التنعم فيها
ومجيع خريات الدنيا اليت عددناها يف السعادات اليت يف بدنه اخلارجة عنه كلها كال عليه إال يف ضرورات 

ربوط به ال يستطيع اإلحنالل عنه إال عند مشيئة خالقه وهو الذي يتشاق إىل حيتاج إليها لبدنه الذي هو م
وهو الذي ال يفعل إال ما أراده . صحبة أشكاله ومالقاة من يناسبه من األرواح الطيبة واملالئكة املقربني

الطبيعة وال اهللا منه وال خيتار إال ما قرب إليه ال خيالفه إىل شيء من شهواته الرديئة وال ينخدع خبدائع 
  .يلتفت إىل شيء يعوقه عن سعادته

إال أن هذه املرتبة األخرية تتفاوت . وهو الذي ال حيزن على فقد حمبوب وال يتحسر على فوت مطلوب
  .تفاوتا عظيما أعين أن من يسل إليها من الناس يكون على طبقات كثرية غري متقاربة

إليهما واختار املرتبة األخرية منهما وذلك يف كتابه املسمى وهاتان املرتبتان مها اللتان ساق احلكيم الكالم 
أول رتب الفضائل اول رتب الفضائل : وأنا أورد ألفاظه اليت نقلت إىل العربية بعينها قال" فضائل النفس"

تسمى سعادة وهي أن يصرف اإلنسان إرادته وحماوالته إىل مصاحله يف العامل احملسوس واألمور احملسوسة 
ر النفس والبدن وما كان من األحوال متصال ما ومشاركا هلما من األمور النفسانية ويكون من أمو
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وهذه حال قد يتلبس . تصرفه يف األحوال احملسوسة تصرفا ال خيرج به عن اإلعتدال املالئم ألحواله احلسية
بغي أقرب منه إىل ما فيها اإلنسان باألهواء والشهوات إال ان ذلك بقدر معتدل غري مفرط وهو إىل ما ين

ال يسيغه وذلك انه جيري أمره حنو صواب التدبري املتوسط يف كل فضيلة وال خيرج به عن تقدير الفكر 
  .وأن البس األمور احملسوسة وتصرف فيها

مث الرتبة الثانية وهي اليت يصرف اإلنسان فيها إرادته وحماوالته إىل األمر األفضل من صالح النفس والبدن 
أن يتلبس مع ذلك بشيء من األهواء والشهوات وال يكترث بشيء من النفسيات احملسوسة إال مبا من غري 

وذلك أن األماكن والرتب يف . مث تتزايد رتبة اإلنسان يف هذا الضرب من الفضيلة. تدعوه إليه الضرورة
وثانيا . اساما أوال فاختالف طبائع الن. هذا الضرب من الفضائل كثرية بعضها فوق بعض وسبب ذلك

  .على حسب العادات

وخامسا حبسب . ورابعا حبسب مههم. وثالثا حبسب منازهلم ومواضعهم من الفضل والعلم واملعرفة والفهم
  .شوقهم ومعانام ويقال ايضا حبسب جدهم

    

 ال وهي اليت. مث تكون النقلة يف آخر هذه املرتبة أعين هذا الصنف من الفضيلة إىل الفضيلة اإلهلية احملضة
يكون فيها تشوف إىل آت وال تلفت إىل ماض وال تشييع حلال وال تطلع إىل ناء وال ضن بقريب وال 

خوف وال فزع من أمر وال شغف حبال وال طلب حلظ من حظوظ اإلنسانية وال من احلظوظ النفسانية 
لكن يتصرف . يةأيضا وال ما تدعو الضرورة إليه من حاجة البدن والقوى الطبيعية وال القوى النفسان

بتصرف اخلري العقلي يف أعايل رتب الفضائل وهو صرف الوكد إىل األمور اإلهلية ومعاناا وحماوالا بال 
طلب عوض أعين أن يكون تصرفه فيها ومعاناته وحماولته هلا لنفس ذاا فقط وهذه الرتبة أيضا تتزايد 

وة التحيزة؟ وصحة القة وحسب اهلمم والشوق بالناس حبسب اهلمم والشوق وفضل املعاناة واحملاولة وق
وفضل املعاناة واحملاولة وقوة التحيزة؟ وصحة الثقة وحبسب مرتلة من بلغ إىل هذا املبلغ من الفضيلة يف 

  .هذه األحوال اليت عددناها إىل أن يكون تشبهه بالعلة األوىل واقتداؤه ا وبأفعاهلا

  آخر مراتب الفضائل

ضيلة أن تكون أفعال اإلنسان كلها أفعال اهلية وهذه األفعال هي خري حمض والفعل وآخر املراتب يف الف
وذلك أن اخلري احملض هو غاية . إذا كان خريا حمضا فليس يفعله فاعله من أجل شيء آخر غري الفعل نفسه

و األمر واألمر الذي هو غاية متوخاة لذاا أي ه. متوخاة لذاا أي هو األمر املطلوب املقصود لذاته
فأفعال . واألمر الذي هو غاية يف اية النفاسة ليس يكون من أجل شيء آخر. املطلوب املقصود لذاته
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اإلنسان إذا صارت كلها إالهية فهي كلها إمنا تصدر عن لبه وذاته احلقيقية اليت هي عقله اإلهلي الذي هو 
وارض النفسني البهيميتني وعوارض التخيل ذاته باحلقيقة وتزول وتتهدر سائر دواعي طباعه البدين بسائر ع

املتولد عنهما وعن دواعي نفسه احلسية فال يبقى له حينئذ ارادة وال مهة خارجتان عن فعله من أجلهما 
لكنه يفعل ما يفعله بال إرادة وال مهة يف سوي الفعل أي ال يكون غرضه يف فعله غري ذات . يفعل مايفعل

فهذه احلال هي آخر رتب الفضائل اليت يتقبل فيها اإلنسان أفعال . يالفعل وهذا هو سبيل العقل اإلهل
  .املبدأ األول خالق الكل عز وجل

أعين أن يكون فيما يفعله ال يطلب به حظا وال جمازاة وال عوضا وال زيادة لكن يكون فعله بعينه هو 
عل ما يفعله من أجل ومعىن ذاته هو أن ال يف. غرضه أي ليس يفعل من أجل شيء آخر سوى ذات الفعل

شيء غري فعله نفسه وذاته نفسها هي الفعل اإلهلي نفسه وهكذا يفعل الباري تعاىل لذاته ال من أجل شيء 
وذلك أن فعل اإلنسان يف هذه احلال يكون كما قلنا خريا حمضا وحكمة حمضة فيبدأ . آخر خارج عنه

عل وهكذا فعل اهللا عز وجل اخلاص به ليس بالفعل لنفس إظهار الفعل فقط ال لغاية أخرى يتوخاها بالف
أعين ليس ذلك من أجل سياسة األشياء اليت حنن . هو على القصد األول من أجل شيء خارج عن ذاته

بعضها ألنه لو كان كذلك لكانت أفعاله حينئذ من أجل سياسة الشياء اليت حنن بعضها ألنه لو كان 
تم مبشارفة األمور اليت من خارج ولتدبريها وتدبري كذلك لكانت أفعاله حينئذ إمنا كانت وتكون وت

  .أحواهلا وإهتمامه ا

. وهذا شنيع قبيح تعاىل اهللا عنه علوا كبريا. وعلى هذا تكون األشياء اليت من خارج أسبابا وعلال ألفعاله

لثاين لكن عنايته عزوجل باألشياء اليت من خارج وفعله الذي يدبرها به ويرفدها إمنا هو على القصد ا
وذلك ألجل أن ذاته تفضل لذاا . وليس يفعل ما يفعله من أجل األشياء أنفسها لكن من أجل ذاته أيضا

وهكذا سبيل اإلنسان إذا بلغ إىل الغاية القصوى يف . ال من أجل املفضل عليه وال من أجل شيء آخر
صد األول من أجل ذلك الغري اإلمكان من اإلقتداء بالباري عز وجل وتكون أفعاله اليت يفعلها على الق

لكن يفعل بذلك الغري ما يفعله به بقصد ثان وفعله ذلك من أجل ذاته بالقصد األول ومن اجل الفعل 
نفسه أي لنفس الفضيلة ولنفس اخلري ألن فعله ذلك فضيلة وخري ففعله لنفس الفعل ال إلجتالب منفعة 

إال أن . امة فهذا هو غرض الفلسفة ومنهى السعادةوال لدفع مضرة وال للتباهي وطلب الرياسة وحمبة الكر
اإلنسان ال يصل إىل هذه احلال حىت تفين إرادته كلها اليت حبسب األمور اخلارجة وتفين العوارض 

  .النفسانية ومتوت خواطره اليت تكون عن العوارض وميتلىء شعارا إهليا ومهة إهلية

    

مث حينئذ ميتلىء معرفة إهلية . ي ألبتة ونفى منه نفيا كامالوإمنا ميتأل من ذلك إذا صفا من األمر الطبيع
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وشوقا إهليا ويوقن باألمور اإلهلية مبا يتقرر يف نفسه ويف ذاته اليت هي العقل كما تقررت فيه القضايا األول 
مبعىن إال أن تصور العقل ورويته يف هذه احلال باألمور اإلهلية وتيقنه هلا يكون . اليت تسمى العلوم األوائل

فهذه . أشرف وألطف وأظهر وأشهد انكشافا له وبيانا من القضايا األول اليت تسمىالعلوم األوائل العقلية
وهذا الرجل فصيح باللغتني مجيعا . وهي نقل أيب عثمان الدمشقي". ألفاظ هذا احلكيم قد نقلتها نقال

تني وهو مع ذلك شديد التحري ال يراد أعين اليونانية والعربية مرضى النقل عند مجيع من طالع هاتني اللغ
األلفاظ اليونانية ومعانيها من ألفاظ العرب ومعانيها ال ختتلف يف لفظ والمعىن، ومن رجع إىل هذا 

 وليست حتصل هذه املراتب اليت يترقى "الكتاب أعين املسمى بفضائل النفس قرأ هذه األلفاظ كما نقلتها
 يعلم أجزاء احلكمة كلها علما صحيحا ويستوفيها أوال أوال كما فيها صاحب السعادة التامة إال بعد أن

ومن ظن من الناس أنه يصل إليها بغري تلك الطريقة وعلى . رتبناها يف كتابنا املسمى بترتيب السعادات
وليتذكر يف هذا املوضع اخلطأ العظيم الذي . غري ذلك املنهج فقد ظن باطال وبعد عن احلق بعدا كثريا

م ظنوا أم يدركون الفضيلة بتعطيل القوة العاملة وإمهاهلا وبترك النظر اخلاص بالعقل واكتفائهم وقع فيه قو
  .بأعمال ليست مدنية وال حبسب ما يقسطه التمييز والعقل

ولذلك رتبنا هذا الكتاب عقب ذلك الكتاب ليلحظ منهما السعادة . وقد مساهم قوم العاملة والناجية
مة البالغة وتتهذب هلا النفس وتتهيأ لقبوهلا غسال وتنقية من األمور الطبيعية األخرية املطلوبة باحلك

وقد قال أرسطوطاليس يف كتابه املسمى "ولذلك مسيته أيضا بكتاب طهارة األعراق . وشهوات األبدان
 إن هذا الكتاب ال ينتفع به األحداث كثري منفعة وال من هو يف طبيعة األحداث قال ولست "باألخالق

وإمنا أعين السرية اليت يقصدها أهل . ين باحلدث ههنا حدث السن ألن الزمان ال تأثري له يف هذا املعىنأع
وأما أنا فأقول أين ما ذكرت هذه املرتبة األخرية من السعادة طمعا يف وصول . الشهوات واللذات احلسية

 يصل إليها إال أهلها األعلون بل ليمر على مسعهم فقط وليعلم أن ههنا مرتبة حكمية ال. األحداث إليها
فليلتمس كل من نظر يف هذا الكتاب املرتبة األوىل منها باألخالق اليت وصفتها فإن وفق بعد ذلك . مرتبة

وأعانه الشوق الشديد واحلرص التام وسائر ما ذكرناه ووصفناه عن احلكيم فليترق يف درجة احلكمة 
فإذا بلغ اإلنسان إىل غاية هذه السعادة مث فارق .  ويفقهوليتصاعد فيها جبهده فإن اهللا عز وجل يعينه

جبسمه الكثيف دنياه الدنيئة وجترد بنفسه اللطيفة اليت عىن بتطهريها وغسلها من األدناس الطبيعية ألخراه 
العلية فقد فاز وأعد ذاته للقيا خالقه عزوجل أعدادا روحانيا لبس فيه نزاع إىل تلك القوى اليت كانت 

 سعادته والتشوق إليها ألنه قد تطهر منها وترته عنها ومل تبق فيه إرادة هلا وال حرص عليها وقد تعوقه عن
استخلصها للقاء رب العاملني ولقبول كراماته وفيض نوره الذي كان غري مستعد له وال فيه قبول من 

فَال تعلَم "يف قوله عزوجل عطائه ويأتيه حينئذ الذي وعد به املتقون واألبرار كما سبق اإلمياء إليه مرارا 
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هناك ما ال عني رأت وال أذن ": ويف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: "نفس ما أُخفي لَهم ِمن قُرِة أَعين
  ."مسعت وال خطر على قلب بشر

  الرتبة األولى من السعادة األخيرة

    

بيانا كافيا أن إحدامها باإلضافة إلينا أوىل وإذ قد خلصنا أمر هاتني املرتلتني من السعادة القصوى فقد تبني 
واألخرى ثانية ومن احملال أن أنسلك إىل الثانية من غري أن منر باألوىل فقد وجب أن نعود إىل ما بدأنا به 

من ذكر الرتبة األوىل من السعادة األخرية ونستويف الكالم فيها ويف األخالق اليت بنينا الكتاب عليها 
أن من عىن ببعض القوى اليت ذكرناها دون بعض أو : تبة الثانية إىل وقت آخر فنقولوخنلي عن بيان الر

وكذلك يكون حال الرجل يف تدبري مرتله إذا . تعمد إلصالحها يف وقت دون وقت مل حتصل له السعادة
وكذلك حال مدبر املدينة . عىن ببعض أجزائه دون بعض أو يف وقت دون وقت فإنه ال يكون مدبر مرتل

. ا خص بنظره طائفة دون طائفة أووقتا دون وقت ال يستحق إسم الرياسة على اإلطالقإذ

وال يوم واحد . متثل بأن قال أن اخلطاف الواحد إذا ظهر ال يدل على طبيعة الربيع: وارسطوطاليس"
ن تلك فعلى طالب السعادة أن يطلب السرية اللذيذة عنده فيسر ا دائما فإ. معتدل اهلواء يبشر بالربيع

فلذلك قلنا أنه ينبغي أن يتشوقها دائما ويثبت عليها أبدا، وملا . السرية هي واحدة ولذيذة يف نفسها
أعين سرية اللذة وسرية . كانت السرية ثالثة ألا تنقسم بإنقسام الغايات الثالثة اليت يقصدها الناس

وجب أن . ائل النفس كثريةوسرية احلكمة وكنت سرية احلكمة أشرفها وأمتها وكانت فض. الكرامة
فسرية األفاضل السعداء سرية لذيذة بنفسها ألن أفعاهلم أبدا . يفضل اإلنسان بأفضلها ويشرف بأشرفها

يلتذ بعدل العادل أو يلتذ حبكمة احلكيم واألفعال . خمتارة وممدوحة وكل إنسان يلتذ مبا هو حمبوب عنده
وأرسطوطاليس " لذيذة حمبوبة فالسعادة ألذ من كل شيءالفاضلة والغايات اليت ينتهي إليها بالفضائل 

يقول أن السعادة اإلهلية وإن كانت كما ذكرناها من الشرف وسريا ألذ وأشرف من كل سرية فإا 
وإن كانت كذلك كان . حمتاجة إىل السعادات األخر اخلارجة ألن تظهر ا وإال كانت كامنة غري ظاهرة

 ال يظهر فعله وحينئذ ال يكون بينه وبني غريه فرق ما وصفنا حاهلما فيما صاحبها كالفاضل النائم الذي
تقدم فاملطلع إذا على حقيقة هذه السعادة املتمكن من إظهار فعله ا هو الذي يلتذ ا وهو الذي يسر 

ذ وهو الذي خيرج من حد احملبة إىل العشق واهليمان وحينئ. سرورا حقيقيا غري مموه وال مزخرف بالباطل
وأعين . يأنف أن يصري سلطانه العايل حيب سلطان بطنه وفرجه فال خيدم بأشرف جزء فيه أخس جزء فيه

بالسرور واملزخرف باألباطيل اللذات اليت تشاركنا فيها احليوانات اليت ليست بناطقة فإن تلك اللذات 
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 عادت مؤملة وكما أن فإذا دامت عليها صارت كريهة ورمبا. حسية تنصرم وشيكا ومتلها احلواس سريعا
للحس لذة عرضية على حدة فكذلك للعقل لذة ذاتية على حدة ألن لذة العقل لذة ذاتية ولذة احلس 

فمن ال يعرف اللذة باحلقيقة كيف يلتذ ا؟ ومن ال يعرف الرياسة الذاتية كيف يصري إليها؟ فأنا . عرضية
من ال يعرف اخلري املطلق والفضيلة التامة .  وقلناقد قدمنا وصفها وشوقنا إليها بإعادة الكالم فيها مرارا

ومن . وال يعرف احلكمة العملية يعين إيثار األفضل والعمل به والثبات عليه ال ينشط له وال يرتاح إليه
كان كذلك فكيف يلتذ ويتنعم مبا شرحناه ودللنا عليه؟ وقد كان للحكماء املتقدمني مثل يضربونه 

وهو هذا امللك املوكل بالدنيا يقول إن ههنا خريا :  مساجدهم ومصالهموهي"ويكتبونه يف اهلياكل 
ومن . فمن عرف هذه الثالثة حق معرفتها ختلص مين وجنا ساملا. وهناك شرا وههنا ما ليس خبري وال شر

  ".مل يعرفها قتلته شر قتلة وذلك أين ال أقتله قتال وحيا ولكين أقتله أوال أوال يف زمان طويل

    

ثل من نظر فيه وتأمله عرف منه مجيع ما قدمنا ذكره، وينبغي أن يعلم ان السعيد الذي ذكرنا حاله فهذا امل
ما دام حيا حتت هذا الفلك الدائر بكواكبه ودرجاته ومطالع سعوده وحنوسه يرد عليه من النكبات 

ا يلحق غريه من املشقة إال أنه يذعر منها وال يلحقه م. والنوائب وأنواع احملن واملصائب ما يرد على غريه
يف احتماهلا ألنه غري مستعد لسرعة اإلنفصال منها بعادة اهللع واجلزع واألحزان وال قابل أثر اهلموم 

وإن أصابه من هذه اآلالم شيء فهو يقدر على ضبط نفسه كيال تنقله عن . واألحزان باألحوال العارضة
ولو ابتلى بباليا أيوب عليه السالم وأضعافها ما . السعادة إىل ضدها بل ال خترجه عن حد السعادة ألبتة

وذلك ملا جيد يف نفسه من احملافظة على شروط الشجاعة والصرب على ما جيزع . اخرجه عن حد السعادة
منه أصحاب خور الطباع فيكون سروره أوال بذاته وباألحاديث اجلميلة اليت تنشر عنه ويرى أن القاتل 

 الذي يهوي الغلبة كل واحد منهما يصرب على شدائد عظيمة من تقطيع الذي يدعي الشطارة واملصارع
أعضاء نفسه وترك الشهوات اليت يتمكن منها طلبا ملا حيصل له من الغلبة وانتشار الصيت فريى نفسه 

أحرى وأوىل منهما بالصرب إذا كان غرضه أشرف وصيته يف الفضالء أبلغ وأشهر وأكرم وألنه بالصرب إذا 
. يسعد يف نفسه مث يصري قدوة لغريه"شرف وصيته يف الفضالء أبلغ وأشهر وأكرم وألنه كان غرضه أ

فإذا عرض . إن بعض األشياء تعرض من سوء البخت مبا يكون يسريا سهل احملتمل: وأرسطو طاليس يقول
سة ومن مل يكن سعيدا وال سبقت له ريا. لإلنسان وأحتمله مل يكن فيه داللة على كرب نفسه وعظم مهته

ذه الصناعة الشريفة من ذيب األخالق فإنه سينفعل إنفعاال قويا فيعرض له عند حلول املصائب إحدى 
أما اإلضطراب الفاحش واألمل الشديد واخلروج ا إىل احلد الذي يرثى له ويرحم وأما أن يتشبه : احلالتني

 متأمل الضمريز وكما أن األعضاء بالسعداء ويسمع مواعظهم فيظهر الصرب والسكون إال أنه جزع الباطن
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املفلوجة إذا حركت إىل اليمني حتركت إىل الشمال كذلك تكون حركات نفوس األشرار تتحرك إىل 
  ".خالف ما حيملوا عليه من اجلميل أعين إذا تشبهوا باألجواد وأهل العدالة كانت هذه حاهلم

  رأى أرسطوطاليس في بقاء النفس

كالمه املتداول يف كتاب : رسطوطاليس على أنه كان يقول ببقاء النفس واملعادومما يستدل به من كالم أ
قد حكمنا أن السعادة شيء ثابت غري متغري وقد علمنا أيضا أن اإلنسان قد " األخالق وهو هذا قال

فإنه قد ميكن ملن ملن هو أرغد الناس عيشا أن يصاب مبصائب . تلحقه تغريات كثرية واتفاقات شىت
. ومن يتفق له هذه املصائب ومات عليها فليس يسميه أحد من الناس سعيدا. ارمز يف برنامسعظيمة كم

وليس ينبغي على هذا القياس أن يسمي إنسان من الناس سعيدا ما دام حيا بل ينتظر به آخر عمره مث 
  .حيكم عليه

كنا نقول أن السعادة هي خري إال أن هذا قول يف غاية الشناعة إذا . فاإلنسان إذا أمنا يصري سعيدا إذا مات
مث قال يف هذا املوضع أيضا موضع شك فإنه قد يظن بامليت . مث قال يف هذا املوضع أيضا موضع شك. ما

أن يلحقه خري وشر إذ يلحق احلي أيضا وهو ال حيس به مثل الكرامة أو اهلوان واستقامة أمر األوالد 
كن فيمن عاش عمره كله إىل أن يبلغ الشيخوخة سعيدا ففي هذه األشياء خري ألنه قد مي. وأوالد األوالد

وتوىف على هذا السبيل أن يلحقه مثل هذه التغريات يف أوالده حىت يكون بعضهم خيارا حسن السرية 
. ومن البني أنه قد ميكن أن يوجد بني اآلباء واألوالد تباين وإختالف بكل جهة. وبعضهم يضد ذلك

ومن املنكر أن ال تكون . بتغري غريه يصري مرة سعيدا ومرةأخرى شقياولكن من املنكر أن يكون امليت 
. ولكن ينبغي أن نعود إىل ما كان الشك واقعا فيه. أمور األوالد متصلة بالوالدين يف وقت من األوقات

فهذا الشك الذي أورده أرسطوطاليس على نفسه يف هذا املوضع هو شك من يعتقد أن لإلنسان بعد 
نه يتصل به ال حمالة من أمور أوالده وأوالد اوالده أحوال خمتلفة حبسب أخالق سري موته أحواال وأ

فكيف تقول ليت شعري يف اإلنسان إذا مات سعيدا مث حلقه من شقا بعض أوالده أو سوء سرية . األوالد
ضا من حييا من نسله ما يكون ضد سريته وهو حي فإنه أن غري سعادته كان هذا شنيعا وإن مل يلحقه أي

  .شيء

    

أن سرية اإلنسان : مث أرسطوطاليس حيل هذا الشك بأن يقول ما هذا معناه. من ذلك كان أيضا شنيعا
ينبغي أن تكون سرية حممودة ألنه خيتار يف كل ما يعرض له أفضل األعمال من الصرب مرة ومن إختيار 

ل إذا عدمها ليكون سعيدا يف ومن التصرف يف األموال إذا اتسع فيها وحسن التجم. الفضل فاألفضل مرة
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  .مجيع أحواله غري منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه

فالسعيد إذا ورد عليه حنس عظيم جعل سريته أكثر سعادة ألنه يداريه مدارة مجيلة ويصرب على الشدائد 
. ةومىت مل يفعل ذلك كدر سعادته ونغضها وجلب له أحزانا وغموما تعوقه عن أفعال كثري. صربا حسنا

واجلميل إذا ظهر من السعداء يف هذه األحوال واألفعال كان أشد إشراقا وحسنا وذلك إذا احتمل ما كرب 
وعظم من املصائب احتماال سهال بعد أن ال يكون ذلك ال لعدم حسه وال لنقصان فهمه باألمور بل 

ن أحد من السعداء إذا كانت األفعال هي مالك السرية كما قلنا فليس يكو: لشهامته وكرب نفسه قال
فإذا كان هكذا فالسعيد أبدا يكون مغبوطا وإن . شقيا ألنه ليس يفعل يف وقت من األوقات أفعاال مرذولة

حلت به املصائب اليت حلت بربنامس وال يكون أيضا شقيا وال سريع التنقل من ذلك ألنه ليس ينتقل عن 
تنقله عنها اآلفات العظيمة الكثرية وليس يكون السعادة بسهولة وال تنقله عنها األوقات اليسرية بل ال 

وأما : مث قال بعد قليل. سعيدا إذا نالته هذه األمور زمانا يسريا بل إذا ظفر بأمور مجيلة يف زمان طويل
حال اإلنسان بعد موته فالقول بأن اآلفات اليت تعرض ألوالد امليت وأصدقائه بأمجعهم ليست تتعلق به 

وإذا كانت األمور العارضة هلؤالء كثرية متيقنة وكان بعضها يتعدى . مجيع الناسأصال مضاد ملا يعتقده 
  .إىل امليت أكثر وبعضها أقل صارت قسمتنا إياها إىل األشياء اجلزئية بال اية

وأما إذا قيل قوال كليا وعلى طريق الرسم فخليق أن نكتفي مبا نقوله فيها وهو أنه كما أن اآلفات اليت 
يف حياته بعضها يثقل عليه إحتماله ويثلم يف سريته وبعضها خيف عليه احتماله كذلك تعرض للميت 

يكون حاله فيما يعرض ألوالده وأصدقائه وكل واحد من العوارض اليت تعرض لألحياء خمالف ملا يعرض 
ء خريا هلم إذا ماتوا أكثر من خمالفة كل ما يضرب به املثل ويشبه إن كان يصل إليهم من هذه األشياء شي

. كان أو شرا أن يكون يسريا نزرا مبقدار ما ال جيعل غري السعيد سعيدا وال ينتزع السعادة من السعداء

  .هذا حل أرسطوطاليس للشك الذي أورده

  لذة السعادة

وملا قلنا أن السعادة ألذ األشياء وأفضلها وأجودها وأوضحها وجب أن يبني وجه اللذة فيها بأمت بيان كما 
فأما اللذة . أن اللذة تنقسم إىل قسمني أحدمها لذة انفعالية واألخرى لذة فعلية أي فاعلة. ما مضىقلناه في

ولذلك صارت اللذة األنفعالية هي . اإلنفعالية فهي شبيهة بلذة اإلناث واللذة الفاعلة تشبه لذة الذكور
 وحمبة اإلنتقام وهي انفعاالت اليت تشاركنا يف احليوانات اليت ليست بناطقة وذلك أا مقترنة بالشهوات

وأما اللذة األخرى فهي الفاعلة وهي اليت خيتص ا احليوان الناطق وألا غري هيوالنية . النفسني البهيميتني
وأعين بالذاتية والعرضية . وال منفعلة انفعاال ألا صارت لذة تامة وتلك ناقصة وهذه ذاتية وتلك عرضية
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الشهوات تزول سريعا وتنقضي وشيكا بل تنقلب لذاا فتصري غري لذات بل أن اللذات احلسية املقترنة ب
وأما اللذة الذاتية فإا ال . تصري آالما كثرية أو مكروهة بشعة مستقبحة وهذه أضداد اللذة ومقابالا

وإذا كانت كذلك فقد صح حكمنا . تصري يف وقت آخر غري لذة وال تنتقل عن حالتها بل هي ثابتة أبدا
ولذلك . ح أن السعيد تكون لذته ذاتية ال عرضية وعقلية ال حسبة وفعلية ال انفعالية واهلية ال يميةووض

  .قالت احلكماء أن اللذة إذا كانت صحيحة ساقت البدن من النقص إىل التمام ومن السقم إىل الصحة

 سرا ينبغي أن يقف عليه إال أن ههنا. وكذلك تسوق النفس من اجلهل إىل العلم ومن الرذيلة إىل الفضيلة
املتعلم وهو أن ميله إىل اللذة احلسية ميل قوي جدا وشوقه إليها شوق مزعج وال تزيد العادة يف قوة الطبع 

ولذلك مىت كانت هذه اللذة حسية . الذي لنا كبري زيادة لفرط ما جبلنا عليه يف البدء من القوة والشوق
فعل عنها بقوة استحسن اإلنسان فيها كل قبيح وهون على نفسه قبيحة جدا مث مال الطبع إليها بافراط وان

وأما اللذة العقلية اجلميلة . منها كل صعب وال يرى موضع الغلط وال مكان القبيح حىت تبصره احلكمة
  .فأمرها بالضد

    

ذا وذلك ان الطبع يكرهها فإن انصرف اإلنسن إليها مبعرفته ومتييزه احتاج فيها إىل صرب ورياضة حىت إ
ومن هنا تبني أن . تبصر فيها وتدرب هلا إنكشف له حسها واؤها، وصارت عنده مبكان يف احلسن

اإلنسان يف إبتداء تكوينه حمتاج إىل سياسة الوالدين مث إىل الشريعة اإلهلية والدين القيم حىت ديه وتقومه 
وذلك أنا قد . ك تعلق السعادة باجلودوقد تبني مع ذل. إىل احلكم البالغة ليتوىل تدبري نفسه إىل آخر عمره

وال تظهر لذة السعيد . بينا لذة فاعلة ولذة الفاعل أبدا تكون يف اإلعطاء ولذة املنفعل أبدا تكون يف األخذ
إال بإبراز فضائله وإظهار حكمته ووضعها كفائته يف مواضعها وكذلك البناء احلاذق والصانع اللطيف 

كل صانع حاذق فاضل يف صناعته ينسر بإظهار فضائله وإذاعتها بني أهلها وباجلملة . واملوسيقاين احملسن
وهذا هو معىن اجلود إال أن اجلود بأعلى األشياء وأكرمها أفضل وأشرف من اجلود بأدوا . ومستحقيها

. وأخسها وقد عرض هلذا اجلود مع شرفه وعلو مرتبته ضد ما عرض لذلك اجلود اآلخر مع نزارته وقلته

.  صاحب األموال واملقتنيات اخلارجة كلها ينتقص ماله باإلنفاق وينثلم بالبذل وتفين ذخائرهوذلك أن

. وأما صاحب السعادة العامة فإن أمواله ال تنقص باإلنفاق بل تزيد وال تفىن ذخائره بالتبذير بل تنمو

 كل آفة ال سبيل وتلك معرضة لآلفات الكثرية من األعداء واللصوص وسائر املتسلطني وهذه حمروسة من
فقد ظهرت لذة السعيد كيف تكون ومن أين تبتدىء وإىل أين . لألشرار واألعداء إليها بوجه وال سبب

وتبني أيضا أا أبدية وتامة وإهلية وأن ضدها هو . تنتهي وكيف يكون السرور احلقيقي واللذة الذاتية
منتقلة عن طبائعها إىل أضدادها حىت مؤملة الشقاء لذاته بالضد وعلى العكس أعين أن لذاته كلها عرضية و
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وذلك بأن ينظر يف السعادة هل هي . أو مكروهة وأا غري إهلية بل شيطانية وغري ممدوحة بل هي مذمومة
فإن ارسطوطاليس يقول أن األشياء اليت هي يف غاية الفضل ال يوجد هلا مدح ألا أفضل . ممدوحة

ا قد ننسب املتأهلني واخليار من الناس إىل السعادة وليس يوجد وذلك أن: وأمدح وأجل من أن متدح قال
لكنه جيلها ويكرمها إىل أا أمر إهلي باألشياء اليت . أحد من الناس ميدح السعادة نفسها كما ميدح العدل

 مث انتهى كالمه هذا إىل. هي أفضل من املدح وهو اهللا تعاىل وإىل اخلري فإن املدح هو الفضيلة والعمل ا

فاهللا تعاىل أكرم وأشرف من أن ميدح بل إمنا ميجدونه وحنن منجد اهللا تعاىل ونقدسه متجيدا : أن قال
  .كثريا

فعلى هذا األمر . وأما السعادة فألا أمر إهلي وإمنا تفعل األشياء كلها ألجلها فهي كذلك أيضا ممجدة
فسها ومتدح األمور كلها ا وبقدر ينبغي أن ال متدح السعادة ألا أجل من كل مدح بل منجدها يف ن

  .قسطها منها

  المقالة الرابعة

 قد قلنا فيما سلف أن السعادة تظهر يف األفعال من العدالة "ظهور الفضائل ممن ليس بسعيد وال فاضل"
  .والشجاعة والعفة وسائر ما حتت هذه األنواع اليت أحصيناها وحددناها

    

وذلك أنه قد يعمل بعض الناس عمل العدول وليس . د وال فاضلوهذه األفعال قد تظهر ممن ليس بسعي
مثال ذلك أن من ترك . بعادل ويعمل عمل الشجعان وليس بشجاع ويعمل عمل اإلعفاء وليس بعفيف

الشهوات من املآكل واملشارب وسائر اللذات اليت ينهمك فيها غريه إما أنه ينتظر منها أكثر مما حيضره 
.  يباشرها كاألعراب الذين يبعدون عن البالد وكالرعاة يف البوادي وقلل اجلبالوإما ألنه ال يعرفها ومل

وإما ألنه استشعر خوفا من تناوهلا . وإما ألنه ممتلىء مما جيده وحيضره وإما جلمود شهوته ونقصان تركيبه
 بإعفاء على فإن هؤالء كلهم يعملون عمل اإلعفاء وليسوا. وإما ألنه ممنوع منها. مكروها يلحقه بسببها

احلقيقة وإمنا يسمى عفيفا على احلقيقة من ويف العفة حدها املذكور فيما تقدم واختارها لنفسها ال لغرض 
آخر غريها وآثرها ألا فضيلة مث تناول كل واحدة من شهواته مبقدار احلاجة ومن الوجه الذي يعمل 

لى ركوب األهوال لبعض مايوصل وذلك أن من باشر احلروب وأقدم ع. أعمال الشجعان وليس بشجاع
إليه املال أو لبعض الرغبات اليت ال حتد كثرة فإن األهوال لبعض ما يوصل إليه املال أو لبعض ما يوصل 

إليه املال أو لبعض الرغبات اليت ال حتد كثرة فإن مثل هذا يعمل عمل الشجعان ولكن يعمله بطبيعة الشره 
وكل من كان أكثر إقداما واصرب على األهوال هلذه األحوال جيب . ال بطبيعة الفضيلة اليت تدعي شجاعة
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وذلك أنه خياطر بنفسه الشريفة ويصرب على املكاره العظيمة . أن يكون أكثر شرها وما ال أكثر شجاعة
وقد رأينا أهل الشقاوة يعملون عمل اإلعفاء وعمل الشجعان وهم . طمعا يف املال وما يصل إليه باملال

وذلك أم يصربون عن الشهوات كلها ويصربون على عقوبات السلطان . عن كل فضيلةأبعد الناس 
وضرب السياط وتقطيع األعضاء واجلراحات اليت ال يؤمن منها وينتهون فيها ألقصى الصرب على الصلب 
ومثل العيون وقطع األيدي واألرجل وضروب التمثيل طلبا إلسم وذكر بني قوم يف مثل حاهلم من سوء 

وقد يعمل أيضا عمل الشجعان من خياف ألئمة عشريته أوعقوبة سلطان أو . تيار ونقصان الفضائلاإلخ
  .خوف سقوط جاهه أو ما أشبه ذلك

    

وقد يعمل عمل الشجعان من اتفق له مرارا كثرية أن يغلب أقرانه فهو يقدم ثقة منه بالعادة اجلارية وجهال 
لعشاق وذلك أم يركبون األهوال يف طلب املعشوق وقد يعمل عمل الشجعان ا. مبواقع اإلتفاقات

لرغبتهم يف الفجور أو حلرصهم على متعة العني منه ال لطلب الفضيلة وال إلختيار املوت اجلميل على 
وذلك أا قد وثقت بقوا وأا تفوق . وأما شجاعة األسد. احلياة الرديئة كما يفعل الشجاع باحلقيقة

وهو كصاحب السالح منا إذا . ة الشجاعة بل لتمام القدرة وثقة النفس والغلبةغريها فهي تقدم ال بطبيع
وليست هذه شجاعة مع عدم اإلختيار الذي يستعمله الشجاع وذلك أن الشجاع . قدم على األعزل

على أن لذة . خوفه من األمر أشد من خوفه من املوت ولذلك خيتار املوت اجلميل على احلياة القبيحة
 تكون يف مبادىء أموره فإن مباديء األمور تكون مؤذية له لكنها تكون يف عواقب الشجاع ليست

األمور وتكون أيضا باقية مدة عمره وبعد عمره ال سيما إذا حامى عن دينه وعن اعتقاداته الصحيحة يف 
. دنيا واآلخرةوحدانية اهللا عز وجل والشريعة اليت هي سياسة اهللا وسنته العادلة اليت ا مصاحل العباد يف ال

فإن مثل هذا فكر يف قصر مدة عمره وعلم أنه ال حمالة حيامي عن دينه ومينع العدو من استباحة حرميه 
والتغلب على مدينته ويأنف من الفرار ويعلم أن اجلبان إذا اختار الفرار فإمنا يستبقي شيئا هو ال حمالة فإن 

.  اليسرية ممفوت مكدر احلياة بالذل وضروب الصغارمث هو يف هذه احلياة. زائل وأن تأخر أياما معدودة

ومن مسع . وهذه حال الشجاع مع قوى نفسه أعين مبقاومة شهواته واستسالمه لذات الشجاعة بعينها
أيها الناس إن مل تقتلوا ": كالم اإلمام صلوات اهللا عليه الذي صدوره عن حقيقة الشجاع إذ قال ألصحابه

. "الب بيده أللف ضربة بالسيف على الرأس أهون من ميتة على الفراشمتوتوا والذي نفس ابن أب يط

ذلك أنه ليس كل من . تبني له أن مجيع ما أحصيناه لإلنسان ليس مبعدود فيها وإن كان يشبهها بالصورة
وذلك أن من ال يفزع من . يقدم على األهوال فهو شجاع وال كل من ال خياف من الفضائح فهو شجاع

ضيحة حرمه أو عند حدوث الرجفات والزالزل والصواعق أو الزمانة يف األمراض أو ذهاب شرفه أوف 
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عدم اإلخوان واألصدقاء أو عند إضطراب البحر وخول األمواج واهلواء اهلائج فهو بأن يوصف باجلنون 
  .مرة وبالقحة مرة أوىل بأن يوصف بالشجاعة

    

ثب من سطح عال أو يصعد مرتقى صعبا أو وكذلك من خاطر بنفسه يف وقت األمن والطمأنينة بأن ي
حيمل نفسه على خوض ماء غزير وهو ال حيسن السباحة أو يساور مجال هائجا أو ثورا صعبا او فرسا مل 

يرض من غري ضرورة تدعوه إىل ذلك بل مرآة بالشجاعة وإظهار مرتبة الشجعان فهو بأن يسمى مطرمذا 
نق نفسه خوفا من الفقر أو الذل أو أهلكها بالسم وما وأما من خ. مائقا أوىل منه بأن يسمى شجاعا

وذلك أن اإلقدام وقع منه . أشبهه من باب الضيم فهو بأن يوصف باجلنب أوىل منه بأن يوصف بالشجاعة
بطبيعة اجلنب ال بطبيعة الشجاعة فإن الشجاع يصري على مايرد عليه من الشدائد صربا مجيال ويعمل 

ولذلك جيب أن يعظم الشجاع ويشح بنفسه وحقيق . ا شرحناه فيما تقدمأعماال تليق بتلك احلال كم
على السلطان خاصة والقيم بأمر الدين وامللك أن ينافس فيه وجيل قدره ويعلي خطره ومييزه عن سائر من 

فقد تبني من مجيع ما قلناه أن الشجاع هو الذي يستهني بالشدائد يف األمور اجلميلة . يتشبه به ممن ذكرناه
يصرب على األمور اهلائلة ويستخف مبا يستعظمه عوام الناس حىت باملوت إلختيار األمر األفضل وال حيزن و

على ماال درك فيه وال يضطرب عندما يفدحه من املصائب ويكون غضبه إذا غضب مبقدار ما جيب وعلى 
 قالوا أن من وكذلك يكون انتقامه على هذه الشرائط فإن احلكماء. من جيب ويف الوقت الذي جيب

الينتقم يلحق قلبه ذبول فإذا انتقم عاد إىل حالته من النشاط وهذا اإلنتقام إذا كان حبسب الشجاعة كان 
فقد نقل إلينا يف األخبار املأثورة عمن أقدم على سلطان قوي . حممودا وإذا مل يكن كذلك كان مذموما

يات كثرية وكذلك حال من أقدم على قرن ورام أن ينتقم منه فأهلك نفسه من غري أن يضر سلطانه روا
فإذا . قوي أو خصم ألد ال يستطيع مقاومته فإن اإلنتقام منه يعود وباال عليه وزيادة يف الذل والعجز

ليست تنم شرائط الشجاعة والعفة إال للحكيم الذي يستعمل كل شيء يف موضعه اخلاص به ويقدر 
م شجاع عفيف وهذه احلال بعينها تظهر فيمن فكل شجاع عفيف حكيم وكل حكي. أقساط العقل له

وذلك أن من بذل أمواله يف شهواته طلبا للسمعة والرياء أو تقربا إىل . عمل عمل اإلسخياء وليس بسخي
السلطان أو لدفع مضرة عن نفسه وحرمه وأوالده أو بذهلا ملن ال يستحق من أهل الشر أوامللهني أو 

نها على سبيل التجارة واملراحبة فكل هؤالء يعمل عمل اإلسخياء املساخرين أو بذهلا لطمع يف أكثر م
أما بعضهم فيبذل ماله بطبيعة الشره وأما بعضهم فبطبيعة الطرمذة والرياء وبعضهم على . وليس بسخي

وهذا أكثر ما . طريق اإلزدياد من املال والربح فيه وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير وقلة املعرفة بقدر املال
وذلك أن املال صعب . للوارث وملن ال يتعب يف اكتساب املال فال يعرف صعوبة األمر فيهيعرض 
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اإلكتساب سهل اإلنفاق والتفرقة قد شبهه احلكماء مبن يرفع محال ثقيال إىل قلة جبل مث يرسله فإن األمر 
  .يف ترقيته واصعاده صعب ولكن إرساله من هناك أمر سهل

  الطرق الشريفة العادلةالحاجة إلى المال واكتسابه ب

احلاجة إىل املال ضرورية يف العيش وهو نافع يف إظهار احلكمة والفضيلة ومن اكتسبه من وجهه صعب 
وذلك أن املكاسب اجلميلة قليلة ووجوهها يسرية عند الرجل العادل احلر وأما غري العادل احلر . عليه

جد كثري من األحرار والفضالء ناقصي احلظ فليس يبايل كيف اكتسبه ومن أين وصل إليه وألجل ذلك يو
ويوجدون أيضا ذامني للبخت شاكني منه، وأما أضدادهم فألجل أم يكتسبون املال من وجوه . منه

اخليانات وال يبالون كيف وصل إليهم فإم يوجدون أبدا وافري احلظ منه وأمسى النفقات شاكرين 
 لعاقل إذا رأى نفسه وهو برىء من املذمات نقي العرض إال أن. لبخوم والعامة يغبطوم وحيسدوم

من السوآت مل يتدنس بالقبيح مناملكاسب ومل يتطرق إليه خبيانة وال سرقة وال ظلم ملن هو دونه أو مثله 
وجتنب فيه وجوه العار والفضائح كالقيادة واخلداع وترويج السلع القبيحة علىامللوك واسترتاهلم عن 

كر ومساعتهم على الفواحش وحتسني القبائح فيما يوافق هواهم، وما جيري جمرى أمواهلم باخلدع وامل
ذلك من السعاية والنميمة والغيبة وضروب الفساد اليت يرتكبها طالب املال من غري وجهه بضروب 

املغابنات ووجوه الظلم يسر بنفسه ويعتاض من املال الراحة واحملمدة فال يلوم البخت وال يبغض الدول 
  . حيسد أصحاب األموال املكتسبة من غري وجوهها اجلميلةوال

    

وذلك أنه إذا . فهذه أحوال املكتسبني لألموال ومنفقيها وكذلك حال من عمل عمل العدول وليس بعدل
عدل يف بعض األمور مراآة ليصل به إىل كرامة أو مال أو غري ذلك من الشهوات أو لغرض آخر مما 

وينبغي أن ينسب . مي عادال وإمنا يعمل عمل العدول للغرض الذي يقصدهعددناه فيما تقدم فليس يس
  .فعله إىل غرضه فإنه حبسب هذا يفعل ذلك كما قلنا وشرحنا

  العادل

فأما العادل باحلقيقة فهو الذي قواه وأفعاله وأحواله كلها حىت ال يزيد بعضها على بعض مث يروم ذلك 
ات ويقصد يف مجيع ذلك فضيلة العدالة نفسها ال غرضا آخر فيما هوخارج عنه من املعامالب والكرام

وملا كانت . سواها وإمنا يتم له ذلك إذا كانت له هيئة نفسانية أدبية تصدر عنها أفعاله كلها حبسبها
العدالة وسطا بني أطراف وهيئة يقتدر ا على رد الزائد والناقص إليها صارت أمت الفضائل وأشبهها 
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وكل كثرة ال يضبطها . لك أن لوحدة هي اليت هلا الشرف األعلى والرتبة القصوىوأعين بذ. بالوحدة
والزيادة والنقصان والكثرة والقلة هي اليت تفسد األشياء إذا مل يكن . معىن يوحدها فال قوام هلا وال نبات

وهو . اهافاإلعتدال هو الذي يرد إليها ظل الوحدة ومعن. بينها مناسبة حتفظ عليها اإلعتدال بوجه ما
الذي يلبسها شرف الوحدة ويزيل عنها رذيلة الكثرة والتفاوت واإلضطراب الذي ال حيد وال يضبط 

وذلك أن العدل . باملساواة اليت هي خليفة الوحدة يف مجيع الكثرات واشتقاق هذا اإلسم يدلك على معناه
 املساواة واملساواة هي أشرف النسب يف األمحال واإلعتدال يف األثقال والعدالة يف األفعال مشتقة من معىن

املذكورة يف صناعة األرمتاطيقي ولذلك ال تنقسم وال يوجد هلا أنواع وإمنا هي وحدة يف معناها أو ظل 
فإذا مل جند املساواة اليت هي املثل باحلقيقة يف الكثرة عدلنا إىل النسب املذكورة اليت تنحل إليها . للوحدة

ولذلك . نا حينئذ نضطر إىل ان نقول نسبة هذا إىل هذا كنسبة هذا إىل هذاوذلك أ. وتعود إىل حقيقتها
ال توجد النسبة إال بني أربعة أو ثالثة يتكرر فيها الوسط فتصري أيضا أربعة والنسبة األوىل تسمى منفصلة 

ن نأخذ ومثال الثانية أ. "د" إىل "ب" إىل "1"ومثال األوىل ا ب ج د فنقول نسبة . والثانية تسمى متصلة
  . وهذه النسبة توجد بني ثالثة أشياء"ج" إىل "ب" كنسبة "ب" إىل "1"الباء مشتركا فنقول نسبة 

وهي النسبة العددية والنسبة املساحية والنسبة التأليفية ومجيع ذلك مبني مشروح يف املختصر الذي عملناه 
ل واستخرجوا ا العلوم اجلمة وأما سائر النسب فراجعة إليها ولذلك عظمها األوائ. يف صناعة العدد

الشريفة وملا كانت نسبة املساواة عزيزة ألا نظرية الوحدة عدلنا إىل حفظ هذه النسب األخر يف األمور 
  : الكثرية اليت تالبسها ألا عائدة إليها وغري خارجة عنها فنقول

  مواضع العدالة

والكرامات والثاين قسمة املعامالت اإلرادية أحدها قسمة األموال : إن العدالة موجودة يف ثالثة مواضع
فأما العدالة يف األمور اليت . والثالث قسمة األشياء اليت وقع فيها ظلم وتعد. كالبيع والشراء واملعاوضات

تكون يف القسم األول فتكون بالنسبة املنفصلة اليت بني األربعة أعين أن تكون نسبة األول إىل الثاين كنسبة 
مثال ذلك أن يقال نسبة هذا اإلنسان إىل هذه الكرامة أو إىل هذا املال كنسبة كل من . رابعالثالث إىل ال

كان يف مثل مرتبته إىل مثل قسطه فإذا جيب أن يوفر علهي ويسلم، وأما يف األمور اليت تكون يف القسم 
مثاله أن تقول . له أخرىالثاين أعين املعامالت واملعاوضات فيكون بالنسبة املنفصلة مرة وبالنسبة املتصلة 

نسبة هذا البزاز إلىهذا اإلسكاف كنسبة هذا الثوب إىل هذا خلف مث ليس مينع مانع أن تقول نسبة البزار 
. نسبة الثوب إىل اخلف كنسبة اخلف إىل الكرسي: إىل اإلسكاف كنسبة اإلسكاف إىل النجار أو تقول

 بالعمق فقط والنسبة الثانية تكون بالعرض والعمق ويتبني لك من هذين املثالني أن النسبة األوىل تكون
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والثانية تقع بالعرض يف اجلزئيني وقد . مجيعا أعين أن األوىل تقع بني الكليني واجلزئيني وهو بالعمق أشبه
  .تقع بني الكلني واجلزئيني أيضا

    

وذلك أن اإلنسان مىت كان وأما العدالة اليت تقع يف املظامل واألمور القسمية فهي بالنسبة املساحية أشبه 
على نسبة من إنسان آخر فأبطل هذه النسبة حبيف أو ضرر يلحقه به، فإن العدالة توجب أن يلحق به 

  .فالعادل من شأنه أن يساوي بني األشياء الغري املتساوية. ضرر مثله ليعود التناسب إىل ما كان عليه

من الزائد وزاد على الناقص حىت حيصل له مثال ذلك أن اخلط إذا قسم بقسمني غري متساويني نقص 
التساوي ويذهب عنه معىن القلة والكثرة ومعىن الزيادة والنقصان وكذلك اخلفة والثقل ومجيع ما أشبه 

ولكن ينبغي أن يكون عاملا بطبيعة الوسط حىت ميكنه أن يرد الطرفني إليه مثال ذلك الربح . ذلك
ن أحدمها زيادة واآلخر نقصان فإذا أخذ أقل مما جيب صار إىل واخلسران فإما يف باب املعامالت طرفا

  .جانب النقصان وإن أخذ أكثر مما جيب كان خارجا إىل جانب الزيادة

  لزوم الشريعة في المعامالت

والشريعة هي اليت ترسم يف كل واحد من هذه األشياء التوسط واإلعتدال ألن الناس هم مدنيون بالطيع 
 بالتعاون فيجب أن بعضهم خيدم بعضا ويأخذ بعضهم من بعض ويعطي بعضهم وال يتم هلم عيش إال

فإذا أخذ اإلسكاف من النجار عمله وأعطاه عمله فهي املعاوضة إذا . بعضا فهم يطلبون املكافأة املناسبة
كان العمالن متساويني ولكن ليس مينع مانع أن يكون عمل الواحد خريا من عمل اآلخر فيكون الدينار 

  .املقوم واملسوي بينهماهو 

فالدينار هو عدل ومتوسط إال انه ساكت واإلنسان الناطق هو الذي يستعمله ويقوم به مجي األمور اليت 
ولذلك يستعان باحلاكم الذي . تكون باملعامالت حىت جتري على إستقامة ونظام ومناسبة صحيحة عادلة

: ر الذي هو عدل ساكت وأرسطوطاليس يقولهو عدل ناطق إذا مل يستقم األمر بني اخلصمني بالدينا

فهو يقول يف كتابه . ومعىن الناموس يف لغته السياسية والتدبري وما أشبه ذلك" إن الدينار ناموس عادل"
إن الناموس األكرب هو من عند اهللا تبارك وتعاىل واحلاكم ناموس ثاين من قبله "املعروف بنيقوماخيا 
يعين الشريعة واحلاكم الثاين مقتد به "  تعاىل قدوة النواميس كلهافناموس اهللا. والدينار ناموس ثالث

والدينار مقتد ثالث وإمنا قومت األشياء املختلفة باألمثان املختلفة لتصح املشاركات واملعامالت ويتبني 
فالدينار هو الذي يسوي بني املختلفات ويزيد يف شيء وينقص يف آخر حىت . وجه األخذ واإلعطاء

وهذا هو العدل املدين وبالعدل املدين . نهما اإلعتدال فتستوي املعاملة بني الفالح والنجار مثالحيصل بي
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وليس مينع مانع من أن يكون عمل يسري يساوي عمال كثريا . عمرت املدن وباجلور املدين خربت املدن
ثريا من أقوام مثال ذلك ان املهندس ينظر نظرا قليال ويعمل عمال يسريا ويساوي نظره هذا عمال ك

وكذلك صاحب اجليش يكون تدبريه ونظره يسريا ولكنه يساوي . يكدون بني يديه ويعلمون مبا يرمسه
فاجلائر يبطل التساوي وهو عند . أعماال كثرية مما حيارب بني يديه ويعمل األعمال الثقيلة العظيمة

واجلائر . عة وال يدخل حتتهافاجلائر األعظم هو الذي ال يقبل الشري. أرسطوطاليس على ثالث منازل
واجلائر الثالث هو الذي ال يكتسب . الثاين هو الذي ال يقبل قول احلاكم العادل يف معامالته وأموره كلها

فاملستمسك بالشريعة يعمل : "ويغتصب األموال فيعطي نفسه أكثر مما جيب هلا وغريه أقل مما جيب له قال
 من وجوه العدالة ألن الشريعة تأمر باألشياء احملمودة ألا من بطبيعة املساواة فيكتسب اخلري والسعادة

وهي أيضا تنهى عن الرداآت البدنية . عند اهللا عزوجل فال تأمر إال باخلري وإال باألشياء اليت تفعل السعادة
وتأمر بالعفة وتنهى عن الفسوق وعن . وتأمر بالشجاعة وحفظ الترتيب والثبات يف مصاف اجلهاد

فالعادل يستعمل العدالة يف . والشتم واهلجر وباجلملة تأمر جبميع الفضائل وتنهى عن مجيع الرذائلاإلفتراء 
: واجلائر يستعمل اجلور يف ذاته ويف أصدقائه مث يف مجيع شركائه املدنيني قال" ذاته ويف شركائه املدنيني

نفعل باإلرداة مثل ما يكون يف وليست العدالة جزءا من الفضيلة بل هي الفضيلة كلها وال اجلور ظاهر ي"
وبعضها خفي ينفعل أيضا باإلرادة مثل السرقة والفجور . البيع والشراء والكفاالت والقروض والعواري

والقيادة وخداع املماليك وشهادة الزور وبعضها غشمى على سبيل التغلب مثل التعذيب بالدهق والقيود 
  .واألغالل

  اإلمام العادل

    

فاإلمام العادل احلاكم بالسوية يبطل هذه األنواع وخيلف صاحب الشريعة يف حفظ املساواة فهو ال يعطي 
قال فأما العامة فإا . ولذلك قيل يف اخلرب أن اخلالفة تطهر اإلنسان. ذاته من اخلريات أكثر مما يعطي غريه

ن شريفا يف حسبه ونسبه وبعضهم يؤهل من كا. تؤهل ملرتبة اإلمامة اليت هي اخلالفة العامة مبا ذكرناه
وأما العقالء فإم يؤهلون لذلك من كان حكيما فاضال فإن احلكمة والفضيلة . لذلك من كان كثري املال

  .هي اليت تعطي الرياسات والسيادات احلقيقية وهي اليت رتبت الثاين واألول يف مرتبتيهما وفضلتهما

  أسباب المضرات
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والثاين الشرارة واجلور . أحدها الشهوة والرداءة التابعة هلا. تفنن إىل أربعة أنواعوأسباب املضرات كلها ت
والثالث اخلطاء ويتبعه احلزن والرابع الشقاء، أما الشهوة فإا حتمل اإلنسان على األضرار بغريه . التابع هلا

ا كان متأملا به كارها له إال ولكنه يفعله ليصل به إىل شهوته ورمب. إال أنه ال يكون مؤثرا له وال ملتذا به
وأما اشرير فإنه يتعمد األضرار بغريه على سبيل اإليثار له . أن قوة الشهوة حتمله على إرتكاب ما يرتكبه

ولكن يلتذ . كمن يسعى إىل السلطان وحيمله على إزالة نعمة ال يصل إليه منها شيء. واإللتذاذ به
فإن صاحبه ال يقصد األضرار بغريه وال يؤثره وال يلتذ به بل وأما اخلطأ . باملكروه الذي يصل إىل غريه

وأما الشقاء . وصاحب الفعل حيزن ويكتئب ملا أتفق إليه من اخلطاء. بقصد فعال ما فيعرض منه فعل آخر
  .بل يوقعه فيه سبب آخر من خارج. فصاحبه ال يكون هذا مبدأ فعله وال له فيه صنع بالقصد

فهذا يسمى شقيا وهو مرحوم معذور ال جيب عليه عتب . ديقا له فتقتلهوذلك كمن تصدم به دابته ص
وأما السكران والغضبان والغريان إذا فعلوا فعال قبيحا فإم يستحقون العتب والتفويه ألن . وال عقوبة

وذلك أن السكران باختياره أزال عقله والغضبان والغريان اختارا اإلنقياد اتني . مبتدأ أفعاهلم منهم
  : لقوتني إذا هاجتا ما، ونعود إىل ما كنا فيه من ذكر العدالة فنقولا

  تقسيم العدالة

    

وهو أن جيري . أحدها ما يقوم به الناس لرب العاملني: إن ارسطوطاليس قسم العدالة إىل أقسام ثالثة
وذلك . طاقتهاإلنسان فيما بينه وبني اخلالق عزوجل على ما ينبغي وحبسب ما جيب عليه من حقه وبقدر 

فمن احملال ان ال يكون هللا تعاىل الذي وهب لنا . أن العدل إذا كان هو اعطاء ما جيب من جيب كما جيب
والثاين ما يقوم به بعض الناس لبعض من أداء . هذه اخلريات العظيمة واجب ينبغي أن يقوم به الناس

 والثالث ما يقومون به من حقوق .احلقوق وتعظيم الرؤساء وتأدية اآلمانات والنصفة يف املعامالت
أسالفهم مثل أداء الديون عنهم وإنفاذ وصاياهم وما أشبه ذلك فهذا ما قاله ارسطوطاليس وأما حتقيق ما 

وهو أن العدالة ملا كانت . قاله، مما جيب هللا عز وجل وإن كان ظاهرا فأنا نقول فيه ما يليق ذا املوضع
وجب أن يكون ملا يصل إلينا من عطيات اخلالق عز . ة اليت ذكرناهاتظهر يف األخذ واإلعطاء ويف الكرام

وذلك أن من أعطى خريا ما وإن كان قليال مث مل ير أن يقابله . وجل ونعمه اليت ال حتصى حق يقابل عليه
فكيف به إذا أعطى مجا كثريا وأخد أخذا دائما مث مل يعط يف مقابلته شيء . بضرب من املقابلة فهو جائر

مثال ذلك أن . مث على قدر النعمة اليت تصل إىل اإلنسان جيب أن يكون إجتهاده يف املقابلة عليها. البتة
امللك الفاضل إذا أمن السرب وبسط العدل وأوسع العمارة ومحى احلرمي وذب عن احلوزة ومنع من 
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ن رعيته فقد أحسن إىل كل واحد م. التظامل ووفر الناس على ما خيتارونه من مصاحلهم ومعايشهم
إحسانا خيصه يف نفسه وإن كان قد عمهم باخلري واستحق من كل واحد منهم أن يقابله بضرب من 

لكن مقابلة امللك الفاضل من رعيته . املقابلة مىت قعد عنه كان جائرا إذ كان يأخذ نعمته وال يعطيه شيئا
املخالفة يف السر والعالنية إمنا تكون بإخالص الدعاء ونشر احملاسن ومجيل الشكر وبذل الطاعة وترك 

: واحملبة الصادقة واإلئتمام بسريته حنو اإلستطاعة واإلقتداء به يف تدبري مرتله وأهله وولده وعشريته فإن

فمن مل يقابل ذلك اإلحسان ذه . نسبة امللك إىل مدينته ورعيته كنسبة صاحب املرتل إىل مرتله وأهله
ألن مقابلة كل نعمة . ظلم وإن كان يف نفسه قبيحا فإن مراتبه كثريةالطاعة واحملبة فقد جار وظلم وهذا ال

فإن كانت النعم كثرية . إمنا تكون حبسب مرتلتها وموقعها وبقدر فائدا وعائدا وعلى مقدار عددها
العدد وعظيمة الوقع فكيف يكون حال من ال يلزم هلا حقا وال يرى عليها مقابلة بطاعة وال شكر وال 

  .فإذا كان هذا معروفا غري منكور واجبا غري جمحود يف ملوكنا ورؤسائنا. ة وال مسعاة صاحلةحمبة صادق

فباألحرى أن يكون مللك امللوك الذي يصل إلينا يف كل طرفة عني ضروب إحسانه الفائض على أجسامنا 
 بتأديتها، أترانا ونفوسنا اليت ال يقع عليها إحصاء وال عدد من احلقوق الواجب علينا القيام ا والنهوض

جنهل النعمة األوىل علينا بالوجود مث تتابعها متواترة بعد ذلك باخللق اجلسداين الذي أفىن فيه صاحب 
كتايب التشريح ومنافع األعضاء ألف ورقة مث مل يبلغ بعض ما عليه كنه األمرز أم ترانا جنهل م اوهب لنا 

ال اية هلا وما أمدها به من فيض العقل ونوره وائه من نفوسنا وما ركب فيها من القوى وامللكات اليت 
فإما .  لعمري ما جيهل هذه النعمة إال النعم"ال"وبركاز وما عرضنا به للملك األبدي والنعيم السرمدي 

اإلنسان فيعرف من ذلك ما يضطره إليه مشاهدة أحواله يف مجيع أوقاته، وإذا كان اخلالق تعاىل غنيا عن 
عينا فمن احملال القبيح واجلور الفاحش أن نلتزم له حنن حقا وال نقابله على هذه اآلالء والنعم معونتنا ومسا

  .مبا يزيل عنا مسة اجلور واخلروج عن شريطة العدل

  ما يجب على اإلنسان لخالقه

    

 قال ا املوضع علىالعبادة اليت جيب أن نلتزمها خلالقنا عز وجل غري أ،ه1إن أرسطوطاليس مل ينص يف هذ
ما معناه وقد اختلفت لناس فيما ينبغي أن يقوم املخلوقون خلالقهم فبعضهم رأى أنه صلوات وصيام 

وبعضهم رأى أن يقتصر على اإلقرار بربوبيته واإلعتراف بإحسانه . وخدمة هياكل ومصليات وقرابني
. ا وحسن سياستهاومتجيده حبسب استطاعته وبعضهم رأى أن يتقرب إليه بأن حيسن إىل نفسه بتزكيته

واإلحسان إىل املستحقني من أهل نوعه باملواساة مث باحلكمة وبعضهم رأى اللهج بالفكر يف اإلهليات 
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والتصرف حنو احملاوالت اليت يتزايد ا اإلنسان من معرفة ربه عز وجل حىت تتكامل معرفته به وحبقيقة 
ل ذكره على الناس ليس سبيله واحدا وبعضهم رأى أن الواجب للرب ج. وحدانيته وصرف الوكد إليه

وال هو شيء بعينه يلتزمه اجلميع التزاما واحدا وعلى مثال واحد لكنه خيتلف حبسب اختالف طبقات 
وأما احلدث من الفالسفة . الناس ومراتبهم من العلم فهذا ما قاله أرسطوطاليس بألفاظه املنقولة إىل العربية

أحدها فيما جيب له على األبدان كالصالة والصيام . لى ثالثة أنواعفإم قالوا إن عبادة اهللا عزوجل ع
والثاين فيما جيب له على النفوس كاإلعتقادات . والسعي إىل املواقف الشريفة ملناجاة اهللا عزوجل

الصحيحة وكالعلم بتوحيد اهللا عز إمسه وما يستحقه من الثناء والتمجيد وكالفر فيما أفاضه على العامل من 
والثالث فيما جيب له عند مشاركات الناس يف املدن وهي . وحكمته مث اإلتساع يف هذه املعارفوجوده 

يف املعامالت واملزارعات واملناكح ويف تأدية األمانات مع نصيحة البعض للبعض بضروب املعاونات وعند 
ملؤدية إىل اهللا عز جهاج األعداء والذب عن احلرمي ومحاية احلوزة قالوا فهذه هي العبادات وهي الطرق ا

  .وجل

وهذه األنواع وإن كانت معدودة وحمصورة فإا منقسمة إىل أنواع كثرية وأقسام غري حمصاة، ولإلنسان 
واملقام الثاين . فاملقام األول للموقنني وهو رتبة احلكماء وأجلة العلماء. مقامات ومنازل عند اهللا عز وجل

وهو ما ذكرناه يف كتابنا هذا من الفضائل والعمل ا . ا يعملونوهو رتبة الذين يعملون مب. مقام احملسنني
. واملقام الثالث مقام األبرار وهو رتبة املصلحني وهؤالء هم خلفاء اهللا باحلقيقة يف إصالح العباد والبالد

مرتلة وال واملقام الرابع مقام الفائزين وهو رتبة املخلصني يف احملبة وإليها ننتهي رتبة اإلحتاد وليس بعدها 
أوهلا احلرص والنشاط والثاين العلوم . مقام ملخلوق ويسعد اإلنسان ذه املنازل إذا حصلت له أربع خالل

والرابع لزوم . والثالث احلياء من اجلهل ونقصان القرحية اللذين حيدثان باإلمهال. احلقيقة واملعارف اليقينية
  .فهذه أسباب اإلتصالهذه الفضائل والترقي فيها دائما حبسب اإلستطاعة 

  أسباب اإلنقطاع عن اهللا

فأوهلا السقوط الذي . وأما أسباب اإلنقاطات عن اهللا عز وجل واملساقط وهي اليت تعرف باللعاين
  .يستحق به األعراض وتتبعه اإلستهانة

والثاين السقوط الذي يستحق به احلجاب ويتبعه اإلستخفاف، والثالث السقوط الذي يستحق بالطرد 
وإمنا يشقى العبد إذا حصل على . والرابع السقوط الذي يستحق به اخلسأة ويتبعه البغض. تبعه املقتوي

  .أربع خالل

والثاين الغباوة واجلهل . أوهلا الكسل والبطالة ويتبعهما ضياع الزمان وفناء العمر بغري فائدة إنسانية
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  .ها يف كتاب مراتب السعاداتاملتولدان عن ترك النظر ورياضة النفس بالتعاليم اليت أحصينا

والثالث الوقاحة اليت ينتجها إمهال النفس إذا تتبعت الشهوات وترك زمامها لركوب اخلطايا والسيئات، 
والرابع اإلماك الذي حيدث من اإلستمرار يف القبائح وترك اإلنابة وهذه األنواع األربعة مسماة يف 

  .ثاين هو الرين والثالث هو الغشاوة، والرابع هو اخلتمالشريعة بأربعة أمساء، فاألول هو الزيغ وال

ولكل واحدة من هذه الشقاوات عالج خاص سنذكره عند مدواة أسقام النفس حىت تعود إىل الصحة 
وهذه األشياء اليت عددناها اآلن الخالف بني احلكماء فيها وبني أصحاب الشرائع . بإذن اهللا عز وجل

وأفالطون يقول إنالعدالة إذا حصلت لإلنسان . رات إليها حبسب اللغاتوإمنا ختتلف بالعبارات واإلشا
أشرق اكل واحد واحد من أجزاء النفس وذلك حلصول فضائلها أمجع فيها فيحنئذ تنهض النفس فتؤدي 

  .فعلها اخلاص ا على أفضل ما يكون وهو غاية قرب اإلنسان السعيد من اإلله تقدس إمسه

    

لكن ألا يف الوسط . يس على جهة التوسط الذي يف الفضائل اليت تقدم ذكرهاقال والعدالة توسط ل
وذلك أن من شأن اجلور طلب . وإمنا صار اجلور يف الطرفني ألنه زيادة ونقصان. واجلور يف الطرفني

  .الزيادة والنقصان معا

ئر مستعمال للزيادة وأما النقصان فمن الضار فلذلك يكون اجلا. أما الزيادة فمن النافع على اإلطالق
وأما لغريه فيستعمل النقصان منه، وأما يف الضار فبالضد . والنقصان إما لنفسه فيستعمل الزيادة يف النافع

وذلك أنه إما لنفسه فيستعمل النقصان وإما لغريه فيستعمل الزيادة والفضائل اليت قلنا أا . وعلى العكس
ك أن الوسط ههنا اية هلا من كل جهة فهو يف غاية البعد وذل. أوساط بني الرذائل وهي غايات وايات

فقد تبني من مجيع ما . منها ولذلك مىت بعد عن الوسط زيادة بعد قرب من رذيلة كما قلناه فيما تقدم
قدمنا أن الفضائل كلها إعتداالت وأن العدالة إسم يشملها ويعمها كلها وأن الشريعة ملا كانت تقدر 

فلهذا قلنا ان . ليت تقع بالروية اإلهلي صار املتمسك ا يف معامالته عدال واملخالف جائرااألفعال اإلرادية ا
  .العدالة لقب للمتمسك بالشريعة، إال أنا قد قلنا مع ذلك اا هيئة نفسانية تصدر عنها هذه الفضيلة

ة طوعا وال يضادها فتصور اهليئة النفسانية فإنك سترى رؤية واضحة أن صاحبها ينقاد وال حمالة للشريع
بنوع من أنواع التضاد وذلك أنه إذا حافظ على املناسبات اليت ذكرناها ألا مساواة وآثرها بعد إجالة 

  .الرأي فيها على سبيل اإلختيار هلا والرغبة فيها وجب عليه موافقة الشريعة وترك خمالفتها

كة بينهما وهو الشيء الثالث ورمبا كانا وأقل ماتكون املساواة بني اثنني ولكنها تكون يف معاملة مشتر
وينبغي أن يعلم ان هذه اهليئة النفسانية هي غري . شيئني كما قلنا فتصري املناسبات كما بينا بني أربعة أشياء

  .الفعل وغري املعرفة وغرية القوة
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يس بعادل وكمن كمن يعمل أعمال العدالة ول. أما الفعل فألنا قد بينا انه قد يقع على غري هيئة نفسانية
. يعمل أعمال الشجاعة وليس بشجاع وأما القوة واملعرفة فالن كل واحدة منهما هي بعينها للضدين معا

وأما الهيئة القابلة ألحد الضدين فهي . فإن العلم بالضدين واحد وكذلك القوة على الضدين قوة واحدة
ا غري هيئة اجلنب وكذلك هيئة العفة غري هيئة ومثال ذلك هيئة الشجاعة فإ. غري اهليئة القابلة للضد اآلخر

. مث إن العدالة واخلريية يشتركان يف باب املعامالت واألخذ واإلعطاء. الشره وهيئة العدالة غري هيئة اجلور

واخلريية تقع يف إنفاق املال على . إال أن العدالة تقع يف اكتساب املال على الشرائط اليت قدمنا القول فيها
ليت ذكرناها أيضا ومن شأن من يكتسب أن يأخذ فهو باملنفعل أشبه ومن شأن املنفق أن يعطي الشرائط ا

إال أن نظام العامل بسبب . فلهذه العلة تكون حمبة الناس للخري أشد من حمبتهم للعادل. فهو بالفاعل أشبه
صة حمبة الناس ومحدهم وخاصة الفضيلة هي يف فعل اخلري ال يف ترك الشر وخا. العدالة أكثر منه باخلريية

فاخلري ال يكرم املال وال جيمعه لذاته بل ليصرفه يف وجوهه اليت يكتسب . يف بذل املعروف ال يف مجع املال
ومن خاصة اخلري أن ال يكون كثري املال ألنه منفاق وال يكون أيضا فقريا ألنه . ا احملبات واحملامد

ولذلك .  ألبتة ألنه باملال يصل إىل فضيلة اخلرييةكسوب من حيث ينبغي وهو غري متكاسل عن الكسب
خري عادل وليس كل عادل : ال يضيع املال وال يستعمل فيه التبذير وال يشح أيضا فال يستعمل التقتري

  .خريا

  مسألة عويصة أولى

    

ويف هذا املوضع مسألة عويصة سأل عنها احلكماء أنفسهم وأجابوا عنها جبواب مقنع وميكن أن جياب 
أن لشاك أن يشك فيقول إذا كانت العدالة : فيها جبواب آخر أشد إقناعا وجيب أن نذكر المجيع وهو

فعال اختياريا يتعاطاه العادل ويقصد به حتصيل الفضيلة لنفسه واحملمدة من الناس فيجب أن يكون اجلور 
من القبيح الشنيع أن يظن و. فعال اختياريا يتعاطاه اجلائر ويقصد به حتصيل الرذيلة لنفسه ومذمة الناس
مث أجابوا عن ذلك وحلوا هذا . باإلنسان العاقل أنه يقصد األضرار بنفسه بعدالروية وعلى سبيل اإلختيار

الشك بأن قالوا أن من ارتكب فعال يؤديه إىل ضرر أو عذاب فإنه يكون ظاملا لنفسه وضارا هلا من حيث 
مثال ذلك احلاسد فإنه رمبا جنة على نفسه . رة العقل فيهيقدر أنه ينفعها وذلك لسوء اختياره وترك مشاو

ألعلى سبيل إيثار األضرار ا بل ألنه يظن أنه ينفعها يف العاجل باخلالص من األذى الذي يلحقه من 
هذا جواب القوم وأما اجلواب اآلخر فهو أن اإلنسان ملا كان ذا قوى كثرية يسمى مبجموعها . احلسد

وإمنا املنكر أن يكون الشيء الواحد .  أن تصدر عنه أفعال خمتلفة حبسب تلك القوىإنسانا واحدا مل ينكر
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البسيط ذو القوة الواحدة تقع منه بتلك القوة أفعال خمتلفة ال حبسب اآلالت املختلفة وال بقدر القابالت 
ن له قوى  لعمري منكر شنيع ولكن اإلنسان قد تبني من حاله أ1فهذ. منه بل بتلك القوة الواحدة فقط

كثرية فيعمل بكل قوة عمال خمالفا للعمل باألخرى أعين أن صاحب الغضب إذا استشاط خيتار أفعاال 
  .خمالفة ألفعاله إذا كان ساكنا وديعا

وكذلك صاحب الشهوة اهلائجة وصاحب النشوة الطروب فإن من شأن هؤالء أن يستخدموا العقل 
 جتد العاقل إذا تغريت أحواله تلك فصار من الغضب إىل الشريف يف تلك األحوال وال يستشريونه ولذلك

الرضا ومن السكر إىل اإلفاقة تعجب من نفسه وقال ليت شعري كيف اخترت تلك األفعال القبيحة 
وإمنا ذلك ألن القوة اليت يج به تدعوه إىل ارتكاب فعل يظنه يف تلك احلال صاحلا له . ويلحقه الندم

. فإذا سكن عنها وراجع عقله رأى قبح ذلك الفعل وفساده. وة اهلائجة بهمجيال به لتتم له حركة الق

وقوى اإلنسان اليت تدعوه إىل ضروب الشهوات وحمبة الكرامات كثرية جدا فهو حبسب قواه الكثرية 
  .تكون أفعاله كثرية

قل الصريح فإذا تعود اإلنسان أن تكون سريته فاضلة ومل يقدم على شيء من أفعاله إال بعد مطالعة الع
وبعد مراعاة الشريعة القومية كانت أفعاله كلها منتظمة غري خمتلفة وال خارجة عن سنن العدل أعين 

  .املساواة اليت قدمنا القول فيها

وهلذا السبب قلنا أن السعيد هو من اتفق له يف صباه أن يأنس بالشريعة ويستسلم هلا ويتعود مجيع ما 
ذي ميكنه به أن يعرف األسباب والعلل طال احلكمة فوجدها موافقة ملا تأمره به حىت إذا بلغ املبلغ ال

  .تقدمت عادته به فاستحكم رأيه وقويت بصريته ونفذت عزميته

  مسألة عويصة ثانية

    

وههنا مسألة عويصة أشد من األوىل وهو أن التفضل شيء حممود جدا وليس يقع حتت العدالة ألن العدالة 
تفضل زيادة وقد حكمنا أن العدالة جتمع الفضائل كلها وال مزيد عليها بل جيب كما ذكرنا مساواة ة وال

أن تكون الزيادة عليها مذمومة كما أن النقصان عنها مذوم ليكون شرف الوسط الذي تقدم وصفه يف 
فاجلواب عنها ان التفضل احتياط يقع من صاحبه يف العدالة ليأمن به . سائر األخالق حاصال للعدالة

النقص يف شيء من شرائطها وليس الوسط يف كال الطرفني من األخالق على شريطة واحدة وذلك وقوع 
أن الزيادة يف باب السخاء إذا مل خترج إىل باب التبذير أحسن من النقصان فيه وأشبه باحملافظة على 

ا أحسن من وأما العفة فإن النقصان من الوسط فيه. شرائطه فتصري كاالحتياط فيه واألخذ باحلزم فيه
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الزيادة عليه وأشبه باحملافظة على شرائطه وأبلغ يف االحتياط عليه وأخذ احلزم فيه ومع ذلك فليس يستعمل 
وأعين بذلك أن من أعطى ماله من ال يستحق شيئا منه وترك مواساة . التفضل إال حيث تستعلم العدالة

أعطى من يستحق كل ما يستحق مث وإمنا يكون متفضال إذا . من يستحقه ال يسمى متفضال بل مضيعا
زاده تفضال وهذه الزيادة ليست من الزيادة اليت ذكرناها يف باب السخاء ألن تلك الزيادة ذهاب إىل 
الطرف الذي يسمى تبذيرا وهو مذموم ويعرف ذلك من حده وهو بذل ماال ينبغي كماال ينبغي يف 

عدالة بل هو احتياط فيها، ولذلك قيل أن فإذا التفضل غري خارج عن شرط ال. الوقت الذي ال ينبغي
فقد بان أن التفضل ليس غري العدالة بل هو العدالة مع االحتياط فيها وكأنه . املتفضل أشرف من العادل

فأما األطراف اليت هي . مبالغة ال خيرجها عن معناها ألن هذه اهليئة النفسانية ليست غري تلك اهليئة بل هي
. قصان اليت سبق القول فيهما فهي كلها هيئات مذمومة غري اهليئات احملمودةرذائل أعين الزيادة والن

وأيضا . ومباينة بعضها البعض. وحدود هذه األشياء هي اليت حتصل لك معانيها ومشاركة بعضها البعض
اة فإن الشريعة تأمر بالعدالة أمرا كليا وليست تنحط إىل اجلزئيات وأعين بذلك أن العدالة اليت هي املساو

تكون مرة يف باب الكم ومرة يف باب الكيف ويف سائر املقوالت وبيان ذلك أن نسبة املاء إىل اهلواء مثال 
ليست تكون بالكمية بل بالكيفية ولو كانت بالكمية لوجب أن يكونا متساويني يف املساحة ولو كانا 

  .كذلك لتغالبا وأحال أحدمها اآلخر إىل ذاته

ولكن الباري . أحالت هذه العناصر بعضها بعضا لفىن العامل يف أقرب مدةوكذلك النار واهلواء ولو 
تقدس امسه عدل بني هذه بالقوة فتقاومت فليس يغلب أحد اآلخر بالكلية وإمنا حييل اجلزء منهااجلزء يف 

ى وأما كلياا فال تقدر على كلياا ألن قواها متساوية متعادلة عل. األطراف أعين حيث تلتقي اياا
  .غاية التسوية والتعادل

وذا النوع من العدل قيل بالعدل قامت السموات واألرض ولو رجح أحدمها على اآلخر بزيادة يسري 
  .قوة ألحال الزائد الناقص وقوى عليه فبطل العامل فسبحان القائم بالقسط ال إله إال هو

ملة مل تأمر بالتفضل الكلي بل ندبت إليه ندبا الشريعة تأمر بالعدالة وملا كانت الشريعة تأمر بالعدالة الكا
يستعمل يف اجلزئيات اليت ال ميكن أن تعني عليها ألا بال اية وجزمت القول يف العدالة الكلية ألا 

حمصورة ميكن أن تعني عليها وقد تبني أيضا مما قدمنا أن التفضل إمنا يكون يف العدالة اليت ختص اإلنسان 
وية املعاملة أوال فيما بينه وبني غريه مث اإلستظهار فيه واإلحتياط عليه مبا يكون تفضال أعين تس. يف نفسه

ولو كان حاكما بني قوم وال نصيب له يف تلك احلكومة مل جيز له التفضل ومل يسعه إال العدل احملض 
ل العادلة مىت نسبت وتبني أيضا أن اهليئة اليت تصدر عنها األفعا. والتسوية الصحيحة بال زيادة وال نقصان

إىل صاحبها مسيت فضيلة وإذا نسبت إىل من يعامله ا مسيت عدالة وإذا اعتربت بذاا مسيت ملكة 
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  .نفسانية

    

وقد ذكرنا فيما تقدم كيف يفعل ذلك . فاستعمال املر العاقل العدل على نفسه أو ما يلزمه وجيب عليه
ا وأشرنا إىل أجناس هذه القوى الكثرية وأن بعضها يكون وبينا كيف يعدل قواه الكثرية إذا هاج به بعضه

بالشهوات املختلفة وبعضها بطلب الكرامات الكثرية وأا إذا تغالبت واجيت حدث يف اإلنسان 
باضطراا أنواع الشر وجذبته كل واحدة منها إىل ما يوافقها وهكذا سبيل كل مركب من كثرة إذا مل 

وارسطوطاليس يشبه من كان كذلك مبن جيذب من جهات . يوحدهايكن هلا رئيس واحد ينظمها و
  .كثرية فيقطع بينها وينشق حبسب تلك اجلهات وقواها

أعين العقل . وليس ينظم هذه الكثرة اليت ركب اإلنسان منها إال الرئيس الواحد املوهوب له من الفطرة
لقوى كلها إذا ساسها العقل انتظمت الذي به متيز من البهائم وهو خليفة اهللا عز وجل عنده فإن هذه ا

فإذا مت . وزال عنها سوء النظام الذي حيدث من الكثرة ومجيع ما ذكرنا من إصالح األخالق مبين عليه
لإلنسان ذلك أعين أن يعدل على نفسه وأحرز هذه الفضيلة فقد لزمه أن يعدل على أصدقائه وأهله 

وإذ قد صح ذلك وظهر ظهورا حسيا فقد ظهر بظهوره وعشريته مث يستعمله يف األباعد وسائر احليوان 
إن شر الناس من جار على نفسه مث على أصدقائه وعشريته مث على كافة الناس واحليوان ألن العلم بأحد 

وقد ادعى قوم أن نظام . فخري الناس العادل وشرهم اجلائر كما تبني ذلك. الضدين هو العلم بالضد اآلخر
ح أحواهلا معلق باحملبة وقالوا أن اإلنسان إمنا اضطر إىل اقتناء هذه الفضيلة أعين أمر املوجودات كلها وصال

ولو كان املتعاملون أحباء . اهليئة اليت تصدر عنها العدالة عند تعاطي املعامالت ملا فاته شرف احملبة
تتم الثقة وذلك أن الصديق حيب صديقه ويريد له ما يريد لنفسه وال . لتناصفوا ومل يقع بينهم خالف

  .والتعاضد والتوازر األبني املتحابني

وإذا تعاضدوا ومجعتهم احملبة وصلوا إىل مجيع احملبوبات ومل تتعذر عليهم املطالب وإن كانت صعبة 
وحيئنذ ينشئون اآلراء الصائبة وتتعاون العقول على استخراج الغوامض من التدابري القومية . شديدة

  . بالتعاضدويتقوون على نيل اخلريات كلها

. وهؤالء القوم إمنا نظروا إىل فضيلة التأحد اليت حتصل بني الكثرة وملعرى اا اشرف غايات أهل املدينة

وذلك أم إذا حتابوا تواصلوا وأراد كل واحد منهم لصاحبه مثل ما يريده لنفسه فتصري القوى الكثرية 
كون مثلهم يف مجيع ما حياولونه مثل واحدة ومل يتعذر على أحد منهم رأى صحيح وال عمل صواب وي

  .من يريد حتريك ثقل عظيم بنفسه فال يطيق ذلك

ومدبر املدينة إمنا يقصد جبميع تدابريه إيقاع املودات بني أهلها وإذا مت له . فإن استعان بقوة غريه حركه



ابن مسكويه-ذيب األخالق  65  

ئذ يغلب أقرانه هذا خاصة فقد متت له مجيع اخلريات اليت تتعذر عليه وحده على أفراد أهل مدينته وحين
ولكن هذا التأحد املطلوب ذهاحملبة املرغوب فيهما ال يتم . ويعمر بلدانه ويعيش وهو ورعيته مغبوطني

إال باآلراء الصحيحة اليت يرجى اإلتفاق من العقول السليمة عليها واإلعتقادات القوية اليت ال حتصل إال 
حملبات كثرية وإن كانت ترتقي كلها إىل وجه واحد بالديانات اليت يقصد ا وجه اهللا عز وجل وأصناف ا

  .وسنقول فيها مبعونة اهللا فيما يتلو هذه املقالة إن شاء اهللا

 قد سبق القول يف حاجة بعض الناس إىل بعض وتبني أن كل واحد منهم "التعاون واإلحتاد"املقالة اخلامسة 
م ببعض ألن الناس مطبوعون على النقصانات جيد متامه عند صاحبه وأن الضرورة داعية إىل استعانة بعضه

ومضطرون إىل متاماا وال سبيل فاحلاجة صادقة والضرورة داعية إىل حال جتمع وتؤلف بني أشتات 
األشخاص ليصريوا باالتفاق واإلئتالف كالشخص الواحد الذي جتتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد 

  .النافع له

والثاين ما . فأحد أنواعها ما ينعقد سريعا وينحل سريعا. ا تكون بعدد أنواعهااحملبة وللمحبة أنواع وأسبا
. والرابع ما ينعقد بطيئا وينحل بطيئا. والثالث ما ينعقد بطيئا وينحل سريعا. ينعقد سريعا وينحل بطيئا

رابع وهي وإمنا انقسمت إىل هذه األنواع فقد ألن مقاصد الناس يف مطالبهم وسريهم ثالثة ويتركب بينها 
  .اللذة واخلري واملنافع واملتركب منها

    

وإذا كانت هذه غايات الناس يف مقاصدهم فال حمالة أا أسباب احملبة من عاون عليها وصار سببا 
وذلك أن . فأما احملبة اليت يكون سببها اللذة فهي اليت تنعقد سريعا وتنحل سريعا: للوصول إليها فقد أفلح

كما شرحنا أمرها فيما نقدم وأما احملبة اليت سببها اخلري فهي اليت تنعقد سريعا وتنحل اللذة سريعة التغري 
وأما اليت تتركب من هذه إذا كان . وأما احملبة اليت سببها املنافع فهي اليت تنعقد بطيئا وتنحل سريعا. بطيئا

  .فيها ألا تكون بإرادة وروية وتكون فبها جمازاة ومكافأة

. بني احليوانات غري الناطقة فاألحرى ا أن تسمى ألفا وتقع بني األشكال منها خاصةفأما اليت تكون 

. وأما اليت ال نفوس هلا من األحجار وأمثاهلا فليس يوجد فيها إال امليل الطبيعي إىل مراكزها اليت ختصها

 وهذه األمزجة وقد يوجد أيضا بينها منافرة ومشاكلة حبسب أمزجتها احلادثة فيها من عناصرها األوىل
. كثرية وإذا وقع منها شيء يتناسب نسبة تأليفية او عددية أو مساحية حدثت بينها ضروب من املشاكلة

وإذا كان أضداد هذه النسب حدثت بينها منافرة وحتدث هلا أشياء تسمى خواص وهي أفعال بديعة وهي 
ف النسب بعد نسبة املساواة وهلا أضداد اليت تسمى أسرار الطبائع وال سيما يف النسب التأليفية فإا أشر

وأما األمزجة اليت . وهي مبينة مشروحة يف صناعة اإلرمتاطيقي مث يف صناعة التأليف. أعين هذه النسب
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وليست تكون هذه األفعال . حبسب هذه النسب فهي خفية عنا وعسرة املرام وقد ادعة قوم الوصول إليها
نسب املذكورة موجودة يف العناصر أنفسها والكالم فيها خارج واخلواص اليت حتدث بني األمزجة من ال

وإمنا ذكرناها هنا ألا تشبه املشاكالت واملنافرات اليت بني احليوان يف الظاهر والنسبة اليت . عن غرضنا
  .حتدث بني الناس باإلراة وهي اليت تتكلم فيها ويقع فيها مكافأة وجمازاة

  الصداقة

 إال أا أخص منها وهي املودة بعينها وليس ميكن أن تقع بني مجاعة كثريين كما الصداقة نوع من احملبة
وأما العشق فهو إفراط يف احملبة وهو أخص من املودة وذلك أنه ال ميكن أن يقع إال بني اثنني . تقع احملبة

ب اخلري بافراط فقط وال يقع يف النافع وال يف املركب من النافع وغريه وإمنا يع حملب اللذة بإفراد وحمل
وأحدمها مذموم واآلخر حممود، فالصداقة بني األحداث ومن كان يف مثل طباعهم إمنا حتدث ألجل اللذة 
فهم يتصادقون سريعا ويتقاطعون سريعا ورمبا اتفق ذلك بينهم يف الزمان القليل مرارا كثرية، ورمبا بقيت 

 انقطعت هذه الثقة مبعلودا انقطعت الصداقة فإذا. بقدر ثقتهم ببقاء اللذة ومعاودا حاال بعد حال
والصداقة من املشائخ ومن كان يف مثل طباعهم إمنا نقع ملكان املنفعة فهم يتصادقون . بالوقت ويف احلال

فحني تنقطع . بسببها فإذا كانت املنافع مشتركة بينهم وهي يف األكثر طويلة املدة كانت الصداقة باقية
والصداقة بني األخيار تكون . نقطع رجاؤهم من املنفعة املشتركة تنقطع مودامعالقة املنفعة بينهم وي

  .ألجل اخلري وسببها هو اخلري

وأيضا ملا كان اإلنسان . وملا كان اخلري شيئا غري متغري الذات صارت مودات أصحابه باقية غري متغرية
اللذة اليت توافق إحداها ختالف لذة ف. مركبا من طبائع متضادة صار ميل كل واحد منها خيالف ميل اآلخر

وملا كان فيه أيضا جوهر آخر بسيط إهلي غري . األخرى اليت تضادها فال ختلص له لذة غري مشوبة بأذى
خمالط لشيء من الطبائع األخرى صارت له لذة غري مشاة لشيء من تلك اللذات وذلك أا بسيطة 

وهي احملبة . تفرط حىت تصري عشقا تاما خالصا شبيها بالولهواحملبة اليت سببها هذه اللذة هي اليت . أيضا
إن : "اإلهلية املوصوفة اليت يدعيها بعض املتأهلني وهي اليت يقول فيها أرسطوطاليس حكاية عن ابرفليطس

  .األشياء املختلفة ال تتشاكل وال يكون منها تأليف جيد

إن اجلواهر .  بعضها إىل بعض فأقول عنهاوأما األشياء املتشاكلة وهي اليت يسر بعضها ببعض ويشتاق
البسيطة إذا تشاكلت واشتاق بعضها إىل بعض تألفت وإذا تألفت صارت شيئا واحدا ال غريية بينها إذ 

وأما األشياء ذوات اهليويل وهي اإلجرام فإا وإن اشتاقت بنوع من . الغريية إمنا حتدث من جهة اهليويل
وذلك أا تلتقي بنهاياا وسطوحها دون ذواا .  وال ميكن ذلك فيهاالشوق إىل التألف فإا ال تتحد
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وإمنا تتأحد بنحو استطاعتها أعين مالقاة . وهذا اإللتقاء سريع اإلنفصال إذ كان التأحد فيه ممتنعا
  .سطوحها

    

 جتذبه فإذا اجلوهر اإلهلي الذي يف اإلنسان إذا صفا من كدورته اليت حصلت فيه من مالبسة الطبيعة ومل
أنواع الشهورات وأصناف حمبات الكرامات اشتاف إىل شبيهه ورأى بعني عقله اخلري األول احملض الذي 

ال تشوبه مادة فأسرع إليه وحينئذ يفيض نور ذلك اخلري األول عليه فيلتذ به لذة ال تشبهها لذة ويصري إىل 
إال أنه بعد مفارقته الطبيعة بالكلية أحق . ملهامعىن اإلحتاد الذي وصفناه استعمل الطبيعة البدنية أم مل يستع

  .ذه املرتبة العالية ألنه ليس يصفو الصفاء التام إال بعد مفارقته احلياة الدنيوية

ومن فضائل هذه احملبة اإلهلية أا ال تقبل النقصان وال تقدع فيها السعاية وال يعترض عليها امللك وال 
احملبات اليت تكون بسبب املنفعة واللذة فقد تكون بني األشرار وبني وأما . تكون إال بني األخيار فقط

إال أا تنقضي وتنحل مع تقضي املنافع واللذائذ ألا عرضية وكثريا ما حتدث . األخيار واألشرار
  .إال اا تزول بزوال املواضع كالسفينة وما جرى جمراها. باإلجتماعات يف املواضع الغريبة

بة األنس وذلك أن اإلنسان آنس بالطبع وليس بوحشي وال نفور ومنه اشتق إسم والسبب يف هذه احمل
  : اإلنسان يف اللغة العربية وقد تبني ذلك يف صناعة النحو وليس كما قال الشاعر

  سميت إنسانا ألنك ناس

وينبغي ان يعلم أن هذا األنس الطبيعي . فإن هذا الشاعر ظن أن اإلنسان مشتق من النسيان وهو غلط منه
يف اإلنسان هو الذي ينبغي أن حنرص عليه ونكتسبه مع أبناء جنسنا حىت ال يفوتنا جبهدنا واستطاعتنا فإنه 

  .مبدأ احملبات كلها

  الشريعة تدعو إلى األنس والمحبة

. اس بالشريعة وبالعادة اجلميلة إختاذ الدعوات واإلجتماع يف املآدب ليحصل هلم هذا األنسوإمنا وضع للن

والشريعة إمنا أوجبت على الناس أن جيتمعوا يف مساجدهم كل يوم مخس مرات وفضلت صالة اجلماعة 
 يتأكد على صالة اآلحاد ليحصل هلم هذا األنس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حىت خيرج إىل الفعل مث

  .باإلعتقادات الصحيحة اليت جتمعهم

والدليل على أن غرض صاحب . وهذا اإلجتماع يف كل يوم ليس يتعذر على أهل كل حملة وسكة
الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على أهل املدينة بأسرهم أن جيتمعوا يف كل أسبوع يوما بعينه يف مسجد 

ل أسبوع كما اجتمع مشل أهل الدور واملنازل يف كل يسعهم ليجتمع أيضا مشل أهل احملال والسكك يف ك
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مث أوجب أيضا أن جيتمع أهل املدينة مع أهل القرى والرساتيق املتقاربني يف كل سنة مرتني يف مصلى . يوم
  .بارزين مصحرين ليسعهم املكان ويتجدد األنس بني كافتهم وتشملهم احملبة الناظمة هلم

عمر كله مرة واحدة يف املوضع املقدس مبكة ومل يعني من العمر وقت مث اوجب بعد ذلك أن جيتمعوا يف ال
خمصوص ليتسع هلم الزمان وليجتمع أهل املدن املتباعدة كما اجتمع أهل املدينة الواحدة ويصري حاهلم يف 
األنس واحملبة ومشول اخلري والسعادة كحال اتمعني يف كل سنة ويف كل اسبوع ويف كل يوم فيجتمعوا 

إىل األنس الطبيعي وإىل اخلريات املشتركة وتتجدد بينهم حمبة الشريعة وليكربوا اهللا على ما هداهم بذلك 
  .ويغتبطوا بالدين القومي القيم الذي ألفهم على تقوى اهللا وطاعته

  الخليفة يحرس الدين

عته هي والقائم حبفظ هذه السنة وغريها من وظائف الشرع حىت ال تزول عن أوضاعها هواإلمام وصنا
وأما . واألوائل ال يسمون بامللك إال من حرس الدين وقام حبفظ مراتبه وأوامره وزواجره. صناعة امللك

من أعرض عن ذلك فيسمونه متغلبا وال يؤهلونه إلسم امللك وذلك أن الدين هو وضع إليه يسوق الناس 
  .باختيارهم إىل السعادة القصوى

وقد قال حكيم الفرس وملكهم . ذوا به×ظ على الناس ما اوامللك هو حارس هذا الوضع اإلهلي حاف
وكل ماال . فالدين أس وامللك حارس" إن الدين وامللك إخوان توأمان اليتم أحدمها إال باآلخر: "ازدشري

ولذلك حكمنا على احلارس الذي نصب للدين أن يتيقظ يف . وكل ماال حارس له فضائع. أس له فمهدوم
 يباشر أمره ياهلوينا وال يشتغل بلذة ختصه وال يطلب الكرامة والغلبة إال من موضعه وحيكم صناعته وال

  .فإنه مىت أغفل شيئا من حدوده دخل عليه من هنالك اخللل والوهن. وجهها

    

وحيئنذ تتبدل أوضاع الدين وجيد الناس رخصة يف شهوام ويكثر من يساعدهم على ذلك فتنقلب هيئة 
ينهم اإلختالف والتباغض فأداهم ذلك إىل الشتات والفرقة وبطل الفرض السعادة إىل ضدها وحيدث ب

الشريف وانتقض النظام الذي طلبه صاحب الشرع باألوضاع اإلهلية فاحتيج حينئذ إىل جتديد األمر 
  : واستئناف التدبري وطلب اإلمام احلق وامللك العدل ونعود إىل ذكر أجناس احملبات وأسباا فنقول

  ت وأسبابهاأجناس المحبا

إن هذه األسباب كلها ماخال احملبة اإلهلية إذا كانت مشتركة بني املتحابني وكانت واحدة بعينها جاز يف 
  .الشيئني أن ينعقدا معا وينحال معا وجاز أيضا أن يبقى أحدمها وينحل اآلخر
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ن جتتمع احملبات ألن مثال ذلك أن اللذات املشتركة بني الرجل واملرأة هي سبب للمحبة بينهما فقد جيوز أ
وقد جيوز أن تنقطع إحدامها وتبقى األخرى وذلك أن اللذة تتغري وال تكاد . السبب واحد وهي اللذة

وايضا فإن بني الرجل وبني . فقد جيوز أن يتغري سبب إحدى احملبتني ويثبت اآلخر. تثبت كما تقم وصفها
 أعين اخلريات اخلارجة عنها وهي األسباب اليت زوجته خريات مشتركة ومنافع خمتلفة ومها يتعاونان عليها

  .تعمر ا املنازل

وأما الرجل فإنه ينتظر من زوجته . فاملرأة تنتظر من زوجها تلك اخلريات ألنه هو الذي يكتسبها وحيضرها
ضبط تلك اخلريات ألا هي اليت حتفظها وتدبرها لتثمر وال تضيع فمىت قصر أحدمها اختلفت احملبة 

وكذلك حال املنفعة . شكايات وال تزال كذلك إىل أن تتقطع أو تبقى مع الشكايات واملالمةوحدثت ال
  .املشتركة بني الناس إذا كانت واحدة بعينها

ومثال ذلك أن تكون حمبة أحد املتحابني . وأما احملبات املختلفة اليت أسباا خمتلفة فهي أوىل بسرعة التحلل
اللذة كما يعرض ذلك للمعاشرين على أن أحدمها مغن واآلخر مستمع ألجل املنفعة وحمبة اآلخر ألجل 

وكما يعرض أيضا . فإن املغىن منهما حيب املستمع ألجل املنفعة واملستمع منهما حيب املغىن ألجل اللذة
بني العاشق واملعشوق اللذين أحدمها يلتذ بالنظر واآلخر ينتظر املنفعة وهذا الصنف من احملبة يعرض فيه 

وذلك أن طالب اللذة يتعجل مطلوبه وطالب املنفعة يتأخر عنه وال يكاد يعتدل .  التشكي والتظلمأبدا
لذلك ترى العاشق يشكو معشوقه ويتظلم منه وهو باحلقيقة ظامل ينبغي أن يشتكي ألنه . األمر بينهما

  .يتعجل لذته بالنظر وال يرى املكافأة مبا يستحق صاحب

ويوشك أن تكو احملبة بني الرئيس واملرؤوس . واع غال أن األصل فيها ما ذكرتواحملبة اللوامة كثرية األن
والغىن والفقري تعرض هلا املالمة والتوبيخ ألجل اختالف األسباب وألن كل واحد ينتظر من املكافأة عند 

الة ويزيل ذلك طلب العد. اآلخر ما ال جيده عنده فيقع فساد يف النيات بينهما مث استبطاء مث مالمات
  .ورضاء كل واحد مبا يستحقه من اآلخر وبذل كل واحد لآلخر العدل املبسوط بينهما

واملماليك خاصة ال يرضيهم من مواليهم إال الزيادة الكثرية يف اإلستحقاق وكذلك املوايل يستبطئون 
  .العبيد يف اخلمدمة والشفقة والنصيحة ويف مجيع ذلك يقع اللوم وفساد الضمري

للوامة ال يكاد خيلوا اإلنسان منها إال على شريطة العدل وطلب الوسط من اإلستحقاق فهذه احملبة ا
  .والرضا به وهو صعب

  محبة األخيار
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وأما حمبة األخيار بعضهم بعضا فإا تكون ال للذة خارجة وال ملنفعة بل للمناسبة اجلوهرية بينهما وهي 
بة اجلوهرية بينهما وهي قصد اخلري والتماس فإذا أحب أحدهم للمناس. قصد اخلري والتماس الفضيلة

فإذا أحب أحدهم اآلخر هلذه املناسبة مل تكن بينهم خمالفة وال منازعة ونصح بعضهم بعضا . الفضيلة
. وتالقوا بالعدالة والتساوي يف إرادة اخلري وهذا التساوي يف النصيحة وإرادة اخلري هو الذي يوحد كثرم

هو أنت إال أنه غريك بالشخص وهلذا صار عزيز الوجود ومل يوثق بصداقة وهلذا حد الصديق بأنه آخر 
األحداث والعوام ومن ليس حبكيم ألن هؤالء حيبون ويصادقون ألحل اللذة واملنفعة وال يعرفون اخلري 

باحلقيقة وأغراضهم غري صحيحة، وأما للسالطني فإم يظهرون الصداقة على أم متفضلون وحمسنون 
دقهم فال يدخلون حتت احلد الذي ذكرناه ويف صداقتهم زيادة ونقصان املساواة عزيزة إىل من يصا

  .الوجود عندهم

    

وكذلك حمبة الوالد للولد والولد للوالد فإن أنواع هذه احملبة خمتلفة وأسباا أيضا خمتلفة كما قلنا إال أن 
  . وجه فإن بينهما إتفاقا ذاتياحمبة الوالد للولد والولد للوالد وإن كان بينهما اختالف ما من

وأعين بالذايت ههنا إن الوالد يرى يف ولده أنه هو هو وأنه نسخ صورته اليت ختصه من اإلنسانية يف شخص 
وحق له أن يرى ذلك ألن التدبري اإلهلي بالسياسة . ولده نسخا طبيعيا ونقل ذاته إىل ذاته نقال حقيقيا

لذي عاون اإلنسان على إنشاء الولد وجعله السبب الثاين يف إجياده الطبيعية اليت هي سياسته عز وجل هو ا
  .ونقل صورته اإلنسانية إليه

. ولذلك حيب الوالد لولده مجيع ما حيبه لنفسه ويسعى يف تأديبه وتكميله بكل ما فاته يف نفسه طول عمره

ان إذا تزايد يف نفسه وكما أن اإلنس. وال يشق عليه أن يقال له ولدك أفضل منك ألنه يرى أنه هو هو
حاال فحاال وترقى يف الفضيلة درجة فدرجة ال يشق عليه أن يقال له إنك اآلن أفضل مما كنت بل يسره 

مث تفضل أيضا حمبة الوالد على حمبة الولد بأنه . ذلك كذلك تكون حاله إذا قيل له يف ولده مثل ذلك
 جنني مث تزداد حمبته له مع التربية والنشأة ويتأكد الفاعل له وبأنه يعرفه منذ أول تكوينه ويستبشر به وهو

وحيدث له اليقني بأنه باق به صورة وأن فىن جبسمه مادة وهذه املعاين اجلليلة عند . سروره به وتأميله له
  .أهل العلم تتراءى للعوام كأا من وراء ستر

بأنه ال يعرف ذاته وال فاعل ذاته إال وأما حمبة الولد للوالد فإا تنقص عن هذه الرتبة بأن الولد مفعول و
بعد زمان طويل وبعد أن يستثبت أباه حسا وينتفع به دهرا مث يعقل بعد ذلك أمره بالصحة وعلى مقدار 
عقله واستبصاره يف األمور يكون تعظيمه لوالديه وحمبه هلما وهلذه العلة وصى اهللا عز وجل الولد بوالده 

  . األخوة بعضهم لبعض فألن سبب تكوينهم ونشؤهم واحد بعينهوأما حمبة. ومل يوص الوالد بولده
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  نسبة الملك إلى رعيته

وجيب أن تكون نسبة امللك إىل رعيته نسبة أبوية ونسبة رعيته إليه نسبة بنوية ونسبة الرعية بعضهم إىل 
رعيته وذلك أن مراعاة امللك ل. بعض نسبة أخوية حىت تكون السياسات حمفوظة على شرائطها الصحيحة

وقد كنا أشرنا إىل ذلك وسرتيده بيانا إذا صرنا إىل . هي مراعاة األب ألوالده ومعاملته إياهم تلكاملعاملة
وعنايته برعيته جيب أن تكون مثل عناية األب بأوالده شفقة وحتننا . ذكر سياسة امللك يف موضع آخر

رع الشريعة تعاىل ذكره يف الرأفة وتعهدا وتعطفا خالفة لصاحب الشريعة صلى اهللا عليه وسلم بل ملش
والرمحة وطلب املصاحل هلم ودفع املكاره عنهم وحفظ النظام فيهم وباجلملة يف كل ما جيلب اخلري ومينع 

فإنه عند ذلك حتبه رعيته حمبة األوالد لألب الشفيق وحتدث بينهما تلك النسبة وإمنا ختتلف هذه . الشر
  .نافعاحملبات بالتفاضل الذي يكون بعظم امل

ويكرم السلطان كرامة سلطانية،ويكرم الناس بعضهم بعضا كرامة . فيجب أن يكرم األب كرامة أبوية
فإذا مل حيفظ بالعدالة زاد ونقص . أخوية ولكل مرتبة من هذه استئهال خاص ا واستحقاب واجب هلا

تنتقل إىل رياسة التغلب وعرض هلا الفساد وانتقلت الرياسات وانعكست األمور فيعترض لرياسة امللك أن 
فتصري حمبة األخيار . ويتبع ذلك أن تنتقل حمبة الرعية إىل البغض له ويعرض لرياسات من دونه مثل ذلك

إىل تباغض األشرار وتعود األلفة نفارا والتواد نفاقا ويطلب كل واحد لنفسه ما يظنه خريا له وأن أضر 
س ويؤول األمر إىل اهلرج الذي هو ضد النظام الذي رتبه بغريه وتبطل الصداقات واخلري املشترك بني النا

  .اهللا خللقه ورمسه بالشريعة وأوجبه باحلكمة البالغة

  المحبة التي ال تطرأ عليها اآلفات

    

وأمااحملبة اليت ال تشوا اإلنفعاالت وال تطرأ عليها اآلفات وهي حمبة العبد خلالقه عز وجل فإا إمنا ختلص 
وكيف جيد اإلنسان السبيل . ين وحده خاصة وال سبيل لغريه إليها إال بالدعوى الكاذبةللعامل العربا

غلىمحبة من ال يعرفه وال يعرف ضروب إنعامه الدارة عليه ووجوه إحسانه املتصلة به يف بدنه وفنسه 
:  تعاىلاللهم إال أن يتصور يف نفسه صنما ويظنه اخلالق عزوجل فيحبه ويعبده فإن اكثر الناس كما قال

 ولعمري أن العامة تدعى املعرفة واحملبة وهم يتصورون "وما يؤِمن أَكثَرهم ِباِهللا ِإال وهم مشِركون"
ومدعو هذه احملبة كثريون جدا . شخصا وشبحا فتكون عبادم له دون اهللا وهذا هو الضالل البعيد

ة ال حمالة تتصل ا الطاعة والتعظيم ويتلوها وهذه احملب. واحملقون منهم قليلون حداا بل هم أقل من القليل
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وليس يرتقي إىل مرتبتهما شيء من احملبات األخر إال . ويقرب منها حمبة الوالدين وإكرامهما وطاعتهما
وليس يرتقي إىل مرتبتهما شيء من احملبات األخر إال حمبة احملكماء عند تالمذم . حمبة احلكماء وطاعتهما

  .بة األوىل واحملبة الثانيةفإا متوسطة بني احمل

وذلك أن احملبة األوىل ال يبلغها شيء من احملبات كما أن أسباا ال يبلغها شيء من األسباب والنعم اليت 
وأمااحملبة الثانية فهي تتلوها ألن سببها هو السبب الثاين يف . تأيت من قبلها ال يشبهها شيء من النعم

  .نناوجودنا احلسي أعين أبداننا وتكوي

وأما حمبة احلكماء فهي أشرف وأكرم من حمبة الوالدين ألجل أن تربيتهم هي لنفوسنا وهم األسباب يف 
وجودنا احلقيقي وم وصولنا إىل السعادة التامة اليت نلنا ا اللقاء األبدي والنعيم السرمدي يف جوار رب 

بدان جتب حقوقهم وتلزم طاعتهم فبحسب فضل إنعامهم علينا وبقدر فضل النفوس على األ. العاملني
وحمبتهم وليس يبلغ أحد جزاء وال مكافأة األول وال ما يستأهله الثاين أعين الوالدين وإن هو اجتهد وبالغ 
وال يؤدي حقوقهما أبدا وإن خدم بأقصى طاقته وغاية وسعه، وأما حمبة طلب احلكمة للحكيم والتلميذ 

وذلك ألجل اخلري العظيم الذي يشرف عليه . بة األوىل ويف طريقهاالصاحل للمعلم اخلري فإا من جنس احمل
وألنه والدروحاين ورب بشرى . ويصل إليه وللرجاء الكرمي الذي ال يتحقق إال بعنايته وال يتم إال مبطالعته

 وإحسانه إحسان إليه ذلك أنه يربيه بالفضيلة التامة ويغذوه باحلكمة البالغة ويسوقه إىل احلياة األبدية

وإذا كان هو السبب يف كل وجودنا العقلي وهو املريب لنفوسنا الروحانية فبحسب . والنعيم السرمدي
فضل النفس على البدن جيب أن يفضل املنعم بذاك وبقدر فضلها على البدن يكون فضل التربية على 

 قلنا أن هذه احملبة من ولذلك. التربية فيحق أن حيب التلميذ معلم احلكمة حمبة خالصة شبيهة باحملبة األوىل
مث ملا كان سبب . جنس احملبة األوىل والطاعة له من جنس تلك الطاعة وكذلك تعظيمه له وإجالله إياه

هاتني النعمتني ومعرضنا هلما وسائقنا إليهما وإلىجميع النعم هو السبب األول الذي هو سبب اخلريات 
ب أن تكون حمبتنا هلفي أعلى مراتب احملبات كلها قربت منا أوبعدت عنا عرفناها أو مل نعرفها وج

وجيب على من بلغ هذه املرتلة من األخالق أنيعرف مراتب احملبات وما . وكذلك طاعتنا له ومتجيدنا إياه
يستحقه كل واحد من صاحبه حىت ال يبذل كرامة الوالد للرئيس األجنيب وال كرامة الصديق للسلطان 

  .ة األب لإلبنوال كرامة الولد للعثري وال كرام

فإن لكل واحد من هؤالء وأشباههم صنفا من الكرامة وحقا من اجلزاء ليس لآلخر ومىت خلط فيه 
اضطرب وفسد وحدثت املالمات وإذا وىف كل واحد منهم حقه وقسطه من احملبة واخلدمة والنصيحة 

ن جيري األمر يف مؤانسة وكذلك جيب أ. كان عادال وأوجبت له حمبته وعدالته فيها حمبته لصاحبه ومعامله
ومن غش احملبة والصداقة . األصحاب واخللطاء واملعاشرين من توفية حقوقهم وإعطائهم ماهو خاص م
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  .كان أسوأ حاال ممن غش الدرهم والدينار

    

فإن احليكم ذكر أن احملبة املغشوشة تنحل سريعا وتفسد وشيكا كما أن الدرهم والدينار إذا كانا 
ولذلك يتعاطى العاقل أبدا أمنطاء واحدا . سريعا وهذا واجب يف مجيع أنواع احملباتمغشوشني فسدا 

ويلزم مذهبا واحدا يف إرادة اخلري ويفعل مجيع ما يفعله من أجل ذاته ويرى خريه عند غريه كما يراه عند 
نه يسلك م وأما صديقه فقد قلنا أنه هو هو إال أنه غري بالشخص إما سائر خمالطيه ومعارفه فإ. نفسه

مسلك أصدقائه كأنه جمتهد يف أن يبلغ م وفيهم منازل األصدقاء باحلقيقة وأن كان ال ميكن ذلك يف 
  .فهذه سرية اخلري يف نفسه ويف رؤسائه وأهله وعشريته وأصدقائه وسلطانه. مجيعهم

  الشرير

ت له وحملبة البطالة والتكاسل عن وأما الشرير فإنه يهرب من هذه السرية وينقر منها لرداءة اهليئة اليت حصل
  .معرفة اخلري والتمييز بينه وبني الشر وبني ماهو مظنون عنده خريا وليس خبري

  .ومن كان على هذه احلالة من الشر ورداءة اهليئة كانت أفعاله كلها رديئة

بونه ليفىن ومن كانت ذاته رديئة هرب من ذاته ألجل أن الرداءة مهووب منها واضطر إىل صحبة قوم يناس
ذلك أن هؤالء األشرار إذا خلوا . عمره معهم ويشتغل م عن ذاته وما جيده فيها من اإلضطراب والقلق

بأنفسهم تذكروا أفعاهلم الرديئة وهاجت م القوى املتضادة اليت تدعوهم إىل إرتكاب الشرور املتضادة 
ليت فيهم وهي اليت مل يروضوها فيأملون من ذوام وتتشاغب نفوسهم كل الشغب وجتذم القوى ا

باألدب احلقيقي إىل جهات خمتلفة من اللذات الرديئة وطلب الكرامات اليت ال يستحقوا والشهوات 
  .الرديئة اليت لكهم سريعا

فإذا جذبتهم هذه القوى إىل جهات خمتلفة أحدثت فيهم آالما كثرية ألنه ال ميكن أن يفرح وحيزن معاوال 
ال واحدة وال يستطيع أن يؤلف بني األضداد حىت جتتمع له فهومن شقائه يهرب يرضى ويسخط يف ح

من ذاته ألا رديئة فاسدة متأملة كثرية الشغب عليه ويلتمس لعشرته وخمالطة من هومثله وأسوأ حاال منه 
وفساده فيجد للوقت راحة به وسكونا إليه ألجل املشاكلة مث يعود بعد قليل وباال عليه وزيادة يف خباله 

فيأمل به ويهرب منه ليس له حمب وال ذاته وال له نصيح وال نفسه وليس يتحصل األعلى الندامة وال يرجع 
  .إال إىل الشقوة

  الخير الفاضل
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وأما الرجل اخلري الفاضل فإن سريته جيدة حمبوبة فهو حيب ذاته وأفعاله ويسر بنفسه ويسر به أيضا غريه 
دقته فهو صديق نفسه والناس أصدقاؤه وليس يضاده إال الشرير فقط وخيتار كل إنسان مواصلته ومصا

وذلك أن أفعاله لذيذة حمبوبوة واللذيذ . ويعرض ملن هذه سريته أن حيسن إلىغريه بقصد وبغري قصد
  .احملبوب خمتار فيكثر املقبلون عليه واحملتفون به واآلخذون عنه

  .زايد على األيام وال ينتقصوهذا هو اإلحسان الذايت الذي يبقى وال ينقطع ويت

واحملبة اليت . وأما اإلحسان العرضي الذي ليس خبلقي وال هو سرية لصاحبه فإنه ينقطع ويلحق فيه اللوم
  .تعرض منه تلحق باحملبات اللوامة

واحملبة اليت حتدث بني احملسن . ولذلك يوصي صاحبه بتربيته فيقال له تربية الصنعة أصعب من إبتدائها
إليه يكون فيها زيادة ونقصان أعين أن حمبة احملسن للمحسن إليه أشد من حمبة احملسن إليه واحملسن 
واستدل أرسطوطاليس على ذلك بأن املقرض وصانع املعروف يهتم كل واحد منهما مبن . للمحسن

ض أما املقرض فرمبا أحب سالمة املقتر. أقرضه واصطنع املعروف عنده ويتعاهد أما وحيبان سالمتهما
ملكان األخذ ال ملكان احملبة أعين أنه يدعو له بالسالمة والبقاء وسبوغ النعمة ليصل إىل حقهز وأما 
املقترض فليس يعين كبري عناية باملقرضوال يدعو له ذه الدعوات وأما مصطنع املعروف فإنه باحلق 

انع فعل جيد حممود حيب ذلك أن كل ص. الواجب يود الذي اصطنع إليه معروفه وإن مل ينتظر منه منفعة
فقد تبني أن حمبة احملسن أشد . مصنوعه فإذا كان مصنوعه مستقيما جيدا وجب أن يكون حمبوبا يف الغاية

  .من حمبة احملسن إليه

وايضا فإن احملبة املكتسبة باإلحسان . وأما احملسن إليه فشهوته لإلحسان أشد وأزيد من شهوة احملسن
ي جمرى القنيات اليت يتعب بتحصيلها فإن ما يكتسب منها على سبيل التعب املرباة على طول الزمان جتر

ومن وصل إىل املال بغري تعب مل يكترث به ومل يشح عليه . والنصب تكون احملبة له أشد والضن به أكثر
  .وبذله يف غري موضعه كما يفعل الوراث ومن جيري جمراهم

    

وهلذه . جبمعه فإنه ال حمالة يكون شديد الضن به واحملبة لهوأما من وصل إليه بتعب وسافر يف طلبه وشقى 
  .العلة صارت األم أكثر حمبة للولد من األب ويعرض هلا من احلنني والوله أضعاف ما يعرض لألب

وذا النوع من احملبة حيب الشاعر شعره ويعجب به أكثر من أعجاب غريه ولك فاعل فعل يتعب به فهو 
نفعل ال يتعب كتعب الفاعل واآلخذ منفعل واملعطي فاعل فمن هذه الوجوه وأيضا فإن امل. حيب فعله

ومن الناس من يصطنع املعروف ألجل اخلري . يتبني أن مصطنع املعروف حيب من أحسن إليه حيا شديدا
ومن البني أن أعالهم . ومنهم من يصطنعه رياء فقط. ومنهم من يصطنعه ألجل الذكر اجلميل. نفسه
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وصاحب هذه الرتبة ال يعرف الذكر اجلميل والثناء الباقي وحمبة .  لذاته أعين لذات اخلريمرتبة من صنعه
  .من مل يصطنع املعروف عنده وإن مل يقصد ذلك الفعل وال بالنية

وملا حكمنا فيما تقدم حكما مقبوال ال يرده أحد وهو أن كل إنسان جيب نفسه وكانت هذه احملبة ال 
الثة اليت ذكرناها أعين اللذة واملنافع واخلري وجب من ذلك أن ال يوجد من ال مييز حمالة تنقسم باألقسام الث

بني هذه األقسام حىت يعرف األفضل ، فاألفضل منها فال يدري كيف حيسن إىل نفسه اليت هي حمبوبته 
  .فيقع يف ضروب من اخلطأ جلهله باخلري احلقيقي

بعضهم سرية الكرامة واملنافع ألم ال يعرفون ما هو ولذلك صار بعض الناس خيتار لنفسه سرية اللذة و
وأما من عرف سرية اخلري وعلو مرتبته فهو ال حمالة خيتار لنفسه أفضل السري وأكرم اخلريات . أفضل منها

فال يؤثر اللذات البهيمية وال اللذات اخلارجة عن نفسه فإا عرضية كلها ومستحيلة ومنحلة لكنه خيتار 
ت وأعالها واعظمها وهو اخلري الذي هلا بالذات أعين الذي ليس خبارج عنها وهو الذي هلا أمت اخلريا

ينسب إىل جزئه اإلهلي ومن سار ذه السرية وأختارها لنفسه فقد أحسن إليها وأنزهلا يف الشرف األعلى 
 فهو ال حمالة يفعل وإذا كان ذه احلال. وأهلّها لقبول الفيض اإلهلي واللذة احلقيقية اليت ال تفارقه أبدا

سائر اخلريات األخر وينفع غريه ببذل األموال والسماحة جبمع ما يتشاح الناس عليه وخيص أصدقاءه من 
. ذلك بكل ما يضيق عنه ذرع أصحاب السري الباقية فيصري معظما عند كل واحد وال سيما عند صديقه

 متامه عند غريه فمن احملال أن يصل مع وقد بينا فيما تقدم ان اإلنسان مدين بالطبع وشرحنا ومن كان
  .الوحدة والتفرد إىل سعادته التامة

فالسعيد إذا من اكتسب األصدقاء واجتهد يف بذل اخلريات هلم ليكتسب م ماال يقدر أن : األصدقاء
  .يكتسبه لذاته فيلتذ م أيام حياته ويلتذون أيضا به

وأما . ري منحلة وال متغرية وهؤالء يف مجلة الناس قليلون جداوقد شرحنا حال هذه اللذة وأا باقية إهلية غ
أصحاب اللذات البهيمية والنافع فيها فكثريون جدا وقد يكتفي من هؤالء بالقليل كاألبازير يف الطعام 

وأما الصديق األول الذي ذكرنا وصفه فال ميكن أن يكون كثريا لعزته وألنه حمبوب . وكامللح خاصة
وأما حسن العشرة وكرم اللقاء والسعي لكل أحد بسرية . حملبة ال يصح وال يتم إال لواحدبإفراط وإفراط ا

الصديق احلقيقي فمبذول ألجل طلب الفضيلة وألنا قد قلنا فيما تقدم أن الرجل اخلري الفاضل يسلك يف 
نسان إن اإل": وارسطوطاليس يقول. عشرة معارفه مسلك الصديق وإن مل تتم الصداقة احلقيقية فيهم

فعند سوء احلال حيتاج إىل معونة األصقاء وعند . حمتاج إىل الصديق عند حسن احلال وعند سوؤ احلال
  ."حسن احلال حيتاج إىل املؤانسة وإىل من حيسن إليه
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ولعمري ان امللك العظيم حيتاج إىل من يصطنعه ويضع إحسانه عنده كما أن الفقري من الناس حيتاج إىل 
ومن أجل فضيلة الصداقة يشارك الناس بعضهم بعضا "قال . ضع عنده املعروفصديق يصطنعه وي

ويتعاشرون عشرة مجيلة وجيتمعون يف الرياضات والصيد والدعوات،وأما سقراطيس فإنه قال ذه 
إين ألكثر التعجب ممن يعلم أوالده أخبار امللوك ووقع بعضهم ببعض وذكر احلروب والضغائن ": األلفاظ

و وثبت على صاحبه وال خيطر بباهلم امر املودة وأحاديث األلفة وما حيصل من خلريات العامة ومن انتقم أ
وأنه ال يستطيع أحد من الناس أن يعيش بغري املودة وإن مالت إليه الدنيا . جلميع الناس باحملبة واألنس

ه موجود ويسري وإن قدر أن. فإن ظن أحد أن أمر املودة صغري فالصغري من ظن ذلك. جبميع رغائبها
لكين أعتقد ":  مث قال"اخلطب يدرك باهلوينا فما أصعبه وما أعسر وجود صداقة يوثق ا عند البلوى

وأقول أن قدر املودة وخطرها عندي أعظم من مجيع ذهب كنوز قارون ومن ذخائر امللوك ومن مجيع ما 
  .تقلبون فيه من سائر األمتعة واألثاثيتنافس فيه أهل األرض من اجلواهر وماحتويه الدنيا برا وحبرا ما ي

وذلك أن مجيع ما أحصيته ال ينفع صاحبه إذا . وال يعدل مجيع ذلك ما اخترته لنفسي من فضيلة املودة
  .حلت به لوعة مصيبة يف صديقه

وافهم من الصديق ههنا أنه آخر هو أنت سواء كان أخا من نسب أو غريبا أو ولدا أو والدا وال يقوم له 
  .ا يف األرض مقام صديق يثق به يف مهم يساعده عليه سعادة عاجلة أو آجلة تتم لهمجيع م

ذلك أن من . وأعظم طوىب ملن أتيه يف سلطان. فطوىب ملن أويت هذه النعمة العظيمة وهو خلو من السلطان
ن وال قلبد باشر أمور الرعية وأراد أن يعرف أحواهلم وينظر يف أمورهم حق النظر لن يكفيه أذنان وال عينا

واحد فإن وجد إخوانا ذوي ثقة وجد م عيونا وآذانا وقلوبا كأا بأمجعها له فقربت عليه أطرافه واطلع 
فأىن توجد هذه الفضيلة إال عند الصديق وكيف . من أدىن أمره على أقصاه ورأى الغائب بصورة الشاهد

د عرفنا هذه النعمة اجلليلة فيجب علينا أن كيف خيتار الصديق وإذ ق "يطمع فيها عند غري الرفيق الشفيق؟
ننظر كيف نقتنيها ومن أين نطلبها وإذا حصلت لنا كيف حنتفظ ا لئال يصيبنا فيها ما أصاب الرجل 
  : الذي ضرب به املثل حني طلب شاة مسينة فوجدها وارمة فاغتر ا وظن الورم مسنا فأخذه الشاعر فقال

  ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم  ادقةرات صظن ايذهأع

ال سيما وقد علمنا أن اإلنسان من بني احليوان يتصنع حىت يظهر للناس منه ماال حقيقة له فيبذل ماله وهو 
  .خبيل ليقال هو جواد ويقدم يف بعض املواطن على بعض املخاوف ليقال هو شجاع

 عينه حىت رمبا تناول منها شيئا وهو وكذلك يكون حال من ال يعرف احلشائش والنبات فإا تشتبه يف
فينبغي لنا أننحذر ركوب خلطر يف حتصيل . يظنه حلو فإذا طعمه وجده مرا ورمبا ظنه غذاء فيكون مسا
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. هذه النعمة اجلليلة حىت ال نقع يف مودة املموهني اخلداعني الذين يتصورون لنا بصورة الفضالء األخيار

والطرق إىل السالمة من هذا اخلطر . ما تفترس السباع أكيلتهافإذا حصلونا يف شباكهم افترسونا ك
حبسب ما أخذناه عن سقراطيس إذا أردنا أن نستفيد صديقا أن نسأل عنه كيف كان يف صباه مع والديه 

مث ": قال. ومع إخواته وعشريته فإن كان صاحلا معهم فارج الصالح منه وإال فابعد منه وإياك وإياه
مث تتبع أمره يف شكر من .  مع أصدقائه قبلك فأضفها إىل سريته مع إخوته وآبائهإعرف بعد ذلك سريته

ولست أعين بالشكر املكافأة اليت رمبا عجز عنها بالفعل ولكن رمبا . جيب عليه شكره أو كفره النعمة
حقا له عطل نيته يف الشكر فال يكاىفء مبا يستطيع ومبا يقدر عليه ويغتنم اجلميل الذي يسدى إليه ويراه 

وليس أحد يتعذر عليه نشر النعمة اليت تتواله والثناء على صاحبها . أو يتكاسل عن شكره باللسان
وليس شيء أشد إحتياجا للنقم من الكفر وحسبك ما أعده اهللا لكافر نعمته من النقم . واإلعتداد له ا

هلا من الشكر وحسبك ما وعد وال شيء أجلب للنعمة وال أشد تثبيتا . مع تعاليه عن اإلستضرار بالكفر
فتعرف هذا اخللق ممن تريد مؤاخاته واحذر أن تبتلي بالكفر . اهللا به الشاكرين مع إستغنائه عن الشكر

  .للنعم وال تكن باملستحقر أليادي اإلخوان وإحسان السلطان

    

 ردىء ويتبعه امليل فإن هذا خلق. مث انظر إىل ميله إىل الراحات وتباطئه عن احلركة اليت فيها أدىن نصب
  .إىل اللذات فيكون سببا للتقاعد عما جيب عليه من احلقوق

مث انظر نظرا شافيا يف حمبته للذهب والفضة وإستهانته جبمعهما وحرصه عليهما فإن كثريا من املتعاشرين 
 بعض يتظاهرون باحملبة ويتهادون ويتناصحون فإذا وقعت بينهم معاملة يف هذين احلجرين هر بعضهم على

مث انظر يف حمبته للرئاسة والتفريط فإن من أحب الغلبة . هرير الكالب وخرجوا إىل ضروب العداوة
والترؤس وأن يفرط ال ينصفك يف املودة وال يرضى منك مبثل ما يعطيك وحيمله اخليالء والتيه على 

من أن تؤول احلال بينهم اإلستهانة بأصدقائه وطلب الترفع عليهم وال تتم مع ذلك مودة وال غبطة وال بد 
مث انظر هل هو ممن يستهزىء بالغناء واللحون وضروب اللهو . إىل العداوة واألحقاد واألضغان الكثرية

واللعب ومساع اون واملضاحيك فإن كان كذلك فما أشغله عن مساعدات إخوانه ومواسام وما أشد 
 فإن وجدته بريئا من هذه اخلالل .هربه عن مكافأة بإحسان وإحتمال النصب ودخول حتت مجيل

  .فلتحتفظ عليه ولترغب فيه ولتكتف بواحد إن وجد فإن الكمال عزيز

وأيضا فإن من كثرت أصدقاؤه مل يف حبقوقهم واضطر إىل األغضاء عن بعض ما جيب عليه والتقصري يف 
روره ومساعدة بعضه ورمبا ترادفت عليه أحوال متضادة أعين أن تدعوه مساعدة صديق إىل أن يسر بس

وال . آخر أن يغتم بغمه وأن يسعى بسعي واحد ويقعد بقعود آخر مع أحوال تشبه هذه كثرية خمتلفة
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ينبغي أن حيملك ما حضضتك عليه من طلب الفضائل ممن تصادقه على تتبع صغار عيوبه فتصري بذلك إىل 
اليسرية اليت ال يسلم من بل جيب أن تغض عن املعايب . أن ال يسلم لك أحد فتبقى خلوا من الصديق

واحذر عداوة من صادقته أو . مثلها البشر وتنظر ما جتده يف نفسك من عيب فتحتمل مثله من غريك
  : خالته أو خالطته خمالطة الصديق وامسع قول الشاعر

 ابفال تستكثرن من الصح  ادمن صديقك مستف عدوك

  يكون من الطعام أو الشراب  راها تر مالداء أكث فإن

آداب الصداقة لذلك جيب عليك مىت حصل لك صديق أن تكثر مراعاته وتبالغ يف تفقده وال تستهني 
  .باليسري من حقه عند مهم يعرض له أو حادث حيدث به

فأما يف أوقات الرخاء فينبغي أن تلقاه بالوجه الطلق واخللق الرحب وأن تظهر له يف عينك وحركاتك ويف 
هشاشتك وارتياحك عند مشاهدته إياك ما يزداد به يف كل يوم وكل حال ثقة مبودتك وسكونا إليك 

د عن طلعة الصديق فإن التحفي الشدي. ويرى السرور يف مجيع أعضائك اليت يظهر السرور فيها إذا لقيك
مث ينبغي أن تفعل مثل ذلك مبن تعلم أنه يؤثره وحيبه من . ال خيفى وسرور الشكل بالشك أمر غري مشكل

صديق أو ولد أو تابع أو حاشية وتثىن عليهم من غري إسراف خيرج بك إىل امللق الذي ميقتك عليه ويظهر 
والزم هذه الطريقة .  كل ما تثىن به عليهوإمنا يتم لك ذلك إذا توخيت الصدق يف. لك منك تكلف فيه

فإن ذلك جيلب احملبة اخلالصة . حىت ال يقع منك توان فيها بوجه من الوجوه ويف حال من األحوال
  .ويكسب الثقة التامة ويهديك حمبة الغرباء ومن ال معرفة لك به

    

ه وأمثاله فكذلك حال اإلنسان وكما أن احلمام إذا ألف بيوتنا وآنس السنا وطاف ا جيلب لنا أشكال
بل يزيد على احليوان الغري الناطق حبسن الوصف . إذا عرفنا واختلط بنا إختالط الراغب فينا اآلنس بنا

وأعلم أن مشاركة الصديق يف السراء إذا كنت فيها وإن كانت واجبة عليك . ومجيل الثناء ونشر احملاسن
وانظر عند . شاركته يف الضراء أوجب وموقعها عنده أعظمحىت ال تستأثرها وال ختتص بشيء منها فإن م

ذلك أن إصابته نكبة أو حلقته مصيبة أوعثر به الدهر كيف تكون مواساتك له بنفسك وما لك وكيف 
وال تنتظرن به أن يسألك تصرحيا أو تعريضا بل اطلع على قلبه وأسبق إىل ما . يظهر له تفقدك ومراعاتك

وإن بلغت مرتبة من السلطان والغىن فاغمس إخوانك .  حلقه ليخف عنهيف نفسه وشاركه يف مضض ما
وإن رأيت من بعضهم نبوا عنك أو نقصانا مما عهدته فداخله زيادة . فيها من غري امتنان وال تطاول

فإنك إن أنفت من ذلك أو تداخلك شيء من الكرب والصلف عليهم . مداخلة واختلط به واجتذبه إليك
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ومع ذلك فلست تأمن أن يزولوا عنك فتستحي منهم وتضطر إىل . وانتكثت قوتهانتقض حبل املودة 
. مث حافظ على هذه الشروط باملداومة عليها لتبقى املودة على حال واحدة. قطيعتهم حىت ال تنظر إليهم

وليس هذا الشرط خاصا باملودة بل هو مطرد يف كل ما خيصك أعين أن مركوبك وملبوسك ومرتلك مىت 
فإذا كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك ومىت غفلت أو . ها مراعاة متصلة فسدت وانتقضتمل تراع

توانيت مل تأمن تقوضه ودمه فكيف ترى أن جتفو من ترجوه لكل خري وتنتظر مشاركته يف السراء 
وأما صديقك فوجوه الضرر اليت تدخل . والضراء؟ ومع ذلك فإن ضرر تلك خيتص بك مبنفعة واحدة

ذلك أنه ينقلب عدوا وتتحول منافعه مضارا فال تأمن غوائله . ئه وانتقاض مودته كثرية عظيمةعليك جبفا
وعدواته مع عدمك الرغائب واملنافع به وينقطع رجاؤك فيما ال جتد له خلفا وال تستفيد عنه عوضا وال 

  .يسد مسده شيء

    

ر املراء معه خاصة وإن كان مث احذ. وإذا راعيت شرطوه وحافظت عليها باملداومة أمنت مجيع ذلك
واجبا أن حتذره مع كل أحد فإن مماراة الصديق تقتلع املودة من أصلها ألا سبب اإلختالف واإلختالف 
سبب التباين الذي هربنا منه إىل ضده وقبحنا أثره واخترنا عليه األلفة اليت طلبناها وأثنينا عليها وقلنا أن 

وإين ألعرف من يؤثر املراء ويزعم أنه يقدح خاطره ويشحذ . قوميةاهللا عز وجل دعا إليها بالشريعة ال
ذهنه ويثري شكوكه فهو يتعمد يف احملافل اليت جتمع رؤوساء أهل النظر ومتعاطي العلوم مماراة صديقه 
وخيرج يف كالمه معه إىل ألفاظ اجلهال من العامة وسقاطهم ليزيد يف خجل صديقه وليظهر انقطاعه 

عل ذلك عند خلوته به ومذاكرته له وإمنا يفعله حني يظن به أنه أدق نظرا أو أحضر وليس يف. وتبلجه
فما كنت أشبهه إال بأهل البغي وجبابرة أصحاب األموال واملشبهني م . حجة وأغزر علما واحد قرحية

من أهل البدع فإن هؤالء يستحقر بعضهم بعضا وال يزال يصغر بصاحبه ويزدري على مروءته ويتطلب 
عيوبه ويتتبع عثراته ويبالغ كل واحد فيما يقدر عليه من إساءة صاحبه حىت يؤدي م احلال إىل العداوة 

فكيف يثبت مع . التامة اليت يكون معها السعاية وإزالة النعم وجتاوز ذلك إىل سفك الدم وأنواع الشرور
 متحليا بأدب أن تبخل عليه املراء حمبة ويرجى به ألفة؟ مث احذر يف صديقك إن كنت متحققا بعلم أو

بذلك الفن أو يرى فيك أنك حتب اإلستبداد دونه واإلستئثار عليه فإن أهل العلم ال يرى بعضهم يف بعض 
ذلك أن متاع الدنيا قليل فإذا تزاحم عليه قوم ثلم بعضهم حال بعض ونقص . ما يراه أهل الدنيا بينهم

ضد وليس أحد ينقص منه ما يأخذه غريه بل يزكو وأما العلم فإنه بال. حظ كل واحد من حظ اآلخر
على النفقة ويربو مع الصداقة ويزيد على اإلنفاق وكثرة اخلرج فإذا خبل صاحب علم بعلمه فإمنا ذلك 

وهي أنه أما أن يكون قليل البضاعة منه فهو خياف أن يفىن ما عنده أو يرد عليه . ألحوال فيه كلها قبيحة
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وأما أن يكون مكتسبا به فهو خيشى أن يضيق مكسبه به وينقص . ند اجلهالماال يعرفه فيزول تشرفه ع
وإين ألعرف من ال يرضى . وأما أن يكون حسودا واحلسود بعيد من كل فضيلة ال يوده أحد. حظه منه

بأن يبخل بعلم نفسه حىت يبخل بعلم غريه ويكثر عتبه وسخطه على من ال يفيد غريه من التالمذة 
وهذا خلق ال . وكثريا ما يتوصل إىل أخذ الكتب من أصحاا مث منعهم منها. ة العلماملستحقني لفائد

مث احذر أن . تبقى معه مودة بل جيلب إىل صاحبه عداوة ال حيسبها ويقطع أطماع أصدقائه من صداقته
وال ترخص يف . تنبسط بأصحابك ومن خيلو بك من اتباعك وحتمل أحدا منهم على ذكر شيء يف نفسه

شيء يتصل به فضال عن عيبه وال يطمعن أحد يف ذلك من أوىل السبائك واملتصلني بك ال جدا وال عيب 
هزال وكيف حتتمل ذلك فيه وأنت عينه وقلبه وخليفته على الناس كلهم بل أنت هوفإنه إن بلغه شيء مما 

  .حذرتك منه مل يشك أن ذلك كان عن رأيك وهواك فينقلب عدوا وينفرك عنك نفور الضد

فإن الطبيب الرقيق رمبا بلغ بالدواء . إن عرفت منه أنت عيبا فوافقه عليه موافقة لطيفة ليس فيها غلظةف
اللطيف ما يبلغه غريه بالشق والقطع والكي بل رمبا توصل بالغذاء إىل الشفاء واكتفى به عن املعاجلة 

  . ذا الضرب من املوافقةولست أحب أن تغضى عما تعرفه يف صديقك وأن تترك موافقته عليه. بالدواء

فإن ذلك خيانة منك ومساحمة فيما يعود ضرره عليه وليس من حق الصديق أن يعرف ويبذل بعيوب 
  .مث احذر النميمة ومساعها. األضداد حىت يعيبوه ويثلبوه

وذلك أن األشرار يدخلون بني األخيار يف صورة النصحاء فيومهوم النصيحة وينقلون إليهم يف عرض 
اديث اللذيذة أخبار أصدقائهم حمرفة مموهة حىت إذا جتاسروا عليهم باحلديث املختلق يصرحون هلم مبا األح

  .يفسد مودام ويشوه وجوه أصدقائهم إىل أن يبغض بعضهم بعضا

    

وللقدماء يف هذه املعىن كتب مؤلفة حيذرون فيها من النميمة ويشبهون صورة النمام مبن حيك بأظافريه 
ان القوية حىت يؤثر فيها مث ال يزال يزيد وميعن حىت يدخل فيها املعقول فيقلعه من أصله أصول البني

وحنن تكتفي ذا . ويضربون له األمثال الكثرية املشبهة حبديث الثور مع األسد يف كتاب كليلة ودمنه
ولست أترك مع . شرحالقدر من اإلمياء لئال خنرج عن رسم كتابنا وعما بنينا عليه مذهبنا من اإلجياز يف ال

اإلجياز واإلختصار تعظيم هذا الباب وتكريره عليك لتعلم أن القدماء إمنا ألفوا فيه الكتب وضربوا له 
األمثال وأكثروا فيه من الوصايا ملا رواءه من النفع العظيم عند السامعني من األخيار وملا خافوه من الضرر 

 املثل املضروب يف السباع القوية إذا دخل عليها الثعلب وليعلم. الكثري على من يستهني به من األغمار
  .الرواغ على ضعفه أهلكها ودمرها

ويف امللوك احلصفاء يدخل بينهم أهل النميمة يف صورة الناصحني حىت يفسدوا نيتهم على وزرائهم 



ابن مسكويه-ذيب األخالق  81  

منهم وإىل أن املبالغني يف نصيحتهم اتهدين يف تثبيت ملكهم إىل أن يغضبوا عليهم ويصرفوا به عيوم 
يبطشوا م قتال وتعذيبا وهم غري مذنبني وال جمترمني وال مستحقني إال الكرامة واإلحسان فإذا بلغ م 

من اإلفساد واإلضرار ما بلغوه من هؤالء فبالألحرى أن يبلغوه منا إذا مل جيدوه يف أصدقائنا الذين 
  .رواحنا وزدناهم تفضال وإكرامااخترناهم على األيام وادخرناهم للشدائد وأحللناهم حمل أ

ويتبني لك من مجيع ما قدمناه أن الصداقة وأصناف احملبات اليت تتم ا سعادة اإلنسان من حيث هو مدين 
بالطبع إمنا اختلفت ودخل فيها ضروب الفساد وزال عنها معىن التأحد وعرض هلا اإلنتشار حىت احتجنا 

 النقائص الكثرية اليت فينا وحاجتنا إىل إمتامها مع احلوادث اليت إىل حفظها والتعب الكثري بنظامها من أجل
فإن الفضائل اخللقية إمنا وضعت ألجل املعامالت واملعاشرات اليت ال يتم . تعرض لنا من الكون والفساد

ذلك أن العدل إمنا احتيج إليه لتصحيح املعامالت وليزول به معىن اجلور الذي . الوجود اإلنساين إال ا
وإمنا وضعت العفة فضيلة ألجل اللذات الرديئة اليت حتي اخليانات العظيمة على . و رذيلة عند املتعاملنيه

وكذلك الشجاعة وضعت فضيلة من أجل األمور اهلائلة اليت جيب أن يقدم اإلنسان عليها . النفس والبدن
. ناها وحضضنا على إقتنائهايف بعض األوقات وال يهرب منها وعلى هذا مجيع األخالق املرضية اليت وصف

وأيضا فإن مجيع هذه الفضائل حتتاج إىل أسباب خارجة من األموال واكتساا من وجوهها ليمكنه أن 
يفعل ا فعل األحرار والعادل حيتاج إىل مثل ذلك ليجازي من عاشره جبميل ويكاىفء من عامله بإحسان 

  .جعنها على حسب تقسيمنا السعادات فيما مضىومجيعها ال تقوم إال باألبدان واألنفس وما هو خار

    

وكلما كانت احلاجات كثرية احتيج إىل املواد اخلارجة عنا أكثر فهذه حالة السعادات اإلنسانية اليت ال 
تتم لنا إال باألفعال واألحوال املدنية وباألعوان الصاحلني واألصدقاء املخلصني وهي كما تراها كثرية 

ولذلك صار الكسل وحمبة الراحة من . قصر فيها قصرت به السعادة اخلاصة بهوالتعب ا عزمي ومن 
. أعظم الرذائل ألما حيوالن بني املرء وبني مجيع اخلريات والفضائل ويسلخان اإلنسان من اإلنسانية

هو ولذلك ذممنا املتومسني بالزهد إذا تفردوا عن الناس وسكنوا اجلبال واملفازات واختاروا التوحش الذي 
وكيف يعف ويعدل ويسخو . ضد التمدن ألم ينسلخون عن مجيع الفضائل اخللقية اليت عددناها كلها

وهل هو إال مبرتلة اجلماد وامليت وأما حمبة . ويشجع من فارق الناس وتفرد عنهم وعدم الفضائل اخللقية
باجلزء اإلهلي من الناس وليس احلكمة واإلنصراف إىل التصور العقلي وإستعمال اآلراء اإلهلية فإا خاصة 

يعرض هلا شيء من اآلفات اليت تعرض للمحبات األخرى اخللقية وضروب الفساد ولذلك قلنا أا ال 
تقبل النميمة وال نوعا من أنواع الشرور ألا اخلري احملض وسببها اخلري األول الذي ال تشوبه مادة وال 

ن يستعمل األخالق والفضائل اإلنسانية فإا تعوقه عن هذا تلحقه الشرور اليت يف املادة وما دام اإلنسا
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اخلري األول وهذه السعادة اإلهلية ولكن ليس يتم له إال بتلك ومن أصل تلك الفضائل بنفسه مث اشتغل 
عنها بالفضيلة اإلهلية فقد اشتغل بذاته حقا وجنا من جماهدات الطبيعة واآلمها ومن جماهدات النفس وقواها 

ألرواح الطيبة واختلط باملالئكة املقربني فإذا انتقل من وجوده األول إىل وجوده الثاين حصل وصار مع ا
  .يف النعيم األبدي والسرور السرمدي

رأى أرسطوطاليس يف السعادة التامة وقد أطلق أرسطوطاليس مجيع هذه األلفاظ وقال أن السعادة التامة 
مث قال وال ينبغي أن يضاف إىل املالئكة تلك الفضائل . لنياخلالصة هي هللا عز وجل مث للمالئكة واملتأه

اليت عددناها يف سعاد اإلنسان فإم ال يتعاملون وال يكون عند أحد منهم وديعة فيحتاج إىل ردها وال 
ألحد منهم جتارة فيحتاج إىل العدالة وال يفزعه شيء فيحتاج إىل النجدة وال له نفقات فيحتاج إىل 

 له شهوات فيحتاج إىل ضبط النفس وإىل فضيلة العفة وال هو مركب من الذهب والفضة وال
  .اإلستقصات األربعة اليت حتل يف أضدادها فيحتاج إىل الغذاء

فإذا هؤالء األبرار املطهرون من بني خلق اهللا عز وجل غري حمتاجني إىل الفضائل اإلنسية واهللا تعاىل 
ن مجيع ماذكرناه من فضائل اإلنسان وإمنا نذكره باخلري وتقدس وجل أعلى من مالئكته فيجب أن نرته ع

فباحلق الواجب الذي ال مرية فيه ال حيبه إال . البسيط الذي يشبهه وننسب إليه األمور العقلية اليت تليق به
السعيد اخلري من الناس الذي يعرف السعادة واخلري باحلقيقة فلذلك يتقرب إليه ما جهده ويطلب 

ومن أحب اهللا تعاىل هذه احملبة وتقرب إليه هذا التقرب . ته ويتقبل أوامر بنحو استطاعتهمرضاته بقدر قا
وأطاعه هذه الطاعة أحبه اهللا وقربه وأرضاه وأستحق خلته اليت أطلقتها الشريعة على بعض البشر حيث 

وذلك أنه . لغتناقيل إبراهيم خليل اهللا، وأما أرسطوطاليس فإنه أطلق بعد ذلك بالعلة شيئا غري مطلق يف 
 ولذلك يظن باحلكيم اللذات "من أحب اهللا وتعاهده كما يتعاهد األصدقاء بعضهم بعضا أحسن إليه"قال 

العجيبة وضروب الفرح الغريبة ويرى من حتقق باحلكمة أا ملذة غاية اإللتذاذ فال يلتفت إىل غريها وال 
 السعيد التام احلكمة هو اهللا تعاىل فليس حيبه وإذا كان األمر على ما وصفنا فاحلكيم. يعرج على سواها

ولذلك صارت هذه السعادة ارفع وأعلى من . إال السعيد احلكيم باحلقيقة ألن الشبيه إمنا يسر بشبيهه فقط
تلك السعادة اليت ذكرناها وهي غري منسوبة إىل اإلنسان ألا مهذبة من احلياة الطبيعية مربأة من التقوى 

 جلميعها غاية املباينة وإمنا هي موهبة إهلية يهبها الباريب جلت عظمته ملن إصطفاه من النفسانية مباينة
عباده مث التمسها منه وسعى هلا سعيها ورغب فيها ولزمها مدة حياته واحتمل املشقة والتعب فإن من مل 

  .يصرب على إدامة التعب إشتاق اللعب

    الراحة البدنية ليست من أسباب السعادة 

ن اللعب يشبه الراحة والراحة ليست من متام السعادة وال من أسباا وإمنا مييل إىل الراحات البدنية ذلك أ
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من كان طبيعي الشكل يمي النجار كالعبيد والصبيان والبهائم فليس ينسب احليوان غري الناطق وال 
فإنه يطلب مته أعلى املراتب وأما العاقل الفاضل . الصبيان والعبيد إىل السعادة وال من كان مناسبا هلم

وأرسطوطاليس يقول ال ينبغي أن تكون مهم اإلنسان إنسية وإن كان إنسانا وال يرضى م احليوان امليت 
وإن كان هو أيضا ميتا بل يقصد جبميع قواه أن حييا حياة إهلية فإن اإلنسان وإن كان صغري اجلثة فهو 

يع اخلالئق ألنه اجلوهر الرئيس املستويل على الكل بأمر والعقل يفوق مج. عظيم باحلكمة شريف بالعقل
 وقد قلنا فيما تقدم إن اإلنسان ما دام يف هذا العامل فهو حمتاج إىل حسن احلال اخلارجة "مبدعه تعاىل جده

فقد يصل إىل الفضيلة . عنه ولكن ينبغي أن ينصرف إىل طلب ذلك بقوته كلها وال يطلب اإلستكثار منه
 املال وال ظاهر اليسار فإن الفقري من املال واألمالك قد يفعل األفعال الكرمية ولذلك قالت من ليس بكثري

إن السعداء هم الذين رزقوا القصد من اخلريات اخلارجة عنهم وفعلوا األفعال اليت تقتضيها . احلكماء
الم فيها وهو يقول بعد هذا كالم احلكيم يف هذه املرتبة اليت وعدناك الك: الفضيلة وإن كانت فيهم قليلة

ومن الناس من ينصاع إىل الفضائل وينقاد . ذلك ليس يف معرفة الفضائل كفاية بل الكفاية يف العمل ا
وذلك . إىل املوعظة ويرغب يف اخلريات وهؤالء قليلون وهم الذين ميتنعون من مجيع الردآت والشرور

 إىل اخلريات حىت ميتنع من الردآت والشرور بالوعيد ومنهم من ينقاد. للغريزة اجليدة والطبع اجليد الفائق
ولذلك حكمنا أن . والفزع واإلنذارات من العذاب فيهرب من اجلحيم واهلاوية وما أعد فيها من اآلالم

  .بعض الناس أخيار بالطبع وبعضهم أخيار بالشرع وبالتعلم

 ينقاد هلا فهو كالشرق باملاء فال ومن ال. فالشريعة جتري هلؤالء جرى املاء لإلنسان الذي به يسيغ غصه
وهلذه العلة . يشرب املاء وال جيده يسيغ غصته وهو اهلالك الذي ال حيلة فيهوال طمع يف إصالحه وبرئه

إن من كان بالطبع خريا فاضال فذلك حملبة اهللا إياه وليس أمره إلينا وال حنن كنا سببه بل اهللا عز : قلنا
فتحصل مما قدمناه أن أنصاف . ه ارسطوطاليس أن عناية اهللا به أكربومثل هذا هو الذي يقول في. وجل

وذلك أنا جند من الناس من هو خري فاضل من . السعداء من الناس أربعة وهم موجودون بالتصفح واحلس
مبدأ تكوينه نرى فيه النجابة طفال ونتفرس فيه الفالحة ناشئا بأن يكون حيا كرمي اخليم يؤثر جمالسة 

ؤانسة الفضال وينفر من اضدادهم وليس يكون بذلك غال بعناية تلحقه من أول مولده كما األخيار وم
وجند أيضا من ال يكون ذه الصفة من مبداء تكوينه بل يكون كسائر الصبيان إال أنه يسعى . قلناه

يصري وجيتهد ويطلب احلق إذا رأى اختالف الناس فيه وال يزال كذلكحىت يبلغ مرتبة احلكماء أعين أن 
وليس يبلغ هذه الدرجة إال بالتفلسف وإطراح العصببات وسائر ما حذرنا . علمه صحيحا وعمله صوابا

. وإما بالتعليم احلكمي. إما بالتأديب الشرعي. منه، وجند أيضا من يوجد ذه السرية أخذا على اإلكراه

ارج وال ميكن أن تطلب أعين أن ومعلوم أن املطلوب هو القسم الثاين إذا كانت األقسام الباقية هي من خ
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من يتفق له يف أصل مولده السعادة ومن يكره عليها ليس من أقسام الطالب اتهد وتبني أيضا مقام 
الطالب اتهد ومرتلته من السعادة التامة احلقيقية وأنه وحده من بني سائر الطبقات هو السعيد الكامل 

  .تحق خلته وحمبته كما تقدم وصفهاملقرب إىل اهللا عزوجل احملب املطيع املس

املقالة السادسة دواء النفوس نبتدىء بعون اهللا وتوفيقه وتأييده يف هذه املقالة بذكر شفار األمراض اليت 
تلحق نفس اإلنسان وعالجها ونذكر األسباب والعلل اليت تولدها وحتدث منها فإن حذاق األطباء ال 

ن يعرفوه ويعرفوا السبب والعلة فيه مث يرومون مقابلته يقدمون على عالج مرض جسماين إال بعد أ
بأضداده من العالجات ويبتدؤن من احلمية واألدوية اللطيفة إىل أن ينتهوا يف بعضها إىل إستعمال األغذية 

  .الكريهة واألدوية البشعة ويف بعضها إىل القطع باحلديد والكي بالنار

    

 وكانت مع ذلك مستعملة ملزاج خاص ومربوطة به رباطا طبيعيا وملا كانت النفس قوة إهلية غري جسمانية
إهليا ال يفارق أحدمها صاحبه إال مبشيئة اخلالق عز وجل وجب أن نعلم أن أحدمها متعلق بصاحبه متغري 

  .بتغريه فيصبح بصحته وميرض مبرضه وحنن نرى ذلك مشاهدة وعيانا مبا يظهر لنا من أفعاهلا

من جهة بدنه ال سيما إن كان سبب مرضه أحد اجلزئني الشريفني أعين وذلك أنا كمانرى املريض 
الدماغ والقلب يتغري عقله وميرض حىت ينكر ذهنه وفكره وختيله وسائر قوى نفسه الشريفة وحيس هو من 

كذلك أيضا، نرى املريض من جهة نفسه إما بالغضب وإما باحلزن وإما بالعشق وإما . نفسه بذلك
به تتغري صورة بدنه حىت يضطرب ويرتعد ويصفر وحيمر ويهزل ويسمن ويلحقه بالشهوات اهلائجة 

فيجب لذلك أن نتفقد مبدأ األمراض إذا كان من نفوسنا فإن كان . ضروب التغري املشاهدة باحلس
مبدؤها من ذاا كالفكر يف األشياء الرديئة وإجالة الرأى فيها وكاستشعار اخلوف واخلوف من األمور 

وإن كان مبدؤها من املزاج ومن احلواس . ملترقبة والشهوات اهلائجة قصدنا عالجها مبا خيصهاالعارضة وا
كاخلور الذي مبدأه ضعف حرارة القلب مع الكسل والرفاهي وكالعشق الذي مبدأه النظر مع الفراغ 

  .والبطالة قصدنا أيضا عالجه مبا خيص هذه

 إىل قسمني أحدمها حفظ صحتها إذا كانت حاضرة وأيضا ملا كان طب األبدان ينقسم بالقسمة األوىل
إذا كانت غائبة وجب أن نقسم طب النفسو هذه القسمة بعينها فنردها إذا كانت . واآلخر ردها إليها

غائبة ونتقدم يف حفظ صحتها إذا كانت حاضرة فنقول إذا كانت خرية فاضلة حتب نيل الفضائل وحترص 
يقية واملعارف الصحيحة فيجب على صاحبها أن يعاشر من جيانسه على إصابتها وتشتاق إىل العلوم احلق

وحيذر كل احلذر من معاشرة أهل الشر . وال يأنس بغريهم وال جيالس سواهم. ويطلب من يشاكله
واون وااهرين بإصابة اللذات القبيحة وركوب الفواحش املتفتخرين ا املنهمكني فيها وال يصغى إىل 
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وذلك أن حضور جملس واحد .  يروى أشعاهم مستحسنا وال حيضر جمالسهم مبتهجاأخبارهم مسطيبا وال
من جمالسهم ومساع خرب واحد من أخبارهم يعلق من وضره ووسخه بالنفس ما ال يغسل عنها إال بالزمان 

ما الطويل والعالج الصعب ورمبا كان سببا لفساد الفاضل احملنك وغواية العامل املستبصر حىت يصري فتنة هل
  .فضال عن احلدث الناشىء املسترشد

والعلة يف ذلك أن حمبة اللذات البدنية والراحات اجلسمية طبيعة لإلنسان ألجل النقائص اليت فيه فنحن 
باجلبلة األوىل والفطرة السابقة إلينا منيل إليها وحنرص عليها وإمنا نزم أنفسنا عنها بزمام العقل حىت نقف 

وإمنا استتنيت يف أول هذا الكالم وشرطت مبا . لى املقدار الضروري منهاعند ما يرسم لنا ونقتصر ع
شرطت ألن معاشرة األصدقاء الذين ذكرت أحواهلم يف املقالة املتقدمة وحكمت بتمام السعادة معهم 

  .ال تتم إال باملؤانسة واملداخلة. وهلم

  اللذة التي تطيقها الشريعة

األحاديث املستطابة والفكاهة احملبوبة وإصابة اللذة اليت تطيقها وال بد يف ذلك من املزاح املستعذب و
  .الشريعة ويقدرها العقل حىت ال يتجلوزها إىل اإلسراف فيها وال يقصرعنها اونا ا

    

ذلك أن اخلروج إىل أحد الطرفني إن كان إىل جانب الزيادة مسى جمونا وفسقا وخالعة وما أشبهها من 
. إىل جانب النقصان مسى فدامة وعبوسا وشكاسة وما أشبهها من أمساء الذم أيضاوإن كان . أمساء الذم

واملتوسط بينهما هوالظريف الذي يوسف باهلشاشة والطالقة وحسن العشرة ويعرض من الصعوبة يف 
ومما يؤخذ به من حيفظ صحة نفسه أن يلتزم . وجود هذا الوسط ما يعرض يف سائر الفضائل اخللقية

زء النظري والعملي ال يسوغ له اإلخالل ا البتة لتجري النفس جمرى الرياضة اليت تلزم يف وظيفة من اجل
وذلك أن النفس مىت تعطلت . حفظ صحة البدن وأطباء النفوس أشد تعظيما هلا يف حفظ صحة النفس

ت وإذا ألف. من النظر وعدمت الفكر والغوص على املعاين تبلدت وتبلهت وانقطت عنها مادة كل خري
الكسل وتربمت بالروية واختارت العطلة قرب هالكها ألن يف عطلتها هذه إنسالخا من صورا اخلاصة 

وإذا تعود احلديث الناشء . وهذا هو اإلنتكاس يف اخللق نعوذ باهللا منه. ا ورجعوعا منها إىل رتبة البهائم
ألف الصدق واحتمل ثقل الروية والنظر من مبدء تكوينه اإلرتياض باألمور الفكرية والزم التعاليم األربعة 

وأنس باحلق ونبا طبعه عن الباطل ومسعه عن الكذب فإذا بلغ أشده وانتقل إىل مطالعة احلكمة استمر 
طبعه فيها وتشرب ما يستودع منها وال يرد عليه أمر غريب وال حيتاج إىل كثري تعب يف فهم غوامضها 

وإن كان حافظ هذه الصحة قد توحد يف . ذكرناها سريعاوإستخراج دفائنها فيصل إىل سعادا اليت 
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وال يتكاسلن عن معاودة ما علمه والدرس له فإن النسيان آفة . العلم ال اية له وفوق كل ذي علم عليم
اقدعوا هذه النفوس فإا طائعة وحادثوها فإا سريعة "العلم وليتذكر قول احلسن البصري رمحة اهللا عليه 

أن هذه الكلمات مع قلة حروفها كثرية املعاين وهي مع ذلك فصيحة واستوفت شروط  واعلم "الدثور
وليعلم أيضا حافظ هذه الصحة على نفسه أنه إمنا حيفظ عليها نعما شريفة جليلة موهوبة هلا . البالغة

ه وإن من كانت هذه املواهب اجلليلة موجودة ل. وكنوزا عظيمة مدخرة فيها ومالبس فاخرة مفرغة عليها
يف ذاته ال حيتاج إىل تطليها من خارج وال إىل بذل األموال فيها لغريه وال يكلف العناء واملؤمن الثقال يف 
حتصيلها مث أعرض عنها وأمهل أمرها حىت انسلخ عنها وعرى منها مللوم يف فعله مغبون يف رأيه غري رشيد 

  .وال موفق

األسفار البعيدة اخلطرة ويقطعون السبل املخوفة ال سيما وهو يرى طاليب النعم اخلارجة كيف يتجشمون 
الوعرة ويتعرضون لضروب املكاره وأنواع التلف من السباع العادية وطبقات الشرار الباغية وهم خييبون 

ورمبا عرضت هلم الندامات املفرطة واحلسرات املعطبة اليت . يف أكثر األحوال مع مقاسات هذه األهوال
هم فإن ظفروا بشيء من مطالبهم كان ال حمالة زائال عن قرب أو معرضا تقطع أنفساهم وتفصل أعضاء

للزوال وغري مطموع يف بقائه ألنه منخارج وما كان خارجا عنها فهو غري ممتنع عما يطرقه من احلوادث 
وصاحبه مع هذه احلال شديد الوجل دائم اإلشفاق متعب اجلسم والنفس حيفظ ما . اليت ال حتصى كثرة

  . حفظه سبيال واحلذر على ماال يغين فيه احلذر فتيالال جيد إىل

وإن كان طالب هذه األشياء اخلارجة عنا سلطانا أو صاحب سلطان تضاعفت عليه هذه املكاره أضعافا 
كثرية بقدر ما يالبسه وحبسب ما يقاسيه من األضداد واحلساد على البعد ومن القرب وبكثرة ما حيتاج 

وهو يف كل ذلك ملوم . من يليه ويلي من يليه من مدارة من يواليه ويعاديهإليه من املؤن يف إستصالح 
مستبطأ ومعتب مستقصر ويستزيده مجيع أهله واملتصلني به وال سبيل له إىل إرضاء واحد منهم فضال عن 

وال يزال يبلغه عن أخص الناس به من أوالده وحرمه ومن جيري جمراهم من حاشيته وخوله ما . مجيعهم
غيظا وحنقا وهو غري آمن على نفسه من جهتهم مع التحاسد الذي بينهم من مكاتبة األعداء إياهم ميأله 

وكلما ازداد من األعوان واألعضاد واألنصار زادوه يف شغل القلب وجلبوا إليه من . ومواطأة احلساد هلم
وكيف ال . حسدااملكاره ما مل يكن عنده فهو غىن عند الناس وهو أشدهم فقرا وحمسود وهو أكثرهم 

يكون فقريا وحدا الفقر هو هو كثرة احلاجة فأكثر الناس حاجة أشدهم فقرا كما أن أغىن الناس أقلهم 
  .ولذلك حكمنا حكما صادقا بأن اهللا تعاىل أغىن األغنياء ألنه ال حاجة له إىل شيء من األشياء. حاجة

  الملوك
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 لكثرة حاجتهم إىل الشياء ولقد صدق أبو بكر الصديق وقد حكمنا أيضا أن امللوك مناهم أشد الناس فقرا
إنامللك إذا ملك زهده اهللا " مث وصفهم فقال "اشقىالناس يف الدنيا واآلخرة امللوك"يف خطبته حيث قال 

فيما يف يده ورغبه فيما يف يد غريه وانتقصه شطر أجله وأشرب قلبه اإلشفاق فهو حيسد على القليل 
لرخاء وإن انقطعت عنه اللذة ال يستعمل الغرية وال يسكن إىل الثقة فهو ويتخسط بالكثري ويسأم ا

كالدرهم الغش والسراب اخلادع جلد الظاهر حزين الباطن فإذا وجبت نفسه ونضب عمره وحمي ظله 
 فهذه صفة امللك إذا متكن من ملكه ال "حاسبه فأشد حسابه وأقل عفوه أال أن امللوك هم املرحومون

 ولقد مسعت أعظم من شاهدت من امللوك يستعيد هذا الكالم مث يستعرب ملوافقته ما يف قلبه يغادر منه شيئا
ولعل من يرى ظاهر امللوك من األسرة والفرش والزينة واألثاث ويشاهدهم يف . وصدقه عن حاله وصورته

يروعه ذلك مواكبهم حمفوفني حمشودين بني أيديهم اجلنائب واملراكب والعبيد واخلدم واحلجاب واحلشم 
ال والذي خلقهم وكفانا شغلهم أم لفي هذه األحوال ذاهلون عما . فيظن أم مسرورون مبا يراه هلم

يراه البعيد هلم مشغولون باألفكار اليت تعتورهم وتعتريهم فيما قلناه من ضرورام وقد جربنا ذلك يف 
يصل إىل امللك أو السلطان فيلتذ يف املبدء ولعل بعض من . اليسري مما ملكناه فدلنا على الكثري مما وصفناه

لكنه بعد ذلك يصري مجيع ما ملكه كالشيء . مدة يسرية جدا مبقدار ما يتمكن منه وتنفتح عينه فيه
فلو ملك الدنيا حبذافريها لتمىن دنيا أخرى أو . الطبيعي له ال يلتذ به وال يفكر فيه وميد عينه إىل ماال ميلكه

ذلك أن حفظ . األبدي وامللك احلقيقي حىت تتربم جبميع ما وصل إليه وبلغته قدرتهنزقت مهته إىل البقاء 
الدنيا صعب جدا ملا يف طبيعتها من اإلخالل والتالشي وملا يضطر امللك إليه من األمور اليت وصفناها 

فات واحلوادث واألموال اجلمة املصروفة إىل اجلند املرتبطني واخلدم املتسومني والذخائر والكنوز املعدة لآل
  .اليت ال يؤمن طروقها

فهذه حال طالب النعم اخلارجة عنا وأما تلك النعم اليت يف ذواتنا فإا موجودة عندنا وفينا وهي غري 
مفارقة لنا ألا موهبة اخلالق جل وعال وقد أمرنا باستثمارها والترقي فيها فإذا قبلنا أمره أمثرت لنا نعما 

 درجة حىت تؤدينا إىل النعم األبدية اليت وصفناها فيما تقدم وهو امللك احلقيقي بعد نعم ورقينا درجة بعد
فمن أخسر صفقة وأظهر سقطة ممن أضاع جواهر . الذي ال يزول والغبطة األبدية الصافية اليت ال حتول

فإن اتفق أن . نفيسة باقية عنده وموجودة له وطلب أعراضا خسيسة فانية ليست عنده وال موجودة له
  .جيدها مل تبق له ومل تترك عليه وذلك أا تنقل عنه أو ينقل عنها ال حمالة

  القناعة
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لذلك قال احليكم ملن زرق الكفاية ووجد القصد من السعادة اخلارجة أن ال يشتغل بفضول العيش فإا 
 وما القصد وإن وقد أعلمناك فيما تقدم ما الكفاية. ومن طلبها أوقعته يف مهالك ال اية هلا. بال اية

  .الغرض الصحيح بينهما هو مداواة اآلآلم والتحرز من الوقوع فيها ال التمتع وطلب اللذة

وإن من عاجل اجلوع والعطش اللذين مها مرضان مؤملان حادان ال ينبغي له أن يقصد لذة البدن بل صحته 
  .ة ومل تبق له اللذةفإن من طلب بالعالج اللذة ال الصحة مل حتصل له الصح. وسيلتذ ال حمالة

وأما من مل يرزق الكفاية واحتاج إىل السعي واإلضطراب يف حتصيلها فيجب أن ال يتجاوز القصد وقدر 
حاجته منها إىل ما يصطر معه إىل السعي احلثيث واحلرص الشديد والتعرض لقبيح املكاسب أو ضروب 

وأنه يضطر إليها لنقصانه فيطلب منها بل جيمل يف طلبها إمجال العارف خبساستها . املهالك واملعاطب
  .كسائر احليوانات يف ضروراا

فإن العاقل إذا تصفح أحواهلا وجد منها ما يأكل امليتة ومنها ما يأكل الروث وما يف احلش وهي مسرورة 
وليست حتس من نفوسها نفورا وال تنصرف نفوسها عنها كما . مبا جتده من أقواا قريرة العني ا

مثال . وس احليوانات املضادة هلا بل إمنا تنصرف من أقوات تلك األخر اليت تضادها يف النظافةتنصرف نف
ذلك اجلعل واخلنافس إذا قيست إىل النحل فإذا تلك رب من الروائح الطيبة واألقوات النظيفة وهذا 

 وحياته فهو طالب فإن نسبة كل حيوان إىل قوته اخلاص به ككل مقتنع مبا حيفظ بقاءه. يطلبها ويسر ا
  .مسرور به

    

فينبغي أن ننظر إىل أقواتنا ذه العني ونرتهلا مرتلة احلش الذي نضطر إىل مالبسته إلخراج ما كنا حنرص 
على الوصول إليه فال نبعدها من هذا اآلخر ألما ضرورتان لنا فنحن نالبسهما ألجل الضرورة وال 

ناء أعمارنا يف التأنق هلما والتوصل إليهما وال نتكاسل أيضا عن نشغل عقلنا باختيارمها والتمتع ما وإف
وإمنا يفضل أحدمها علىاآلخر ويستحسن السعي يف طلب الدخل وال يستحسن . إعداد ضروراتنا منهما

السعي يف طلب اخلرج ألن األول منهما هو غذاء موافق لنا خيلف علينا ماحتلل من أبداننا وال نستقذره 
وأما الثاين منهما فهو عصارة ذلك الغذاء وما . ا نضعه مكان ما ينقص منه وينوب عنهكذلك ال ننفر مم

نفقته الطبيعة وأخذت حاجتها منه أعين الذي أحالته دما صافيا وفرقته يف العروق على األعضاء وأطرحت 
وننفر عنه التفل الذي ال حاجة ا إليه وهو يف غاية املخالفة والبعد من أمزجتنا فنحن نستوحش منه 

ألجل الضدية واملخالفة إال أننا مضطرون إىل إخراجه وتنحيته ونفضه عنا باآلالت املوهوبة املستعملة يف 
وينبغي حلافظ الصحة علىنفسه أن ال حيرك قوته الشهوانية . ذلك ليفرغ مكانه ملا يأيت بعده وجيري جمراه

ما حىت يتحركا بأنفسهما وذلك أن اإلنسان وقوته الغضبية بتذكر ما أصاب منهما موجدا لذته بل يتركه
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رمبا تذكر لذاته يف غصابة الشهوات وطيبها ومراتب كرامته من السلطان وغريها فاشتاق إليها وإذا اشتلق 
إليها حترك حنوها فقد جعلها غرضا له فيضطر إىل استعمال الروية واستخدام النفس الناطقة فيها لتدبر له 

  .من يثري ائم عادية ويهيج سباعا ضاربة مث يلتمس معاجلتها واخلالص منهاوهذه صورة . الوصول إليها

وليس خيتار العاقل فنسه هذه احلال بل هي من أفعال اانني الذين ال مييزون بني اخلري والشر وال بني 
بل ولذلك حيب أن ال يتذكر أعمال هاتني القوتني لئال يشتاق إليهما ويتحرك حنومها . الصواب واخلطأ

يتركهما فإما سيثوران ألنفسهما ويهيجان عند حاجتهما ويلتمسان ما حيتاج البدن إليه ويتخذان من 
باعث الطبيعة ما يغنيك عن بعثهما بالفكر والروية والتمييز فيكون حينئذ فكرك ومتييزك يف إزاحة علتهما 

  .تهاوتقدير ما تطلقه هلما يف األمر الضروري الواجب ألبداننا احلافظ لصح

وهذا هو إمضاء مشيئة اهللا تعاىل وإمتام سياسته ألنه تعاىل إمناوهب هاتني القوتني لنا لنستخدمهما عند 
  .حاجتنا إليهما ال لنخدمهما ونتعبد هلما

فكل من استعمل النفس الناطقة يف خدمة عبدها فقد جتاوز أمر اهللا وتعدة حدوده وعكس سياسته 
 رتب لنا هذه القوى بتدبريه وتقديره وال عدل اشرف وأفضل من وذلك أن خالقنا عز وجل. وتقديره

  .ترتيبه وتقديره وكل من خالفه وعدل عنه فهو أعظم على ذاته وأكرب ظامل لنفسه

  حافظ الصحة على نفسه

    

ينبغي حلافظ الصحة علىنفسه أن يلطف نظره يف كل ما يعمل ويدربر ويستعمل فيه آالت بدنه ونفسه 
 على عادة تقدمت له خمالفة ملا يوجب متييزه ورويته فما أكثر ما يعرض لإلنسان من بدو لئال جيري فيها

فمن عرض له مثل هذا فيجب عليه أن يضع لنفسه . أفعال ختالف ما قدم فيه عزميته وعقد عليه رأيه
ن عقوبات يقابل ا أمثال هذه الذنوب فإذا أنكر من نفسه مبادرة إىل طعام ضار وترك محية قد كا

استشعرها أو تناول فاكهة غري موافقة أو حلواء كذلك عاقب نفسه بصوم ال يفطر فيه إال على ألطف مما 
يقدر عليه وأقله وإن أمكنه الطى فليطو ويزيد يف احلمية من غري حاجة إليها وميكن يف توبيخه لنفسه أن 

ه ولعل كثريا من البهائم أحسن يقول هلا إنك قصدت تناول النافع فتناولت الضار وهذا فعل من ال عقل ل
وإن أنكر من . حاال منك ألنه ليس فيها ما تقصد لذة هلا مث تتناول ما يؤملها فاستمسكي اآلن للعقوبة

نفسه مبادرة إىل غضب يف غري موضعه أو على من ال يستحقه أو زيادة على ما جيب منه فليقابل ذلك 
لل ملن يعرفه باخلريية ممن كان ال يتواضع له قبل ذلك أو بالتعرض لسفيه يعرفه بالبذاء مث ليحتمله وليتذ

وإن أنكر من نفسه كسال . ليفرض على نفسه ماال خيرجه صدقة وليجعل ذلك نذرا عليه ال خيل به
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وتوانيا يف مصلحة له فليعاقب نفسه بسعي فيه مشقة أو صالة فيها طول أو بعض األعمال الصاحلة اليت 
سم علىنفسه رسوما تصري عليها فرائض وحدودا ال خيل ا وال يترخص فيها كد وتعب وباجلملة فلري

وليحذر يف مجيع أوقاته مالبسة رذيلة أو مساعدة . فيها إذا أنكر من نفسه خمالفة لعقله وجتاوزا ملرسومه
رفيق عليها أو خمالفة صواب وال يستحقرن شيئا مما يأتيه من صغار السيئات وال يطلنب رخصة فيها فإن 

  . يدعوه إىل أعظم منهاذلك

ومن تعود يف أول نشوه وحدثان شبابه ضبط النفس عن شهواا عند ثورة غضبه وحفظ لسانه وإحتمال 
وبيان ذلك أنا جند العبيد وأشباههم إذا . أقرانه خف عليهما يثقل على غريه ممن مل يتأدب ذه اآلداب

هم اخلطب فيما يسمعونه حىت ال يؤثر فيهم بلوا مبوايل سوء يسفهون عليهم ويسبون أعراضهم هان علي
ورمبا تضاحكوا عند مساع مكروه شديد ضحكا غري متكلف ويعملون عند ذلك أعماهلم ودعني طلقني 
غري قلقني وقد كانوا قبل ذلك شرسني غضوبني غري حمتملني وال ممسكني عن األجوبة واإلنتقام بالكالم 

فنا الفضائل وجتنبنا الرذائل وأمسكنا عن مقابلة السفهاء وهذه سبيلنا إذا أل. وطلب التشقي باخلصام
وجيب على حافظ الصحة على نفسه أن يتشبه بامللوك املوصوفني باحلزم فإم . وجمارام واإلنتقام منهم

يستعدون لألعداء بالعدة والعتاد والتحصن قبل هجوم العدو وهم يف مهلة من زمام ويف إتساع من 
لك إىل أن حتل م املكاره وتطرقهم الشدائد ألذهلهم األمر عن احليلةوعن الرأي نظرهم ولو أغفلوا ذ

فعلى هذا األصل جيب أن تبىن أمورنا يف اإلستعداد ألعدائنا من الشره والغضب وسائر ما يزيلنا . السديد
عنه عن أغراضنا من الفضائل بأن نتعود الصرب على ما جيب الصرب عليه واحللم عمن ينبغي أن حيلم 

ونضبط النفس عن الشهوات الرديئة وال ننظر دفع هذه الرذائل وقت هيجاا فإن األمر عند ذلك صعب 
  .جدا ولعله غري ممكن ألبتة

  معرفة المرء عيوب نفسه

وجيب علىحافظ الصحة علىنفسه ان يطلب عيوب نفسه باستقصاء شديد وال يقنع مبا قاله جالينوس يف 
أنه ملا كل إنسان جيب نفسه خفيت عليه "عروف بتعرف املرء عيوب نفسه ذلك فإنه ذكر يف كتابه امل

وأشار يف كتابه هذا بان خيتار من حيب أن يربأ من العيوب صديقا " معايبهومل يرها وإن كانت ظاهرة
كامال فاضال فيخربه بعد طول املؤانسة إنه إمنا يعرف صدق مودته إذا أصدقه عن عيوبه حىت يتجنبها 

 على ذلك وال يرضى منه إذا قال له ال أعرف لك عيبا بل ينكر عليه ويعلمه أنه قد أمه ويأخذ عهده
  .باخليانة ويعاود مسئلته واإلحلاح عليه

فإذا مل خيربه من عيوبه زاد يف العتب الصريح وافلحاح قليال فإذا أخربه ببعض ما يعثر عليه منه فال يظهر 
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بل يبسط له وجهه ويظهر السرور مبا أخرجه إليه ونبهه عليه له يف وجهه أو كالمه نكرة وال انقباضا 
ويشكره على األيام ويف أوقات املؤانسة ليتطرق له إىل إهداء مثله إليه مث يعاجل ذلك العيب مبا يزيل أثره 

وميحو ظله ليعلم ذلك املهدي إليك عيبك أنك من وراء نفسك ويف طريق عالج مرضك فال ينقض عن 
  .معادوتك ونصيحتك

    

وفلعل العدو يف هذا املوضع أنفع من . وهذا الذي أشار به جالينوس معوز غري موجود وال مطموع فيه
  .الصديق فإن العدو ال حيتشمنا يف إظهار عيوبنا بل يتجاوز ما يعرف منا إىل التحرض والكذب فيها

وجلالينوس أيضا .  ليس فيهافلنتنبه على كثري من عيوبنا من جهتها بل نتجاوز إىل ذلك أن نتهم نفوسنا مبا
مقالة يقول فيها أن خيار الناس ينتفعون بأعدائهم وهذا صحيح ال خيالفه فيه أحد وذلك ملا ذكرناهز فأما 

ينبغي لطالب ": ما اختاره أبو يوسف بن إسحاق الكندي يف ذلك فهو ماحكاه بألفاظه وهو هذا قال
 مرآة له تريه صور كل واحد منهم عندما تعرض له الفضيلة لنفسه أن يتخذ صور مجيع معارفه من الناس

وذلك أنه يكون متفقدا . آالم الشهوات اليت تثمر السيئات حتىال يغيب عنه شيء من السيئات اليت له
سيئات الناس فمىت رأى سيئة بادية من أحد ذم فنسه عليها كأنه هو فعلها وأكثر عتبه على نفسه من 

 مجيع أفعاله حىت ال يشذ عنه شيء منها فإنه قبيح بنا أن جنتهد يف أجلها ويعرض عليها كل يوم وليلة
حفظ ما نقضناه من احلجارة الدنيئة واألرمد اهلامدة الغريبة منا اليت ال ينقصنا عدمها ألبتة يف كل يوم وال 

ا اشتد عذلنا فإذا وقفنا على سيئة من أفعالن. حنفظ ما ينفق من ذواتنا اليت بتوفريها بقاؤنا وبنقصاا فناؤنا
وإذا تصفحنا أفعال غرينا ووجدنا فيها سيئة عاتبنا . ألنفسنا عليها مث لنقيم عليها حدا نفرضه وال نضيعه

أيضا نفوسنا عليها فإن نفوسنا ترتدع حينئذ عن املساوي وتألف احلسنات وتكون املساوي أبدا ببالنا ال 
  .ننساها وال يأيت عليها زمان طويل فيعفى ذكرها

وينبغي أن ال نقطع بأن نصري : قال.  ينبغي أن نعمل يف احلسنات لنفرغ إليها وال يفوتنا منها شيءولذلك
أشباه الدفاتر والكتب اليت تفيد غريها معاين احلكمة وهي عادمة اقتنائها أو كاملسن يشحذ وال يقطع بل 

اما حىت يكون له شبهها وإن نكون كالشمس اليت تفيد القمر كلنا أشرقت عليه إنارة من ذلتها فتفعل له مت
 وهذا الذي ذكره الكندي يف ذلك "فهكذا ينبغي أن يكون حالنا إذا أفدنا غرينا الفضائل. قصر عن نورها

  .أبلغ مما قاله من تقدمه

  المقالة السابعة

  رد الصحة على النفس
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ة اهللا تعاىل بذكر رد الصحة على النفس إذا مل تكن حاضرة وهو القول يف عالج أمراضها ونبتدىء مبعون
أما : أجناس هذه األمراض الغالبة مث مبداواة األعظم فاألعظم منها نكاية واألكثر فاألكثر جناية فنقول

  .أجناسها الغالبة فهي مقابالت الفضائل األربع اليت أحصيناها يف مبدأ الكتاب

نتهي إليها احلركة وملا كانت الفضائل أوساطا حممودة وأعيانا موجودة أمكن أن تطلب وتقصدن وت
  .والسعي واإلجتهاد

. وأما سائر النقد اليت ليست بأوساط فإا غري حمودة وال أعياا موجودة ووجودها بالعرض ال بالذات

ومثال ذلك أن الدائرة هلا مركز واحد وهلا نقطة واحدة وهلا وجود يف ذاا يقصد ويشار إليها فإن مل 
ليها أمكننا أن نستخرجها ونقيم الربهان على أا هي املركز دون غريها جندها حسا أو مل ميكننا اإلشارة إ

وأما النقط اليت ليست مبركز فإا ال اية هلا وال وجود هلا بالذات وإمنا توجد إذا فرضت . من النقط
فرضا وليست هلا عني قائمة فلذلك ال تقصد وال ميكن استخراجها ألا جمهولة وألا شائعا يف مجيع 

  .لدائرةا

وأما الطرفان اللذان يسميان متضادين فهما موجودان معينان ألما طرفا خط مستقيم معني والبعد بينهما 
مثال ذلك أنا إذا أخرجنا من مركز الدائرة خطا مستقيما إىل احمليط صار طرفاه حمدودين . غاية البعد

ومثاله من احملسوس البياض والسوادفان . لبعدأحدمها املركز واآلخر ايته عند احمليط والبعد بينهما غاية ا
أحدمها يضاد اآلخر ومها حمدودان موجودان والبعد بني الضدين غاية البعد فأما اليت بينهما فهي بال اية 

وأما أطراف الفضيلة فلما كانت أكثر من واحد ملتسم ضدا ألن لكل ضد . وكذلك األلوان هي بال اية
  .جد أضداد كثرية لضد واحدضدا واحدا وال ميكن أن تو

  .والسبب يف ذلك أن البعد بينهما غاية البعد وقد جند للفضيلة الواحدة أكثر من واحد

    

وذلك إذا تصورنا الفضيلة مركزا وأخرجنا منه خطا مستقيما فحصلت له اية أمكننا أن خنرج من 
رى ويصريان مجيعا مقابلني للمركز اجلانب اآلخر املقابل له خطا آخر على استقامته فتصري له اية أخ

وإذا . الذي فرضناه فضيلة إال ان أحدمها جيري جمرى األفراط والغلو واآلخر جيري جمرى التفريط والتقتري
قد فُهم ذلك فليعلم أن لكل فضيلة طرفني حمدودين ميكن اإلشارة إليهما وأوساط بينهما كثرية ال اية هلا 

  .أن الوسط احلقيقي هو واحد الذي مسيناه فضيلةإال . وال ميكن اإلشارة إليها

مث ليعلم أننا حبسب هذا البيان جنعل أجناس الشرور والرذائل مثانية ألا ضعف الفضائل األربع اليت تقدم 
والشره واخلمود طرفان للوسط . التهور واجلنب طرفان للوسط الذي هو الشجاعة: شرحها وهي هذه

 "أعين الظلم واإلنظالم"واجلور واملهانة .  طرفان للوسط الذي هو احلكمةوالسفه والبله. الذي هو العفة
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  .طرفان للوسط الذي هو العدالة

فهذه أجناس األمراض اليت تقابل الفضائل اليت هي صحة النفس وحتت هذه األجناس أنواع ال اية هلا 
  : حتها فنقولونبدأ بذكر التهور واجلنب اللذين مها طرفا الشجاعة وهي فضيلة النفس وص

  التهور والجبن

والغضب يف . إن سببهما ومبدأمها النفس الغضبية ولذلك صارت الثالثة بأسرها من عالئق الغضب
فإذا كانت هذه احلركة عنيفة . احلقيقة هو حركة للنفس حيدث ا غليان دم القلب شهوة لإلنتقام

ضطربا أججت نار الغضب وأضرمتها فاحتد غليان دم القلب وامتألت الشرايني والدماغ دخانا مظلما م
يسوء منه حال العقل ويضعف فعله ويصري مثل اإلنسان عند ذلك على ما حكته احلكماء مثل كهف 

ملىء حريقا وأضرم نارا فاختنق فيه اللهيب والدخان وعال التأجج والصوت املسمى وحي النار فيصعب 
  .عالجه ويتعذر إطفاؤه ويصري كل ما يدنيه لإلطفاء سببا لزيادته ومادة لقوته

ك يعمى اإلنسان عن الرشد ويصمعن املوعظة بل تصري املواعظ يف تلك احلال سببا للزيادة يف فلذل
وإمنا يتفاوت الناس يف ذلك حبسب املزاج . الغضب ومادة اللهب والتأجج وليس له يف تلك احلال حيلة

وإن كان , حارا يابسا كان قريب احلال من حال الكربيت الذي إذا أدنيت منه الشرارة الضعيفة التهب
فأما إذا احتدم فيكاد احلال يتقارب . بالضد فحاله بالضد وهذا يف مبدأ أمره وعنفوان حركة الغضب به

مث . فيه وتصور ذلك من احلطب اليابس والرطب ومبدأ إشتعال النار بسرعة وشدة من الكربيت والنقط
إلحتكاك وإن كان ضعيفا يف توليد احندر منهما إىل اإلدهان املتوسطة إىل أن تنتهي إىل اإلحتكاك فإن ا

وكفاك مثل السحاب الذي هو من البخارين كيف حيتك . النار فرمبا قوى حىت تلتهب منه اإلمجة العظيمة
حىت تنقدح بينهما النريان ويرتل منهما الصواعق اليت ال يثبت أثرها شيء من املواد وال يفارق ما يتعلق به 

  . وحجرا أصمحىت يصري رميما وإن كان جبال أطلسا

وأما بقراطس فإنه قال إين للسفينة إذا عصفت الرياح وتالطمت عليها األمواج وقذفت ا إىل اللجج اليت 
  .كاجلبال أرجى مين للغضبان امللتهب

وذلك أن السفينة يف تلك احلال يلطف هلا املالحون وخيلصوا بضروب احليل وأما النفس إذا استشاطت 
  .ة ألبتةغضبا فليس يرجى هلا حيل

وذلك أن كل ما رجة به الضغب من التضرع واملواعظ واخلضوع يصري له مبرتلة اجلزل من احلطب 
. والتيه. واملزاح. واللجاج. واملراء. واإلفتخار. أما أسبابه املولدة له فيه العجب. يوهجه ويزيده إشتعاال

وشهوة . فيها الناس ويتحاسدون عليهاوطلب األمور اليت فيها لذة ويتنافس . والضيم. والغدر. واإلستهزاء
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اإلنتقام غاية جلميعها ألا بأمجعها تنتهي إليه ومن لواحقه الندامة وتوقع اازاة بالعقاب عاجال وآجال 
وذلك أن الغضب جنون ساعة ورمبا أدى إىل التلف بإختناق حلرارة القلب . وتغري املزاج وتعجل األمل

مث من لواحقه مقت األصدقاء ومشاتة األعداء وإستهزاء . ية إىل التلفورمبا كان سببا ألمراض صعبة مؤد
ولكل واحد من هذه األسباب وإماطتها فقد أوهنا قوة الغضب وقطعنا مادا . احلساد واألردال من الناس

فإن عرض لنا منها عارض كان حبيث نطيع العقل ونلتزم شرائطه وحدثت فضيلته أعين . وأمنا غائلتها
يكون حينئذ أقدامنا على ما نقدم عليه كما جيب وحبيث جيب وباملقدار الذي جيب وعلى من الشجاعة ف

  .حيب

  العجب واإلفتخار

    

وحقيق . أما العجب فحقيقته إذا حددناه أنه ظن كاذب بالنفس يف استحقاق مرتبة هي غري مستحقة هلا
ن الفضل مقسوم بني البشر وليس على من عرف نفسه أن يعرف كثرة العيوب والنقائص اليت تعتورها فإ

وكل من كانت فضيلته عند غريه فواجب عليه أن ال يعجب . يكمل الواحد منهم إال بفضائل غريه
وكذلك اإلفتخار فإن الفخر هو املباهات باألشياء اخلارجة عنا ومن باهي مبا هوخارج عنه فقد . بنفسه

وال يف كل ساعة ويف كل حلظة ولسنا على ثقة وكيف ميلك ما هو معرض لآلفات والز. باهى مباال ميلكه
واضِرب لَهم مثالٌ رجلَني ": منه يف شيء من األوقات وأصح األمثال وأصدقها فيه ما قاله اهللا عز وجل

لى فَأَصبح يقَِلب كَفَيِه على ما أَنفَق فيها وهي خاِويةٌ ع":  إىل قوله"جعلنا َألحِدِهما جنتِني ِمن أَعناٍب
واضِرب لَهم مثَلَ احلَياِة الدنيا كَماٍء أَنزلَناه ِمن السماِء فاختلَطَ ِبِه نبات اَألرِض ":  وقال تعاىل"عروِشها

 ويف القرآن من هذه األمثال شيء كثري "فَأَصبح هشيماً تذروه الِرياح وكانَ اهللا على كُِل شيٍء مقتِدراً
وأما املفتخر بنسبة فأكثر ما يدعيه إذا كان . املروية عن النيب عليه الصالة والسالموكذلك يف األخبار 

صادقا أن أباه كان فاضال فلو حضر ذلك الفاضل وقال أن الفضل الذي تدعيه يل أنا مستبد به دونك فما 
  .الذي عندك منه مما ليس عند غريك ألفحمه وأسكته

ال تأتوين ": لم يف هذا املعىن أخبار كثرية صحيحة منها أنه قالوقد روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
وحيكى عن مملوك كان لبعض الفالسفة أنه افتخر عليه .  أو ما هذا معناه"بأنسابكم وائتوين بأعمالكم

وإن افتخرت . بعض رؤساء زمانه فقال له إن افتخرت على بفرسك فاحلسن والفراهة للفرس ال لك
فإذا كانت الفضائل . وإن افتخرت بآبائك فالفضل كان فيهم دونك. سن هلا دونكبثيابك وآالتك فاحل

واحملاسن خارجة عنك وأنت منسلخ عنها وقد رددناها على أصحاا بل مل خترج عنهم فترد عليهم وأنت 
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وحكي عن بعض الفالسفة أنه دخل على بعض أهل اليسار والثروة . ممن حيقق ذلك إن شاء اهللا تعاىل
تشد يف الزينة ويفتخر بكثرة آالته وقد حضرت الفيلسوف بصقة فتنخع هلا والتفت يف البيت ميينا وكان حي

إين نظرت إىل البيت ومجيع ما فيه ": ومشاال مث بصق يف وجه صاحب البيت فلما عوتب على ذلك قال
  وهكذا يستحق من كان خاليا من فصائل نفسه وافتخر"فلم أجد هناك أقبح منه فبصقت عليه

  .باخلارجات عنه

فقد ذكرنا قبح صورما يف املقالة اليت قبل هذه وما يولدانه من الشتات والفرقة . فأما املراء واللجاج
  .والتباغض بني اإلخوان

  المزاح والتيه واإلستهزاء

 وكان أمري. وأما املزاح فإن املعتدل منه حممود وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه ميزح وال يقول غال حقا

ولكن الوقوف على املقدار املعتدل منه . املؤمنني كثري املزاح حىت عابه بعض الناس فقال لوال دعاية فيه
صعب وأكثر الناس يبتدىء وال يدري أين يقف منه فيخرج عن حده ويروم الزيادة فيه على صاحبه حىت 

سباب فينبغي أن حيذره من يصري سببا للوحشة فيثري غضبا كامنا ويزرع حقدا باقيا فلذلك عددناه يف األ
  : ال يعرف حده ويذكر قول القائل

  وبعض الحرب أوله مزاح  بعلره الرب جد ج

وأما التيه فهو قريب من العجب والفرق بينهما أن املعجب يكذب نفسه . مث يهيج فتنة ال يهتدي لعالجها
وذلك بأن . فيما يظن هلا والتياه يتيه على غريه وال يكذب نفسه غال أن عالجه عالج املعجب بنفسه

ه ونزارة حظه من السعادة يعرف أن ما يتيه به ال مقدار له عند العقالء وأم ال يعتدون به خلساسة قدر
وألنه متغري زائل غري موثوق ببقاءه وألن املال واألثاث وسائر األعراض قد توجد عند كل صنف من 

  .الناس األراذل واألشراف واجلهال

وأما اإلستهزاء فإنه يستعمله اّان من الناس . فأما احلكمة فليست توجد إال عند احلكماء خاصة
 مبا يقابل به ألنه قد وضع يف نفسه إحتمال مثل ذلك وإضعافه فهو ضاحك قرير واملساخر ومن ال يبايل

العني بضروب اإلستخفافات اليت تلحقه وإمنا يتعيش بالدخول حتت املذلة والصغار بل إمنا يتعرض بقليل 
قام واحلر الفاضل بعيد من هذا امل. ما يبتدىء به لكثري ما يعامل به ليضحك غريه وينال اليسري من بره

  .جدا ألنه يكرم نفسه وعرضه عن تعريضهما للسفها وبيعهما جبميع خزائن امللوك فضال عن احلقري التافه

  الغدر والضيم
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وأما الغدر فوجوهه كثرية اعين أنه يستعمل يف املال ويف اجلاه ويف احلرم ويف املودة وهو على كثرة 
ع من ذكره وال يعترف به إنسان وإن قل وجوهه مذموم بكل لسان ومعيب عند كل أحد ينفر السما

حظه من اإلنسانية وليس يوجد غال يف جنس من أجناس العبيد فيتوقاهم الناس ويأنف منهم سائر أجناس 
  .العبيد

ذلك أن الوفاء الذي هو ضده موجود يف جنس احلبشة والروم والنوبة وقد شاهدنا من حسن وفاء كثري 
ومن عرف قبح الغدر بامسه ونفور العقالء منه مث . ن املتسمني باألحرارمن العبيد ما مل نشاهده يف كثري م

عرف معناه فليس يستعمله وباألخص من له طبيعة جيدة أو قرأ ما تقم يف هذا الكتاب وختلق به وانتهى 
وأما الضيم فهو تكليف إحتمال الظلم والغضب ورمبا يعرض منه شهوة اإلنتقام . يف قراءته إىل هذا املوضع

  .د ذكرنا فيما تقدم الظلم واإلنظالم وشرحنا احلال فيهماوق

فيبنبغي أن ال نسرع إىل اإلنتقام عند ضيم يلحقنا حىت ننظر فيه وحنذر أن ال يعود علينا اإلنتقام بضرر 
  .وهذا النظر واحلذر هو استشارة العقل وهو احللم بعينه. أعظم من إحتمال ذلك الضيم

  المقتنيات والجواهر النفيسة

وأما طلب األمور اليت فيها عزة وتتنافس فيها الناس فهو خطأ من امللوك والعظماء فضال عن أوساط 
وذلك أن امللك إذا حصل يف خزانته علق كرمي أو جوهر نفيس فهو متعرض به للجزع عند فقده . الناس

إحالتها وإدخال الفساد وال بد من حلول اآلفات به ملا عليه طبيعة عامل الكون والفساد من تغيري األمور و
فإذا فقد امللك ذخرية عزيزة الوجود ظهر عليه ما يظهر على املفجوع املصاب . على كل ما يدخر ويقتين

  .مبا يعز عليه وتبني فقره إىل نظريه الذي ال جيده فيطلع الصديق والعدو على حزنه وكآبته

قاء والصفاء حمكمة اخلرط قد استخرج وحكى عن بعض امللوك أنه أهدى إليه قبة بلور صافية عجيبة الن
منها أساطني وصور خاطر ا صانعها مرة بعد مرة يف تلخيص النقوش واخلروق والتجاويف اليت بني 

الصور واألوراق فلما حصلت بني يديه كثر عجبه منها وإعجابه ا وأمر فرفعت يف خاص خزائنه فلم 
ا من املتالف وبلغ امللك ذلك فظهر عليه من األسف يأت عليها كثري زمان حىت أصاا ما يصيب أمثاهل

واجلزع ما منعه من التصرف يف أموره والنظر يف مهماته واجللوس جلنده وحاشيته واجتهد الناس يف 
  .وجود شيء شبيه ا فتعذر عليهم فظهر أيضا من عجزه وامتناع مطلوبه عليه ما تضاف به جزعه وحزنه

خروا آلة كرمية أو جوهرا نفيسا أو اختذوا مركوبا فارها أو ما أشبه هذه وأما أوساط الناس فإم مىت أد
  .الشياء التمسها منه من ال ميكنه رده عنها فإن حجزه عنها وخبل عليه ا فقد عرض نفسه ونعمته للبوار
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  .وإن مسح ا حلقه من الغم واجلزع ما كان مستغنيا عنه

أشباهها مما تبعد عنها اآلفات يف أنفسها فليس تبعد عنها وأما األحجار املتنافس فيها من اليواقيت و
اآلفات اخلارجة عنها من السرقة ووجوه احليل فيها وإذا أدخرها امللك قل انتفاعه ا عند حاجته إليها 

  .ورمبا عدم اإلنتفاع ا دفعة

ظم امللوك خطرا وقد شاهدنا أع. ذلك أنه إذا اضطر إليها مل تنفعه يف عاجل أمره وحاضر ضرورة امللك
يف عصرنا ملا احتاج إليها بعد فناء أموال ونفاد ما يف خزائنه وقالعه مل جيد مثنها وال قريبا من مثنها عند 

أحد ومل يتحصل منها غال على الفضيحة يف حاجته إىل رعيته يف بعض قيمتها وهو ال يقدر على قليل وال 
. ين والتجار والسوقة يتعجبون منها وال يقدرون عليهاكثري من أمثاا وهي مبذولة مبتذلة يف أيدي الدال

  .ومن قدر منهم على مثن شيء منها مل يتجاسر عليها خوفا من تتبعه بعد ذلك وظهور أمرة وإنتزاعها منه

أما التجار املوسومون ذه الصناعة فرمبا اتفق هلم زمان صالح . فهذه حال هذه الذخائر عند امللوك
من يف السرب وحينئذ تكون بضاعتهم شبيهة بالكاسدة ألا ال تنفق إال على وسكون من الرؤساء وأ

امللوك الودعني الذين ال حيزمنهم شيء من نوائب الدهر وقد استمر م اخلفض وفضلت أمواهلم عن 
  .اخلزائن والقالع فحينئذ يغترون بالزمان فيقعون يف مثل هذه اخلدائع مث تؤول عاقبتهم إىل ما حذرنا منه

  أسباب الغضب

    

فهذه أسباب الغضب واألمراض احلادثة منها ومن عرف العدالة وختلق ا كما قدمناه فيما تقدم سهل 
وأعين . ولذلك ال ينبغي أن نسميه بأمساء املديح. عليه عالج هذا املرض ألنه جورو خروج عن اإلعتدال

ضعه رجزلية وشدة شكيمة ويذهبون بذلك أن قوما يسمون هذا النوع من اجلور أعين الغضب يف غري مو
فإن صاحب هذا اخللق الذي . به مذهب الشجاعة اليت هي باحلقيقة اسم للمدح وشتان ما بني املذهبني

ذممناه تصدر عنه أفعال رديئة كثرية جيور فيها على نفسه مث على إخوانه مثعلى األقرب فاألقرب من 
ليهم سوط عذاب وال يقيلهم عثرة وال يرحم هلم عربة معامليه حىت ينتهي إىل عبيده وإىل حرمه فيكون ع

وإن كانوا برآء من الذنوب غري جمترمني وال مكتسبني سواء بل يتجرم عليهم ويهيج من أدىن سبب جيد 
به طريقا إليهم حىت يبسط لسانه ويده وهم ال ميتنعون منه وال يتجاسرون على رده عن أنفسهم بل 

رفوها إستكفافا لشره وتسكينا لغضبه وهو مع ذلك مستمر على طريقته يذعنون له ويقرون بذنوب مل يقت
ال يكف يدا وال لسانا ورمبا جتاوز يف هذه املعاملة الناس إىل البهائم اليت ال تعقل وإىل األواين اليت ال 

فإن صاحب هذااخللق الردىء رمبا قام إىل احلمار والربذون أو إىل احلمار والعصفور فيتناوهلا . حتس
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  .الضرر واملكروه ورمبا عض القفل إذا تعسر عليه وكسر اآلنية اليت ال جيد فيها طاعة ألمرهب

وهذا النوع من رداءة اخللق مشهور يف كثري من اجلهال يستعملونه يف الثوب والزجاج واحلديد وسائر 
لى القلم إذا مل جير اآلالت، أماامللوك من هذه الطائفة فإم يغضبون على اهلواء إذا هب خمالفا هلواهم وع

وكان بعض من تقدم عهده من امللوك يغضب على البحر إذا . على رضاهم فيسبون ذاك ويكسرون هذا
وكان بعض . تأخرت سفينة فيه الضطرابه وحركة األمواج حىت يهدهه بطرح اجلبال فيه وطمه ا

نه كان يتأذى به إذا نام وذلك أ. السفهاء يف عصرنا بغضب على القمر ويسبه ويهجوه بشعر له مشهور
  .فيه

فكيف ميدح بالرجولية والشدة . وهذه األفعال كلها قبيحة وبعضها مع قبحه مضحك يهزأ بصاحبه
وشرف النفس وعزا وهي باملذمة والفضيحة أوىل منها باملديح؟ وأي حظ هلا يف العزة والشدة وحنن 

نها يف األصحاء وجند الصبيان أسرع غضبا جندها يف النساء أكثر منها يف الرجال ويف املرضى أقوى م
  .وضجرا من الرجال

فإن الشره إذا تعذر عليه ما يشتهيه غضب وشجر على من . والشيوخ أكثر من الشبان وجند رذيلة الشره
والبخيل إذا فقد شيئا من ماله . يهىء طعامه وشرابه من نسائه وأوالده وخدمه وسائر من يالبس أمره

وهؤالء الطبقة ال . قائه وخمالطيه وتوجهت مته إىل أهل الثقة من خدمه ومواليهتسرع بالغضب على أصد
  .حيصلون من أخالقهم إال على فقد الصديق وعدم النصيح وعلى الذم السريع واللوم الوجيع

وهذه حال ال تتم معها غبطة وال سرور وصاحبها أبدا حمزون كئيب متنغص بعيشه متربم بأموره وهي 
  .رومحال الشقي احمل

أما الشجاع العزيز النفس فهوالذي يقهر حبلمه غضبه ويتمكن من التمييز والنظر فيما يدهم وال يستفزه 
وكيف يصفح . ما يرد عليه من احملركات لغضبه حىت يتورى وينظر كيف ينتقم ممن وعلى أي قدر

به وينتقصه فقال حكي عن اإلسكندر أنه منى إليه عن بعض أصحابه أنه يعي. ويغضي عمن ويف أي ذنب
  .له بعض أصحابه لو أدبته أيهاامللك بعقوبة تنهكه ا

فقال له وكيف يكون ااكه بعد عقوبيت إياه يف ثليب وطلب معايب ألنه حيئنذ أبسط لسانا وأعذر عند 
  .الناس

فح عنه، وأتى يوما ببعض أعدائه من املتغلبني اخلارجني عليه وكان قد عاث يف أطرافه بالده عيثا كثريا فص
  .فقال له اإلسكندر ولكن مل أكن أنا أنت فلست بقاتله. لو كنت أنا أنت لقتلته: فقال له بعض جلسائه

    

فقد ذكر معظم أسباب الغضب ودللنا على معاجلتها وحسمها وهو النوع األعظم من أمراض النفس وإذا 
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العالج قريب الزوال ال مادة له تقدم اإلنسان يف حسم سببه مل خيش متكنه منه، وكان ما يعرض له سهل 
وجتد الروية موضعا إلجالة النظر والفكر يف فضيلة احللم وإستعمال . تلهبه ومتده وألسباب يسعره ويوقده

والذي يتلو معاجلة هذا من أمراض النفس معاجلة اجلنب . املكافأة إن كان صوابا أوالتغافل إن كان حزما
كانت األضداد يعرف بعضها من بعض وقد عرفنا الطرف الذي وملا . الذي هو الطرف اآلخر من صحتها

حددناه حبركة للنفس عنيفة قوية حيدث منها غليان دم القلب شهوة لإلنتقام فقد عرفنا إذا مقابله أعين 
الطرف اآلخر الذي هو سكون للنفس عندما جيب أن تتحرك فيه وبطالن شهوة اإلنتقام وهذا هو سبب 

  .اجلنب واخلور

  الخورالجبن و

وتتبعهما إهانة النفس وسوء العيش وطمع طبقات األنذال وغريهم من األهل واألوالد واملعاملني وقلة 
الثبات والصرب يف املواطن اليت جيب فيها الثبات ومها أيضا سبب الكسل وحمبة الراحة اللذين مها سببا كل 

والدخول حتت كل فضيحة يف . رذيلة ومن لواحقهما اإلستحذاء لكل أحد والرضى بكل رذيلة وضيم
النفس واألهل واملال ومساع كل قبيحة فاحشة من الشتم والقذف وإحتمال كل ظلم من كل معامل وقلة 

وذلك بأن توقظ النفس اليت .وعالج هذه األسباب واللواحق يكون بأضدادها. األنفة مما يأنف منه الناس
 من القوة الغضبية رأسا حىت جتلب إليه من مكان فإن اإلنسان ال خيلو. مترض هذا املرض باهلز والتحريك

آخر ولكنها تكون ناقصة عن الواجب فهي مبرتلة النار اخلامدة اليت فيها بقية لقبول الترويح والنفخ فهي 
وقد حكي عن بعض . تتحرك ال حمالة إذا حركت مبا يالئمها وتبعث ما يف طبيعتها من التوقد والتلهب

 مواطن اخلوف فيقف فيها وحيمل نفسه على املخاطرات العظيمة بالتعرض هلا املتفلسفني أنه كان يتعمد
ويركب البحر عند اضطرابه وهيجانه ليعود نفسه الثبات يف املخاوف وحيرك منها القوة اليت تسكن عند 
احلاجة إىل حركتها وخيرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه وال يكره ملثل صاحب هذا املرض بعض املراء 

 للمالحاة وخصومة من يأمن غائلته حىت يقرب من الفضيلة اليت هي وسط بني الرذيلتني أعين والتعرض
الشجاعة اليت هي صحة النفس املطلوبة فإذا وجدها وأحس ا من نفسه كف ووقف ومل يتجاوزها 

  .حذرا من الوقوع يف اجلانب اآلخر الذي علمناك عالجه

  الخوف وأسبابه وعالجه

شديد غري موضعه من أمراض النفس وكان متصال ذه القوة وجب أن نذكره ونذكر وملا كان اخلوف ال
إن اخلوف يعرض من توقع مكروه وانتظار حمذور والتوقع واإلنتظار إمنا يكونان : أسبابه وعالجه فنقول
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  .للحوادث يف الزمان املستقبل

ورمباكانت ممكنة، واألمور وهذه احلوادث رمبا كانت عظيمة ورمبا كانت يسرية ورمبا كانت ضرورية 
  .املمكنة رمبا كنا حنن أسباا ورمبا كان غرينا سببها ومجيع هذه األقسام ال ينبغي للعاقل أن خياف منها

أما األمور املمكنة فهي باجلملة مترددة بني أن تكون وبني أن ال تكون وال جيب أن يصمم على أا تكون 
مل ا وهي مل تقع بعد ولعلها ال تقع وقد أحسن الشاعر يف فيستشعر اخلوف منها ويتعجل مكروه التأ

  : قوله

  من الروع أفرج أكثر الروع باطله  زوةك نرى بللفؤاد أن ت وقل

. فهذه حال ما كان منها عن سبب خارج وقد أعلمناك أا ليست من الواجبات اليت ال بد من وقوعها

وإمنا حيسن العيش وتطيب احلياة . وما كان كذلك فاخلوف من مكروهه جيب أن يكون على قدر حدوثة
كان سببه سوء بالظن اجلميل واألمل القوي وترك الفكر يف كل ما ميكن أن ال يقع من املكاره وأما ما 

اختيارنا وجنايتنا على أنفسنا فينبغي أن حنترز منه بترك الذنوب واجلنايات اليت خناف عواقبها وال نقدم 
  .على أمر ال تؤمن غائلته فإن هذا فعل من نسى أن املمكن هو الذي جيوز أن يكون وجيوز أن ال يكون

    

خيفى وال يظهر أو ال خيفى فيظهر إال أنه يتجاوز وذلك أنه إذا أتى ذنبا أو جىن جناية قدر يف نفسه أنه 
وكأنه جيعل طبيعة املمكن واجبا كما أن صاحب القسم األول جيعل أيضا . عنه أوال تكون له غائلة

املمكن واجبا إال أن هذا يأمن اجلانب احملذور خاصة وأعين ذا أن املمكن ملا كان متوسطا بني اجلانب 
.  كالشيء الذي له جهتان إحدامها تلي الواجب واألخرى تلي املمتنعالواجب واجلانب املمتنع صار

وموضع ج . ونقطة ب هي اجلانب املمتنع. ومثال ذلك خط ا ج ب فنقطة ا هي اجلانب الواجب
فإذا صار .  جهة"ب"وله إىل نقطة .  جهة"1"فله إىل نقطة . هواملمكن وبعده من اجلانبني بعد واحد

مكن عنه وحصل إما يف جانب الواجب وأما يف جانب املمتنع وليس يصح ما مستقبله ماضيا بطل إسم امل
دام ممكنا أن حيسب ال من من هذا اجلانب وال من ذاك اجلانب بل يعتقد فيه طبيعته اخلاصة به وهو أنه 

وأما األمور . وهلذا قال احلكيم وجوه األمور املمكنة يف أعقاا. ميكن أن يصري إىل ههنا أو إىل هناك
الضرورية كاهلرم وتوابعه فعالج اخلوف منه أن نعلم أن اإلنسان إذا حب طول احلياة فقد أحب ال حمالة 

ومع اهلرم حيدث نقصان احلرارة الغريزية والرطوبة األصلية التابعة . اهلرم واستشعره إستشعار ما ال بد منه
تبع ذلك قلة احلركة وبطالن وي. هلا وغلبة ضديهما من الربد واليبس وضعف األعضاء األصلية كلها

النشاط وضعف آالت اهلضم وسقوط آالت الطحن ونقصان القوى املدبرة للحيا، أعين القوة اجلاذبة 
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وليست األمراض واآلالم شيأ غري . والقوة املمسكة واهلاضمة والدافعة وسائر ما يتبعها من مواد احليابة
 واملستشعر هلذه األشياء امللتزم لشرائطها يف مبدأ كونه هذه األشيأ مث يتبع ذلك موت األحياء وفقد األعزاء

  .ال خياف منها بل ينتظرها ويرجوها ويدعي له ا ويرغب إىل اهللا فيها

فهذه مجلة الكالم على اخلوف املطلق وملا كان أعظم ما يلحق اإلنسان منه هو خوف املوت وكان هذا 
  : اوف وجب أن نبدأ بالكالم فيه فنقولاخلوف عاما وهو مع عمومه أشد وأبلغ من مجيع املخ

  عالج الخوف من الموت

إن اخلوف من املوت ليس يعرض إال ملن ال يدري ما املوت على احلقيقة أوال يعلم إىل أين تصري نفسه أو 
ألنه يظن أن بدنه إذا احنل وبطل تركيبه فقد احنلت ذاته وبطلت نفسه بطالن عدم ودثور وأن العامل 

أو ألنه يظن أن . عادسيبقى موجود أو ليس هو مبوجود فيه كما يظنه من جيهل بقاء النفس وكيفية امل
للموت أملا عظيما غري أمل ألمراض اليت رمبا تقدمته وأدت إليه وكانت سبب حلوله أو ألنه يعتقد عقوبة 

أو ألنه يأسف على ما خيلفه . أو ألنه متحري ال يدري على أي شيء يقدم بعد املوت. حتل به بعد املوت
أما من جهل املوت وال يدري ماهو على . قة هلامن املال واملقتنيات وهذه كلها ظنون باطلة ال حقي

احلقيقة فإنا نبني له أن املوت ليس بشيء أكثر من ترك النفس استعمال آالا وهي األعضاء اليت يسمى 
وأن النفس جوهر غري جسامين وليست عرضا وإا غري . جمموعها بدنا كما يترك الصانع إستعمال آالته

اج فيه إىل علوم تتقدمه وهو مربهن مشروح على اإلستقصاء يف موضعه قابلة للفساد وهذا البيان حيت
من تطلع إليه ونشط للوقوف عليه مل يبعد مرامه ومن قع مبا ذكرته يف صدر هذا الكتاب . اخلاص به

وسكنت نفسه إليه علم أن ذلك اجلوهر مفارق جلوهر البدن مباين له كل املبانية بذاته وخواصه وأفعاله 
 فارق البدن كما قلنا وعلى الشريطة اليت شرطنا ا البقاء الذي خيصه ونقى من كدر الطبيعة وآثاره فإذا

  .وسعد السعادة التامة وال سبيل إىل فنائه وعدمه

فإن اجلوهر ال يفىن من حيث هو جوهر وال تبطل ذاته وإمنا تبطل األعراض والنسب واإلضافات اليت بينه 
وهر فال شد له ولك شيء يفسد فإمنا فساده من ضده وقد ميكنك أن فأما اجل. وبني األجسام بأضدادها

  .تقف على ذلك بسهولة من أوائل املنطق قبل أن تصل إىل براهينه

    

وإن أنت تأملت اجلوهر اجلسماين الذي أخس من ذلك اجلوهر الكرمي واستقرت حاله وجدته غري فإن 
فأما . ض فتبطل خواصه شيئا فشيئا منه وأعراضهوالمتالش من حيث هو جوهر إمنا يستحيل بعضه إىل بع

مثال ذلك املاء فإنه يستحيل خبارا وهواء وكذلك . اجلوهر نفسه فهو باق ال سبيل إىل عدمه وبطالنه
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اهلواء يستحيل ماء ونارا فتبطل عن جلوهر أعراضه وخواصه وأما اجلوهر من حيث هو جوهر فإنه ال 
فأما اجلوهر الروحاين الذي ال يقبل . ين القابل لإلستحالة والتغريسبيل إىل عدمه هذا يف اجلوهر اجلسما

وأما . اإلستحالة وال التغري يف ذاته وإمنا يقبل كماالته ومتامات صورة فكيف يتوهم فيه العدم والتالشي
من خياف املوت ألنه ال يعلم إىل أين تصري نفسه أو ألنه يظن أن بدنه إذا احنل وبطل تركيبه فقد احنلت 
ذاته وبطلت نفسه وجهل بقاء النفس وكيفية املعاد فليس خياف املوت على احلقيقة وإمنا جيهل ما ينبغي 

وهذا اجلهل هو الذي محل احلكماء على طلب . فاجلهل إذا هو املخوف إذ هو سبب اخلوف. أن يعلمه
نصب والسهر ورأوا أن العلم والتعب به وتركوا ألجله اللذات اجلسمانية وراحات البدن وأختاروا عليه ال

وأن التعب احلقيقي هو تعب اجلهل ألنه مرض مزمن . الراحة اليت تكون من اجلهل هي الراحة احلقيقية
وملا تيقن احلكماء ذلك وأستبصروا فيه وهجموا . للنفس والربء منه خالص هلا وراحة سرمدية ولذة أبدية

أمور الدنيا كلها واستحقروا مجيع ما يستعظمه على حقيقته ووصلوا إىل الروح والراحة منه هانت عليهم 
اجلمهور من املال والثروة واللذات احلسية واملطالب اليت تؤدي غليها إذ كانت قليلة الثبات والبقاء سريعة 

واقتصروا منها على املقدار الضروري . عظيمة الغموم إذ فقدت. الزوال والفناء كثرية اهلموم إذا وجدت
 فضول العيش الذي فيه ما ذكرت من العيوب وما مل أذكره وألا مع ذلك بال اية يف احلياة وتسلوا عن

ذلك أن اإلنسان إذا بلغ منها إىل غاية تاقت نفسه إىل غاية أخرى منغري وقوف على حد وال إنتهاء إىل 
 وهذا هو املوت ال ما خياف منه واحلرص عليه هو احلرص على الزائل والشغل به هو الشغل. األمد

  .ولذلك جزم احلكماء بأن املوت موتان موت إرادي وموت طبيعي. بالباطل

وكذلك احلياة حياتان حياة إرادية وحياة طبيعية وعنوا باملوت اإلرادي إماتة الشهوات وترك التعرض هلا 
  .وباملوت الطبيعي مفارقة النفس البدن

وباحلياة الطبيعية .  املآكل واملشارب والشهواتوعنوا باحلياة اإلرادية ما يسعى له اإلنسان حلياته الدنيا من
ولذلك وصى أفالطون طالب . بقاء النفس السرمدي مبا تستفيده من العلوم احلقيقية وتربأ به من اجلهل

على أن من خاف املوت الطبيعي لإلنسان فقد خاف ما . احلكمة بأن قال له مت باإلرادة حتي بالطبيعة
فاملوت متامه وكما له . ملوت هو متام حد اإلنسان ألنه حي ناطق ميتذلك أن هذا ا. ينبغي أن يرجوه

. ومن علم أن كل شيء هو مركب من حد وحده مركب من جنسه وفصوله. وبه يصري إىل أفقه األعلى

وأن جنس اإلنسان هو احلي وفصاله الناطق واملايت علم أنه سينحل إىل جنسه وفصوله ألن مركب ال 
فمن أجهل ممن خياف متام ذاته ومن أسوء حاال ممن يظن أن فناءه حبياته . كب منهحمالة منحل إىل ما تر

  .ونقصانه بتمامه

فإذا الواجب على العاقل أن . ذلك أن الناقص إذا خاف أن يتم فقد دل من نفسه على غاية اجلهل
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لي رباطه يستوحش من النقصان ويأنس بالتمام ويطلب كل ما يتممه ويكمله ويشرفه ويعلى مرتلته وخي
من الوجه الذي يأمن به الوقوع يف األسر ال من الوجه الذي يشدو وثاقه ويزيده تركيبا وتعقيدا ويثق بأن 
اجلوهر الشريف اإلهلي إذا ختلص من اجلوهر الكثيف اجلسماين خالص بقاء وصفو الخالص مزاج وكدر 

خالط األرواح الطيبة من أشكاله فقد سعد وعاد إىل ملكوته وقرب من بارئه وفاز جبوار رب العاملني و
وأشباهه وجنا من أضداده وأغياره، ومن ههنا يعلم أن من فارقت نفسه بدنه وهي مشتاقة إليه مشفقة عليه 
خائفة من فراقه فهي يف غاية الشقاء والبعد من ذاا وجوهرها سالكة إىل أبعد جهاا من مستقرها طالبة 

لموت أملا عظيما غري أمل األمراض اليت رمبا اتفق أن تتقدم املوت أما من ظن أن ل. قرار ما ال قرار له
  .وتؤدي إليه فعالجه أن يبني له أن هذا ظن كاذب ألن األمل إمنا يكون للحي واحلي هو القابل أثر النفس

    

 أمل وأما اجلسم الذي ليس فيهأثر النفس فإنه ال يأمل وال حيس فإذا املوت الذي هو مفارقة النفس البدن ال
  .له ألن البدن إمنا كان يأمل وحيس بأثر النفس فيه فإذا صار جسما ال أثر فيه للنفس فال حس له وال أمل

فقد تبني أن املوت حال للبدن غري حمسوس عنده وال مؤمل ألنه فراق ما به كان حيس ويتأمل فأما من 
يس خياف املوت بل خياف العقاب فينبغي أن نبني له أنه ل. خاف املوت ألجل العقاب الذي يوعد به بعد

ومن اعترف بشيء باق منه بعد البدن وهو ال حمالة . والعقاب إمنا يكون على شيء باق بعد البدن الدائر
معترف بذنوب له وأفعال سيئة يستحق عليها العقاب ومع ذلك هو معترف حباكم عدل يعاقب على 

  . املوتالسيئات ال على احلسنات فهو إذا خائف من ذنوبه ال من

  .ومن خاف عقوبة على ذنب فالواجب عليه أن حيذر ذلك الذنب وجيتنبه

وقد بينا فيما تقدم أن األفعال الرديئة اليت تسمى ذنوبا إمنا تصدر عن هيئات رديئة واهلئيات هي للنفس 
ة فإذا اخلائف من املوت على هذه الطريق. وهي الرذائل اليت أحصيناها وعرفناك أضدادها من الفضائل

ومن هذه اجلهة جاهل مبا ينبغي أن خياف منه وخائف مبا ال أثر له وال خوف منه وعالج اجلهل هو العلم 
فإذا احلكمة هي اليت ختلصنا من هذه اآلالم والظنون الكاذبة اليت هي نتائج اجلهاالت واهللا املوفق ملا فيه 

د املوت ألن هذه حال اجلاهل الذي اخلري، وكذلك نقول ملن خاف املوت ألنه ال يدري على ما يقدم بع
  .خياف جبهله فعالجه أن يتعلم ليعلم ويشتاق

وذلك ان من أثبت لنفسه حاال بعد املوت مث مل يعلم ما هي تلك احلال فقد أقر باجلهل وعالج اجلهل 
ومن علم فقد وثق ومن وثق فقد عرف سبيل السعادة فهو يسلكها ال حمالة ومن سلك طريقا . العلم

وهذه الثقة اليت تكون بالعلم هي اليقني وهي . ا إىل غرض صحيح أفضى إليه بال شك وال مريةمستقيم
حال املستبصر يف دينه املستمسك حبكمته وقد عرفناك مرتبته ومقامه فيما سلف من القول، اما من زعم 
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 يفوته من أنه ليس خياف املوت وإمنا حيزن على ما خيلف من أهله وولده وماله ونشبه ويأسف على ما
  .مالذ الدنيا وشهواا

    

فينبغي أن نبني له أن احلزن تعجل أمل ومكروه على ما ال جيدي احلزن إليه بطائل وسنذكر عالج احلزن يف 
باب مفرد له خاص ألنا يف هذا الباب إمنا نذكر عالج اخلوف وقد أتينا منه على ما فيه مقتنع وكفاية إال 

أن اإلنسان من مجلة األمور الكائنة وقد تبني يف اآلراء الفلسفية أن كل : أنا نزيده بيانا ووضوحا فنقول
ومن أحب أن ال يكون فقد أحب . كائن فاسد ال حمالة فمن أحب أن ال يفسد فقد أحب أن ال يكون

فساد ذاته فكأنه حيب أن يفسد وحيب أن ال يفسد وحيب أن يكون وحيب أن ال يكون وهذا حمال ال 
 وأيضا فإنه لو مل ميت أسالفنا وآباؤنا مل ينته الوجود إلينا ولو جاز أن يبقى اإلنسان لبقي .خيطر ببال عاقل

. من تقدمنا ولو بقي من تقدمنا من الناس على ما هم عليه من التناسل ومل ميوتوا ملا وسعتهم األرض

اآلن وليكن من هب أن رجال واحدا ممن كان منذ أربعمائة سنة هو موجود . وأنت تتبني ذلك مما أقول
مت . مشاهري الناس حىت ميكن أن حيصل أوالده موجودين معروفني كعلي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه مثال

كم يكون مقدار من جيتمع . ولد له اوالد وألوالده أوالد وبقوا كذلك يتناسلون وال ميوت منهم أحد
بقيتهم اآلن مع ما قدر فيهم من منهم يف وقتنا فإنك جتدهم أكثر من عشرة آالف ألف رجل وذلك أن 

املوت والقتل الذريع أكثر من مائة ألف نسمة يف مجيع األرض وأحسب ملن كان يف ذلك العصر من 
الناس على بسيد األرض مثل هذا احلساب فإم إذا تضاعفوا هذا التضاعف مل تضبطهم كثرة ومل حتصهم 

ن األرض حينئذ ال تسعهم قياما فكيف قعودا مث امسح بسيط األرض فإنه حمدود معروف لتعلم أ. عددا
أومنصرفني وال يبقى موضع عمارة يفضل عنهم وال مكان رزاعة وال مسري ألحد وال حركة فضال عن 

فهذه حال . غريها وهذه مدة يسرية من الزمان فكيف إذا امتد الزمان وتضاعف الناس على هذه النسبة
ت ويظن أن ذلك ممكن أو مطموع فيه من اجلهل والغباوة فإذا من يتمىن احلياة األبدية للبدن ويكره املو

احلكمة البالغة والعدل املبسوط بالتدبري اإلهلي هو الصواب الذي ال معدل عنه وال حميص منه وهو غاية 
واخلائف منه هو اخلائف من عدل . اجلود الذي ليس وراءه غاية أخرى لطالب مستزيدا وراغب مستفيد

فقد ظهر ظهورا حسيا أن املوت ليس بردىء كما . و اخلائف من وجوده وعطائهالباري وحكمته بل ه
وقد ظهر أيضا فيما . يظنه مجهو الناس وإمنا الردىء هو اخلوف منه وأن الذي خياف هو اجلاهل به وبذاته

اد تقدم من قولنا أن حقيقة املوت هي مفارقة النفس البدن وهذه املفارقة ليست فسادا للنفس وإمنا هي فس
وأما جوهر النفس الذي هو ذات اإلنسان ولبه وخالصته فهو باق وليس جبسم فيلزم فيه ما لزم . املتركب

بل ال يلزمه شيء من أعراض األجسام أي ال يتزاحف يف املكان إلستغنائه . يف األجسام مما أوردناه قبيل



ابن مسكويه-ذيب األخالق  105  

ستفاد باحلواس واألجسام كماال فإذا عن املكان وال حيرص على البقاء الزماين الستغنائه عن الزمان وإمنا ا
  .كمل ا مث خلص منها صار إىل عامله الشريف القريب إىل بارئه ومنشئه تعاىل وتقدس

وهذا الكمال الذي يستفيده يف هذا العامل احلسي قد بيناه وعرفناك الطريق إليه مبا سلف من القول يف هذا 
 الذي هو الشقاسء األقصى له وبينا مع ذلك مراتب الباب وأنه السعادة القصوى لإلنسان وأعلمناك ضده

السعادة ومنازل األبرار ودرجام من رضوان اهللا وجنته اليت هي دار القرار كما بينا لك أضدادها من 
سخطه ودركام من النار اليت هي اهلاوية بال قرار نسأل اهللا حسن املعونة على ما يقربنا منه ويبعدنا من 

  . رؤوف رحيمسخطه إنه جواد كرمي

  عالج الحزن

    

وسببه احلرص على القنيات اجلسمانية والشره إىل . احلزن أمل نفساين يعرض لفقد حمبوب أو فوت مطلوب
وإمنا حيزن وجيزع على فقد حمبوباته وفوت . الشهوات البدنية واحلسرة على ما يفقده أو يفوته منها

يا جيوز أن يبقى ويثبت عنده أو أن مجيع ما يطلبه من مطلوباته من يظن أن ما حيصل له من حمبوبات الدن
مفقوداا ال بد أن حيصل له ويصري يف ملكه فإذا انصف نفسه وعلم أن مجيع ما يف عامل الكون والفساد 

غري ثابت وال باق وإمنا الثابت الباقي هو ما يكون يف عامل العقل مل يطمع يف احملال ومل يطلبه وإذا مل 
زن لفقده ما يهواه وال لفوت ما يتمناه يف هذا العامل وصرف سعيه إىل املطلوبات الضافية يطمع فيه مل حي

واقتصر مته على طلب احملبوبات الباقية وأعرض عما ليس يف طبعه أن يثبت ويبقى وإذا حصل له منه 
جلوع والعرى شيء بادر إىل وضعه يف موضعه وأخذ منه مقدار احلاجة إىل دفع اآلالم اليت أحصيناها من ا

والضرورات اليت تشبهها وترك اإلدخار واإلستكثار والتماس املباهات واإلفتخار ومل حيدث نفسه 
فإن من فعل ذلك أمن فلم جيزع وفرح . وإذا فارقته مل يأسف عليها ومل يبال ا. باملكاثرة ا والتمين هلا

نفسه ذا العالج مل يزل يف جزع دائم ومن مل يقبل هذه الوصية وملا يعاجل . فلم حيزن وسعد فلم يشق
  .وحزن غري منتقص

وذلك أنه ال يعدم يف كل حال فوت مطلوب أو فقد حمبوب وهذا الزم لعاملنا هذا ألنه عامل الكون 
ومن طمع من الكائن الفاسد أن ال يكون وال يفسد فقد طمع يف احملال مل يزل خائبا واخلائب . والفساد

ومن استشعر بالعادة اجلميلة ورضى بكل ما جيده وال حيزن لشيء يفقده مل . أبدا حمزون واحملزون شقي
فإن ظن ظان أن هذا اإلستشعار ال يتم له أو ال ينتفع به فلينظر إىل استشعارات . يزل مسرورا سعيدا

فإنه سريى رؤية بينة ظاهرة فرح . الناس يف مطالبهم ومعايشهم وإختالفهم فيها حبسب قوة اإلسشعار
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وليتصفح ذلك . وسرور أصحاب احلرف املختلفة مبذاهبهم على تباينها. يشني مبعايشهم على تفاوااملتع
يف طبقة طبقة من طبقات الدمهاء فإنه ال خيفى عليه فرح التاجر بتجارته واجلندي بشجاعته واملقامر 

 تلك احلالة حىت بقماره والشاطر بشطارته واملخنث بتخنثه حىت يظن كل واحد منهم أن املغبون من عدم
وليس ذلك إال لقوة إستشعار كل طائفة حبسن مذهبها . فقد جتها وانون من غيب عنها فحرم لذا

وإذا لزم طالب الفضيلة مذهبه وقوى إستشعاره وحسن رأيه وطالت عادته . ولزومها إياه بالعادة الطويلة
م وكان أحظاهم بالنعيم املقيم ألنه حمق كان أوىل بالسرور ومن هذه الطبقات الذين خيبطون يف جهاال

وهو ويل اهللا . وهو سعيد وهم أشقياء. مث هو صحيح وهم مرضى. وهو متيقن وهم ظانون. وهم مبطلون
 وقال "أَالَ إنَّ أَوِلياَء اهللا ال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ"عزوجل وهم أعداؤه وقد قال اهللا عز منقائل 

مما يدلك داللة واضحة أن احلزن شيء جيلبه اإلنسان ويضعه وضعا .  األحزانالكندي يف كتاب دفع
وليس هو من األشياء الطبيعية أن من فقد ملكا أو طلب أمرا فلم جيده فلحقه حزن مث نظر يف حزنه ذلك 

نظرا حكيما وعرف أن أسباب حزنه هي أسباب غري ضرورية وان كثريا من الناس ليس هلم ذلكامللك 
  .حمزونني بل فرحون مغبوطون علم علما ال ريب فيه أن احلزن ليس بضروري وال طبيعيوهم غري 

فقد . وأن من حزن من الناس وجلب لنفسه هذا العارض فهو الحمالة سيسلو ويعود إىل حاله الطبيعي
حالة شاهدنا قوما فقدوت من األوالد واألعزة واألصدقاء ما إشتد حزم عليه مث مل يلبثوا أن يعودا إىل 

  .املسرة والضحك والغبطة ويصريون إىل حال من مل حيزن قط

ولذلك نشاهد من يفقد املال والضياع ومجيع ما يقتنيه اإلنسان مما يعز عليه وحيزنه فإنه ال حمالة يتسلى 
علم أن ليس . فالعاقل إذا نظر إىل أحوال الناس يف احلزن وأسبابه. ويزول حزنه ويعاود أنسه وإغتباطه

وأن احلزن هو . ن بينهم مبصيبة غريبة وال يتميز عنهم مبحنة بديعة وأن غايته من مصيبته السلوةخيتص م
مرض عارض جيري جمرى سائر الرداآت فلم يضع لنفسه عارضا رديئا ومل يكتسب مرضا وضيعا أعين 

يتمتع ائم مث وينبغي أن نتذكر ما قدمنا ذكره من حال من حييا بتحية على أن يشمها و. جمتلبا غري طبيعي
يردها ليشمها غريه ويتمتع ا سواه فأطمعته نفسه فيها وظن أا موهوبة له هبة أبدية فلما أخذت منه 

  .حزن وأسف وغضب فإن هذه حال من عدم عقله وطمع فيما ال مطمع فيه

    

  .وهذه حالة احلسود ألنه حيب أن يسيد باخلريات من غري مشاركة الناس

لذلك قالت احلكماء من أحب أن ينال الشر أعدائه فهو حمب . ض وأشنع الشرورواحلسد أقبح األمرا
وأسوأ من هذا حاال من أحب . وشر من هذا من أحب الشر ملن ليس له بعدو. للشر وحمب الشر شرير
  .أن ال ينال أصدقاءه خري
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ما يتناوله ومن أحب أن حيرم صديقه اخلري فقد أحب له الشر وجيب له من هذه الرداآت احلزن على 
الناس من اخلريات من قنياتنا وما ملكناه أو مما مل نقتنه ومل منلكه ألن اجلميع مشترك للناس وهي ودائع اهللا 

وال سيئة علينا وال عار إذا رددنا الودائع وإمنا . وله أن يرجتع العارية مىت شاء على يد من شاء. عند خلقه
 مع ذلك كفر للنعمة ألن أقل ما جيب من الشكر للمنعم أن وهو. العار والسيئة أن حنزن إذا ارجتعت منا

نرد عليه عاريته عن طيب نفس وتسرع إىل إجابته إذا إستردها وال سيما إذا ترك املعري علينا أفضل ما 
  .أعارنا وأرجتع أخسه

ة لنا هبه قال وأعين باألفضل ما ال تصل إليه يد وال يشركنا فيه أحد أعين النفس والعقل والفضائل املوهوب
ال تسترد وال ترجتع ويقول إن كان ارجتع األقل األخس كما اقتضاه العدل فقد أبقى األكثر األفضل وأنه 

  .لو كان واجبا إن حنزن يف األشياء الضارة املؤملة وأن يقل القنية ما استطاع إذ كان فقدها سببا لألحزان

ألنين ال أقتين ما إذا فقدته حزنت : وقد حكى عن سقراط أنه سئل عن سبب نشاطه وقلة حزنه فقال
وإذ قد ذكرنا أجناس األمراض الغالبة اليت ختص لنفسه الساعي هلا فيما خيلصها من اآلمها وينجيها . عليه

من مهالكها أن يتصفح األمراض اليت حتت هذه األجناس من أنواعها وأشخاصها فيداوي بنفسه منها 
بة إىل اهللا عز وجل بعد ذلك يف التوفيق فإن التوفيق مقرون ويعاجلها مبقابالا من العالجات الراغ

  .باإلجتهاد وليس يتم أحدمها إال باآلخر

هذا آخر املقالة السادسة وهي متام الكتاب واحلمد هللا رب العاملني والصالة على النيب حممد وآله وأصحابه 
  .وحسبنا اهللا ونعم املعني. أمجعني
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