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 الفيخس 

 الفالسفة الغخبيػف 

 الرفحة الفالسفة الذخقيػف  التدمدل الرفحة سفة الغخبيػف الفال التدمدل

 35 بػذا 1 7 سقخاط 1

 40 كػنفػشيػس 2 11 افالشػف  2

 44 زرادشت 3 14 ارسصػ 3

 45 كخيذشا 4 17 فيثاغػرس 4

  ماركػس اوريميػس 5
 أنصػنيشػس أوغدصذ

 47 الو تده أو الو تدي أو الوتدو 5 22

 51 شيفا 6 25 السمصي  شاليذ 6

    26 أبكتاتػس 7

    27 سيشيظ لػكيذ انايػس 8

ماركػس تػليػس سيدخو  9
 شيذخوف 

29    

    33 أو ىيخاقميتػس ىخقميصذ 10

    34 ابيقػر 11

 اإلمبخاشػر غايػس  12
 يػليػس ؾيرخ

35    
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 عمي والفالسفة 

عمى يجي اإلماـ عمي بغ أبي شالب )ع( تفجخت أنيار العمع، وفاضت يشابيع البالغة، واندابت بحػر 
 )ص(. الحكسة، حتى مؤلت الخافقيغ بأقػالو العصخة، فيػ فيمدػؼ اإلسالـ، وباب مجيشة عمع الشبي األكـخ

في ىحا الكتيب حاولت أف أقارف بيغ أقػالو وأقػاؿ الفالسفة الحيغ سبقػه بسئات الدشيغ، والكثيخ مشيا   
 متذابية، واألخخى قخيبة مغ السعشى، وتذتخؾ في البعج اإلنداني واألخالقي والػججاني.

 ٕ٘السػافق  ٕٗٗٔمغ رجب  ٖٔأتذّخؼ أف أقجمو ىجية متػاضعة لسحبيو في يـػ مػلجه )ع( في   
 ـ، سائال السػلى العمي القجيخ أف يتقبل ىحا القميل والحسج هلل رب العالسيغ.ٕٕٔٓفبخايخ 

 دمحم بغ عمي بغ عبجالحديغ المػاتي

 لتشديل الكتيب :

D9%8A%20%D9%88https://www.dropbox.com/.../%D8%B9%D9%84%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/.../%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%88
https://www.dropbox.com/.../%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D9%88
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 الجدء األوؿ 

 دمحم بغ عمي بغ عبجالحديغ المػاتي:  اعجاد

 2021 -سمصشة عساف  

 السقجمة:

شالسا كاف أميخ السؤمشيغ اإلماـ عمي )ع( بػالدتو بالكعبة وبحياتو وأقػالو وفخوسيتو وشجاعتو وحكستو، 
سيغ مغ الدابقيغ والالحقيغ، وحتى اليـػ بعج وقخبو مغ الشبي األكـخ )ص( وشيادتو بالسدجج مثار ججؿ بيغ السدم

قخنًا ما زاؿ الججاؿ محتجمًا، فيشالظ مغ يقجسو ويغالي بحبو وىشالظ مغ يشتقز مشو ويخفس حتى  ٗٔانقزاء 
 ذكخ اسسو! يقػؿ عميو الدالـ عغ ىحا األمخ: "ىمظ في رجالف: محب غاؿ ومبغس قاؿ".

األكـخ )ص(، فمقج كاف التمسيح الشجيب بيغ يجي  عاش اإلماـ أفزل سشػات عسخه وىػ يتبع الشبي
أستاذه، والجشجي السحعغ لقائجه، والسدمع السؤمغ السصيع هلل ولخسػلو، وىحه الرفات بّػأتو أف يشاؿ العمـػ الجسة، 
حيث قاؿ عغ العمـػ التي تمقاىا مغ الشبي )ص(: "عمسشي ألف باب يفتح لي مغ كل باب ألف باب "، وقاؿ عغ 

شبي )ص(: " وقج عمستع مػضعي مغ رسػؿ هللا )صمى هللا عميو وآلو( ما وجج لي كحبة في قػؿ، وال صحبتو لم
 خصمة في فعل، ولقج كشت أتبعو اتباع الفريل أثخ أمو، أرى نػر الػحي والخسالة، وأشع ريح الشبػة ".

تى أصبح حبو ىحه الرحبة واالتباع والعمـػ أسبغت عميو مكانة عطيسة قل مغ ناليا في اإلسالـ ح
جدءًا مغ إيساف السدمع، وبغزو نفاؽ، جاء في صحيح اإلماـ مدمع )رض(: "قاؿ عمي: والحي فمق الحبة، وبخأ 

 الشدسة، إنو لعيج الشبي األمي صمى هللا عميو وسمع إلّي: أف ال يحبشي إال مؤمغ، وال يبغزشي إال مشافق".

(: أف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع قاؿ وجاء في الرحيحيغ والمفظ لرحيح اإلماـ البخاري )رض
يـػ خيبخ: ألعصيغ ىحه الخاية غجا رجال يفتح هللا عمى يجيو، يحب هللا ورسػلو ويحبو هللا ورسػلو، قاؿ: ؼبات 

الشاس يجوكػف ليمتيع أييع يعصاىا، فمسا أصبح الشاس غجوا عمى رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع كميع يخجػ أف 
يغ عمي بغ أبي شالب. فقيل: ىػ يا رسػؿ هللا يذتكي عيشيو، قاؿ: فأرسمػا إليو. فأتي بو ؼبرق يعصاىا، فقاؿ: أ

رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع في عيشيو ودعا لو، فبخأ حتى كأف لع يكغ بو وجع، فأعصاه الخاية، فقاؿ عمي: يا 
بداحتيع، ثع ادعيع إلى اإلسالـ، وأخبخىع رسػؿ هللا، أقاتميع حتى يكػنػا مثمشا؟ فقاؿ: انفح عمى رسمظ حتى تشدؿ 

 بسا يجب عمييع مغ حق هللا ؼيو، ؼوهللا لئغ ييجي هللا بظ رجال واحجا، خيخ لظ مغ أف يكػف لظ حسخ الشعع.

مغ واقع قخاءتي اليػمية في الكتب التي تحسل أقػاؿ اإلماـ مغ نيج البالغة وغيخىا وججت الكثيخ مغ 
فة الحيغ سبقػه بسئات بل بآالؼ الدشػات، وأصحاب الجيانات األخخى، وخاصة لػ أقػالو مذابية ألقػاؿ الفالس
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عمسشا أنو إستذيج قبل أف يذيج حخكة التخجسة مغ المغات السختمفة إلى العخبية والتي بجأت في العرخ األمػي 
ومعارؼ األمع وتػسعت بذكل أكبخ في العرخ العباسي والتي كانت الحؿبة الحىبية لشيل السدمسيغ مغ ثقافات 

 الدابقة.

ىحا ما جعمشي أبحث في أقػاؿ الفالسفة الغخبييغ والذخقييغ ومصابقتيا مع أقػالو )ع(، ؼبعس األقػاؿ 
مذابية إلى حج كبيخ، واألخخى قخيبة، والبعس مشيا بشفذ السعشى تقخيبا، وقج وضعت أقػالو إّما مفخدة أو 

 مجسػعة لكي تالئع أقػاؿ الفالسفة.

، ومكاـر األخالؽ، وشخائف الحكع مسا ال شظ ؼ يو أّف اإلماـ ىػ فيمدػؼ اإلسالـ األوؿ، وما ىحه العمـػ
التي تفجخت مشو ومؤلت الخافقيغ بسكشػنات صجره إاّل لرحبتو لمشبي األعطع )ص( والشيل مغ العمـػ الخبانية، 

 فمحا فإف أقػالو يغمب عمييا األدبّيات الجيشية والسفخدات اإلسالمية.

مغ مقػالتو عميو الدالـ السذابية ألقػاؿ الفالسفة، راجيا مغ هللا العمي  ٖٓ٘غ أيجيكع أكثخ مغ أضع بي
 العطيع أف يتقبل ىحا القميل والحسج هلل رب العالسيغ.

 دمحم بغ عمي بغ عبجالحديغ المػاتي

 سمصشة عساف

 تسييج

ي األكـخ )ص( وأقػاؿ ـ كانت بجايتي في قخاءة أحاديث الشبٖٕٔٓقبل ثساف سشػات وبالتحجيج في سشة 
أىل البيت )ع( بذكل يػمي ، مكشتشي ىحه القخاءة في األقػاؿ السباركة في سبخ أغػار الحكسة واإلبحار في العمـػ 

الخبانية واكتذاؼ الؿيع اإلندانية والسثل العميا، والتعخؼ عغ قخب عمى مكاـر االخالؽ، والتي فاضت مغ الشبي 
 تو السباركة.األعطع )ص( وتخقخقت في صجور عتخ 

وكانت أقػاؿ أميخ السؤمشيغ اإلماـ عمي )ع( وبال شظ األكثخ غدارة واألدؽ بالسعشى والسميئة بالسشصق، والستػىجة 
بالحكسة، وخاصة أنو كاف األقخب إلى الشبي )ص(، والسراحب لو شيمة فتخة حياتو مغ قبل البعثة وبعجىا، قست 

اء الذخقييغ والغخبييغ فػججت تذابيا كبيخا، لحا سأقـػ بشذخىا عمى شكل بسصابقة أقػالو مع أقػاؿ الفالسفة والعمس
 سمدمة في بخامج التػاصل االجتساعي إلى حيغ إعجاد الكتيب بالذكل الالئق لكي يتع تػزيعو مجانًا.

 مقػلة لمفالسفة الحيغ سبقػه بسئات وآالؼ الدشػات وىع: ٖٓٙوفي ىحا السزسار فمقج جسعت أكثخ مغ 
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 الغخبيػف: الفالسفة

 سقخاط -ٔ

 إفالشػف  -ٕ

 أرسصػ -ٖ

 فيثاغػرس -ٗ

 ماركػس أوريميػس -٘

 شاليذ -ٙ

 إبكتيتػس -ٚ

 لػكيػس أنايػس سيشيكا -ٛ

 شيذخوف  -ٜ

 ىخقميصذ -ٓٔ

 إبيقػر -ٔٔ

 يػليػس ؾيرخ -ٕٔ

 الفالسفة الذخقيػف:

 بػذا -ٔ

 كػنفػشيػس -ٕ

 زرادشت -ٖ

 كخيذشا -ٗ

 الوتدي -٘

 شيفا -ٙ
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ػلى العمي القجيخ التػفيق والدجاد، كسا ال يفػتشي أف أشكخ األستاذ الجكتػر عمي دمحم سمصاف والحي راجيًا مغ الس
أعصاني مغ وقتو الؿيع لسخاجعة العسل ومباركتو، وشجعشي عمى البحث عغ سالسل أخخى لبؿية العتخة 

 األشيار)ع( ، والحسج هلل رب العالسيغ إلى أف يبمغ الحسج مشتياه.

 بغ عبجالحديغ المػاتيدمحم بغ عمي 

 سمصشة عساف

 

 الفالسفة الغخبييغ

 سقخاط: ( 1)

ؽ.ـ( فيمدػؼ  399 -ؽ.ـ  470فيمدػؼ وحكيع يػناني )  (Σωκράτης( )باليػنانية: Socrates)بالالتيشية: 
مغ يػناني كالسيكي. يعتبخ أحج مؤسدي الفمدفة الغخبية، لع يتخؾ سقخاط كتابات، وجل ما نعخفو عشو مدتقى 

 خالؿ روايات تالمحتو عشو.

  -:األقػػػػػػاؿ

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: خمق هللا لشا أذنيغ ولدانًا واحجًا، لشدسع أكثخ مسا نقػؿ.   (1) 

 االماـ عمي )ع(: إذا لع تكغ عالسا ناشقا فكغ مدتسعا واعيا. 

 ي عساًل في وسعة أف يؤدي أفزل مشو.سػػػػػػػػػػػػػقخاط: ليذ العاشل مغ ال يؤدي عساًل فقط، العاشل مغ يؤد  (2)

 االماـ عمي )ع(: مغ أنف مغ عسمو اضصخه ذلظ إلى عسل خيخ مشو. 

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: ال راحة لسغ تعجل الخاحة بكدمو.  (3)

 االماـ عمي )ع(: بالعسل يحرل الثػاب ال بالكدل.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: الحياة مغ دوف ابتالء ال تدتحق العير.  (4)

االماـ عمي )ع(: إف الجنيا دار مشي ليا الفشاء وألىميا مشيا الجالء وىي حمػة خزخة وقج عجمت لمصالب والتبدت 
بقمب الشاضخ فارتحمػا عشيا بأحدغ ما يحزخكع مغ الداد وال تدألػا فييا إال الكفاؼ وال تصمبػا مشيا أكثخ مغ 

 البالغ.
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 ه التػفيق. سػػػػػػػػػػػػػقخاط: مغ داـ اجتياده أتا (5)

 االماـ عمي )ع(: مغ حدشت مداعيو شابت مخاعيو.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: مغ صح فكخه أتاه اإللياـ. (6)

 االماـ عمي )ع(: مغ شاؿ فكخه حدغ نطخه.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: ليذ مغ الزخوري أف يكػف كالمي مقبػاًل، مغ الزخوري أف يكػف صادقًا. (7)

 رجؽ فسغ صجؽ في أقػالو جل قجره.االماـ عمي )ع(: عميظ بال

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: راحة الحكساء في وجػد الحق وراحة الدفياء في وجػد الباشل.  (8)

 االماـ عمي )ع(: إلـد الحق يشدلظ مشازؿ أىل الحق يـػ ال يقزى إال بالحق.

  سػػػػػػػػػػػػػقخاط: يشبغي لمعاقل أف يخاشب الجاىل مخاشبة الصبيب لمسخيس. (9)

 االماـ عمي )ع(: يشبغي لمعاقل أف يخاشب الجاىل مخاشبة الصبيب السخيس.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: مغ ال يعخؼ الخيخ مغ الذخ فألحقػه بالبيائع.  (10)

 االماـ عمي )ع(: مغ لع يعخؼ الخيخ مغ الذخ فيػ مغ البيائع.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: مغ بخل عمى نفدو فيػ عمى غيخه أبخل.  (11)

 االماـ عمي )ع(: مغ بخل عمى نفدو كاف عمى غيخه أبخل.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: إذا وليت أمخًا أو مشربًا فأبعج عشظ األشخار فإف جسيع عيػبيع مشدػبة إليظ.  (12)

 االماـ عمي )ع(: صحبة األشخار تػجب سػء الطغ باألخيار.

 أبشاءؾ معظ. سػػػػػػػػػػػػػقخاط: كغ مع والجيظ كسا تحب أف يكػف  (13)

 االماـ عمي )ع(: بخوا آبائكع يبخكع أبشاءكع. 

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: الحـد انتياز الفخصة عشج القجرة. (14)

 االماـ عمي )ع(: إذا أمكشتظ الفخصة فانتيدىا فإف إضاعة الفخصة غرة.
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 خميا فػاصل بقػة وثبات. سػػػػػػػػػػػػػقخاط: كغ بصيئًا بالجخػؿ إلى صجاقة ججيجة، لكغ في حاؿ كشت دا (15)

 االماـ عمي )ع(: ابحؿ لرجيقظ نفدظ ومالظ ولسعخفتظ رفجؾ ومحزخؾ.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: ليذ السيع الحياة ذاتيا.. لكغ السيع أف نعير عمى حق.  (16)

 االماـ عمي )ع(: الدمػا الحق تمدمكع الشجاة.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: الربخ يعيغ عمى كل شيء.  (17)

 ماـ عمي )ع(: الربخ أعػف شيء عمى الجىخ.اال

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: أقخب شيء األجل وأبعج شيء األمل. (18)

 االماـ عمي )ع(: إذا حزخت اآلجاؿ افتزحت اآلماؿ.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: السذكػر مغ كتع سخ مغ لع يدتكتسو أما مغ أستكتع سخًا فحلظ واجب.  (19)

 غ ائتسشظ واف خانظ وال تذغ عجوؾ وإف شأنظ.االماـ عمي )ع(: ال تخغ م

سػػػػػػػػػػػػػقخاط: ستة ال تفارقيع الكأبة: الحقػد، والحدػد، وحجيث عو بغشى، وغشي يخالف الفقخ، وشالب رتبة  (20)
 يقرخ قجره عشيا، وجميذ أىل األدب وليذ مشيع.

 االماـ عمي )ع(: الحدػد والحقػد ال تجـو ليسا مدخة.

 ػػػػػػقخاط: اعخؼ نفدظ.سػػػػػػػ (21)

 االماـ عمي )ع(: مغ عخؼ نفدو فقج انتيى إلى غاية كل معخفة وعمع.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: العمع ىػ الخيخ والجيل ىػ الذخ.  (22)

 االماـ عمي )ع(: أشع العمع واعز الجيل تفمح.

 . سػػػػػػػػػػػػػقخاط: رأس السػدة حدغ الثشاء، ورأس العجاوة سػء الثشاء (23)

 االماـ عمي )ع(: رأس العقل التػدد إلى الشاس، رأس الجيل معاداة الشاس.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: ال يكػف الذخز حكيسًا حتى يتغمب عمى شيػاتو.  (24)
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 االماـ عمي )ع(: مغ لع يسمظ شيػتو لع يسمظ عقمو.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: الجاىل مغ عثخ بالحجخ مختيغ.  (25)

 الجاىل ال يخعػي. االماـ عمي )ع(:

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: الدعادة ىي المحة بجوف نجـ.  (26)

 االماـ عمي )ع(: شتاف بيغ عسل تحىب لحتو وتبقى تبعتو، وبيغ عسل تحىب مؤنتو وتبقى مثػبتو.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: ال نقتخب مغ الحؿيقة إال بقجر ما نبتعج عغ الجنيا. (27)

 يفدج العقل ويرع القمب عغ سساع الحكسة ويػجب أليع العقاب.  االماـ عمي )ع(: حب الجنيا

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: قل الحق وإف كاف عميظ.  (28)

االماـ عمي )ع(: تخمقػا بالفزل والكف عغ البغي والعسل بالحق واالنراؼ مغ أنفدكع واجتشاب الفداد وإصالح 
 السعاد.

 قاد اإلندانية إلى قتل حكسائيا. سػػػػػػػػػػػػػقخاط: قرخ الشطخ ىػ الحي  (29)

 االماـ عمي )ع(: مغ ضيع عاقال دؿ عمى ضعف عقمو.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: إذا أردت شيئًا بقجر ما تخيج اليػاء حيغ تكػف غارقًا في الساء فأنظ ستحرل عميو.  (30)

 االماـ عمي )ع(: ذروة الغايات ال يشاليا إال ذووا التيحيب والسجاىجات.

 ػػػػػػػػػػػػقخاط: مغ يدتصيع أف يدتغشي عغ الزخوري ىػ مغ أقػى البذخ. سػ (31)

 االماـ عمي )ع(: فاز مغ غمب ىػاه وممظ دواعي نفدو.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: إذا أحتاج المئيع تػاضع وتقخب، وإذا أستغشى تجبخ وتكبخ.  (32)

 االماـ عمي )ع(: المئيع إذا بمغ فػؽ مقجاره تشكخت أحػالو.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: شاور الجسيع ثع شاور نفدظ.  (33)

 االماـ عمي )ع(: مغ استذار ذوي الشيى واأللباب أدرؾ الرػاب.
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 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: إف الجولة تذبو أبشاءىا، فال نصسع بتخؾية الجولة إال بتخؾية أبشائيا. (34)

 أو جػر وججه. االماـ عمي )ع(: قمػب الخعية خدائغ ممكيا فسا أودعيا مغ عجؿ

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: بالفكخ يدتصيع اإلنداف أف يجعل عالسو مغ الػرد أو مغ الذػؾ.  (35)

 االماـ عمي )ع(: إذا قجمت الفكخ في أفعالظ حدشت عػاؾبظ في كل أمخ.

حياتو  سػػػػػػػػػػػػػقخاط: كشت أفتر عغ الحؿيقة وأبحث عشيا كسا يبحث الجائع عغ الصعاـ، ليحفظ عمييا (36)
وليدتسج مشيا الغحاء والقػة، ولع أستصع أف أقبل السذكالت مغ غيخ مشاقذاتيا، فمقج كشت في حاجة لكي أرضي 

ذلظ الشجاء السمح الحي يخيج مغ كل إنداف إف يجتيج لمػصػؿ إلى الحؿيقة الكاممة، وىا أنا إذا ال ييسشي أف أكػف 
 أعاني ما تعانػف مغ جيل.مثمكع ال أممظ شيئًا مغ عمع ولكششي ال أريج أف 

 االماـ عمي )ع(: خح الحكسة أنى كانت فإف الحكسة ضالة كل مؤمغ.

 سػػػػػػػػػػػػػقخاط: فزل العمع عمى الثخوة ، فاألوؿ عابخ واآلخخ دائع. (37)

ى االماـ عمي )ع(: العمع خيخ مغ الساؿ،  العمع يحخسظ وأنت تحخس الساؿ والساؿ تشقرو الشفقة والعمع يدكػ عم
 اإلنفاؽ.

*** ***  

 الجدء الثاني 

  أفالشػف: -2

[ ىػ أرستػكميذ بغ أرستػف، 6ؽ.ـ(] 347 -ؽ.ـ  427)عاش   (Πλάτων( )باليػنانية: Plato)بالالتيشية: 
فيمدػؼ يػناني كالسيكي، رياضياتي، كاتب لعجد مغ الحػارات الفمدؽية، ويعتبخ مؤسذ ألكاديسية أثيشا التي ىي 

ع العالي في العالع الغخبي، معمسو سقخاط وتمسيحه أرسصػ. وضع أفالشػف األسذ األولى لمفمدفة أوؿ معيج لمتعمي
.، كاف تمسيحًا لدقخاط، وتأثخ بأفكاره كسا تأثخ بإعجامو الطالع.  الغخبية والعمـػ

 : األقػػػػػػاؿ

 حيث يتجاعى الجدج.  أفػػالشػػػػػػػػػػف: إف العقل الحي يدسػ إلى معخفة الحقائق األبجية ال يفشى (38)

 االماـ عمي )ع(: العمع كشد عطيع ال يفشى، العقل ثػب ججيج ال يبمى.
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 أفػػالشػػػػػػػػػػف: ال ُتَثبِّط عديسة أحج يحقق تقجمَا متػاصاَل وإف كاف بصيئًا. (39)

 االماـ عمي )ع(: أصجؽ االخػاف مػدة أفزميع إلخػانو في الدخاء وفي الزخاء مػاساة.

شػػػػػػػػػػف: مغ يأبى اليـػ قبػؿ الشريحة التي ال تكمف شيئًا، سػؼ يزصخ في الغج إلى شخاء األسف أفػػال (40)
 بأغمى االثساف.

 االماـ عمي )ع(: مغ قبل الشريحة سمع مغ الفزيحة.

 . أفػػالشػػػػػػػػػػف: ال ترحب الذخيخ فإف شبعظ يدخؽ مغ شبعو شخًا وأنت ال تجري  (41)

 تثق بالرجيق قبل الخبخة. االماـ عمي )ع(: ال

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: أتقغ عسمظ تحقق أممظ. (42)

 االماـ عمي )ع(: مغ أحدغ عسمو بمغ أممو.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: قميل مغ العمع مع العسل بو أنفع مغ كثيخ مغ العمع مع قمة العسل بو. (43)

 االماـ عمي )ع(: قميل العمع مع العسل خيخ مغ كثيخ بال عسل.

أفػػالشػػػػػػػػػػف: ال تيتع بدخعة العسل بل جػدتو، ألف الشاس ال يدألػنظ في وقت الحي فخغت ؼيو مشو، بل  (44)
 يشطخوف إلى إتقانو وجػده صشعو.

 االماـ عمي )ع(: إف تخمز عسمظ تفد.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: الخجل الرالح ىػ الحي يحتسل األذى لكشو ال يختكبو.  (45)

 )ع(: إذا قجرت عمى عجوؾ فاجعل العفػ عشو شكخا لمقجرة عميو.االماـ عمي 

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: المحة سعادة السجانيغ، والدعادة لحة الحكساء. (46)

 االماـ عمي )ع(: شتاف بيغ عسل تحىب لحتو وتبقى تبعتو، وبيغ عسل تحىب مؤنتو وتبقى مثػبتو.

 وح مع نفديا.أفػػالشػػػػػػػػػػف: التفكيخ ىػ حػار الخ  (47)

 االماـ عمي )ع(: شػؿ التفكيخ يرمح عػاقب التجبيخ.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: غاية العمع الخيخ. (48)
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 اإلماـ عمي )ع(: غاية العمع حدغ العسل.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: الكخامة مجج يأتي نتيجة عقل مدتؿيع وجاد. (49)

 لكخامة ويكؽيظ السالمة.االماـ عمي )ع(: عميظ بسشيج االستقامة فإنو يكدبظ ا

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: السمظ كالبحخ تدتسج مشو األنيار، فإف كاف عحبًا عحبت، وإف كاف ممحًا ممحت. (50)

 االماـ عمي )ع(: إذا بشي السمظ عمى قػاعج العجؿ ودعع بجعائع العقل نرخ هللا مػاليو وخحؿ معاديو.

تاج القػانيغ لتخبخه كيف يترخؼ بسدؤولية، أما الذخز الفاسج أفػػالشػػػػػػػػػػف: الذخز الرالح ال يح (51)
 فديجج دائسًا شخيقة ما لاللتفاؼ عمى القػانيغ.

 االماـ عمي )ع(: أنرف الشاس مغ أنرف مغ نفدو مغ غيخ حاكع عميو.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: معخفة األسساء تؤدي إلى معخفة األشياء. (52)

 االماـ عمي )ع(: مغ عمع اىتجى.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: االنترار عمى الشفذ ىػ أعطع انترار. (53)

 االماـ عمي )ع(: شػبى لسغ غمب نفدو ولع تغمبو.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: أعط وستأخح. (54)

 االماـ عمي )ع(: مغ قجـ الخيخ غشع.

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: السخء غشي بأصجقائو. (55)

 قى مػدة.االماـ عمي )ع(: الرجيق أفزل عجة وأب

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: ال تحقخف قمياًل مغ الخيخ تفعمو فإف قميل الخيخ كثيخه. (56)

اإلماـ عمي )ع(: ال يدترغخ شيئًا مغ السعخوؼ قجرت عمى اصصشاعو إيثارا لسا ىػ أكثخ مشو، فإف اليديخ في 
 ـػ بسا ؼيو تخشج.حاؿ الحاجة إليو أنفع ألىمو مغ ذلظ الكثيخ في حاؿ الغشاء عشو، وأعسل لكل ي

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: ال تدترغخ عجوؾ، ؼيقتحع عميظ السكخوه مغ زيادة مقجاره عمى تقجيخؾ ؼيو.  (57)

 االماـ عمي )ع(: ال تدترغخف عجوا وإف ضعف. 



 

14 

 

 أفػػالشػػػػػػػػػػف: أغمب الشاس عشج الدمصة يربحػا أشخارًا. (58)

 بدصيا لمعجؿ.االماـ عمي )ع(: أجل السمػؾ مغ ممظ نفدو و 

*** ***  

 الجدء الثالث 

  َأِرْسُصػ:

ؽ.ـ ( أو َأِرْسُصػَشاِليذ أو أرسصاشاليذ وىػ فيمدػؼ  322 -ؽ.ـ 384)  ( Ἀριστοτέλης)باإلغخيؿية: 
يػناني، تمسيح أفالشػف ومعمع اإلسكشجر األكبخ، وىػ مؤسذ مجرسة ليديـػ ومجرسة الفمدفة السذائية والتقاليج 

السيتافيديؿيا والذعخ  وواحج مغ عطساء السفكخيغ. تغصي كتاباتو مجاالت عجة، مشيا الفيدياء واألرسصية، و 
والسدخح والسػسيقى والسشصق والبالغة والمغػيات والدياسة والحكػمة واألخالؾيات وعمع األحياء وعمع الحيػاف؛ 

، وال يداؿ مػضػًعا لمشقاش الفمدفي كاف لفمدفتو تأثيخ فخيج عمى كل شكل مغ أشكاؿ السعخفة تقخيًبا في الغخب
 السعاصخ.

 -:األقػػػػػػاؿ

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الجاىل يؤّكج، والعالع يذظ، والعاقل يتخّوى. (59)

 االماـ عمي )ع(: العالع مغ عخؼ قجره، الجاىل مغ جيل أمخه.

 نترار، ىػ االنترار عمى الحات. ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: َمغ ييـد رغباتو أشجع مسغ ييـد أعجاءه، ألّف أصعب ا (60)

 االماـ عمي )ع(: اعمسػا أف الجياد األكبخ جياد الشفذ فاشتغمػا بجياد أنفدكع تدعجوا.

 (ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: معخفة نفدظ؛ ىػ بجاية كل حكسة. 61)

 االماـ عمي )ع(: أفزل السعخفة معخفة االنداف نفدو.

 فعمو.ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: دليل عقل السخء  (62)

 االماـ عمي )ع(: غخيدة العقل تأبى ذميع الفعل.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: كل الفزائل تتمخز في التعامل بعجالة (63)
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 االماـ عمي )ع(: أكـخ األخالؽ الدخاء وأعسيا نفعا العجؿ.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الخجل السثالي؛ يذعخ بالستعة في إسجاء السعخوؼ لآلخخيغ. (64)

 ع(: خيخ الشاس مغ نفع الشاس.االماـ عمي)

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: شخ الشاس ىػ ذلظ الحي بفدػقو يزخ نفدو والشاس. (65)

 االماـ عمي )ع(: شخ الشاس مغ ال يبالي أف يخاه الشاس مديئا.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الكحابػف خاسخوف دائسًا، وال سيسا أّف أحجًا ال يرجقيع، حتى ولػ صجقػا.  (66)

 ـ عمي )ع(: الكحاب متيع في قػلو وإف قػيت حجتو وصجقت ليجتو.االما

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: لغ يختار أحج حياة بال أصجقاء، ولػ كاف ذلظ مقابل حرػلو عمى كل شيء آخخ في العالع. (67)

 االماـ عمي )ع(: الرجيق أفزل عجة وأبقى مػدة.

 لغزب؛ يفقجوف كل سمصاف عمى أنفديع. ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: أولئظ الحيغ ىع في ثػرة ا (68)

 االماـ عمي )ع(: الغزب يخدي براحبو ويبجي معايبو.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الذجاعة أىع الرفات اإلندانية؛ ألّنيا الرفة التي تزسغ باقي الرفات.  (69)

 االماـ عمي )ع(: الدخاء والذجاعة غخائد شخيفة يزعيا هللا سبحانو ؼيسغ أحبو وامتحشو.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: يختمف الستعمع عغ الجاىل بقجر اختالؼ الحي عغ السيت. (70)

 االماـ عمي )ع(: العمع يشجيظ، الجيل يخديظ.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: مغ لع يشفعو العمع لع يأمغ ضخر الجيل.  (71)

 االماـ عمي )ع(: أشع العمع واعز الجيل تفمح.

 ترار؛ ىػ انترارؾ عمى نفدظ. ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: أصعب ان (72)

 االماـ عمي )ع(: شػبى لسغ ممظ ىػاه ولع يسمكو.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الرجيق الحؿيقي؛ روح واحجة في جدجيغ. (73)
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 االماـ عمي )ع(: األصجقاء نفذ واحجة في جدـػ متفخقة.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: األمل ىػ حمع اليقطة.  (74)

 اآلماؿ مخجوع.االماـ عمي )ع(: السغتخ ب

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: التغييخ دائسًا جّيج.  (75)

 االماـ عمي )ع(: مغ اعتجؿ يػماه فيػ مغبػف.

ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الخجل السثالي يجج متعة في تقجيع السعخوؼ وخجمة اآلخخيغ، ولكشو يخجل أف يتمقى عػنًا مغ  (76)
 أحج.

 فإف فزيمة السعخوؼ ال يعجليا عشج هللا سبحانو شيء.االماـ عمي )ع(: أبحؿ معخوفظ لمشاس كافة 

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: التعميع زيشة في الخخاء، ومالذ في الذّجة. (77)

 االماـ عمي )ع(: مغ لع يربخ عمى مزس التعميع بقي في ذؿ الجيل.

 ما تقػؿ.  ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: ليدت الذجاعة أف تقػؿ ما تعتقج، إّنسا الذجاعة أف تعتقج كل (78)

 االماـ عمي )ع(: مغ شابق سخه عالنيتو ووافق فعمو مقالتو فيػ الحي أدى األمانة وأخمز عبادتو.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الفقخ ىػ أصل الثػرة، والجخيسة. (79)

 االماـ عمي )ع(: الفقخ ىػ السػت األكبخ .

 شا؛ ترشع الفارؽ في حياتشا.ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: العادات الجيجة التي نكتدبيا في شباب (80)

 االماـ عمي )ع(: بغمبة العادات الػصػؿ إلى أشخؼ السقامات.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: مغ لع يكغ حكيسًا، لع يدؿ سؿيسًا.  (81)

 االماـ عمي )ع(: رغبة العاقل في الحكسة وىسة الجاىل في الحساقة.

 ج.ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: صجيق الجسيع، ليذ صجيقًا ألح (82)

 االماـ عمي )ع(: ال تتخحف عجو صجيقظ صجيقا فتعادي صجيقظ.
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 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: إّف السخيس لغ يدتصيع أف يمبذ ثػب العاؼية بسجخد رغبتو بحلظ.  (83)

 االماـ عمي )ع(: دواـ العاؼية أىشأ عصية وأفزل قدع.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: عجاوة العاقل، خيخ مغ صجاقة الجاىل. (84)

 ماـ عمي )ع(: عجاوة العاقل خيخ مغ صجاقة الجاىل.اال

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: ال تتخؾ الحق، ألّنظ متى تخكت الحق، فإّنظ ال تتخكو إاّل إلى الباشل. (85)

 االماـ عمي )ع(: ماذا بعج الحق إال الزالؿ.

 يا.ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: عالمة العقل الستعّمع قجرتو عمى تجاوؿ فكخة دوف قبػل (86)

 االماـ عمي )ع(: خالصػا الشاس بألدشتكع وأجدادكع وزايمػىع بقمػبكع وأعسالكع.

 ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: خالؿ أكثخ أوقاتشا ضمسة يجب أّف نخّكد لكي نبرخ الشػر (87)

 االماـ عمي )ع(: أفزل العجة الربخ عشج الذجة.

 بأاّل نقػؿ شيئًا، وأاّل نفعل شيئًا، وأف نكػف الشيء. ارسػػػػػصػػػػػػػػػ: الشقج أمخ ندتصيع تفاديو بديػلة؛  (88)

اإلماـ عمي )ع(: إف أحببت سالمة نفدظ وستخ معائبظ فأقمل كالمظ وأكثخ الرست يتػفخ فكخؾ ويدتتخ قمبظ 
 ويدمع الشاس مغ يجؾ.

*** *** 

 الجدء الخابع

 ؽ.ـ( 495 - 570) فيثاغػرس الدامػسي: -4

ني، مؤسذ الحخكة الفيثاغػرية كسا ُيعخؼ بسعادلتو الذييخة )نطخية ىػ فيمدػؼ وعالع رياضيات يػنا 
فيثاغػرس(. أتتشا معمػمات حػلو مغ ُكتب ُكتبت بعج قخوف مغ وفاتو، لحلظ ال يػجج معمػمات مػّثقة حػؿ أفكاره 

سخة وأعسالو. ولج في جديخة سامػس وسافخ إلى بالد عجيجة مشيا اليػناف ومرخ وربسا اليشج. أقاـ في مدتع
ؽ.ـ. حيث أنذأ مجرسة لسشاقذة مػضػعات فمدؽية مختمفة مغ  530كخوتػني اليػنانية في إيصاليا حػالي سشة 

 مثل ماذا يحجث لمخوح عشجما يسػت الجدج.
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 -: األقػػػػػػاؿ

فيثػاغػػػػػػرس: اختخ دائسا الصخيقة التي تبجو أفزل ميسا كانت صعبة، فالتعػد سيجعميا بعج قميل سيمة  (89)
 مقبػلة.و 

 االماـ عمي )ع(: بالخفق تيػف الرعاب.

 فيثػاغػػػػػػرس: الشية فكخة في شػر التكػيغ. (90)

 االماـ عمي )ع(: الشية أساس العسل.

 فيثػاغػػػػػػرس: ال تقل القميل بكمسات كثيخة، بل الكثيخ بكمسات قميمة. (91)

 االماـ عمي )ع(: قمة الكالـ تدتخ العػار وتؤمغ العثار.

فيثػاغػػػػػػرس: مثُل االصجقاء مثل رفاؽ سفخ، يجب عمييع مداعجة بعزيع البعس عمى السثابخة في الصخيق  (92)
 إلى حياة أكثخ سعادة.

 االماـ عمي )ع(: الخفيق كالرجيق فاتخحه مػافقا.

 فيثػاغػػػػػػرس: قػة العقل تكسغ في الخصانة، ألنيا ُتبقي عقمظ بعيًجا عغ تذػير العاشفة. (93)

 ماـ عمي )ع(: العقل مشجاة لكل عاقل وحجة لكل قائل.اال

 فيثػاغػػػػػػرس: ِارَض بفعل الرػاب، ودع اآلخخيغ يتكمسػف عشظ كسا يخيجوف. (94)

االماـ عمي )ع(: أعمسػا أف الجياد األكبخ جياد الشفذ فاشتغمػا بجياد أنفدكع تدعجوا وأرفزػا القيل والقاؿ 
 تدمسػا.

 الرست أفزل مغ كمسات بال معشى.فيثػاغػػػػػػرس:  (95)

 االماـ عمي )ع(: أحسج مغ البالغة الرست حيغ ال يشبغي الكالـ.

 فيثػاغػػػػػػرس: يبجأ الغزب بالحساقة ويشتيي بالشجـ. (96)

 االماـ عمي )ع(: شاعة الغزب نجـ وعرياف.

 فيثػاغػػػػػػرس: يجب عشج الغزب أف نستشع عغ الحجيث والفعل. (97)
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 )ع(: اكطع الػيظ عشج الغزب وتجاوز مع الجولة تكغ لظ العاؾبة. االماـ عمي

 فيثػاغػػػػػػرس: ال تتكمع قميال عغ مػاضيع شتى، بل تكمع كثيخا عغ مػاضيع قميمة. (98)

 االماـ عمي )ع(: ال تتكمع بكل ما تعمع فكفى بحلظ جيال.

 فيثػاغػػػػػػرس: السشصق سخمجي، أما كل شيء آخخ ففاٍف. (99)

 اـ عمي )ع(: كل شيء يسل ما خال شخائف الحكع.االم

 فيثػاغػػػػػػرس: الحكسة التي يتع تعمسيا بعسق ال تشدى أبًجا. (100)

 االماـ عمي )ع(: ضالة الحكيع الحكسة فيػ أحق بيا حيث كانت.

 فيثػاغػػػػػػرس: ليذ ىشاؾ مغ شيء سيل إال ويرُعب عشجما تقـػ بو مجبًخا. (101)

 كع مغ صعب سيل بالخفق.االماـ عمي )ع(: 

 فيثػاغػػػػػػرس: الجيمة واألغبياء يدخخوف مّسا ال يدتصيعػف فيسو. (102)

 االماـ عمي )ع(: الشاس أعجاء ما جيمػا.

 فيثػاغػػػػػػرس: مغ واجب السخء أف يكػف صادقًا بغيخ َقَدع. (103)

 االماـ عمي )ع(: تحخي الرجؽ وتجشب الكحب أجسل شيسة وأفزل أدب.

فيثػاغػػػػػػرس: أقجـ كمسات عمى سصح األرض ىي نعع وال، وىي أكثخ الكمسات التي تحتاج تفكيخا قبل  (104)
 الشصق بيا.

 االماـ عمي )ع(: العقل أف تقػؿ ما تعخؼ وتعخؼ بسا تشصق بو.

 فيثػاغػػػػػػرس: الفزيمة تشاغع. (105)

 خة الساؿ وجاللة األعساؿ.االماـ عمي )ع(: الفزيمة بحدغ الكساؿ ومكاـر االفعاؿ ال بكث

فيثػاغػػػػػػرس: عشج الغزب يجب أف نستشع عغ أربعة أشياء: الحكع عمى اآلخخيغ، واتخاذ القخارات  (106)
 والحجيث مع اآلخخيغ واتخاذ األفعاؿ.

 االماـ عمي )ع(: الحاـز مغ يؤخخ العقػبة في سمصاف الغزب ويعجل مكافأة االحداف اغتشاما لفخصة االمكاف.
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 فيثػاغػػػػػػرس: ُكثخة حدادؾ شيادة لظ عمى نجاحظ. (107)

 االماـ عمي )ع(: عشج تطاىخ الشعع يكثخ الحداد.

 فيثػاغػػػػػػرس: مغ السدتحيل أف يعتقج إنداف بذيء صجقًا ويفعل عكدو. (108)

 االماـ عمي )ع(: العاقل ال يتكمع إال بحاجتو أو حجتو وال ييتع إال برالح آخختو.

 اغػػػػػػرس: إذا اختبخت إندانًا فػججتو ال يرمح أف يكػف صجيقًا، فاححر مغ أف تجعمو عجوا.فيثػ (109)

 االماـ عمي )ع(: ال تأمغ صجيقظ حتى تختبخه وكغ مغ عجوؾ عمى أشج الححر.

 فيثػاغػػػػػػرس: العادة سمصاف كل شيء. (110)

 االماـ عمي )ع(: العادة شبع ثاف.

 يفتح العاقل فسو يشداب جساؿ الخوح مغ كمساتو. فيثػاغػػػػػػرس: عشجما (111)

 االماـ عمي )ع(: كالـ العاقل قػت وجػاب الجاىل سكػت.

 فيثػاغػػػػػػرس: ال تدسح حتى بسجخد التفكيخ بفعل ما ال يجب فعمو. (112)

 االماـ عمي )ع(: إياؾ وخبث الصػية وفداد الشية وركػب الجنية وغخور األمشية.

رس: إف روح اإلنداف أزلية، ألنيا غيخ قابمة لمتحمل ألف بجاية ليا قبل أف تشذأ الدساوات أو فيثػاغػػػػػػ  (113)
 األرض، لقج سبقت الجدع الحي تدكشو، ألنيا وججت قبل أف كاف الجدع.

 االماـ عمي )ع(: هللا خمق األرواح قبل األبجاف.

 نيا تشدحب إلى روح السعالع.فيثػاغػػػػػػرس: روح اإلنداف أزلية، عشجما تتخؾ الجدج فإ (114)

االماـ عمي )ع(: لػ كذف لكع لخأيتع أرواح السؤمشيغ في ىحا الطيخ حمقا يتداوروف ويتحجثػف، إف في ىحا الطيخ 
 روح كل مؤمغ، وبػادي بخىػت ندسة كل كافخ.

 فيثػاغػػػػػػرس: إف روح الذخز تتألق مغ خالؿ وجيو. (115)

 ذخ متبدع وقمبو وجل محدوف.االماـ عمي )ع(: العارؼ وجيو مدتب

 فيثػاغػػػػػػرس: الخػؼ مغ السػت يجعل اإلنداف إندانًا حديًشا بدبب جيمو لخوحو. (116)
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االماـ عمي )ع(: أشجد حيازيسظ لمسػت فإف السػت الؾيكا .. وال تجدع مغ السػت إذا حل بػاديكا كسا أضحظ 
 الجىخ كحاؾ الجىخ يبكيكا.

اية بالدوج وبجدسيا الشيخ ىي في مسارسة الفزيمة في اعتشاؽ الحؿيقة، وفي االمتشاع فيثػاغػػػػػػرس: العش (117)
 عغ كل األعساؿ الشجدة.

 االماـ عمي )ع(: عميظ بمدـو الحالؿ وحدغ البخ بالعياؿ وذكخ هللا في كل حاؿ.

 فيثػاغػػػػػػرس: ال تخر السػت وال يشبغي أف يكػف السػت شخًا بأي حاؿ. (118)

 )ع(: ذكخ السػت مدخة كل زاىج ولحة كل مؤمغ. االماـ عمي

 فيثػاغػػػػػػرس: إف التخؼ شيء عاؽ ومطيخ كاذب وأجػؼ، عشجما يتحجث مع السػت. (119)

االماـ عمي )ع(: لػ رخز هللا سبحانو في الكبخ الحج مغ عباده لخخز ؼيو ألنبيائو لكشو كخه إلييع التكبخ 
 ورضي ليع التػاضع.

 رس: السػت انفراؿ الخوح عغ الجدج: إنو عتق الخوح مغ البيت، الدجغ.فيثػاغػػػػػػ  (120)

 االماـ عمي )ع(: السػت مخيح.

 فيثػاغػػػػػػرس: إف أرواح السقدصيغ في يج اإللو، والسػت ال يعحبيا. (121)

 االماـ عمي )ع(: إنظ لغ يغشي عشظ بعج السػت إال صالح عسل قجمتو فتدود مغ صالح العسل.

 غػػػػػػرس: بخغع أف السػت نعسة، فسغ السحـخ عمى إنداف أف يشيي حياتو.فيثػا (122)

 االماـ عمي )ع(: أدـ ذكخ السػت وما تقجـ عميو بعج السػت وال تتسغ السػت إال بذخط وثيق.

 ئج.فيثػاغػػػػػػرس: ال يشبغي أف يتخؾ أي إنداف مػقعو أو مخكدة في الحياة بجوف أمخ قائجه، هللا ىػ ذاؾ القا (123)

 االماـ عمي )ع(: وأف الخالق ىػ السسيت، وأف السفشي ىػ السعيج.

*** *** 
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 الجدء الخامذ 

   ماركػس أوريميػس أنصػنيشػس أوغدصذ:

( ىػ 180مارس  17 - 121أبخيل  26) (Marcus Aurelius Antoninus Augustus)بالالتيشية: 
( وخامذ األباشخة األنصػنييغ الخوماف. وىػ 180 - 161فيمدػؼ رواقي واإلمبخاشػر الخوماني الدادس عذخ )

إلى  96[ كاف أحج آخخ "خسدة أباشخة جيجوف" حكسػا اإلمبخاشػرية الخومانية مغ 4أبػ اإلمبخاشػر كػمػدوس.]
ـ، كسا أنو ُيعتبخ مغ أىع وأبخز الفالسفة الخواقييغ. تػلى عخش اإلمبخاشػرية الخومانية مع أخيو الُستبشى 180

 ـ.177ـ، ومغ ثع مع ابشو كػمػدوس مشح عاـ 166ـ وحتى وفاة فيخوس في 161مغ  لػسيػس فيخوس

 األقػػػػػػاؿ

 ماركػس أوريميػس: أفزل انتقاـ ىػ أال تكػف مثل مغ جار عميظ.  (124)

االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: دع االنتقاـ فإنو مغ أسػء أفعاؿ السقتجر ولقج أخح بجػامع الفزل مغ رفع نفدو عغ سيء 
 جازاة.الس

 ماركػس أوريميػس: ال يسكغ لمسخء أف يجج مأوى أىجأ وأكثخ سكػنا مغ روحو.  (125)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مالزمة الخمػة ديجف الرمحاء.

 ماركػس أوريميػس: مغ يحيا متػافقا مع نفدو يحيا متػافقا مع الكػف.  (126)

 وندىيا مغ كل ما يبعجىا ويػبقيا. االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: العارؼ مغ عخؼ نفدو وأعتقيا

 ماركػس أوريميػس: الثخوة التي ستحتفظ بيا لؤلبج ىي تمظ التي تعصييا.  (127)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: أنفق في حق وال تكغ خازنا لغيخؾ.

 ماركػس أوريميػس: إف لع يكغ األمخ صحيحا فال تفعمو، وإف لع يكغ القػؿ صادقا فال تقمو. (128)

 ػػاـ عمػػػػػي )ع(: وأنياؾ عغ التدخع بالقػؿ والفعل، والـد الرست تدمع.االمػ

 ماركػس أوريميػس: ال تزع السديج مغ الػقت في الشقاش عغ ماـية الخجل الرالح، بل كغ واحجًا. (129)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: قارف أىل الخيخ تكغ مشيع وبايغ أىل الذخ تبغ عشيع.
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 : الدعي في حج ذاتو إلى الفزيمة فزيمة.ماركػس أوريميػس (130)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ يدتيقغ يعسل جاىجا.

 ماركػس أوريميػس: ارفع عشظ إحداسظ باأللع وسػؼ يدوؿ األلع ذاتو. (131)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: امر بجائظ ما مذى بظ.

ومغ الخغبات التي تدتعبجنا ومغ تقمبات  ماركػس أوريميػس: السػت يحخر اإلنداف مغ متصمبات الحػاس (132)
 العقل وندوات الجدج.

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: في السػت راحة الدعجاء.

ماركػس أوريميػس: اإلنداف الشبيل يقارف نفدو بسغ ىع أكبخ مشو، واإلنداف الػضيع يقارف نفدو بسغ ىع  (133)
 أقل مشو.

اخخ بعمػ اليسع والػفاء بالحمع والسبالغة في الكـخ ال ببػالي الخمع ورذائل االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: يشبغي أف يكػف التف
 الذيع.

 ماركػس أوريميػس: كع مغ الػقت يسكغ أف يػفخ اإلنداف لػ أنو ال ييتّع بسا يفعمو جاره أو ؼيع يفكخ. (134)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: تتبع العيػب مغ أؾبح العيػب وشخ الديئات.

أوريميػس: ال تشطخ إلى شيء عمى انو ميدة لظ إذا كاف ثسشيا أف تشكث بػعػدؾ وتفقج احتخامظ ماركػس  (135)
 لشفدظ. 

االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ال تخخز لشفدظ في مصاوعة اليػى وإيثار لحات الجنيا ؼيفدج ديشظ وال يرمح وتخدخ نفدظ 
 وال تخبح.

 ف تحّب. ماركػس أوريميػس: أف تفّكخ يعشي أف تدتستع وأ (136)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: إذا قجمت الفكخ في أفعالظ حدشت عػاؾبظ في كل أمخ.

 ماركػس أوريميػس: حاوؿ أف تدتستع بحياتظ. (137)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: إف الميل والشيار يعسالف ؼيظ فاعسل فييسا، ويأخحاف مشظ فخح مشيسا.
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 مدتؿيسا ال أف يبؿيو اآلخخوف مدتؿيسا.ماركػس أوريميػس: عمى السخء أف يكػف  (138)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: عميظ بسشيج االستقامة فإنو يكدبظ الكخامة ويكؽيظ السالمة.

 ماركػس أوريميػس: ال يجب أف يخذى السخء مغ السػت بل مغ أال يبجأ أبجا في الحياة. (139)

 ػتظ.االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: بادر غشاؾ قبل فقخؾ وحياتظ قبل م

 ماركػس أوريميػس: حياتشا نتاج أفكارنا. (140)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: تفكخؾ يفيجؾ االستبرار ويكدبظ االعتبار.

 ماركػس أوريميػس: ُخمق الشاس مغ أجل بعزيع البعس. (141)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: خيخ الشاس مغ نفع الشاس.

   ماركػس أوريميػس: الفقخ أبػ الجخيسة.  (142)

.  االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: إف الفقخ محلة لمشفذ، مجىذة لمعقل، جالب لميسـػ

 ماركػس أوريميػس: الدعي وراء السدتحيالت مغ شيع السجانيغ (143)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: رغبتظ في السدتحيل جيل.

 ماركػس أوريميػس: الحياة مذكمة لمحكيع وحل لؤلحسق.    (144)

 ػي )ع(: العاقل مغ وعطتو التجارب، الجاىل مغ اختجعتو السصالب.االمػػػاـ عمػػػػ

 ماركػس أوريميػس: ال تطشغ أف أمخا ما يدتحيل تحؿيقو ألنظ وججتو صعبا عميظ. (145)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ كبخت ىستو عد مخامو.

 ماركػس أوريميػس: قع بكل ما تفعمو في حياتظ وكأنو آخخ عسل تقـػ بو (146)

 المػػػاـ عمػػػػػي )ع(: إذا قاـ أحجكع إلى الرالة فميرل صالة مػدع.ا

******** 
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 الجدء الدادس 

 شاليذ السمصي: -6

ؽ.ـ( ىػ رياضي وعالع فمظ وفيمدػؼ يػناني مغ السجرسة األيػنية، وىػ أحج  546نحػ  - 624)نحػ 
ميا، واكتذف عجدًا مغ الشطخيات عشج اليػناف، وىػ مغ قاؿ بأف الساء أصل األشياء ك« الحكساء الدبعة»

أيار مغ  28اليشجسية. رفس األخح بالخخافات واألساشيخ، وقيل أنو تشبأ بكدػؼ الذسذ الكامل الحي حجث في 
قبل السيالد. كسا حاوؿ تحجيج األفالؾ الدساوية بالشدبة لؤلرض، فجعل الشجـػ أقخبيا إلى األرض، ثع  585عاـ 

كثيخوف، وخرػًصا أرسصػ، الفيمدػؼ األوؿ في التقميج اليػناني، وُعخؼ تاريخًيا أنو القسخ وبعجه الذسذ، اعتبخه ال
 أوؿ فخد في الحزارة الغخبية ُيفكخ بالفمدفة العمسية وُيذارؾ فييا.

 األقػػػػػػاؿ

ثخ مغ شػػػاليػػػػػػػػػػذ: ال يػجج شيء أكثخ فعالية مغ الفكخ، حيث أنيا يدافخ عبخ الكػف، وال يػجج شيء أك (147)
 الزخورة يجب أف نخزع جسيعًا ليا.

 االماـ عمي )ع(: مغ أكثخ الفكخ ؼيسا تعمع أتقغ عمسو وتفيع ما لع يكغ يفيع.

 شػػػاليػػػػػػػػػػذ: الحي يفكخ، ىػ الحي عمى قيج الحياة. (148)

 االماـ عمي )ع(: تفكخؾ يفيجؾ االستبرار ويكدبظ االعتبار.

 أقجـ مغ جسيع السخمػقات، كاف قائسا وحجه دوف سبب سابق. شػػػاليػػػػػػػػػػذ: هللا (149)

االماـ عمي )ع(: الحسج هلل األوؿ قبل كل أوؿ، واآلخخ بعج كل آخخ، وبأوليتو وجب أف ال أوؿ لو، وبآخخيتو 
 وجب أف ال آخخ لو.

 بل هللا.شػػػاليػػػػػػػػػػذ: ىحا العالع أجسل مغ كل شيء.. ىحا العالع تع خمقو وإنذاؤه مغ ق (150)

 االماـ عمي )ع(: خمق الخالئق عمى غيخ مثاؿ خال مغ غيخه، ولع يدتعغ عمى خمقيا بأحج مغ خمقو.

 شػػػاليػػػػػػػػػػذ: الفزاء عطيع، ألنو يزع كل شيء. (151)

االماـ عمي )ع(: فسغ شػاىج خمقو خمق الدساوات مػشجات بال عسج، قائسات بال سشج، دعاىغ فأجبغ شائعات 
يخ متمكئات وال مبصئات، ولػ ال إقخارىغ لو بالخبػبية وإذعانيغ بالصػاعية لسا جعميغ مػضعا لعخضو، محعشات غ

وال مدكشا لسالئكتو، وال مرعجا لمكمع الصيب والعسل الرالح مغ خمقو، جعل نجػميا أعالما يدتجؿ بيا الحيخاف 
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طمع، وال استصاعت جالبيت سػاد في مختمف فجاج األقصار، لع يسشع ضػء نػرىا ادليساـ سجف الميل الس
 الحشادس أف تخد ما شاع في الدساوات مغ تؤللؤ نػر القسخ.

 شػػػاليػػػػػػػػػػذ: التأكج يجمب الخخاب. (152)

 االماـ عمي )ع(: ىمظ مغ لع يحخز أمخه.

*** *** 

 أبكتاتػس: -7

فيمدػؼ رواقي روماني، قاؿ ـ( 130ـ أو 125 -ـ  55؛ Epictetus، باإلنجميدية: Ἐπίκτητος)باليػنانية: 
أف معيغ الدعادة ىػ الشفذ ال األشياء الخارجية، دعا إلى األخاء، ولع يكتب شيئًا، فخوى عشو تمسيحه أرياف، 

 يشتسي إلى السجرسة الفمدؽية التي أسديا زيشػف الخواقي صاحب نطخية السجيشة الكػنية.

 األقػػػػػػاؿ

احجة لمدعادة، وىي أف نتػقف عغ القمق حػؿ األشياء التي ال يسكششا إبكتاتػػس: ليذ ىشاؾ سػى شخيقة و  (153)
 إدراكيا.

 االماـ عمي )ع(: مغ كثخ قمقو لع يعخؼ بذخه.

 إبكتػػاتػػػػػػػػس: أال تعمُع أّف يشبػَع السرائب بالشدبة إلى اإلنداف ليذ السػت، بل الخػُؼ مغ السػت (154)

 جا مغ خجاع الجنيا.االماـ عمي )ع(: مغ أكثخ مغ ذكخ السػت ن

 إبكتػػاتػػػػػػػػس: تعّمع أّواًل معشى ما تقػؿ، ثّع تكّمع كيفسا تذاء. (155)

 االماـ عمي )ع(: رب سكػت أبمغ مغ كالـ.

 إبكتػػاتػػػػػػػػس: ال يشبغي قّط ربُط السخكِب بسخساٍة واحجة، وال الحياِة بأمٍل واحج. (156)

 غ ال يػفي بعيجه.االماـ عمي )ع(: ال تعتسج عمى مػدة م

 إبكتػػاتػػػػػػػػس: كلُّ ما يحجُث يحجُث ضخورًة، وفقًا إلرادتظ، وإلرادة هللا. (157)

 االماـ عمي )ع(: إف هللا سبحانو يجخي األمػر عمى ما يقتزيو ال عمى ما تخضاه.
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 الجدء الدابع 

 لػكيػس أّنايػس سيشيظ يعخؼ أيًزا باسع سيشيكا: -8

في إسبانيا  Cordubaوكاتب مدخحي روماني، كتب أعسالو بالمغة الالتيشية. ولج في قخشبة فيمدػؼ وخصيب 
وتػفي بالقخب مغ روما. ويمقب بديشيكا الفيمدػؼ أو األصغخ تسييدًا لو عغ والجه الخصيب الذييخ. تدوج في سغ 

 Gaius Galeriusالخيػس باكخة ومات ابشو الػحيج شفاًل. أقاـ مجة في مرخ ضيفًا لجى خالتو زوجة غايػس غ
 ـ.31ػ  16حاكع مرخ الخوماني بيغ 

 األقػػػػػػاؿ

 سيشيكا: الحىب يستحغ بالشار والخجاؿ بالتجارب. (158)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: اصحب تختبخ.

 سيشيكا: االعتخاؼ بالخصأ أوؿ خصػة عمى شخيق التػبة. (159)

 غفار بالمداف وتخؾ بالجػارح وإضسار أف ال يعػد.االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: التػبة نجـ بالقمب واست

 سيشيكا: أعطع عالج لثػرة الغزب أف تؤجميا. (160)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: احتجب عغ الغزب بالحمع وأعخض عغ الػىع بالفيع.

 سيشيكا: الخػؼ مغ الحخب أسػأ مغ الحخب نفديا. (161)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: رب خػؼ جمب حتفا.

 سيشيكا: االزدىار يتصمب الػفاء أما السحشة فتفخضو. (162)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: الػفاء حمية العقل وعشػاف الشبل.

 سيشيكا: الذجاعة تقػد إلى الشجـػ والخػؼ يقػد إلى السػت. (163)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: الذجاعة عد ضاىخ، الجبغ ذؿ ضاىخ.

 .سيشيكا: الكالـ مخآة العقل (164)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ أمدظ عغ فزػؿ الكالـ شيجت بعقمو الخجاؿ.
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 سيشيكا: مشحجر الخذيمة مشحجر سيل. (165)

االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: احتخسػا مغ سػرة الجيل والحقج والغزب والحدج وأعجوا لكل شئ مغ ذلظ عجة تجاىجونو بيا 
 ة وصالح اآلخخة ولدـو الحمع.مغ الفكخ في العاؾبة ومشع الخذيمة وشمب الفزيم

 سيشيكا: عشجما نفقج كل أمل عميشا أال نيأس. (166)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ال تيأس مغ الدماف إذا مشع وال تثق بو إذا أعصى وكغ مشو عمى أعطع الححر.

 سيشيكا: العػائق تقػي العقل كسا يقػي العسل الجدع. (167)

 خيدة تديج بالعمع والتجارب.االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: العقل غ

 سيشيكا: نحغ ال نجخؤ ليذ ألف األشياء صعبة، بل األشياء صعبة ألنشا ال نجخؤ. (168)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ بحؿ جيج شاقتو بمغ كشو إرادتو.

 سيشيكا: أِحبَّ إف أردت أف ُتَحب. (169)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: السػدة أقخب ندب.

 سيشيكا: الغزب ىػ الحسس الحي بإمكانو إيحاء الػعاء السػجػد ؼيو أكثخ مغ أي شيء يرب عميو. (170)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: الغزب عجو فال تسمكو نفدظ.

 سيشيكا: مغ التيػر أف تجيغ ما تجيمو. (171)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: لػ أف العباد حيغ جيمػا وقفػا، لع يكفخوا ولع يزمػا.

 سيشيكا: فمترست عغ الخجمات التي أديتيا وتتحجث عغ الخجمات التي تمقيتيا. (172)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: أجسل إدالؿ مغ أدؿ عميظ وكافئ مغ أحدغ إليظ.

 سيشيكا: الدمغ يكذف الحؿيقة. (173)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: الحق أبمج مشده عغ السحاباة والسخاياة.

 ػ ما يشتج عغ مالقاة االستعجاد لمفخصة.سيشيكا: الحظ ى (174)
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 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: الفخصة تسخ مخ الدحاب فانتيدوا فخص الخيخ.

 سيشيكا: نتعمع أثشاء تجريدشا. (175)

االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ نرب نفدو لمشاس إماما فميبجأ بتعميع نفدو قبل تعميع غيخه وليكشتأديبو بديختو قبل تأديبو 
 ومعمع نفدو ومؤدبيا أحق باإلجالؿ مغ معمع الشاس ومؤدبيع. بمدانو

 سيشيكا: القمب العطيع يطيخ االعتجاؿ في خزع الخخاء. (176)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: السؤمغ عؽيف في الغشى متشده عغ الجنيا.

******* 

 الجدء الثامغ 

 شيذخوف: -ماركػس تػليػس سيدخو  -9

، الكاتب الخوماني وخصيب روما السسيد، ولج - Ciceroشيذخوف  -( Marcus Tullius Cicero)بالالتيشية: 
ؽ.ـ، صاحب إنتاج ضخع يعتبخ نسػذجا مخجعيا لمتعبيخ الالتيشي الكالسيكي وصمشا لحدغ الحظ  106سشة 

جانب كبيخ مشو، لقج أثارت شخرية شيذخوف الكثيخ مغ الججؿ والتقػيسات الستزاربة وخاصة في الجانب 
مغ حياتو، فيػ تارة مثقف مزيع في وسط سيء، وتارة أخخى ثخي إيصالي صاعج في روما، وثالثة  الدياسي

انتيازي متقمب و"أداة شيعة في يج السمكية" و"متسمق لبػمبي ثع سيدار" بحدب ثيػدور مػمديغ وجيخـو كاركػبيشػ، 
 يػنانية.ولكشو أيزا بحدب بييخ كخيساؿ الجدخ الحي عبخه وصمشا جانب مغ الفمدفة ال

 األقػػػػػػاؿ

 شػػػػيذػػػػػػخوف: بقجر ما يكػف مقاـ السخء رؼيعًا بقجر ما يتعيغ عميو أف يبجو متػاضعًا. (177)

 االماـ عمي )ع(: ما تػاضع إال رؼيع.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: الفكخ حخ. (178)

 االماـ عمي )ع(: الفكخة مخآة صاؼية.

 االعتخاؼ بجيمي!. شػػػػيذػػػػػػخوف: أنا ال أخجل مغ (179)

 االماـ عمي )ع(: غاية العقل االعتخاؼ بالجيل.
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 شػػػػيذػػػػػػخوف: تكػف الحياة سعيجة عشجما يكػف العقل في حالة ىجوء!.  (180)

 االماـ عمي )ع(: العقل مشجاة لكل عاقل وحجة لكل قائل.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: عسل الخيخ اختياري وردُه إلدامي. (181)

)ع(: بادروا بعسل الخيخ قبل أف تذغمػا عشو بغيخه، الحاـز مغ يؤخخ العقػبة في سمصاف الغزب االماـ عمي 
 ويعجل مكافأة اإلحداف اغتشاـ الفخصة االمكاف.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: ال يسكغ ألحج أف يعصيظ نريحة حكيسة أكثخ مغ نفدظ. (182)

 االماـ عمي )ع(: الكيذ مغ عخؼ نفدو وأخمز أعسالو.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: ال تجخح صجيًقا أبًجا، حتى في السداح. (183)

 االماـ عمي )ع(: ال تسازحغ صجيقا ؼيعاديظ وال عجوا فيخديظ.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: يحاسب عمى الشريحة بشتيجتيا وليذ بشيتيا. (184)

 االماـ عمي )ع(: الشية أساس العسل.

 .شػػػػيذػػػػػػخوف: الرجيق ىػ الحات الثاني (185)

 االماـ عمي )ع(: األصجقاء نفذ واحجة في جدـػ متفخقة.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: الكاذب ال يرجؽ ولػ قاؿ صجقًا. (186)

 االماـ عمي )ع(: الكحاب متيع في قػلو وإف قػيت حجتو وصجقت ليجتو 

 شػػػػيذػػػػػػخوف: الذكخ ليذ فقط أعطع الفزائل، بل ىػ أبػ الفزائل. (187)

 الذكخ أعطع قجرا مغ السعخوؼ، ألف الذكخ يبقى والسعخوؼ يفشى. االماـ عمي )ع(:

 شػػػػيذػػػػػػخوف: أف نكػف راضيغ بسا نسمكو ىػ أعطع ثخواتشا وأكثخىا أماًنا. (188)

 االماـ عمي )ع(: إنكع إف قشعتع حدتع الغشاء وخفت عميكع مؤف الجنيا.

 لحكاء يذع. شػػػػيذػػػػػػخوف: البالغة ىي الزػء الحي يجعل ا (189)
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 االماـ عمي )ع(: البالغة ما سيل عمى السشصق وخف عمى الفصشة.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: ليذ مغ الزخوري أف تصفئ ضػء غيخؾ ليتػىج ضػؤؾ. (190)

 االماـ عمي )ع(: ذووا العيػب يحبػف إشاعة معايب الشاس ليتدع ليع العحر في معايبيع.

 بسشاعة ضج األلع.شػػػػيذػػػػػػخوف: العسل يدودنا  (191)

 االماـ عمي )ع(: بالعسل يحرل الثػاب ال بالكدل.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: في الحخب ترست القػانيغ (192)

 االماـ عمي )ع(: الحخب خجعة.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: بيشسا ىشاؾ حياة، ىشاؾ أمل. (193)

 شو عمى أعطع الححراالماـ عمي )ع(: ال تيأس مغ الدماف إذا مشع وال تثق بو إذا أعصى وكغ م

 شػػػػيذػػػػػػخوف: البعس يفتر عغ أخصاء اآلخخيغ كسا لػ كاف يبحث عغ كشد. (194)

 االماـ عمي )ع(: أعقل الشاس مغ كاف بعيبو بريخا، وعغ عيب غيخه ضخيخا.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: مغ ال يقخأ التاريخ يبقى أبج الجىخ شفال صغيخًا. (195)

 تبخ باألياـ لع يشدجخ بالسالـ.االماـ عمي )ع(: مغ لع يع

 شػػػػيذػػػػػػخوف: إف دراسة الفمدفة ليدت سػى تحزيخ الحات لمسػت. (196)

 االماـ عمي )ع(: أوؿ الحكسة تخؾ المحات وآخخىا مقت الفانيات.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: بقجر ما يكػف مقاـ السخء رؼيعا بقجر ما يتعيغ عميو أف يبجو متػاضعا. (197)

 مي )ع(: ما تػاضع إال رؼيع.االماـ ع

 شػػػػيذػػػػػػخوف: الحياة ال شيء بجوف صجاقة. (198)

 االماـ عمي )ع(: الرجيق أفزل عجة وأبقى مػدة.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: القتمة ال يبحثػف عغ فمدفة، بل يبحثػف عغ أجػرىع. (199)
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 االماـ عمي )ع(: الحكسة ال تحل قمب السشافق إال وىي عمى ارتحاؿ.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: احتفظ لكيػلتظ مغ ذكخى شبابظ بحياة جسيمة شيبة. (200)

 االماـ عمي )ع(: خح مغ نفدظ لشفدظ وتدود مغ يػمظ لغجؾ واغتشع عفػ الدماف وانتيد فخصة االمكاف.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: إنو ألمخ عطيع أف تعخؼ رذائمظ. (201)

 ائبو.االماـ عمي )ع(: كفى بالسخء كيدا أف يعخؼ مع

 شػػػػيذػػػػػػخوف: رأيت في الحياة اناس يجيجوف الخجاع، يعيذػف مع الحئب ويبكػف مع الخاعي. (202)

 االماـ عمي )ع(: ما أؾبح باإلنداف أف يكػف ذا وجييغ.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: السعخفة فغ، ولكغ التعميع فغ آخخ قائع بحاتو. (203)

 مع.االماـ عمي )ع(: لقاح السعخفة دراسة الع

 شػػػػيذػػػػػػخوف: اإلسخاؼ لجة بال قخار. (204)

 االماـ عمي )ع(: عميظ بتخؾ التبحيخ واالسخاؼ.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: أنا ال أخجل مغ االعتخاؼ أنشي جاىل بسا ال أعخفو. (205)

 االماـ عمي )ع(: إذا كشت جاىال فتعمع.

 بالشفذ البذخية. شػػػػيذػػػػػػخوف: االنداف السشحط سستو االستيانة (206)

 االماـ عمي )ع(: مغ دالئل الخحالف االستيانة باإلخػاف.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: التاريخ شاىج األزمشة، ونػر الحؿيقة، وحياة الحاكخة، وُمعمع الحياة، ورسػؿ الِقَجـ. (207)

 االماـ عمي )ع(: مغ اعتبخ بالغيخ لع يثق بسدالسة الدمغ.

 غ ألعجائظ قتمظ، لكغ فقط أصجقائظ يسكشيع أف يؤذوؾ.شػػػػيذػػػػػػخوف: يسك (208)

 االماـ عمي )ع(: ال تثق بالرجيق قبل الخبخة.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: ليذ ثسة أسخع وال أؾبح مغ الشسيسة. (209)
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 االماـ عمي )ع(: بئذ الذيسة الشسيسة.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: وضيفة الحكسة ىي التسييد بيغ الخيخ والذخ. (210)

 ـ عمي )ع(: رأس الحكسة لدـو الحق وشاعة السحق.االما

شػػػػيذػػػػػػخوف: بعس الػقت ألصجقائظ، وبعس الػقت ألىمظ، وبعس اليجوء لشفدظ، وبعج ذلظ ال تخف  (211)
 عمى مدتقبمظ.

االماـ عمي )ع(: لمسؤمغ ثالث ساعات: فداعة يشاجي فييا ربو، وساعة يـخ معاشو، وساعة يخمي بيغ نفدو 
 تيا ؼيسا يحل ويجسل.وبيغ لح

 شػػػػيذػػػػػػخوف: كيف ستكػف ليع كخامة إف لع يكغ ىشاؾ صجؽ؟ (212)

 االماـ عمي )ع(: الرجؽ فزيمة، الكحب رذيمة.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: لع أنذ يػمًا أنشي خمقت ألمػت. (213)

 االماـ عمي )ع(: إنكع إنسا خمقتع لمفشاء والتدود لآلخخة ال لمجنيا والبقاء.

 شػػػػيذػػػػػػخوف: األمػاؿ الالنيائية ىي أوتار الحخب. (214)

 االماـ عمي )ع(: أكثخ مرارع العقػؿ تحت بخوؽ السصامع.

******* 

 الجدء التاسع 

 ِىَخْقميُصذ أو ىيخاقميتػس: -10

( فيمدػؼ يػناني في عرخ ما قبل سقخاط. كتب بأسمػب غامس، Ηράκλειτος ό Ευέσιος)باليػنانية: 
ع الحدف عمى كتاباتو، ولحا، ُعخؼ بالفيمدػؼ الباكي. تأثخ بأفكاره كل مغ سقخاط وأفالشػف وأرسصػ. يغمب شاب

قاؿ بأف الشار ىي الجػىخ األوؿ، ومشيا نذأ الكػف. وقاؿ أيزًا بالتغّيخ الجائع. يرعب تحجيج تاريخ حياتو بجقة، 
ؤرخػف عغ حياتو إاّل القميل. وال يكاد ُيعخؼ عشو وقج وضع كتابًا وحيجًا، لع يرمشا مشو غيخ شحرات. وال يعخؼ الس

 غيخ أنو كاف مغ األسخة السالكة في مجيشة أفدذ بسشصقة آسيا الرغخى.

 األقػػػػػػاؿ
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ىػػػػػػػػػخقميػصػػػػػػذ: ال يتع تذكيل ُحدغ الخمق في أسبػع أو شيخ، حدغ الخمق يتع تكػيشو شيًئا فذيًئا، يػًما  (215)
، ُىشاؾ حاجة  لمجيج السصػؿ لتعمع وتصػيخ حدغ الخمق. بعج يـػ

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: حدغ الخمق مغ أفزل القدع وأحدغ الذيع.

 ىػػػػػػػػػخقميػصػػػػػػذ: العيػف ىي شيػد أكثخ وضػحًا ودقَّة مغ األذنيغ. (216)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ما رأتو عيشاؾ فيػ الحق، وما سسعتو أذناؾ فأكثخه باشل.

ىػػػػػػػػػخقميػصػػػػػػذ: مغ الرعب السشازعة ضج رغبات قمبظ، لكغ كل ما تخغب في الحرػؿ عميو ُيذتخي  (217)
 عمى حداب الخوح.

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ردع الشفذ وجيادىا عغ أىػيتيا يخفع الجرجات ويزاعف الحدشات.

 وف أف يػاجو الخصخ أيزًا!ىػػػػػػػػػخقميػصػػػػػػذ: ال أحج يػاجو رخاءًا مصمقًا، د (218)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ال يجـو حبخة الجنيا وال يبقى سخورىا وال يؤمغ فجعتيا.

 ىػػػػػػػػػخقميػصػػػػػػذ: الفزيمة ىي أقرخ شخيق إلى السجج. (219)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: االرتقاء إلى الفزائل صعب مشج، واالنحصاط إلى الخذائل سيل مخد.

 ىػػػػػػػػػخقميػصػػػػػػذ: شخرية الخجل ىي ما يحجد مريخة! (220)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: السخء حيث وضع نفدو بخياضتو وشاعتو، فإف ندىيا تشدىت وإف دنديا تجندت.

*** *** 

 إبيقػر: -11

عامي  ىػ فيمدػؼ يػناني قجيع عاش في الفتخة بيغ  (Epicurus)باإلنجميدية:   (Ἐπίκοσρος)باليػنانية: 
ؽ.ـ(، أسذ مجرسة فمدؽية سسيت باسسو ىي السجرسة )األبيقػرية( ، قاـ بكتابة حػالي ثالثسائة  341-270)

مشجد لع يرمشا مشيع إال بعس األجداء والخسائل ومعطع ما وصمشا مغ الفمدفة األبيقػرية مدتسج مغ التابعيغ ليا 
، فيي رسالة مػجية ِإلى Diogéneسي وبعس السؤرخيغ ومشيا الشرػص التي حفطيا ديػجيشذ الاليخ 

ىيخودوت في الصبيعيات، ورسالة مػجية ِإلى فيتػكميذ في اآلثار العمػية، ورسالة مػجية ِإلى ميشاقايػس في 
 األخالؽ؛ ومئة وِإحجى وعذخوف فكخة ىي ممخز السحىب.
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 األقػػػػػػاؿ

 إبيػػقػػػػػػػػػػر: مغ ال يخضى بالقميل ال يخضى أبجا. (221)

 اـ عمي )ع(: كيف يدتصيع صالح نفدو مغ ال يقشع بالقميل؟االم

إبيػػقػػػػػػػػػػػػر: ال تفدج ما عشجؾ بتػقظ لسا ليذ عشجؾ.. تحكخ أف ما تسمكو اآلف كاف يػمًا ما مغ بيغ  (222)
 األشياء التي كشت فقط تتسشاىا.

 نفدظ يا شقي. االماـ عمي )ع(: إنظ لدت بدابق أجمظ وال بسخزوؽ ما ليذ لظ فمساذا تذقي

 اإلمبخاشػر غايػس يػليػس ؾيرخ: -12

 Gaius Julius( )باإلنجميدية: CAIVS•IVLIVS•CAESAR•IV( )بالالتيشية: Ιούλιος Καίσαρ)باليػنانية:
Caesar ؽ.ـ  44مارس  15ؽ.ـ وتػفي عاـ  100يػليػ  13( جشخاؿ وقائج سياسي وكاتب روماني ولج عاـ

 ؽ.ـ(. 44مارس  15 -ؽ.ـ  49أكتػبخ  29ب: إمبخاشػر وتػلى الحكع )وىػ أوؿ مغ أشمق عمى نفدو لق

 األقػػػػػػاؿ

 يػليػس ؾيرخ: يخاؼ الشاس مغ الغسػض واألمػر السبيسة أكثخ مغ خػفيع مغ األمػرالػاضحة السخئية. (223)

 االماـ عمي )ع(: الشاس أعجاء ما جيمػا.

******** 

 جدء العاشخال

 الفالسفة الذخقييغ

 ػػػػػػػػػػػػػػػذا:بػػػػ -1

يغ सिद्धार्थ गौतम)بالدشدكخيتي  ( ىػ مؤسذ ديانة أو فمدفة البػذية )وىي أقخب إلى فمدفة الحياة مشيا إلى الجِّ
حيث ال تؤمغ بإلو، وتقـػ عمى التَّجخُّد والدُّىج تخمًُّرا مغ الذيػات واأللع وشخيًقا إلى الفشاء التَّاـ، وتقػؿ بالتَّشاسخ 

ة، وتشكخ البعث والحداب، وىي مغ أكثخ الجيانات انتذاًرا في اليشج والذخؽ األقرى(، ويمفظ اسسو ومبجأ الدببيَّ 
 أيزا )بػدا أي الداىخ أو اليقظ، واسسو بالعخبية البج، وفي الفارسية بجدة(.

 األقػػػػػػاؿ
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 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: لغ ُتعاقب بدبب غزبظ، بل غزبظ ىػ العقاب. (224)

 )ع(: مغ أشمق غزبو تعجل حتفو. االماـ عمي

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: العقل مرجر الدعادة والتعاسة. (225)

 االماـ عمي )ع(: العقل صعػد إلى عمييغ، اليػى ندوؿ إلى أسفل سافميغ.

 .بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ال يسكغ أف يدتسخ إخفاء ثالثة أشياء لفتخة شػيمة: الذسذ، والقسخ، والحؿيقة (226)

 االماـ عمي )ع(: ليكغ مخجعظ إلى الحق فسغ فارؽ الحق ىمظ.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: مغ يعتقج أنو قادر فيػ قادر.  (227)

 االماـ عمي )ع(: السخء بيستو.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: مغ ال تخصخ ليع أفكار حاقجة يججوف الدالـ. (228)

 و ولبو.االماـ عمي )ع(: مغ اشخح الحقج استخاح قمب

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: الرحة ىي أعطع ـبة، والقشاعة ىي أكبخ ثخوة، واإليساف ىػ أفزل عالقة. (229)

 االماـ عمي )ع(: الرحة أفزل الشعع، القشاعة عد وغشى، باأليساف تكػف الشجاة.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: كمسة سالـ واحجة أحدغ مغ ألف كمسة فارغة. (230)

 ي )ع(: رب نصق أحدغ مشو الرست.االماـ عم

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: يجب أف يػجج الذخ حتى يثبت الخيخ شيارتو.  (231)

 االماـ عمي )ع(: إف لمخيخ والذخ أىال فسيسا تخكتسػه كفاكسػه أىمو.

قمق بذأف السدتقبل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إف سخ صحة العقل والجدج يكسغ في أف ال تبكي عمى الساضي وأف ال ت (232)
 وأف ال تتػقع السرائب وإنسا تعير الػقت الحاضخ بحكسة وبتعقل لؤلمػر.

 االماـ عمي )ع(: ال تذعخ قمبظ اليع عمى ما فات ؼيذغمظ عغ االستعجاد لسا ىػ آت.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إف عاش السخء بحكسة فمغ يخذى السػت. (233)
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 وال يبمى ويبؿيظ وال يفشى. االماـ عمي )ع(: ثػب العمع يخمجؾ

ية، بل يػقفيا الحب فقط، ىحه ىي القاعجة الخالجة. (234) ية الكخـا  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ال تػقف الكخـا

 االماـ عمي )ع(: احرج الذخ مغ صجر غيخؾ بقمعو عغ صجرؾ.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: أنت مثل جسيع مغ في الكػف، تدتحق حبظ وعاشفتظ. (235)

 االماـ عمي )ع(: ىػف عميظ فإف االمخ قخيب واالصصحاب قميل والسقاـ يديخ.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: أْنت َتفِقج َفَقط َما تَتَذبَّث ِبو. (236)

 االماـ عمي )ع(: الحخيز فقيخ ولػ ممظ الجنيا بححافيخىا.

لشباح، وكحلظ اإلنداف ال يعتبخ إندانا جيجا ألنو يجيج بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ال يعتبخ الكمب كمبا جيجا ألنو يجيج ا (237)
 الكالـ. 

 االماـ عمي )ع(: قجر كل امخء ما يحدشو.

ية بالحب. (238)  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إنسا تدوؿ الكخـا

 االماـ عمي )ع(: دار الشاس تدتستع بإخائيع والقيع بالبذخ تست أضغانيع.

 كع أف تبحثػا عغ الحؿيقة، ال أف تعبجوا أولئظ الحيغ اكتذفػىا.بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: عمي (239)

 االماـ عمي )ع(: اجعمػا كل رجائكع هلل وال تخجػه أحجًا سػاه فإنو ما رجا أحج غيخ هللا إال خاب.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إف العقل ىػ كل شيء، ما تفكخ ؼيو ىػ ما تربح عميو.  (240)

 شى الغشى وغاية الذخؼ في اآلخخة والجنيا.االماـ عمي )ع(: العقل أغ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: في الدساء، ليذ ىشاؾ أي تسييد بيغ الذخؽ والغخب، الشاس ىع مغ خمق الفػارؽ تبعًا لعقػليع  (241)
 ومغ ثع صجقػىا لتربح حؿيقة.

 لة وعسى.االماـ عمي )ع(: لع يخمقكع هللا سبحانو عبثا ولع يتخككع سجى ولع يجعكع في ضال

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: يستمئ الجورؽ نقصة تمػ أخخى. (242)

 االماـ عمي )ع(: مغ صبخ ناؿ السشا.
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 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ال يػجج نار كالعاشفة، وال شخارة كالفتشة، وال شخؾ كالحساقة، وال وابل كالجذع.  (243)

 اوى ومخض ال يبخأ، الصسع رؽ.االماـ عمي )ع(: اليػى رأس السحغ، الحسق داء ال يج

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: الحؿيقة الدامية عغ الدبيل إلى وضع حج لآلالـ ىػ الدبيل ذو السدالظ الثسانية: صجؽ  (244)
 اإليساف، وصجؽ الحجيث، وصجؽ الدمػؾ، وصجؽ الكدب، وصجؽ االجتياد، وصجؽ التفكيخ، وصجؽ التأمل.

 لسؤمغ: تقػى هللا، وصجؽ الحجيث، وأداء األمانة.االماـ عمي )ع(: ثالث ىغ زيشة ا

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ميسا كاف عجد االيات السقجسة التي تقخأ والتي تعظ بيا، ما ؾيستيا أف كشت أنت ال تعسل بيا. (245)

 االماـ عمي )ع(: لغ يحػز الجشة إال مغ جاىج نفدو.

 ُكل شيٍء زائل.بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ُكل شيٍء مؤلع،  (246)

 االماـ عمي )ع(: إنكع إف رغبتع في الجنيا أفشيتع أعساركع ؼيسا ال تبقػف لو وال يبقى لكع.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: أف تفيع كل شيء يعشي أف تغفخ كل شيء.  (247)

 شجـ.االماـ عمي )ع(: أعط الشاس مغ عفػؾ وصفحظ مثل الحي تحب أف يعصيظ هللا سبحانو وعمى عفػ فال ت

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: الفكخة التي تتصػر وتربح فعال خيخ مغ تمظ التي تقف عشج حج كػنيا فكخة. (248)

 االماـ عمي )ع(: كغ حدغ السقاؿ حسيج االفعاؿ فإف مقاؿ الخجل بخىاف فزمو وفعمو عشػاف عقمو.

 الدالـ بالتأكيج.بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إف األحخار مغ األفكار السديئة يججوف  (249)

 االماـ عمي )ع(: نفػس األبخار أبجا تأبى أفعاؿ الفجار.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: الفذل الحؿيقي الػحيج في الحياة ىػ أال تكػف حؿيقي كأفزل ما تدتصيع. (250)

 االماـ عمي )ع(: لغ تجرؾ الكساؿ حتى تخقى عغ الشقز.

 الد ججيج وما نفعمو في ىحا اليـػ ىػ األىع.بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: كل صباح مي (251)

 االماـ عمي )ع(: كل يـػ يفيجؾ عبخا إف أصحبتو فكخا.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: يأتي الدالـ مغ الجاخل، فال تبحث عشو في الخارج. (252)
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 االماـ عمي )ع(: أفزل العقل معخفة السخء بشفدو فسغ عخؼ نفدو عقل ومغ جيميا ضل.

 ػػػػػػػػػػػػػػػذا: كل األفعاؿ الديئة تشذأ مغ العقل.بػػػػ (253)

 االماـ عمي )ع(: العاقل مغ تػرع عغ الحنػب وتشده عغ العيػب.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إف عقل اإلنداف، وليذ أعجاءه، ىػ مغ يغخيو لصخؽ الذخ. (254)

 االماـ عمي )ع(: العاقل مغ اتيع رأيو ولع يثق بكل ما تدػؿ لو نفدو.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: الدعادة ال تشقز إذا تذاركشا فييا معا. (255)

اإلماـ عمي )ع(: إنظ مجرؾ قدسظ ومزسػف رزقظ ومدتػؼ ما كتب لظ فأرح نفدظ مغ شقاء الحخص وذلة 
 الصمب وثق باهلل وخفس في السكتدب.

 داؿ يجب إنجازه.بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ال أرى أبجا ما قج ُأنِجد، بل ما ال ي (256)

اإلماـ عمي )ع(: إذا أمزيت أمخا فأمزو بعج الخوية ومخاجعة السذػرة وال تؤخخ عسل يـػ إلى غج وأمس لكل 
 يـػ عسمو.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: فمتعسل لخالص ذاتظ وال تعتسج عمى اآلخخيغ.  (257)

 االماـ عمي )ع(: ال قػي أقػى مسغ قجر عمى نفدو فسمكيا.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: عمى اإلنداف أف يتغمب عمى غزبو بالذفقة، وأف يديل الذخ بالخيخ.بػ (258)

 االماـ عمي )ع(: مغ ممظ غزبو كاف حميسا.

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إف كل مغ يريخ لشفدو مرباحا ييجي، وكل مغ يريخ لشفدو مالذا يؤوي، فمغ يمتسذ لشفدو  (259)
 مغ غيخ نفدو مأوى.

 عمي )ع(: مغ كساؿ االنداف ووفػر فزمو استذعاره بشفدو الشقراف.االماـ 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: اسعى باجتياد. (260)

 االماـ عمي )ع(: االجتياد أربح بزاعة.

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: إف الحكساء يدنػف الحجيث بفكخىع، يغخبمػنو كسا ُتغخبل الحبػب مغ الغخباؿ. (261)
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 : العاقل مغ عقل لدانو.االماـ عمي )ع(

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: لتعير حياة نؿية غيخ أنانية، يجب عمى اإلنداف أال يعتبخ أي شيء ممكو في وسط ما ىػ  (262)
 وفيخ.

 االماـ عمي )ع(: إنكع إف زىجتع تخمرتع مغ شقاء الجنيا وفدتع بجار البقاء.

******** 

 الجدء الحادي عذخ 

 كػنفػشيػس: -2

( ىػ أوؿ فيمدػؼ صيشي يفمح في إقامة محىب يتزسغ كل التقاليج الريشية عغ الدمػؾ 孔夫子شية: )بالري
االجتساعي واألخالقي. ففمدفتو قائسة عمى الؿيع األخالؾية الذخرية وعمى أف تكػف ىشاؾ حكػمة تخجـ الذعب 

خ والحياة الريشية والكػرية تصبيقًا لسثل أخالقي أعمى. ولقج كانت تعاليسو وفمدفتو ذات تأثيخ عسيق في الفك
 واليابانية والتايػانية والفيتشامية. ويمقب بشبي الريغ.

 األقػػػػػػاؿ

 (كػػػػنفػػػػػشػيػس: الثبات، والتحسل، والبداشة، والتػاضع أقخب إلى الفزيمة.263)

 االمػػاـ عمػي )ع(: وجيو الشاس مغ تػاضع مع رفعة وذؿ مع مشعة.

 مغ يتكمع دوف تػاضع سيجج صعػبًة في جعل كمساتو مدسػعة.كػػػػنفػػػػػشيػس:  (264)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: ليذ لستكبخ صجيق.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: كشت أحدج مغ لو ححاء إلى أف رأيت رجاًل بال قجميغ. (265)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: اتعطػا بالعبخ واعتبخوا بالغيخ وانتفعػا بالشحر.

 تعّمع مغ دوف تفكيخ جيج ضائع والتفكيخ مغ دوف تعّمع أمخ خصيخ. كػػػػنفػػػػػشيػس: ال (266)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: لغ يحػز العمع إال مغ يصيل درسو.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: عجـ الخجػع عغ الخصأ ىػ خصأ أكبخ. (267)
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 االمػػػاـ عمػي )ع(: كفى بالسخء غخورا أف يثق بكل ما سػلت لو نفدو.

. كػػػػنفػػػػػشيػ  (268)  س: الجيل ليل العقاب، ولكّشو ليل ال قسخ ؼيو وال نجـػ

 االمػػػاـ عمػي )ع(: الجيل مصية شسػس مغ ركبيا زؿ ومغ صحبيا ضل.

كػػػػنفػػػػػشيػس: مغ يعخؼ ومع ذلظ يعتقج أنو ال يعخؼ يكػف عمى جانب كبيخ مغ الحكسة، ومغ ال  (269)
 يعخؼ ويعتقج أنو يعخؼ يكػف مخيزًا.

 مػػي )ع(: أحسق الشاس مغ ضغ أنو أعقل الشاس.االمػػػاـ ع

 كػػػػنفػػػػػشيػس: فقخ في ضّل الحكػمة الفاضمة، وال غشًى في ضل الحكػمة الديئة. (270)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: حدغ الدياسة قػاـ الخعية.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: كافئ الطمع بالعجؿ، وكافئ الميغ بالميغ. (271)

 أكـخ ودودؾ واصفح عغ عجوؾ يتع لظ الفزل.االمػػػاـ عمػػػي )ع(: 

 كػػػػنفػػػػػشيػس: الخجل الحي يحخؾ الجباؿ يبجأ أواًل بحسل الحجارة الرغيخة بعيجًا. (272)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: قجر الخجل عمى قجر ىستو وعسمو عمى قجر نيتو.

 يسًا معيع.كػػػػنفػػػػػشيػس: لكي تّتقي حقج الشاس، كغ قاسيًا عمى نفدظ وكخ  (273)

 االمػػػاـ عمػػػي )ع(: دار الشاس تدتستع بإخائيع والقيع بالبذخ تست أضغانيع.

كػػػػنفػػػػػشػػيػس: ما يبحث عشو الخجل الخؼيع مػجػد في نفدو، وما يبحث عشو الخجل الجنيء مػجػد عشج  (274)
 اآلخخيغ.

 فدو عقل ومغ جيميا ضل.االمػػػاـ عمػػػي )ع(: أفزل العقل معخفة السخء بشفدو فسغ عخؼ ن

 كػػػػنفػػػػػشيػس: مغ يخى الرػاب وال يفعمو فيػ جباف. (275)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: أخدخ الشاس مغ قجر عمى أف يقػؿ الحق ولع يقل.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: الشجاح يعتسج عمى التحزيخ؛ فجوف التحزيخ سيكػف الفذل مؤكجًا. (276)

 األياـ لع يغفل عغ االستعجاد.االمػػػاـ عمػػي )ع(: مغ عخؼ 
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 كػػػػنفػػػػػشػيػس: الرست ىػ الرجيق الػحيج الحي لغ يخػنظ أبجًا. (277)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: الرست يكديظ ثػب الػقار ويكؽيظ مؤنة االعتحار.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: حيثسا ذىبت فاذىب بكل قمبظ.  (278)

 ولدانو إف قاتل قاتل بجشاف وإف نصق نصق ببياف. االمػػػاـ عمػي )ع(: السخء بأصغخيو: بقمبو

 كػػػػنفػػػػػشيػس: التاجخ الحي يكشد التحف تحت األرض ليذ أفزل مغ السعػز. (279)

االمػػػاـ عمػػػي )ع(: عجبت لمبخيل يتعجل بالفقخ الحي مشو ىخب ويفػتو الغشى الحي إياه شمب ؼيعير في الجنيا 
 داب االغشياء.عير الفقخاء ويحاسب في اآلخخة ح

 كػػػػنفػػػػػشػيػس: الخجُل الشبيل معتجٌؿ في أقػالِو، لكشُو يتخصى ذلظ في أعسالِو.  (280)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: العاقل مغ صجقت أقػالو أفعالو.

 كػػػػنفػػػػػشػيػس: العجب عشػانو الحساقة.  (281)

 االمػػػاـ عمػػػي )ع(: العجب عشػاف الحساقة.

 ػػػػشيػس: ال ُيسكغ لمسخء أف يحرل عمى السعخفة إال بعج أف يتعّمع كيف يفكخ.كػػػػنفػ (282)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: الفكخة تيجي إلى الخشاد.

كػػػػنفػػػػػشيػس: يجب أف يححر مغ فتشة الشداء، وفي مخحمة الكيػلة حيث تتػىج الحيػية والشذاط يجب  (283)
 حيث تحبل حيػيتو ونذاشو يجب أف يححر مغ الصسع. أف يححر مغ السغالبة، وفي مخحمة الذيخػخة

االمػػػاـ عمػػػي )ع(: الفتغ ثالث: حب الشداء وىػ سيف الذيصاف، وشخب الخسخ وىػ فخ الذيصاف، وحب الجنيا 
 والجرىع وىػ سيع الذيصاف.

 لشاس بسا يفعمو.كػػػػنفػػػػػشػػيػس: عمى اإلنداف أف يفعل ما يعظ الشاس بو، كسا عميو أيزًا أف يعظ ا (284)

االمػػػاـ عمػي )ع(: مغ نرب نفدو لمشاس إماما فميبجأ بتعميع نفدو قبل تعميع غيخه، وليكغ تأديبو بديختو قبل تأديبو 
 بمدانو، ومعمع نفدو ومؤدبيا أحق باإلجالؿ مغ معمع الشاس ومؤدبيع.

 كػػػػنفػػػػػشػيػس: ال تدتخجـ مجفعًا لتقتل بعػضة. (285)
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 ػػي )ع(: تفكخ قبل أف تعـد وشاور قبل أف تقجـ وتجبخ قبل أف تيجع.االمػػػاـ عم

 كػػػػنفػػػػػشػيػس: ليدت العطسة في أف ال تدقط أبجًا، العطسة أف تشيس كمسا سقصت. (286)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: أقل العثخة وادرأ الحج وتجاوز عسا يرخح لظ بو.

 سغ ُيخيج التخصيط لمسدتقبل.كػػػػنفػػػػػشيػس: دراسة الساضي ميسة ل (287)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: قج اعتبخ بالباقي مغ اعتبخ بالساضي.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: بجؿ أف تمَعَغ الطالـ، أوقج شسعة.  (288)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: ال تيأس مغ الدماف إذا مشع وال تثق بو إذا أعصى وكغ مشو عمى أعطع الححر.

 ال تتخّدد أبجًا أف تدأؿ مغ ىػ دونظ.كػػػػنفػػػػػشيػس:  (289)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: ال يتعمع متكبخ.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: الّخجل الدامي يتػاضع في كالمو، ويكثخ في فعمو. (290)

 االمػػػاـ عمػػػي )ع(: الذخؼ عشج هللا بحدغ األعساؿ ال بحدغ األقػاؿ.

 شًا، متحخرًا مغ القمق، بيشسا الخجل ضيق األفق عادة ما يكػف متػتخًا.كػػػػنفػػػػػشيػس: الخجل العطيع يكػف مصسئ (291)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: الجاىل يدتػحر مسا يدتأنذ بو الحكيع.

 كػػػػنفػػػػػشػيػس: الستكّبخ والبخيل ميسا تكغ مداياىسا، ال يدتحّقاف االىتساـ.  (292)

 البخل فإف البخيل يمعشو الغخيب ويشفخ مشو القخيب.االمػػػاـ عمػػي )ع(: شخ الخالئق الستكبخ، إياكع و 

 كػػػػنفػػػػػشيػس: الحكع يعشي االستقامة، ومغ ىػ الذخز الحي يجخؤ عمى االنحخاؼ إذاكشَت مدتؿيسًا. (293)

 االمػػػاـ عمػػي )ع(: حق عمى السمظ أف يدػس نفدو قبل جشجه.

 السعخفة إال بعج أف يتعّمع كيف يفكخ.  كػػػػنفػػػػػشػيػس: ال ُيسكغ لمسخء أف يحرل عمى (294)

 االمػػػاـ عمػي )ع(: مغ شاؿ فكخه حدغ نطخه.

 كػػػػنفػػػػػشيػس: تكسغ الفزيمة في الػسط.  (295)
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 االمػػػاـ عمػي )ع(: خيخ األمػر أوسصيا.

 الجدء الثاني عذخ 

 زرادشػػػت: -3

ة الدرادشتية، وقج عاش في مشاشق أذربيجاف ( ىػ رجل ديغ فارسي، يعج مؤسذ الجيانZaraϑuštra)باألفدتية: 
وكخدستاف وإيخاف الحالية، وضمت تعاليسو وديانتو ىي السشتذخة في مشاشق واسعة مغ وسط آسيا إلى مػششو 

 األصمي إيخاف حتى ضيػر اإلسالـ.

 (296) األقػػػػػػاؿ

 ـ ىحه الفزائل بسثابة السالئكة.زرادشػػػػػػػػػػت: الحكسة والذجاعة والعفة والعسل واإلخالص واألمانة والكخ 

االماـ عمي )ع(: أفزل الذيع الدخاء والعفة والدكيشة والػفاء، عميكع بمدـو العفة واألمانة فإنيسا أشخؼ ما 
 أسخرتع وأحدغ ما أعمشتع وأفزل ما ادخختع، استذعخ الحكسة وتجمب بالدكيشة فإنيا حمية األبخار.

 آلخخيغ ليذ واجبا، بل متعة.زرادشػػػػػػػػػػت: فعل الخيخ ل (297)

 االماـ عمي )ع(: فعل الخيخ ذخيخة باؾية وثسخة زاكية.

 زرادشػػػػػػػػػػت: العقل الستأمل الخاضي أفزل ما يسكغ امتالكو (298)

 االماـ عمي )ع(: إف أغشى الغشى العقل وأكبخ الفقخ الحسق وأوحر الػحر العجب وأكـخ الحدب حدغ الخمق.

ػػػػت: كل انداف يجب أف يفيع القانػف إللو الحق والخيخ ويجب أف يحقق الحب بيغ الشاس ؼبغيخ زرادشػػػػػػ (299)
الحب ال حياة وال خيخ وتحقيق الحق بالفعل ليذ بالقػؿ فأكثخ الشاس قادر وعمى كالـ الحب عاجدوف عغ فعمو 

 ألبجي.وعمى كل انداف أف يتسدظ باأليساف الحق أي بالحب وبيحا وحجه يتحقق الكساؿ ا

 االماـ عمي )ع(: اإليساف أصل الحق، والحق سبيل اليجى، وسيفو جامع الحمية، قجيع العجة، الجنيا مزساره.

زرادشػػػػػػػػػػت: عشجما تشدج أذانشا بسغخيات األرض يربح الخيخ بعيجا عشا وىشا تتحػؿ رغباتشا إلى حقج  (300)
 وغزب وحخب وشخ.

 إنيا تقػدكع إلى ركػب الحنػب والتيجع إلى الديئات.االماـ عمي )ع(: اىجخوا الذيػات ف

 زرادشػػػػػػػػػػت: كل انداف حخ يسمظ القجرة عمى التفخيق بيغ الخيخ والذخ. (301)
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االماـ عمي )ع(: إف الخيخ والذخ ال يعخفاف إال بالشاس، فإذا أردت أف تعخؼ الخيخ فاعسل الخيخ تعخؼ أىمو، 
 لذخ تعخؼ أىمو.وإذا أردت أف تعخؼ الذخ فاعسل ا

 زرادشػػػػػػػػػػت: الخوح الحكيسة لمكػف ىي الػحيجة التي تدتحق العبادة. (302)

 االماـ عمي )ع(: إليي ما عبجتظ خػفا مغ عقابظ وال شسعا في ثػابظ، ولكغ وججتظ أىال لمعبادة فعبجتظ.

 زرادشػػػػػػػػػػت: عسل جيج واحج يداوي ألف صالة. (303)

 زل العبادة إخالص العسل.االماـ عمي )ع(: أف

 زرادشػػػػػػػػػػت: ال تجادؿ األحسق. (304)

 االماـ عمي )ع(: اححروا األحسق فإف مجاراتو تعييظ ومػافقتو تخديظ ومخالفتو تؤذيظ ومراحبتو وباؿ عميظ.

*** *** 

 كخيذشا: -4

 कृष्ण بجه شائفة مغ اليشجوسية ، يخسع وكخيذشا يعشي األسػد أو السطمع أحج آلية الجيانة اليشجوسية الكبار، تع
 عادة عمى شكل ولج راعي بقخ يعدؼ الشاي أو كأميخ يقجـ تػجييات فمدؽية.

  األقػػػػػػاؿ

 كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: كل مغ يػلج ال بج أف يسػت ومغ السػت تبدغ الحياة. تمظ حؿيقة مؤكجة يشبغي إدراكيا. (305)

 ع والجنيا تصػي مغ خمفكع.االماـ عمي )ع(: إف السػت لسعقػد بشػاصيك

 كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: فكخ بػاجبظ وال تتخدد. (306)

 االماـ عمي )ع(: كل امخئ مدؤوؿ عسا ممكت يسيشو وعيالو.

كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: إف متَّ في أداء واجبظ والكفاح في معخكة الحياة فشريبظ الجشة، وإف عذت فأمجاد الجنيا  (307)
 أىب لمكفاح.أمامظ، فانيس إذًا وت

 االماـ عمي )ع(: ال يتخؾ الشاس شيئا مغ دنياىع إلصالح آخختيع إال عػضيع هللا خيخا مشو.
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كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: حافظ عمى سالمظ في المحة واأللع، في الخبح والخدارة، في االنترار واالنجحار، فإف شعخت  (308)
 فمغ تقتخؼ عشجئح إثسًا أو تختكب خصأ. بحلظ الدالـ في ذاتظ وخزت غسار السعخكة معخكة الحياة

االماـ عمي )ع(: إف السجاىج نفدو والسغالب غزبو والحافظ عمى شاعة ربو يخفع هللا لو ثػاب الرائع القائع 
 ويشيمو درجة السخابط الرابخ.

 كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: ىشاؾ ثالثة أبػاب لتجميخ الحات ولمجحيع: الذيػة والغزب والجذع. (309)

 اـ عمي )ع(: ضالؿ الشفػس بيغ دواعي الذيػة والغزب، السحلة والسيانة والذقاء، في الحخص والصسع.االم

 كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: مفتاح الدعادة ىػ تقميل الخغبات. (310)

 االماـ عمي )ع(: شيخوا نفػسكع مغ دنذ الذيػات تجركػا رؼيع الجرجات.

تػلى عمى عقمو، فإف العقل ىػ أفزل األصجقاء، ولكغ بالشدبة لسغ فذل في كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: بالشدبة لسغ اس (311)
 الؿياـ بحلظ، فإف العقل ىػ العجو األكبخ.

 االماـ عمي )ع(: استخشج العقل وخالف اليػى تشجح.

ىديستي كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: الصخيقة الػحيجة التي يسكشظ مغ خالليا التغمب عمي ىي مغ خالؿ الحب، وىشاؾ تتع  (312)
 بكل سخور.

 االماـ عمي )ع(: االحداف يدتعبج االنداف.

 كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: مغ بيغ كل القتمة، الػقت ىػ األىع ألف الػقت يقتل كل شيء. (313)

 االماـ عمي )ع(: إف الميل والشيار يعسالف ؼيظ فاعسل فييسا ويأخحاف مشظ فخح مشيسا.

 ػداعة والرست وضبط الشفذ والشقاء: ىحه ىي تخررات العقل.كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: اليجوء وال (314)

 االماـ عمي )ع(: الدكيشة عشػاف العقل ، الرست روضة الفكخ.

 كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: قع بػاجبظ، ألف الفعل أفزل مغ التقاعذ. (315)

 االماـ عمي )ع(: إياكع والكدل فإف مغ كدل لع يؤد حق هللا تعالى.
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ػػػػشا: العقل متقمب، لغ يصيعظ في كل مخة يديء العقل الترخؼ، استخجـ عقمظ التقجيخي إلعادتو كػػػػخيذػػػػػ (316)
 إلى وضع االتداف.

 االماـ عمي )ع(: مغ ممظ عقمو كاف حكيسا.

كػػػػخيذػػػػػػػػػشا: افعل كل ما عميظ الؿياـ بو، ولكغ ليذ بالجذع، وليذ بالغخور، وال بالذيػة، وال بالحدج،  (317)
 كغ بالحب والخحسة والتػاضع والتفاني.ول

 االماـ عمي )ع(: إلـد نفدظ عمى الفزائل فإف الخذائل أنت مصبػع عمييا.

******* 

 الجدء الثالث عذخ 

 الو تده أو الو تدي أو الوتدو: -5

ؽ.ـ. تعشي الكمسة الديج القجيع  604( فيمدػؼ صيشي قجيع وشخرية ميسة في الصاوية ولج 老子)بالريشية: 
تعتبخ لقب تفخيع. ومغ ألقابو تايذانغ الوجػف وىػ أحج األنؿياء الثالثة في الصاوية. حدب التقميج الريشي عاش و 

 الوتده في القخف الدادس قبل السيالد.

 األقػػػػػػاؿ

 ىا.الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ال شيء أرؽ مغ الساء، وال شيء أقدى مشو وأعشف، حقا إف الحؿيقة تبجو مثل ضج (318)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: اصبخ عمى مزس مخارة الحق وإياؾ أف تشخجع لحالوة الباشل.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: مغ يعخؼ القشاعة فيػ غشي. (319)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ثسخة القشاعة الغشاء.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: مغ أعياه األلع، أحياه األمل. (320)

عمػػػػػي )ع(: انتطخوا الفخج وال تيأسػا مغ روح هللا فإف أحب األعساؿ إلى هللا عدوجل انتطار الفخج ما داـو  االمػػػاـ
 عميو السؤمغ.

الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: راقب أفكارؾ ألنيا ستربح كمسات، راقب كمساتظ ألنيا ستتحػؿ إلى أفعاؿ، راقب أفعالظ  (321)
 ب عاداتظ ألنيا تكػف شخريتظ، راقب شخريتظ ألنيا ستحجد مريخؾ.ألنيا ستتحػؿ إلى عادات، راق
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االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: إف أحببت سالمة نفدظ وستخ معائبظ فأقمل كالمظ وأكثخ الرست يتػفخ فكخؾ ويدتتخ قمبظ 
 ويدمع الشاس مغ يجؾ.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: القػي مغ حكع غيخه، والعطيع مغ حكع نفدو. (322)

 المػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ ممظ عقمو كاف حكيسا.ا

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: أف تعمع أنظ ال تعمع فيحا تػاضع، وأف تعتقج أنظ تعمع ما ال تعمع فيحا مخض. (323)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: قػؿ ال أعمع نرف العمع.

 شة، امشح الكثيخ، تػقع القميل.الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ال تكخه، ال تقمق، عر ببدا (324)

االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: إف مغ مكاـر األخالؽ أف ترل مغ قصعظ وتعصي مغ حخمظ وتعفػ عسغ ضمسظ، افعل 
 الخيخ وال تحقخ مشو شيئًا فإف قميمو كثيخ وفاعمو مذكػر.

قمقا فأنت تعير في السدتقبل، وإذا الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: إذا كشت مكتئبا فأنت تعير في الساضي، وإذا كشت  (325)
 كشت تحذ بالدالـ، فأنت تعير في الحاضخ.

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ال تذعخ قمبظ اليع عمى ما فات ؼيذغمظ عغ االستعجاد لسا ىػ آت.

د مغ الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: الكساؿ لسغ يعصي األوامخ ىػ أف يكػف مدالسا، الكساؿ لمحي يحارب أف يتجخ  (326)
الغزب، الكساؿ لمحي يخيج الفػز أف ال يقاتل، الكساؿ لمحي يدتخجـ الخجاؿ أف يزع نفدو في مختبة أدنى مغ 

 مختبتيع.

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: الفزيمة بحدغ الكساؿ ومكاـر االفعاؿ ال بكثخة الساؿ وجاللة األعساؿ.

 وإف عػممت بػباء.الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: لتكغ إجابتظ ذكية حتى  (327)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ال تخد عمى الشاس كمسا حجثػؾ فكفى بحلظ حسقا.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: إف الذخز الحي يبالغ في التسدظ بآرائو ال يجج مغ يتفق معو. (328)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ استبج بخأيو ىمظ، ومغ شاور الخجاؿ شاركيا في عقػليا.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: مغ يعخؼ كثيخا ال يتكمع، ومغ يتكمع ال يعخؼ كثيخا. (329)
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 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ عقل الخجل أف ال يتكمع بكل ما أحاط بو عمسو.

ط بيع الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: العقالء ال يدتعخضػف قجراتيع لحلظ تذع مشيع القػة، إنيع ال يتفاخخوف لحلظ يحي (330)
 التقجيخ، ىع ال يتذاجخوف لحلظ ال يتذاجخ معيع أحج.

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: حق عمى العاقل أف يدتجيع االستخشاد، ويتخؾ االستبجاد.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ال يػجج وىع أكبخ مغ الخػؼ. (331)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: بئذ القخيغ الخػؼ.

ػػػػػػػي: مغ تعمع كثيخا عغ اآلخخيغ قج يكػف متعمسا، أما مغ يفيع نفدو ىػ أكثخ ذكاءا، ومغ يتحكع الوتػػدػػػػػػػػػػ (332)
 في اآلخخيغ قج يكػف قػيا، أما مغ ممظ زماـ نفدو فيػ األقػى.

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ ممظ نفدو عال أمخه.

 البا ما ترل الى حيث كشت تتػقع.الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: إف لع تغيخ اتجاه مديخؾ، فغ (333)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ لع يعسل بالعمع كاف حجة عميو و وباال.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ال تمع الشاس ؼيسا ال تعمع، وال تعاتب عمييع ؼيسا لع تختبخه. (334)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: اصحب تختبخ.

 الحكيع ال ُيعمِّع بالكمسات، وإنسا باألفعاؿ.الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي:  (335)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: العاقل مغ صجقت أقػالو أفعالو.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ال تتعارض مع ما ىػ عادؿ مغ أجل أف تحرل فقط عمى ثشاء اآلخخيغ. (336)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: شخ الثشاء ما جخى عمى ألدشة األشخار.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: الكمسات األنيقة ليدت دائسا صادقة، والكمسات الرادقة ليدت دائسا أنيقة. (337)

مغ  –وإف نقز ىػ كخثو  –االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: إف أفزل الشاس عشج هللا مغ كاف العسل بالحق أحب إليو 
 الباشل وإف جخ إليو فائجة وزاده.

 ػػي: ال بأس في أف يكػف الستكمع أحسقا ما داـ السدتسع حكيسا.الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػ (338)
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 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: كغ عالسا ناشقا أو مدتسعا واعيا وإياؾ أف تكػف الثالث.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: أنا خيخ لؤلخيار، وخيخ لغيخ األخيار، وبحلظ يريخ الشاس جسيعيع أخيارا. (339)

 )ع(: ابحؿ معخوفظ لمشاس كافة، فإف فزيمة فعل السعخوؼ ال يعجليا عشج هللا سبحانو شيء.االمػػػاـ عمػػػػػي 

الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: باأللع ومغالبتو والربخ عميو ومجاىجتو تشسػ الذخرية وتدداد اإلرادة صالبة وإصخار  (340)
 ويربح اإلنداف شيئًا آخخ.

ر بسشدلة الخأس مغ الجدج، فإذا فارؽ الخأس الجدج فدج الجدج، وإذا فارؽ االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: الربخ في األمػ 
 الربخ األمػر فدجت األمػر.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: الرست ىػ مرجر كل ثبات عطيع. (341)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: عميظ بمدـو الرست فإنو يمدمظ الدالمة ويؤمشظ الشجامة.

 ػػػػػي: العصاء دوف شمب أعطع، السحبة دوف مقابل أروع.الوتػػدػػػػػػػػػػػػ (342)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: رأس الدخاء تعجيل العصاء.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: اىتسامظ بآراء الشاس بذجة، يجعمظ أسيخا ليع. (343)

فزل عمى مغ شئت تكغ االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: احتج إلى مغ شئت تكغ أسيخه، واستغغ عسغ شئت تكغ نطيخه، وأ
 أميخه.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: مغ ال يعخؼ اليجؼ لغ يجج الصخيق. (344)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: مغ لع يجيج نفدو في صغخه لع يجج راحة في كبخه.

ئيًا، وال تراحب بخياًل، الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ال تذارؾ غيػرا، وال تدألغ حدػدا، وال تجاور جاىال، وال تؤاخ ُمخا (345)
 وال تدتػدع سخؾ أحجًا.

االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: ال تراحب مغ فاتو العقل وال ترصشع مغ خانو األصل فإف مغ فاتو العقل يزخؾ مغ حيث 
 يخى أنو يشفظ ومغ خانو األصل يدئ إلى مغ أحدغ إليو.

 لتيار، فإذا تػقفت عجت إلى الػراء.الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: أف تتعمع يعشي أف تججؼ ضج ا (346)
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 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: العالع مغ ال يذبع مغ العمع وال يتذبع بو.

 الوتػػدػػػػػػػػػػػػػػػػػي: ما تدسيو الجودة نياية العالع، يدسيو غيخىا فخاشة. (347)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: أعطع البالء انقصاع الخجاء.

 ػػػػػػي: الخجل العاقل الحكيع ال يشازع اآلخخيغ، ولحا فال يػجج في الجنيا مغ يخيج مشازعتو.الوتػػدػػػػػػػػػػػ (348)

 االمػػػاـ عمػػػػػي )ع(: العاقل إذا عمع عسل وإذا عسل أخمز وإذا أخمز اعتدؿ.

******** 

 الجدء الخابع عذخ واألخيخ 

 شيفا: -6

ُيعخؼ أيًزا باسع ماىاديفا )حخؼًيا: «( السيسػف »ا: ، ويعشي حخؼيً सिव، بالدشدكخيتية: Shiva)باإلنجميدية: 
ىػ واحج مغ اآللية الِعطاـ في اليشجوسية. ىػ الكياف األعمى في الصخيقة الذيفاوية، التي ُتعج «( اإللو العطيع»

 إحجى الصخائق األساسية في اليشجوسية السعاصخة.

  األقػػػػػػاؿ

 لفقخ مثل الجيل .شيفا: ال تػجج ثخوة مثل السعخفة وال ا (349)

 االماـ عمي )ع(: ال غشى كالعقل وال فقخ كالجيل.

 شيفا: يجب أف تقاتل خالؿ بعس األياـ الديئة لكدب أفزل أياـ حياتظ . (350)

 االماـ عمي )ع(: خح مغ نفدظ لشفدظ وتدود مغ يػمظ لغجؾ واغتشع عفػ الدماف وانتيد فخصة االمكاف.

 يمتقي العسل بالكمسات.شيفا: ُتكتدب الثقة عشجما  (351)

 : يسدج الحمع بالعمع، والقػؿ بالعسل.-االماـ عمي )ع(: في صفة الستقيغ 

 شيفا: يخى القمب في بعس األحياف ما ىػ غيخ مخئي لمعيغ. (352)

 االماـ عمي )ع(: العالع يشطخ بقمبو وخاشخه.

 شيفا: الحكسة تزيء ضالـ الجيل. (353)
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 عمع أضمو الجيل.االماـ عمي )ع(: مغ لع ييجه ال

 تع بحسج هللا

 السخاجع:

 أقػاؿ االماـ عمي )ع(:

 نيج البالغة -ٔ

 ميداف الحكسة -ٕ

 عيػف الحكع والسػاعظ -ٖ

 مػسػعة أحاديث اىل البيت)ع( -ٗ

 مشازؿ االخخة والسصالب الفاخخة -٘

 السرادر اإلسالمية:

 صحيح اإلماـ البخاري  -ٔ

 صحيح اإلماـ مدمع -ٕ

 أقػاؿ الفالسفة:

 /https://www.maqola.netمػقع مقػالت  -ٔ

 /https://mufahras.comمػقع مفيخس  -ٕ

 /https://www.thaqfya.comمػقع معمػمة ثقاؼية  -ٖ

 /https://mawdoo3.comمػقع مػضػع  -ٗ

 /https://a9wal.comمػقع اقػاؿ  -٘

 /http://www.aqwal-khalida.comاقػاؿ خالجة  -ٙ

 /https://www.ibelieveinsci.com مػقع انا اصجؽ العمع -ٚ
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 /https://www.hekams.comمػقع حكع  -ٛ

 https://www.hakeem-sy.comمػقع حكيع / -ٜ

 /http://www.scrolldroll.comمػقع  -ٓٔ

 /https://feedingtrends.comمػقع  -ٔٔ

 /https://medium.comمػقع  -ٕٔ

 /https://ar.m.wikipedia.orgمػقع ويكيبيجيا  -ٖٔ


