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بسم اهللا الرمحن الرحيم خطبة املؤلف اللهم إين أمحدك على ما أزللت إيل من نعمتك، وعلى ما أزلت عين من 
لوال فضل منك سابق محد احلامد وراءه يقطف، وإن أعنق . أكن أهالً لألوىل، وكنت بالثانية أوىلعلى أين مل . نقمتك

وكرم باسق شكر الشاكر ينوء حتته جبناح مهيض، وإن حلّق فكأنه الصق باحلضيض مث إين . فكأنه مصفود يرسف
ٍء، على صنع ما هجس يف ضمري وأجعل توفيقك معي ردأً وكفى به من رد. أمحدك محداً بعد محٍد عوداً على بدٍء

وبسلطانك . وال اتصل يوما بظٍن وال حدٍس، من تيسري الفيئة اليت بإحسانك املتظاهر جذبت إليها بضبعي. نفٍس
وسهلت تكاليفها املتصعبة، وفككت من . القاهر قسرت عليها طبعي، وبنظرك الصادق خففت علي جمامشها املتعبة

وزهدتين يف احلرص على .  إساري وعتقي، ورقيتين إىل رتبة القناعة وهي الرتبة العلياومننت حبِل. رق التِبعاِت عنقي
وترضيتها بعد الدرة بالِغزاِر، وملا اقترحت عليك األسباب . زخرف الدنيا، وطيبت نفسي بغوارز أخالفها عن الغزار

وتداركتين بلطٍف خفي، فاصطنعتين . عن الدار اليت اقترفت فيها املعصية، عطفت علي يف ذلك عطف حِفي. املقصية
حني شرفتين حبج بيتك . وأعزها وأكرمها عليك، وحليتين بدملَج الفخر وسواره. بالنقل إىل أحب بالدك إليك

وصحابته زمرة . وسيد أحبائك وأصفيائك، حممد وآله عترة اهلدى. وجواره، وأسألك أن تصلي على خامت أنبيائك
وكل ما ألّفته . وبديهيت وروييت، وما خط بناين، وخطر جبناين.  جتعل عقيديت وطوييتالرب والتقى، وأرغب إليك أن

خالصة لك ومن أجلك، مطلوبةً ا نفحات سجِلك وأن تفيض . من أقوايل وكلمي، وأسلة مقويل على سني قلمي
ما أوجبت للجاِر، من حق وأن حتفظ فيها . على هذه املقاالت من الربكة والقبول، ما يهبها مهب اجلنوب والقبول

وأن تنفع ا منشِئها وقابسها، ومقبسها، . ألا وجدت يف حرمك املطهر، وولدت يف حجر بيتك املستر. الذمام
  .وليس ملا سخطته قابل، وال لرحل حططته حامل. إنك موىل كل خري وموليه، وخافض كل شيء ومعليه. ودارسها

 : املقالة األوىل* * * ة كتابه إىل هنا تنتهي خطبة الزخمشري أو مقدم

  الذي خيفض املرء

العلم هو األب، . وال يرفعه ماله وأهله،إذا خفضه فجوره وجهله. ما خيفض املرء عدمه ويتمه، إذا رفعه دينه وعلمه
. فأحرز نفسك يف حرزمها، واشدد يديك بغرزمها. والتقوى هي األم، بل هي إىل اللبان أضم. بل هو للثأي أرأَب

  .قك اهللا نعمة صيبة، وحييك حياة طيبةيس

  : املقالة الثانية

  أصلك يا ابن آدم

تارة باألب واجلد، وأخرى بالدولة . يا ابن آدم أصلك منم صلصال كالفخار، وفيك ما ال يسعك من التيه والفخار
فخفض من . لبكتبصر خليلي مم مركّبك، وإىل م منق. ما أوالك بأن ال تصعر خديك، وال تفتخر جبديك. واجلد
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  .غلوائك، وخل بعض خيالئك

  : املقالة الثالثة

  عمر ينقضي

ما هو إال بياض ارك . ضلة لرأيك الفائل، يف ظلك الزائل. عمر ينقضي مر اإلعصار، وأنت ترجوه مدى األعصار
  .واتبع من ضرب أكباد املطي، بكنف وطي. فتغنمه، وسواد ليلك فال تنمه

  : املقالة الرابعة

  انة وخرتوانةأُسطو

وشخص ال يشعر أجر اإلزار، من . وعطف ميال، وقميص ذيال. قد يف طول األسطوانة، وأنف ملئ من اخلرتوانة
قل يل ويلك، كم . يا أرعن، ومثلك ألعن. وإن من أعظم احلوب، فضل الذيل املسحوب. األجور أم من األوزار
وحتملك . قذف عليك أعباءها وتثقلك فوق ما أثقلتهاوهي عما قليل تلحفك حصباءها، وت. تلحف البطحاء ذيلك

  .أضعاف ما محلتها

  : املقالة اخلامسة

  يا ابن أيب

من اجلار . وحدث عن رجال العشرية وكرام األخالء واجلرية. يا ابن أيب وأمي هات، حديث اآلباء واألمهات
من رفدنا باخلري ورفدناه، وأفادنا و. ومن جاثيناه على الركب، وجاريناه يف كشف الكرب. اجلنب، وماس الطنب

وكفى مبكام واعظاً لو . قد اقتضاهم من أوجدهم أن يفنوا، وخلت عنهم الديار كأن مل يغنوا. احلكمة وأفدناه
  .صودف من يتعظ، وموقظاً عن الغفلة لو وجد من يستيقظ

  : املقالة السادسة

  دعاؤك وعملك

    

فما هذا .  وقد وجد، ودعاؤك ملن هو أخرب منك مبا أردت به مما مل تردعملك للذي علم منه يف عدمهما ال تعلم أنت
إن كنت ممن يأوي إىل السنة دون البدعة، وال يلوي . الرغاء كأنه هدير، وما هذا الصراخ الذي األصم به جدير

فسه وأردت بذلك وجه العليم مبا خطر يف قلب العبد وهجس، اخلبري مبا وسوست به ن. على الرياء والسمعة
إن خري النوق . من هوى نفسك العمل املشهور فالكتم الكتم، ومن شهواما الدعاء املنشور فاخلتم اخلتم. وأوجس
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  .والقسي الكتوم، وخري الكتاب والشراب املختوم

  : املقالة السابعة

  هذا هو التواضع

ى النباهة، واستحب الستر على فآثر اخلمول عل. التوضيع كل التوضيع أن تشرف، والتنكري كل التنكري أن تعرف
وإن ذا الشرف حمسود أو حاسد، وحمقود عليه أو . تعش أجنى من أظفار احملن، وأنأى عن إظمار اإلحن. الوجاهة

  .وتلك تتقلقل حتتها األحشاء، ويفعل اهللا فيها ما يشاء. حاقد

  : املقالة الثامنة

  !!ما أسعدك 

ويف نفاذ الطية . ويف النقاء عن الريبة كمرآة الغريبة. ملاء النمريما أسعدك لو كنت يف سالمة الضمري، كسالسة ا
ومتلطخ باخلبائث، كخرقة . لكنك ذو تكدير، كرجرجة الغدير. ويف أخذ األهبة، كالواقع يف النهبة. كصدر اخلطية

  .وتارك لألستعداد، كالشاك يف املعاد. وذو عجز وتواين، كمكسال الغواين. الطامث

   :املقالة التاسعة

  الشقي املخذول

. من ال يبايل إذا سلمت ثروته، أن تمزق فروته. أال أخربك بالشقي املخذول، ذي املال املصون والعرض املبذول

من خالف تلك السنة، . وأال أخربك بالسعيد املنصور، ذي اجلناب املمطور. وإذا شبعت خزانته، أن جتوع خزانته
ولنفسه إذا جاشت مكانك حتمدي، وإذا طاشت وراءك . ح، ولوازنه أرجحيقول خلازنه أجن. واختذ املال لعرضه جنة

  .تصمدي

  : املقالة العاشرة

  حق املؤاخاة

فإن . واصحبه ما أصحب للحق وأذعن، وحل مع أشياعه وظعن. استمسك حببل مواخيك، ما استمسك بأواخيك
صطرف حببله وإن أعطيت فتعوض من صحبته وإن عوضت الشسع، وا. تنكرت أحناؤه، ورشح بالباطل إناؤه

  .فصاحب الصدق أنفع من الترياق النافع، وقرين السوء أضر من السم الناقع. النسع

  : املقالة احلادية عشرة

  الشهم احلذر
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أال وهو يقظان الذكرى، يستنبط . غريب مسارح النظر، ال يرقد وال يكرى. يعيد مطارح الفكر. الشهم احلذر
وإذا .  العربة من الطرف القصي، فإذا نظرت إىل بنات نعش فاستجلب عربتكويستجلب. العظة من اللمح اخلفي

  .واعلم أن من اجلوائز، أن تروح غداً على اجلنائز. رأيت بين نعش فاستجلب عربتك

  : املقالة الثانية عشر

  املاعون والناعون

. ، وحقنك ماء وجهه أن يهراقإن مثل توسعتك على أخيك وقد أضاق. ال متنع املعون واملاعون، حىت ينعاك الناعون

  .ذاك من ذوائب اخلري والنواصي، وحقيق أن يطول به التواصي. مثل العني الغديقة، يف حر الوديقة

  : املقالة الثالثة عشر

  املستجدي

فلريقع اليسري . ال خيلق الديباجة، مثل التعرض للحاجة. يا أيها املستجدي حسبك، فبئس الكسب كسبك
  .وأقلل يف الناس طمعك، تسدم فضل اهللا معك. ناعة خويصتكخصاصتك، ولتكن الق

  : املقالة الرابعة عشرة

  دع اهلوينا

. فاألمر مما تتوهم أهم واخلطب مما تقدر أطم داٍع للموت صيت، وحي ال حمال له ميت. خل الوىن، ودع اهلوينا

وثواب وكل .  يغادروجماز قادر، وكتاب ال. وعمل حمسوب، وميزان منصوب. وميت منشور، وخلق حمشور
  .راجي، وعقاب وقل الناجي

  : املقالة اخلامسة عشرة

  الدعة والضعة

وكم بني من . لكن أخالقها مرتضعة، بفي من هانت عليه الضعة. الدعة مع الضعة مرة، ال تشره اليها نفس حرة
 والطيب، ولل سواء عليه الغثاثة. ويستحف ألجل الزلف، عبء الكلف. يستلني مع نيل الشرف، مس الشظف

  .يرضيه بطنه إذا شبع، وال يسخطه عرضه إذا سبع. ومن هو عبد مقذه، مهته إصابة مستلذة. وجه العيش والتقطيب

  : املقالة السادسة عشرة

  الكرمي والضيم
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ن والرزين احملتيب جبمالة احللم، ينفر نفرة الوحشي ع. الكرمي إذا رمي على الضيم نبا، والسري مىت سيم اخلسف أىب
. وقلما عرفت األنفة واإلباء، يف غري من شرفت منه اآلباء. إشفاقاً على ظفره أن يقلم، وعلى ظهره أن يكلم. الظلم

  .وال خري فيمن مل يطب له عرق، وذنب الكلب ما به طرق

  : املقالة السابعة عشرة

  الوجه القبيح

    

ويلقطه األرطاب، ويلقمه ما . ويفتح األقفاليفيء على صاحبه األنفال، . الوجه ذو الوقاحة، من وجوه الرقاحة
معتقل ال ينشط . وكل ذي وجه حيي، ذو لسان عيي. وحيسره على قول املنطيق، وييسر فعل ما اليطبق. استطاب

يشبع غريه وهو طيان، ويعطش هو وصاحبه . وال يزال ضيق الذرع، بكيء الضرع. ملقال، وال ينشط من عقال
وأمي اله إن . فلعمري ما النائل الوتح، إال ما ناله الوقح. ، الجل أن يترفه ويترقحولكن ال كان من يتوقح. ريان

وألن تفر عرضك وما يف سقائك جرعة، خري من أن متلك البحر . الرشحة يف اجلبني، أحشن من الشمم يف العرنني
  .وما يف وجهك مزعة

  : املقالة الثامنة عشرة

  عزة النفس واملوت األمحر

ولكن من عرف منهل الذل فعافه، استعذب نقيع العز .  اهلمة، املوت األمحر واخلطوب املدهلمةعزة النفس وبعد
ومن مل يصرب على براثن أُسد اللقاء، مل يصب أطرافاً . ومن مل يصطل حبر اهليجاء، مل يصل إىل برد املغنم. وذعافه
. مل يقيض له يسر ينقذه. ليه عسر يقذهومن مل يقض ع. وحتت علم امللك املطاع، ذكر السيوف واألنطاع. كالعنم

اليوم عزاء يف كُلٍف وكُرٍب، وغداً جزاء بزلٍف . وما احلكمة اإلهلية إال هي، وهي القاعدة اليت أُمر عليها العبد ونهي
  .وقُرٍب

  : املقالة التاسعة عشرة

  اِحلمل واحللم

يترك جزاءه . نيب، ال يلحقه عتاب وال تأنيببل من عدوه إىل حبيبه ج. أمحل الناس ألعبائه، أحلمهم عن أحبائه
قطع اهللا . ذاك الذي مل يعره اهللا قلباً رهيناً باحلقد، وال أودعه إال ضمرياً صحيح العقد. على ذنبه، ويعرك أذاه جبنبه

  .نياط كل قلب بالشر رهني، يزل اخلري عنه زليل احلرب عن الرق الدهني

  : املقالة العشرون
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  املروءة

وال يصلح . ومل أر كالدناءة، أحق بالشناءة. والسخاء سجية، حبسن الذكر حجية. قة، برضا اهللا خليقةاملروءة خلي
وهم يرحيون عليك النعم إذا عزبت، . م يداوى القلب املريض، وجيرب العظم املهيض. لإلخاء، إال أهل السخاء

  .ويزحيون عنك النقم إذا حزبت

  املقالة احلادية والعشرون 

  تين، واقتيناعتين، واب

هلم إىل استشارة عقلك فتبصر، وإىل استخارة ذهنك . ال تنتفع مبا ال تين أن تبتين وتقتين، وتعتين بغرس ما ال جتتين
وعاينت اجلد فشغلك عن دِدك، وأوحشك تفريطك فسقط يف . وقل يل إذا شق بصرك، واشتد حصرك. فتدبر
وهل ينفعك خنيلك الصنوان وغري الصنوان، أم يدفع . دي عليك قُنيانكما يغين حينئٍذ عنك بنيانك، وماذا جي. يدك

  .عنك ما خيرج من طلعها من القنوان

  : املقالة الثانية والعشرون

  الباطل واللَّدد

لوال . إن اهللا تعاىل خلقك ِجداً ال عبثاً، وفطرك إبريزاً ال خبثاً. خل عن يدك الباطل واللدد، واعتنق اجلدوالزم اجلدد
فأرخيت عنانك فيما أنت عنه مزجور، وتوليت . فسك بكسبها اخلبيث خبثتك،وبلطخ عملها السيئ لوثتكأن ن

  .إلقاء بيدك إىل التهلكة، وإضاعة حلظك يف عظيم املهلكة. بركنك عما أنت عليه مأجور

  : املقالة الثالثة والعشرون

  خسوف وفيلسوف

ألنه ال يألو أن يتحمق وأن يغلو ويتعمق، إن اشتهاره احذر من اخلسوف والكسوف، وال تستمع لقول الفيلسوف 
وعند عباد اهللا املكذب، . بقوله الفج طوح به وراء كل فج، مبخت مرجم يدعي أنه منجم، هو عند نفسه املهذّب

  : وبنار اهللا املقالة الرابعة والعشرون

  حنو قلب سليم

. كل دواء فلم ينجع، واحتيل عليه بكل حيلة فلم ينفعدووي ب. من لعمل كالظهر الدبر، ومن لقلب كاجلرح الغرب

ضاقت عن تدبريه فطن . مىت رفوت منه جانباً انتقض عليه آخر، وإذا سددت من فساده منخراً جاش منخر
وما أحق . فيا ويلتا من هذا السقام، ويا غوثنا من هذا الداء العقام. األناسي، وأعضل عالجه على الطيب النطاسي
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  .ت بليلة سليم، كلما تليت إال من أتى اهللا بقلب سليممبثلي أن يبي

وقام بأمر اهللا يف إهانة األشرار وعصب سلمتهم، ويف إعانة األبرارونصب كلمتهم. املنكر فامشأز.  

  : املقالة السابعة والعشرون

  النعامة والزعامة

وأنى يفوز من ديدنه . نه من الفوز بالنعيممل أر أشقى من الزعيم، وال أبعد م. أمحق من النعامة، من افتخر بالزعامة
هالك . ال يفتر من إهراع يف سبل الطغاة، وال يهدأ من إهطاع قبل البغاة. اهلتك باألستار، وهجرياه الفتك باألحرار

  .على آثاره العفاء، وأدركته مبجانيقها الضعفاء. يف اهلوالك، خابط يف الظلم احلوالك

    

إال عبد حر . لعمرك ما رتب رتوب الكعب، يف مثل هذا املوضع الصعب. ت مقاتلأنت ماثل، وألي مكّار أن
ركّاض خيله يف حلبات . أواه من خوف العقاب أواب، تواب إىل بيل الثواب وثّاب. مثَّبت بالقول الثابت. املنابت

  .الطاعة، رواض نفسه على بذل االستطاعة

وار، والناس أطوار،فالبس كل يوم حبسب ما فيه من الطوارق وجالس كل قوم الدنيا أدوار الدنيا أد: املقالة الثالثون
ولن تشايعك الدنيا إىل ما . فلن جتري األيام على أمنيتك، ولن ترتل األقوام على قضيتك. بقدر ما هلم من الطرائق

  .تروم، وإن ساعدتك فمساعدا ال تدوم

  : املقالة الثانية والعشرون

  بلد الوايل الغشوم

. الغشم أدوس من حوافر اخليول، وأحطم من جواحف السيول.  أحدثك عن بلد الشوم، ذلك بلد الوايل الغشومأال

. حيجب أن تصعد كلمات الدعاء، وأن بط بركات السماء. وأعفى من الرياح البوارح، وأضر من السنن اجلوائح

وتوقع أن تسقط فيه الطيور .  املثمر والولدفإياك وبلد اجلور وإن كنت أعز من بيضة البلد، وأحظى أهله باملال
  .النواعق، وتأخذ أهله الرجفة والصواعق

  : املقالة الثالثة والثالثون

  يا عبد الدينار

هيهات ال عتاق إال أن . يا عبد الدينار والدرهم مىت أنت عتيقهما، ويا أسري احلرص والطمع مىت أنت طليقهما
ويا من ترويه . يا من يشبعه القرض، ما هذا احلرص.  تفادي خبريك امللزقتكاتب على دينك املمزق، وال إطالق أو

وإذا لقيت املنون، مل ينفعك مال وال . ستعلم غداً إذا تندمت، أن ليس لك إال ما قدمت. اجلرع، ما هذا اجلزع
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  .لّ هذه السرحةما يصنع بالقناطري املقنطرة، عابر هذه القنطرة، وما يريد من البهجة والفرحة، نازل ظ. بنون

  : املقالة الرابعة والثالثون

  الشرف

وال تدل بشرف . واضمم إىل التالد طريفاً، حىت تكون ما شريفاً. ال تقنع بالشرف التالد، وهو الشرف للوالد
الفرق بني شريف أبيك . إن مجد األب ليس مبجد، إذا كنت يف نفسك غري ذي مجٍد. أبيك، ما مل تدل بشرف فيك

  .ورزق األمس ال يسد اليوم كبداً، ولن يسدها أبداً. ، كالفرق بني فرقي يومك وأمسكونفسك

  : املقالة اخلامسة والثالثون

  هذا العبد العظيم

ال يقرع ظنوبه إىل غري ِقبابه، وال يقعقع إال حلقة بابه . هللا عبد أنفه إىل طاعة اهللا خمزوم، وقوله بالتوكل عليه حمزوم
  .مكمش أذياله مشمر، ماثل ممتثل حيث أُمر ملّا أُمر.  عن عتبته، قرقاً ِمن توجه معتبتهوال يزلُّ ظُفراً

  : املقالة السادسة والثالثون

  ويل ألهل الفخر

يقول الرجل جدي فالن، . على أنه رب مساخر، يعدها الناس مفاخر. كب اهللا على مناخره، من زكّى نفسه مبفاخره
األصيل من رسخ يف . وأبوه عبد لبعض العصاة مسخر، ومن قدمه السلطان فهو املؤخر. نوأنا ممن يقدمه السلطا

  .ثرى الطاعة ِعراقه، واملقدم من أحرز قصب السبق سبقه

  : املقالة السابعة والثالثون

  الرواية عن فالن وفالن

احملتجب يف عرينه، أعز من الرجل فما األسد . إمش يف دينك حتت راية السلطان، وال تقنع بالرواية عن فالن وفالن
ومن تبع يف أصول . وما العرت اجلرباء حتت الشمأَل البليل، أذل من املُقلد عند صاحب الدليل. احملتج على قرينه

وجامع الروايات الكثرية وال حجة عنده، مقِو أوقر ظهره . الدين تقليده، فقد ضيع وراء الباب املرتج إقليده
  . كان للضالل أُم فالتقليد أمه، قلّد اهللا حبالً من مسد من يقصده ويؤمهإن. باحلطب وأغفل زنده

  : املقالة الثامنة والثالثون

  احلق والربهان
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من . اصطحبا غري أبانني. هللا درمها متخاصرين، وال عدمتهما من متناصرين. مل أر فرسي رهان، مثل احلق والربهان
  .ن زلّ عنهما فهو من الذلة أذل، ومن القلة أقلوم. شد يده بغرزمها، فقد اعتز بعزمها

  : املقالة التاسعة والثالثون

  الساهي والالهي

. أبق على نفسك واربع، فهذه أخرى املراحل االربع. أيها الشيخ الشيب ناهيك به ناهياً، فما يل أراك ساهياً الهياً

 املورد الذي ليس ألحد عنه مصدر، وال زيد من وما بعدها إال. ومن بلغ رابعة املراحل، فقد بلغ من احلياة الساحل
وأحقّهم باالستعداد له من شارفه، وأوالهم . هو لعمر اهللا مشرع، مجيع الناس فيه شرع. عمرو بوروده أجدر

  .باإلشفاق له من قارفه

  : املقالة األربعون

  القاضي املرتشي

    

 أتته فسكران ميالً وطرباً، وإن فاتته فثكالن ويالً إن. القاضي تعمل فيه الرشوة، ما مل تعمل يف الشارب النشوة
وأن آكله ممن يسحته اهللا . كأن مل يسمع أن الرشوة من السحت، ووان السحت مأخوذ من السحت. وحرباً 

يقدم نصيبه ونصيب من نصبه، على . مبثالته، ومن مجلة من ينحت اهللا أثالته، أية نار يؤرث، حني يقسم ويورث
  .يسمى القاضي، وهو السم القاضي. والعصبةحقوق ذوي الفرض 

  : املقالة احلادية واألربعون

  الفرائض واجلهاد

وال يلفتنك أن الفرائض هلا الفضل عند التفاضل، وهلا . يف إقامة فرائض اهللا فجاهد، وعلى سنن الرسول فعاهد
. كاً باآلداب، متمسكاً منها باألهدابمتنس. عن أن تكون معتداً بالسنن، معتقداً إا من اجلنن. اخلصل يوم التناضل

ومن اقتحمت عينه األدب . فكل موقر مبجل، وإن كان األغر دونه احملجل. متمادياً يف أخذها، متفادياً عن نبذها
  .ومن مل يوقر السنة ومل جيلها، مل يعرف قدر الفريضة وال حملها. وحقره، مل تكن السنة عنده موقرة

   :املقالة الثانية واألربعون

  العلماء و أنواعهم

املتواصني . رضي اهللا عن العلماء اخلاشني من اهللا وحسابه، املاشني على سبيل حممد صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه
يف . باحلق قلّما حييصون عن فجه الرحب إىل ثنيات املضايق، وال حييدون عن جه اللّحب إىل بنيات الطرائق
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مجعوا إىل الدين احلنيفي العلم . طلني، ويف أيديهم سمر عواتر يف نغر املعطلنيأفواههم بيض بواتر علىرقاب املب
م معادن العلم. احلنفي، وإىل العلم احلنفي احللم األحنفيقار، . فنفوسهم رواسي احللم، وقلوهللا بالدها من جبال و

أولئك العلماء حق العلماء، . ة والفرضلعمرك ما عمار ساحة األرض، إال عماهلا بالسن. حباث معادا يرجع بأوقار
  .فال تسمهم إال باحلملة والرواة، وادعهم زوامل الكتاب والدواة. وسائرهم كالغثاء يطفو على املاء

  : املقالة الثالثة واألربعون

  علماء السوء

إذا مل يرعوا شروطها ليتهم . ما لعلماء السوء مجعوا عزائم الشرع ودونوها، مث رخصوا فيها ألمراء السوء وهونوها
ليقمروا املال وييسروا، . وإذا مل يسمعوها كما هي مل يسمعوها، إمنا حفظوا وعلّقوا وصفقوا وحلقوا. مل يعوها

إذا أنشبوا أظفارهم يف نشب فمن خيلّص، وإن قالوا ال نفعل أو يزاد كذا فمن ينقص، . ويفقروا األيتام ويوسروا
وأقالم كأا أزالم وفتوى، يعمل ا اجلاهل . وأكمام واسعة، فيها أصالل السعة. الةدراريع ختالة، ملئها ذراريح قت

حيث مل يطلبوا بالدين الدنيا، ومل يثريوا . فإن وازنت بني هؤالء والشرط، وجدت الشرط أبعد من الشطط. فيتوى
  .الفتنة بالفتيا

  : املقالة الرابعة واألربعون

  اتقاء الكبائر

ورضت نفسك مع الرائضني، على أن ال ختوض . ئر اليت نصت، وجتنبت العظائم اليت قُصتهب أنك اتقيت الكبا
ولعلك ممزق . فما قولك يف هنات توجد منك وأنت ذاهل، ويف هفوات تصدر عنك وأنت غافل. مع اخلائضني

صد عن التصدي هلا ي. فمثلك مثل الريبال، يف حماماته عن األشبال. الشلو مأكول، وإىل املؤاخذة باقترافها موكول
وهي بأوصاله مطيفة، . مث يصبح أبو الشبل، والنمل إىل ابنه كاحلبل. البطل احلميس، بل يرد عن مرابضها اخلميس

  .فما أغىن عنه ذياده، حىت متّ للنمل كياده. كأمنا كسته قطيفة

  : املقالة اخلامسة واألربعون

  حزناً على التفريط

وأسفاً على . وبات يتململ على دفّيه، حزناً على ما فرط فيه من التحفظ. من مل حيفظ ما بني فكيه، ظلّ يقلب كفيه
. من ال يخرس هلجته. مل يكن الفؤاد حمزوناً، وقلما حيرس مهجته. ما فرط منه من التلفظ، ولو كان اللسان خمزوناً

  .نة قميناإال من كان بكل أما. ولن جتد على السر أميناً

  : املقالة السادسة واألربعون
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  أمر اهللا للروح األمني

إذا دعا املتقي ألخيه بظهر الغيب، عن نصوع القلب ونصوح . أمر اهللا الروح األمني، أن يضج مع املالئكة بآمني
وذلك ألن املعين . على أن األخوة يف اهللا يستوي فيها احملضر واملغيب، وال خيتلف يف مراعاا البعيد والقريب. اجليب

وهو القصد ا إىل وجه اهللا الكرمي، . فيها واحد وإن اختلفت بصاحبها األحوال، وتصرف به احللّ والترحال
  .واإلعراض عن كل عرض لئيم

  : املقالة السابعة واألربعون

  احلازم

    

وكيف يكون . ن اهلزلوذو الرأي اجلزل، من ليس يف شيء م. احلازم من مل يزل على جده، مل يزل عنه إىل ضده
رب . وكفاك أن املزح مقلوب احلزم، كما أن احلزم مقلوب املزح. حازماً من هو مازح، هيهات البون بينهما نازح

فإن كان حراً زرعت الغمر يف سويدائه، وإن كان . كلمة غمستك يف الذنوب، وأفرغت على أخيك ملء الذنوب
وحيك يا تلعابة، لو علمت ما يف . مزاحة، وعليك يف أن تقوهلا مزاحةوتقول إا . عبداً نزعت املهابة من أحشائه

أسرك أن داعبت الرجل فضحك، ومل تشعر أنه بذلك . ألطعت يف اطراحها نهاتك، وملا غرغرت ا هلاتك. الدعابة
 وذلك ما ليس به خفاء، أنه من صفات. حيث أعلم لو فطنت إلعالمه، أنك الشيخ املضحوك من كالمه. فضحك

  .السخفاء

  : املقالة الثامنة واألربعون

  بني اجلد والتشمري

والسعي . وترك اهلوادة واإلدهان، والضبط البليغ مع اإلتقان. اجلد يف األمور والتشمري، وإنضاج الرأي والتخمري
من كان . حلبة ال يبلغ مداها، إال ابن إحداها. املنكمش عند استكفاء املهم، واخلطو الوساع دون استدفاع امللم

  .يتجلّد على عالته والبليد يتعلل، وخيوض أحشاء احلوادث والنكد يتسلل. سديد الشيمة، شديد الشكيمة

  : املقالة التاسعة واألربعون

  االضطراب يف النهار

على ذلك طوى بيضه وسوده، حىت أقلحت . من الناس من هو مضطرب النهار يف املعاش، منبطح الليل على الفراش
. حياة طويلة وال طائل، وجان مطلوب بطوائل.  ذلك مهّه وسدمه ليس إال، إن حدث بغريه قال كال.السنون عوده
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  .فيا ويله وعوله، إذا رأى املطلع وهوله

  : املقالة اخلمسون

  !بالد اهللا، خلق اهللا

ووحده، فذكر اهللا تعاىل . قام عند مطلع سهيل، قبل أن يتقوض خباء الليل. هللا بالد عبد مكي، ذي منتسب زكي
واعتنق املستجار وامللتزم، وتيمن باملقام . وصلى على النيب وسلم، وطاف بالبيت احلرام واستسلم. وأثىن عليه وجمده

فصف قدميه يف ميني احلجر، إىل أن طلع . وأتى احلطيم فدعا حتت امليزاب، مث تنحى فأقبل على األحزاب. وزمزم
  .مستطري الفجر

  : املقالة احلادية واخلمسون

  دعاء ودمعة

وال تثق . فال يزدهينك كل داع دامع العني، وال تغتر إذا مسعت بسرى القني. رب دعاء ودمعة من أجل رياء ومسعة
فاستعذ . واعلم أن أكثر األمور مموه، ظاهره مجيل وباطنه مشوه. فالدين خال عن ثقاته، وأين من يتقي اهللا حق تقاته

  .يا كل يوم إىل وراءباهللا من شر ما أنت راٍء، فإن الدن

  : املقالة الثانية واخلمسون

  أيها امللك

واخليول اليت خلفك وأمامك جتف، وأحشاء من . أيها امللك ال يغرنك األعالم املنصورة، واألعناق إليك مصورة
س وال تن. وأنك مستقل بكبريها، مستقٍل لكثريها. واألوامر املطاعة، واألمور املستطاعة. حولك من خوفك ترجتف

وأن أقل ما يلزمك أن ابه كما . أن فوقك أمرياً عظيماً أمرك هذا إليه أُمري، وآمراً ناهياً أمرك ويك لديه نهي وأُمري
وأن يصدك عن بعض كربك كربياؤه، وتعلم . يهابك أدىن عبداك، وأن ال ينفك معفرين خضوعاً لعزة سلطانه خداك

  .أن ال مشيئة لك واألمر كله ما يشاؤه

  : قالة الثالثة واخلمسونامل

  الثقة بالطبيب

فإن مرضت فابدأ بصربك، وثن . ثقتك بقول الطبيب مرض أشد من مرضك، وأبعد لك يف االنتهاء إىل غرضك
فارفع يديك إىل من يداويك، وال يداويك . فإن استعز بك الوصب، واستفزك النصب. بالشكر على حلوك ومرك

ما الطبيب إال تابع جتربته، وبائع ما يف . حني له واخلشوع، ليس يوحنا وخبتيشوعوإمنا يشفيك الت. إال من يدويك
فأكثرهم إما عبد الطبيعة، وإما عابد . فدع األطباء، غري األلباء. ورمبا أدبرت بك تدابريه، وعقرتك عقاقريه. أجربته
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  .البيعة

  : املقالة الرابعة واخلمسون

  ِملْ عن القسوط

ودع الغلو والتقصري، إىل القصد، وقدر تقدير داود . قساط، وعليك من األمور باألوساطمل عن القسوط مع األ
وادع نفسك النقرى، . فمن أوالها الطاقة كلها، أوشك أن ميلها. وتكلف من الطاعة، ما دون االستطاعة. يف السرد

من اجلمام، فذلك سبب التمام وال تنس حظها . فألن تترك فيها بقية، خري من أن جتدها بطية. ال ترجع القهقري
  .والسالم

  : املقالة اخلامسة واخلمسون

  املطيق واملنطيق

    

وقد جيوز على الصراط من هو مفحم، . رب مطيق يود غداً لو مل يكن مبطيق، ومنطيق يقول ليتين كنت غري منطيق
فال تغبطن اخلطيب . حبان وائلوما يدريك لعل باقالً وائل، ويسحب على وجهه س. واملفوه يف كبة النار مقحم

وال الشاعر املفلق يف قصائده، فقد مسعت ما جاء يف . املشقق فلعل تشقيق احلطب، كان خرياً له من تشقيق اخلطب
  .اللسان وحصائده

  : املقالة السادسة واخلمسون

  !!اجلنون فنون، والفنون جنون

وما .  أداتك، وحظك الذي تستوي عليه عباداتكوحسبك فن فذ هو يف أداء طاعتك. اجلنون فنون، والفنون جنون
وإن فناً من العلم أنت به جاهل، خري من علم . وإليه القلب نازع، إال أنه وازع. عداه حبسنه رائق، لوال أنه عائق

  .وكأين من فن يغنم كل يفء، وليس هو من اآلخرة يف شيء. أنت عن العمل به ذاهل

  : املقالة السابعة واخلمسون

  الشخص الصنمهذا هو 

. وثغر مرتل، وخصر مبتل. وبياض جمرد، وخد مورد. إن قيل هل لك يف شخص كالصنم، ذي بنان رخص كالغنم

ويف بنات السكة احلمر، والسكة . ويف أعضاٍد ال تلني، من بنني وأبناء بنني. وطرف فيه كحل، وصوت فيه صحل
قلت مبلء فيك أشد اهلل، وللت . احق األياطلويف األرحبيات العياطل، والالحقيات اللو. من أمهات التمر

أو . وإن عرض عليك وجه من وجوه اخلري فمعرض، أو باب من أبواب الرب فممرض. كاملسنت إىل الغيث املنهل



الزخمشري-أطواق الذهب يف املواعظ واخلطب  16  

فإن جرى حديثها طاب . ذُكرت آيات اهللا فعنود نفور، بين على هوى الدنيا طبعك، وغرس على استحباا نبعك
وأما حديث اآلخرة فغث مسعك ميجه، وكأن يف صدرك منه سناناً . ك الباعث احلثيثلك احلديث، وانبعث من

  .يزجه

  : املقالة الثامنة واخلمسون

  موسر ومعسر

ذاك كز . إذا التقيا فجندلتان تصطكان، وجديلتان من الضرائر حتتكان. موسر يشح بالنوال، ومعسر يلج يف السؤال
له دق بالوجنتني، دق . وهذا ملح ملحف، محف مجحف. يح أفعوانشحيح غري معوان، له يف وجه الصعلوك فح

  .وإن منع أخذ باملخانيق، ورمى باانيق. إن منح تبشش وتطلق، وتبصبص ومتلق. القصار بامليجنتني

  : املقالة التاسعة واخلمسون

  املعاش واملعاد

وال من ألف املالعب، كمن . كمن ارتاد املناجعفليس من اعتاد املضاجع، . دبر املعاش واملعاد، يا زير سلمى وسعاد
والعاجز متقاعد متقاعس، عما جيب فيه التيقظ . الكيس متجلد متصلب، فيما جيدي عليه متقلب. كلف املتاعب

وال تبغ يف متصرفاتك إال طيب احلياة . ونصيبك من داريك فأحرز. فكس يا كسالن يف أمريك وال تعجز. متناعس
  .والقرب من النجاة

  : ملقالة الستونا

  ابن آدم الرتق العجول

وأن نزوه . وأن عجله، مما أخر أجله. حيسب نزقة، هو الذي رزقه. ابن آدم نزق عجول، ال يزال يرتو وحيول
طار يف الشعاف . إن قيل توقف يا رجل، وتوقّر ياعِجل. وأن جوالنه وتردده، جيمعان متبدده. وطيشه، يطيبان عيشه
وأكثر األخالق خلق، منها . وليس مبفطوم عن شيمة، مفطور عليها يف املشيمة. عاب متوغالًمتوقالً، وغار يف الش

  .الوقار والرتق

  : املقالة احلادية والستون

  وكفى به من حسيب

. وال تقل أيان، أالقي الديان. ما كان يف ذمتك من فرض فاقضه، وما كان لك من خصم على وجه األرض فأرضه

وحسبك . واهللا واهللا اخلصم األلد، وله احملال األشد.  فمحاسب به وكفى به من حسيب.فإنك مالقيه عما قريب
. وبعصيانك إياه رصماً فال تضمم إليه وصوماً، وهب أنك تقول ريب األكرم. بربك خصيماً، فال تزدد عليه خصوماً



الزخمشري-أطواق الذهب يف املواعظ واخلطب  17  

  .فما تقول فيمن هو من اللؤم أألم

  : املقالة الثانية والستون

  اتق اهللا

وألف يف يساره وعسرته، من عرف خبالفه من . مرأً رئم أبويه ورحم، واتقى اهللا الذي يناشد به والرحمرحم اهللا ا
أو يشق عليه ويشق له العصا، إىل أن . مل حيمله ذلك على أن يطوي عنه كشحاً، أو يضرب عن تعهده صفحاً. أسرته

واحلُر من حيامي على ذوي القرىب، . فة العسريةأال إن اُأللفة مع العشرية، من الكل. يترك الرمي من ورائه باحلصى
  .وليس كذلك إال فرع نبعة معدية ، وذو نفس مستهدية مهدية. وال يتحاماهم األملس للجرىب

  : املقالة الثالثة والستون

  منهل العدل الصايف

    

قال، ومن قرحية منهل العدل أصفى من املرآة بعد الص. ما شرب رنقاً بعد صاف، كمدفوع إىل جور بعد إنصاف
املنصف يبغض حق أخيه . ومن الوعد املمزوج باملطال, ومورد اجلور أكدر من هناء الطال. البليغ الصائب يف املقال

  .فيولّيه، واجلائر مشغوف به فال خيلّيه

  : املقالة الرابعة والستون

  ملاذا أنت صعب املراس؟

مايل أراك صعب املراس، جامح . ابه قشيبشبت وعرامك ما وخط عارضيه مشيب، وشخت وغرامك رداء شب
الشيخوخة تكسب أهلها مستاً، وأنت ما . كأن وافد املشيب مل خيطمك، وكأن ارتقاء السن مل حيطمك. الراس

ولكن حمياك مل يتعلم احلياء، ومل يتهج من . لو علمت أي وفٍد حل بفودك، لتربقعت حياًء من وفدك. أكسبك إال أمتاً
إن مححم الباطل فأمسع . تثب إىل الشر كما تثب الظباء، وتلهث إىل اللهو كما يلهث الظماء. لياءحروفه احلاء وال ا

محلت نفسك على الرياضيات وهي ريضة، ومن حيتلب اللباء من اللبؤة . من مسع، وإن مههم احلق فكأنك بال مسع
  .املغيضة

  : املقالة اخلامسة والستون

  العلم واجلهل

الصعب ما أعقبك الفجعات، والتعب ما جر . أصعب، والتقى تعب والفجور منه أتعب العلم صعب واجلهل منه 
وشيك التفصي والثناء اجلميل يف عاجله، . مع املتقي عدة كفالء بتوهني خطبه، ووين صعبه. عليك التبعات
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طوىب ملن . تبطنألنه ممن نظر يف احلقائق وتفطن، واستشف ضمائر األمور واس. والنجاة والثواب اجلزيل يف آجله
  .أصغى إىل داعي احلق وأصاخ، ومل يسد عن استماع دعوته الصماخ

  : املقالة السادسة والستون

  اخلري املتقي

ال يصطفي إال الفاقع من األلوان، وال . وكل خري متقي، متخري منتقي. كل آخذ باالحتباط، غري ناكب عن الصراط
. وإن هذا لريديين، وإن ذاك مما جيرح ديين. أن أرعى حول احلمىيقول إن أول العمى، . يصطلي النار ذات الدخان

  .كاجلايف السالك، يف الطريق الشائك. وإنه وإنه، فال يزال خيشى الظنة

  : املقالة السابعة والستون

  أيها الغريب

ملة كيف ال يسود حال البعيد عن أقربيه، وال تبيض . أحلك الغراب وهو أسود غربيب، أحلك أم حالك يا غريب
ال يعد يف أهل الفطن، من . وما أصبح مغترب، إال وخده ترب. ما غلب غريب، فنصره عريب. املفارق ألمه وأبيه

جازعاً بلداً إىل بلد، نازعاً إىل مال . بعد عن األهل والوطن، ورضي لنفسه أن تترامى به األسفار، وتتقاذف به القفار
. والسفر اغتنام، إال أنه اغتمام.  إن الغربة دربة، لوال أا كربةبلى. ليقال إنه جوالة مدرب، جوابة جمرب. وولد

هو املسافر املسعود، العز بناصيته . ولكن املسافر املهاجر إىل اهللا غازياً يف سبيله، أو حاجاً لبيته زائراً لقرب رسوله
  .معقود

  املقالة الثامنة والستون 

  خري اللسان وخري الكالم

فحدث إن حدثت بأفضل من الصمت، وزين حديثك بالوقار وحسن .  الكالم املوزونخري اللسان املخزون، وخري
إن الطيش يف . وأرسل حدسك لكلماتك يف اتساق أنابيب السمهري، وال تقرع يف إرساهلا ظنابيب املهري. السمت

  .وما دخل الرفق شيئاً إال زانه، وما زان املتكلم إال الرزانة. الكالم، يترجم عن خفة األحالم

  : املقالة التاسعة والستون

  أيها الشيخ املنتفخ

واحذر . إذا ركبت مهرياً أو شهرياً، فال تتخذ قول حامت ظهرياً. أيها الشيخ املوطأ العقب، املنتفخ بالكنية واللقب
  .فال تذر العقاب واعلم أن من مساوي الرجال. العقاب

  : املقالة السبعون



الزخمشري-أطواق الذهب يف املواعظ واخلطب  19  

  مساوئ احلرص

وهو واهللا داعية الدنو من املطمع الدين، كما أن . اص، ويقرض األعراض كاملقراضاحلرص ما حيرص أدم احلر
متاسك القانع يريك الترب يف حليت املترب، والك احلريص يريك املترب يف . القناعة سبب السمو إىل املطلع السين

لعرض من احلرص إن نقاء ا. فإذا صبا إىل احلرص الصابون، فاغتسل عنه باحلرض والصابون. طمري الترب
  .والطمع، هو النقاء من كل دنس وطبع

  : املقالة احلادية والسبعون

  الكيس والعاجز

ومن قعد به التضجيع معتالً . الكيس كل الكيس والعاجز كل العاجز، من هتف به داعي العقل فلباه بالسعي الناجز
  .باهلوى احلاجز

  : املقالة الثانية والسبعون

  دنيا خمادعة

  .واملوت ال ينجو منه األعصم والصدع، فخذ إن شئت وإن شئت فدع. ، والناس بدعالدنيا خدع

  : املقالة الثالثة والسبعون

  !املرء بأكربيه

    

وإن أعز ما بني ديف . وما يغين عنه أصغراه، إذا خانه أكرباه. ما املرء بأصغريه قلبه ولسانه، املرء بأكربيه عمله وإميانه
  .فكّي قُس معشار لسنهإياس بعض زكنه، وما بني 

  : املقالة الرابعة والسبعون

  الربد املذال

يا هذا سو خدك وأجفانك، فلعل . وما هذا اخلد األصعر، والطرف األصور. أيها العبد املذال، ما هذا الربد املذال
  .القصار يدق أكفانك

  : املقالة اخلامسة والسبعون

  !الكلمة تقول
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سالح يقول حلامله ضعين، ورب إن أسلة اللسان تنفذ ما ال تنفذ األسل، وتأخذ .  كلمة تقول لصاحبها دعينرب
فإياك وفلتات الكلم، إال املتدبر . وأمي اهللا إن سفج مصون املاء، أشد من سفك حمقون الدماء. ماال تأخذ القنا العسل

  .منها بفيم ومل

  : املقالة السابعة والسبعون

  العامل العامل

ومن ال مطمر له مل يستو بناؤه، ومن ال رشاء له مل يرتو . لباين، والعمل للعامل كالرشاء للساينالعلم للعامل كاملطمر ل
  .فمن أراد أن يكون الكامل، فليكن العامل العامل. ظماؤه

  : املقالة الثامنة والسبعون

  التفقه والتفكه

وحيكم أشرعكم خترجاً وأبرعكم، . فمن مث زلّ عنكم التوفيق، وطال عليكم الطريق. ِبتم تفقهون، فظلتم تفكهون
  .أحسنكم حترجاً وأورعكم

  : املقالة التاسعة والسبعون

  التصلب يف دين اهللا

ونكس هلم رؤس . تصلب يف دين اهللا رجال فجهز من كلمام جنود جمندة، وجرد من ألسنتهم سيوف مهندة
وفرستهم . ، وبالت عليهم الثعالبوأدهن آخرون فضريت م األكالب. الصيد، وخفض هلم أجنحة الصناديد

  .األنياب واألظافر، وداستهم األخفاف واحلوافر

  : املقالة الثمانون

  زينة الكواكب

متفكراً يف قدرة مقدرها، متدبراً يف حكمة . إمأل عينيك من زينة هذه الكواكب، وأحلهما يف مجلة هذه العجائب
  .النظرقبل أن يسافر بك القدر، وحيال بينك وبني . مدبرها

  : املقالة احلادية والثمانون

  العيشة الراضية



الزخمشري-أطواق الذهب يف املواعظ واخلطب  21  

وإمنا يسعد وال . هيهات ما هاهنا هينء، وليس مع املضي أمر مضيء. من لك بالعيشة الراضية، مع احلياة املاضية
  .يشقى، طالب ما ال ينفذ ويبقى

  : املقالة الثانية والثمانون

  حالوة العفة

فإن ما زاد هاجم بك على الشبهات، ورمبا ابتالك بصغار . كتفاء بالغفةأشعر قلبك حالوة العفة، واضره على اال
  .وال خري اليوم يف الرخاء والرغد، ملن ترتل به الشدة ضحوة الغد. الترهات

  : املقالة الثالثة والثمانون

  !عندما يأيت املوت

يغدون على الدنيا حراصاً، كالسباع تغدو . هليتهم إذ مل يأمروا باملعروف مل ينتكبوه، وإذ مل ينهوا عن املنكر مل يرتكبو
ملن أتاه بريد املوت باإلشخاص، قبل أن يفتح ناظريه على هؤالء . الغيث حيثما ساروا، واحليف كيفما داروا. مخاصاً

  .األشخاص

  : املقالة الرابعة والثمانون

  أيها املغرور

مثلك ال يرضى به أحد، فهل به .  كله كدرويا غدر، غديرك. ويا شقي، ال صدر نقي. يا مغرور، ال عمل مربور
  .األحد الصمد

  : املقالة اخلامسة والثمانون

  الغفلة

ليت . وكأين زلّت بك القدم، مث مل تقرع السن من الندم. كم أدلت الغفلة من الفطنة، وأطلت االصطالء بنار الفتنة
  .شعري مىت تنتبه من رقدتك، ومىت تنتعش من صرعتك

  : ثمانوناملقالة السادسة وال

  رب علوم ال تنفع
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فأهالً مبن استخلص . وليس ألهلها منها إال كد القرائح، وكدح اجلوارح. رب علوم ال تنفع، وأعمال ال ترفع
  .العلوم الدينية، وأخلص األعمال بالنية

  : املقالة السابعة والثمانون

  موصوف ومنعوت

ومنعوت باحللم الراسي والعلم الراسخ، وهو . اويرب موصوف باملكارم واملساعي، وهو معروف باملكاره واملس
  .حسبك ذا الشطط، مسترتالً للسخط. منهما على أميال وفراسخ

  : املقالة الثامنة والثمانون

  أجداد وأبناء

ومقيل أنت . عما قليل أنباء، ففيم احلرص على ظل قالص. األجداد أبلتهم األجداث، واآلباء أكلتهم اآلباد واألبناء
  . شاخصعنه غداً

  : املقالة التاسعة والثمانون

  حق الثناء

فاستفرغ يف . وال أعلى من رب العرش وأسىن، وال أحسن من أمسائه احلسىن. أال إن حق الثناء، ملن له حق السناء
  .متجيده طوقك، واجتهد أن ال يكون ممجد فوقك

  : املقالة التسعون

  قصر األجل

    

فجفوا عن . د ما أقفل السهو قلوب القوم، وخاط عيوم كرى النومش. قصر أجل، وطول أمل، وتقصري يف عمل
  .النظر واالعتبار، وزلوا عن األبصار واالستبصار

  : املقالة احلادية والتسعون

  دنيا األكباد اجلرحى
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على أن . تفجعاً للمصبوب من فراقك، فوق رؤوس عشاقك. يا دنيا كم لك من أكباد جرحى، ومن أجفان قرحى
  . حتصى، وشكايام عدد احلصىنكاياتك ال

  : املقالة الثانية والتسعون

  هذه الدار الغادرة

. وال تنخ ذه العقوة، إن كنت ختاف الشقوة. فاهرب منها واعلم، أن اهلرب منها أسلم. هذه الدار، بسكاا غدار

  .وال تطمع يف خريها، فإن اخلري يف غريها

  : املقالة الثالثة والتسعون

  رزق مبسوط

وما أُيت هذا من . ورجل حيسو املاء القراح، وآخر درت له اللقاح.  مبسوط ومقدر، وشرب صاف ومكدررزق
ما هذا إال قضاء من بيده امللكوت، ومشيئة من إليه الكتاب . عجز ووهن، وما أيت ذاك من فضل وذكاء وذهن

  .املوقوت

  : املقالة الرابعة والتسعون

  احلالل واحلرام

كم من آكل محل رضيع، أُعد له . وملا طاب ونزر، خري مما خبث وغزر.  واحلرام غريز صيبيقطر احلالل الطيب،
  .وشارب كأس رحيق، بشر بعذاب احلريق. طعام من ضريع

  : املقالة اخلامسة والتسعون

  صديق

فإن كنت صديق نفسك، فلم أخطأها نصحك، ومل . صديقك من ينصح لك وحلميمك، وينضح عنك وعن حرميك
هذا لعمري ظلم منك . بلى نصحك هلا أن متتعها باملالعب، ونضحك عنها أن متنعها املتاعب. ها نصحكختطّا

  .وعدوان، ونصح كنصح أمة بين عدوان

  : املقالة السادسة والتسعون

  وحار الدليل
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  .وما يدريك على م تقدم، أتثبت أم تزل بك القدم. وطال السبيل، وحار الدليل. خف الزاد، وجف املزاد

  : املقالة السابعة والتسعون

  " !جداً"نصيحة زخمشرية 

وأكمل من ذلك أن تعيش . فإن اجتمع احلصن واجلمال، فذاك هو الكمال. ال ختطب املرأة حلسنها، ولكن حلصنها
  .حصوراً، وإن عمرت عصوراً

  : املقالة الثامنة والتسعون

  !يا مجود العني

تعشش أُم الردى وتبيض، . معك الذوائب، وقد شابت منك الذوائبأين أد. يا مجود العني، كأنك بغراب البني
  .لك يبق إال احلمل على اآللة احلدباء، والطرح حتت الرمل واحلصباء. حيث تطلع الشعرات البيض

  : املقالة التاسعة والتسعون

  يا أهل النجاة

فيا . اثيق، وأخلصوا دينهم بعد التصديقالذين أوفوا اهللا باملو. ما أهل النجاة واخلالص، إال أهل الوفاء واإلخالص
  .من هو يوماً فيوماً أغدر، وحاله ساعة فساعة أكدر. ليت شعري من أين يرجو، أنه ممن ينجو

  : املقالة املائة

  !كيف رضيت بالقذى؟

فكيف رضيت . وإال رميت مبجاجته، ورمبا أحنيت على زجاجته. مل ترض لشرابك إال أن يروق، وأن يصفى ويصفق
  .ك بالقذى، واملؤمن ال يرضى لدينه بذالدين

    متت حبمد اهللا املقاالت املائة وباهللا التوفيق 
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