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أما بعد:

جيل فقه اإلسالم ودقيقه َب َّث علامؤه بإخالص وور ٍع
فإن شأن النفس عظيم ،ويف ّ
متغلغل فيها ،أو ما َي ِ
ٌ
اً
عرض هلا ،والذي ينبغي أن
رس هذه النفس مما هو
جيل بعد جيل َّ

وسمى ذلك طائفة منهم
ُيس َلك لكبح مجاحها ،وحجزها عن أن تزيغ عن الفطرة السويةّ ،

«فقه النفس» ،وذكروا أنه إنام حيصل شي ًئا فشي ًئا عىل التدريج ،مثل نمو البدن وارتفاع
ُسمع من
القامة ،مع املواظبة وترك الكسل ،وكان ذلك منهم تفك ًُّرا يف املنابع األُ َول ،فت َ
العمل السديد ،يدالن عىل صفاء ٍ
ُ
نفس يف املعرفة
ويشاهد منه
أحدهم الكلمة الرشيفة،
َ
ٍ
ومحل هلا عىل األخذ باحلقائق ال األوهام.
والتثبت،

ويف هذا املجموع طائف ٌة مما نقل عن بعضهم من كلامت وما ُحكي من أعامل فيها

ٌّ
وتنفري وترهيب مما ُيوردها موار َد ومزالق ال حُت َمد،
حث وترغيب عىل ما ُيزكِّي النفس،
ٌ
كنت ّ
أتوخى ذلك منذ أ َم ٍد ليس بالقصري ،وأمجع ما ُيصادفني مما أنتفع به يف إصالح
ِ
بعض من ا ّطلع عليه عىل إخراجه ،ثم إين ال
أنرش ُه لوال َح ُّض
نفيس ،ومل يكن من ِّ
مهي أن َ
أن الرياضة عىل مثل هذه ِ
التزمت يف حيايت بمضمون ذلك ،ولكني أرى ّ
احلكَم
َأ َّدعي أين
ُ
حماول ٌة ملعرفة النفس عىل حقيقتها ،واهلل املستعان.

وأثبت ّ
لكل طائفة عنوانًا أرسد
فصلت النصوص بحسب موضوعها،
ُّ
هذا وقد ّ
ُ
خري
حتته ما يدل عليه ،مقدِّ ًما ما ُأثر عن الصحابة
رضوان اهلل عليهم من ذلك؛ إذ هم ُ
اخللق بعد النب ّيني ،ومل ُأرا ِع ترتي ًبا بعدُ يف ما ُأثر عن غريهم من العلامء واحلكامء رمحة اهلل

عليهم.
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العقــــل
 قال عمر بن اخلطاب « :Iأعقل الناس أعذرهم للناس».

[التمثيل واملحارضة للثعالبي ص]29



 كان بني سعد وخالد  Lكال ٌم ،فذهب رجل يقع يف خالد  Iعند

سعد  ،Iفقال« :مه ،إن ما بيننا مل يبلغ ديننا».

[الصمت البن أيب الدنيا ص]150



ٌ
مكيال :ثلثه فطنة وذكاء ،وثلثاه
 قال معاوية بن أيب سفيان « :Iالعقل

تغافل».

[الذريعة إىل مكارم الرشيعة للراغب ص]242



 كان احلسن البرصي إذا ُأخرب عن أحد بصالح ،قال :كيف عقله؟ ثم يقول:

«ما يتم دين امرئ حتى يتم عقله».

[اآلداب الرشعية ]212/2



 قال احلسن البرصي« :لأَ نا للعاقل املدْ بِر أرجى مني لألمحق املقبل».

[روضة العقالء ص]123
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كله.

 قال احلسن البرصي« :يقولون :املداراة نصف العقل» وأنا أقول :هو العقل
[العزلة للخطايب ص]100



 قال سفيان الثوري ،قال وهب« :ما عبد اهلل بمثل العقل ،وال يكون الرجل

اً
اً
مأمول ،يقتدي
عاقل حتى يكون فيه عرش خصال :يكون الكرب منه مأمونًا ،واخلري منه
بمن قبله ،وهو إمام ملن بعده ،وحتى يكون الذل يف طاعة اهلل أحب إليه من العز يف

معصية اهلل ،وحتى يكون الفقر يف احلالل أحب إليه من الغنى يف احلرام ،وحتى يكون

عيشه القوت ،وحتى يستقل الكثري من عمله ويستكثره من غريه ،وحتى ال يتربم بطلب

احلوائج قبله ،والعارشة ،وما العارشة ،هبا شاد جمده ،وعال ذكره :خيرج من بيته فال
يستقبله أحد من الناس إال رأى أنه دونه».

[البصائر والذخائر ]15 /3



 قال اإلمام الشافعي« :العاقل من َع َق َل ُه َع ْق ُل ُه عن كل مذموم».

[املجموع رشح املهذب ]13/1



 قال اإلمام الشافعي« :اللبيب العاقل هو الفطن املتغافل».

[معجم ابن املقرئ ص]51



 قال عبداهلل بن املعتز« :إذا تم العقل نقص الكالم».

[الفقيه واملتفقه ]52/2



 ذكر املاوردي أن «العاقل من أضاف إىل عقله عقول العلامء ،وإىل رأيه آراء

احلكامء؛ فالرأي الفذ ربام زل والعقل الفرد ربام ضل».


[أدب الدنيا والدين ص]300
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 قال املاوردي« :وقد قيل :العاقل من عقل عن اهلل أمره وهنيه».

[أدب الدنيا والدين ص]26



 قال املاوردي« :وقد وصف بعض األدباء العاقل فقال :العاقل إذا واىل بذل

ويعتصم ُمعاديه
قدره ،ف َيسعدُ ُمواليه بعقله،
ُ
يف املودة نصرْ َ ه ،وإذا عادى رفع عن الظلم َ
بعدله ،إن أحسن إىل أحد َترك املطالبة بالشكر ،وإن أساء إليه ميس ٌء س ّبب له أسباب
العذر ،أو منَحه الصفح والعفو».

[أدب الدنيا والدين ص]27



 قال ابن حزم« :ال تنقل إىل صديقك ما يؤمل نفسه وال ينتفع بمعرفته ،فهذا فعل

األرذال ،وال تكتمه ما يرضه جهله فهذا فعل أهل الرش».

[األخالق والسري ص]47



جملسا قط أخاف أن أقام منه
أيضا أنه قال« :ما جلست
 وعن األحنف ً
ً
لغريي».
[هبجة املجالس ]47/1


 قال أبو حاتم« :العقل اسم يقع عىل املعرفة بسلوك الصواب ،والعلم باجتناب

اخلطأ».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]16



أكلف
 قال أبو حاتم« :الواجب عىل العاقل أن يكون بام أحيى عقله من احلكمة
َ
منه بام أحيى جسده من القوت؛ ألن قوت األجساد املطاعم ،وقوت العقل ِ
احلكم ،فكام

أن األجساد متوت عند فقد الطعام والرشاب ،فكذلك العقول إذا فقدت قوهتا من

احلكمة ماتت».

[روضة العقالء ص]18
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 قال َأ ُبو حاتم« :رأس العقل املعرفة بام يمكن كونه قبل أن يكون».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]23



 قال أبو حاتم« :الواجب عىل العاقل أن جيتنب أشياء ثالثة فإهنا أرسع يف إفساد

العقل من النار يف يبيس العوسج :االستغراق يف الضحك ،وكثرة التمني ،وسوء التثبت؛
ألن العاقل ال يتكلف ما ال يطيق ،وال يسعى إال ملا يدرك ،وال َي ِعدُ إال بام يقدر عليه ،وال
ينفق إال بقدر َما يستفيد».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]23



مغنم إال أن يغلبه االضطرار
 قال أبو حاتم« :العاقل ال حيدث إال من يرى حديثه اً

عليه».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]23



 قال أبو حاتم« :اللسان فيه عرش خصال جيب عىل العاقل أن يعرفها ويضع

كل خصلة منها يف موضعها ،هو أداة يظهر هبا البيان ،وشاهد خيرب َعن الضمري ،وناطق
يرد به اجلواب ،وحاكم يفصل به اخلطاب ،وشافع تدرك به احلاجات ،وواصف تعرف
به األشياء ،وحاصد يذهب الضغينة ،ونازع جيذب املودة ،ومسل يذكي القلوب ،ومعز

ترد به األحزان».

[ونزهة الفضالء ص]43



مسو ًفا ،فإذا
 قال أبو حاتم« :الواجب عىل املرء أن يكون لرأيه مسع ًفا ،وهلواه ِّ

إصالح الرسائر ،وبالعقل
اشتبه عليه أمران اجتنب أقربهَ ام من هواه؛ ألن يف جمانبته اهلوى
َ
تصلح الضامئر».

[روضة العقالء ص]19
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 قال أبو حاتم« :العاقل ال يعادي عىل احلاالت كلها؛ ألن العداوة ال ختلو من

أن تكون ألحد رجلني :إما حليم ال يؤمن مكره ،أو جاهل ال يؤمن شتمه».

[روضة العقالء ص]98



 قال اإلمام الشافعي« :إن للعقل حدًّ ا ينتهي إليه كام أن للبرص حدًّ ا ينتهي إليه».

[آداب الشافعي ومناقبه البن أيب حاتم ص]207



 قال ابن القيم« :لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له».

[الفوائد ص]54



 قال املهلب بن أيب صفرة األزدي« :يعجبني أن أرى عقل الرجل الكريم زائدً ا

عىل لسانه».

[تاريخ بغداد ]300/9



 قال عمر بن عبد العزيز« :خصلتان ال تعدمك إحدامها من األمحق  -أو قال:

 -من اجلاهل :كثرة االلتفات ورسعة اجلواب».

[اآلداب الرشعية البن مفلح ]212/2



 قال ابن حزم« :العاقل ال يرى لنفسه ثمنًا إال اجلنة».

[األخالق والسري ص]16



 قال وهب بن منبه« :حق عىل العاقل أن ال يغفل عن أربع ساعات :ساعة

يناجي فيها ربه ،وساعة حياسب فيها نفسه ،وساعة يفيض فيها إىل إخوانه ،وساعة خيلو

فيها بينه وبني لذاته».

[أخبار أصبهان ]107/1
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« كان أبو بكر ابن إسحاق إذا ذكر عقل أيب عيل الثقفي يقول ذلك عقل مأخوذ

من الصحابة والتابعني وذلك أن أبا عيل أقام بسمرقند منذ أربع سنني يأخذ تلك الشامئل
من حممد بن نرص املروزي وأخذها ابن نرص عن حييى بن حييى ،فلم يكن بخراسان أعقل

منه وأخذها حييى عن مالك أقام عليه ألخذها سنة بعد أن فرغ من سامعه.

فقيل له يف ذلك فقال إنام أقمت مستفيدً ا لشامئله فإهنا شامئل الصحابة والتابعني،

وكان مالك لذلك يسمى العاقل واتفقوا عىل أنه أعقل أهل زمانه».

[ترتيب املدارك وتقريب املسالك ]128 /1



 قال عبد اهلل بن املبارك« :حق عىل العاقل أن ال يستخف بثالثة :العلامء

والسالطني واإلخوان ،فإنه من استخف بالعلامء ذهبت آخرته ،ومن استخف بالسلطان

ذهبت دنياه ،ومن استخف باإلخوان ذهبت مروءته».

[سري أعالم النبالء ]46 /13



 قال ابن حزم« :صدق من قال إن العاقل معذب يف الدنيا وصدق من قال إنه

فيها مسرتيح فأما تعذيبه ففيام يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته وبام حيال بينه وبينه من

إظهار احلق وأما راحته فمن كل ما هيتم به سائر الناس من فضول الدنيا».

[األخالق والسري ص]62



حسن اجل��س��وم وطوهلا
وال خ�ير يف ْ

 قال ابن الرومي:

ول���ي���س ع���ت���اب امل�����رء ل��ل��م��رء ناف ًعا

ُ
عقول
����ز ْن ح��س��ن اجل��س��وم
إذا مل ي ِ

[هبجة املجالس ]536/2

إذا مل ي��ك��ن ل��ل��م��رء ع��ق��ل يعات ُب ْه

[هبجة املجالس ]541/2
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القلب
اً
وإقبال ،وإن هلا فرتة
َ ق َال َع ْبدُ اهلل بن مسعود « :Iإن هلذه القلوب شهوة

وإدبارا ،فخذوها عند شهوهتا وإقباهلا ،وذروها عند فرتهتا وإدبارها».

[الزهد البن املبارك ]469/1



جوان َّيه أصلح
وبراين ،فمن أصلح ّ
 عن سلامن  Iقال« :لكل امرئ ّ
جواين ّ

جوانيه أفسد اهلل ّبرانيه».
اهلل ّبرانيه ،ومن أفسد ّ

[الزهد أليب داود ص]235



 عن أيب الدرداء قال« :اللهم إين أعوذ بك من تفرقة القلب ،وذلك أن يكون يل

يف كل واد مال».

[الزهد أليب داود ص]206



 وأتى أم الدرداء رجل فقال :إن يب دا ًء من أعظم الداء ،فهل عندك له دواء؟
قالت :وما ذاك؟ قال :إين أجد قسوة يف القلب .فقالت« :أعظم الداء داؤكُ :ع ِد املرىض،
واتبع اجلنائز ،واطلع يف القبور ،لعل اهلل أن يلني قلبك» قال :ففعل الرجل ،فكأنه أحس

من نفسه رقة ،فجاء إىل أم الدرداء يشكر هلا.



[الزهد أليب داود ص]197-196
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 قال مالك بن دينار« :ما ضرُ ب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب».

[الزهد لإلمام أمحد ص]448



 قال حييى بن معاذ :القلوب كالقدور تغيل بام فيها ،وألسنتها مغارفها ،فانظر

إىل الرجل حني يتكلم فإن لسانه يغرتف لك بام يف قلبه ،حلو وحامض ،وعذب وأجاج،

وغري ذلك ،ويبني لك طعم قلبه اغرتاف لسانه ،أي كام تطعم بلسانك طعم ما يف القدور
من الطعام فتدرك العلم بحقيقته ،كذلك تطعم ما يف قلب الرجل من لسانه ،فتذوق ما

يف قلبه من لسانه ،كام تذوق ما يف القدر بلسانك».

[اجلواب الكايف ص ]159



 قال حييى بن معاذ يقول :قوت األجساد املطاعم ،وقوت النفوس اهلوى،

وقوت القلوب الذكر ،وقوت العقول الفكر.

[تاريخ بغداد ]136/2



 قال إبراهيم اخلاص« :دواء القلب مخسة أشياء قراءة القرآن بالتدبر وخالء

البطن وقيام الليل والترضع عند السحر وجمالسة الصاحلني».

[ذم اهلوى ص]70



 قال الفضيل بن عياض« :شيئان يقسيان القلب كثرة الكالم وكثرة األكل».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]43



 قال :برش بن احلارث « :بحسبك أن قو ًما موتى حتيى القلوب بذكرهم ،وأن

قوما أحياء تقسو القلوب برؤيتهم».

[سري السلف الصاحلني إلسامعيل بن حممد األصبهاين ص]1088
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 قال ابن القيم :وإنام يقوى العبد عىل حضوره يف الصالة واشتغاله فيها بربه

 Dإذا قهر شهوته وهواه وإال فقلب قد قهرته الشهوة وأرسه اهلوى ووجد الشيطان

فيه مقعدً ا متكن فيه كيف خيلص من الوساوس واألفكار؟.

[الوابل الصيب ]56/1



 وقف رجل عىل إبراهيم بن أدهم ،فقال :يا أبا إسحاق مل حجبت القلوب

عن اهلل؟ قال« :ألهنا أحبت ما أبغض اهلل :أحبت الدنيا ومالت إىل دار الغرور ،واللهو،
واللعب ،وترك العمل لدار فيها حياة األبد».

[الزهد الكبري للبيهقي ]276/1



 قال احلسن« :إن القلوب متوت وحتيا فإذا هي ماتت فامحلوها عىل الفرائض

فإذا هي أحييت فأدبوها بالتطوع».

[الزهد ألمحد بن حنبل ص]216



 قال الذهبي :قال سفيان الثوري :من سمع ببدعة ،فال حيكها جللسائه ،ال يلقها

يف قلوهبم .قلت :أكثر أئمة السلف عىل هذا التحذير ،يرون أن القلوب ضعيفة ،والشبه
خطافة.

[سري أعالم النبالء ]178/17



 قال الغزايل« :إذا وقع يف قلبك ظن السوء ،فهو من وسوسة الشيطان يلقيه

إليك ،فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق ،وقد قال اهلل تعاىل[ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ] فال جيوز تصديق إبليس».

[إحياء علوم الدين ]150/3
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 قال ابن القيم« :فواجبات القلوب أشد وجوبا من واجبات األبدان وآكد

منها وكأهنا ليست من واجبات الدين عند كثري من الناس بل هي من باب الفضائل
واملستحبات».



[إغاثة اللهفان ]180/2

 قال ابن رجب :فأفضل الناس من سلك طريق النبي  Hوخواص

أصحابه يف االقتصاد يف العبادة البدنية ،واالجتهاد يف األحوال القلبية ،فإن سفر اآلخرة
يقطع بسري القلوب ال بسري األبدان».

[املحجة يف سري الدجلة ص]56



 قال ابن حجر اهليتمي« :وأما كبائر الباطن فيجب عىل املكلف معرفتها ليعالج

زواهلا ألن من كان يف قلبه مرض منها مل يلق اهلل والعياذ باهلل بقلب سليم ،ومن األمراض

التي تعتوره وتعرتيه الكفر والعياذ باهلل والنفاق والكرب والفخر واخليالء واحلسد والغل
واحلقد والبغي والغضب لغري اهلل والغيظ لغري اهلل والرياء والسمعة ...وأمثال هذه يذم

العبد عليها أعظم مما يذم عىل الزنا والرسقة ورشب اخلمر ونحوها من كبائر البدن».

[الزواجر عن اقرتاف الكبائر ]148/1



 قال ابن القيم« :املعصية نوعان كبائر وصغائر فالكبائر كالرياء والعجب والكرب

والفخر واخليالء والقنوط من رمحة اهلل واليأس من روح اهلل واألمن من مكر اهلل والفرح

والرسور بأذى املسلمني والشامتة بمصيبتهم وحمبة أن تشيع الفاحشة فيهم وحسدهم

عىل ما آتاهم اهلل من فضله ومتنى زوال ذلك عنهم وتوابع هذه األمور التي هي أشد
حتريام من الزنا ورشب اخلمر وغريمها من الكبائر الظاهرة وال صالح للقلب وال للجسد
إال باجتناهبا والتوبة منها وإال فهو قلب فاسد وإذا فسد القلب فسد البدن».

[مدارج السالكني ]113/1
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 قال عمر بن صالح سألت أبا عبد اهلل يعني اإلمام أمحد« :بم تلني القلوب؟

فأبرص إ َّيل ثم أبرص إ َّيل ثم أطرق إ َّيل ساعة فقال :بأي يشء بأكل احلالل».

[طبقات احلنابلة ]219 /1



 قال العز بن عبد السالم« :أعامل القلوب وطاعتها مصونة من الرياء ،إذ ال رياء

إال بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع .والتسميع عام ألعامل القلوب واجلوارح».

[قواعد األحكام يف مصالح األنام ]160/1



 قال حسان بن عطية« :إن الرجلني ليكونان يف الصالة الواحدة وإن ما بينهام

يف الفضل كام بني السامء واألرض وذلك أن أحدمها مقبل عىل اهلل  Dواآلخر ساه

غافل».

[الوابل الصيب ]34/1



 قال ابن رجب« :إن األصل يف التقوى والفجور هي القلوب فإذا بر القلب

واتقى برت اجلوارح وإذا فجر القلب فجرت اجلوارح كام قال النبي  Hالتقوى

ههنا وأشار إىل صدره».

[جامع العلوم واحلكم ]229/1



 قال ابن القيم« :روى أمحد بسند صحيح أن النبي  Hقال« :إنك لن

ُّ
وأجل ما
تدع شي ًئا هلل  Dإال أبدلك اهلل به ما هو خري لك منه» ،العوض أنواع خمتلفة،
األنس باهلل ،وحمبته ،وطمأنينة القلب به ،وقوته ونشاطه ،وفرحه ورضاه عن
يعوض به
ُ

ربه تعاىل».

[الفوائد ص]107
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 قال مالك بن دينار« :لو أعلم أن قلبي يصلح عىل كناسة لذهبت حتى أجلس

عليها».

[الزهد لإلمام أمحد ص]448



ٍ
عقوبات يف القلوب واألبدان ،وضنكًا يف
 قال مالك بن دينار« :إن هلل F

املعيشة ،وسخ ًطا يف الرزق ،ووهنًا يف العبادة».

[الزهد لإلمام أمحد ص]448



فأنظر إليه
 قال اإلمام مالك« :كلام أجد يف قلبي قسوة آيت حممد بن املنكدر
ُ

نظرة ،فأتعظ بنفيس أيا ًما».

[ترتيب املدارك ]179/1



 قال علقمة بن قيس النخعي« :امشوا بنا نزدد إيامنًا» ،يعني يتفقهون.

[مصنف ابن أيب شيبة ]164/6



 كان ميمون بن مهران يذهب إىل احلسن البرصي ويقول« :يا أبا سعيد ،قد

آنست من قلبي غالظة ،فاستلن يل منه».

[حلية األولياء  82/4مع قصة فيه]



 قال اجليالين« :يا غالم ،فقه اللسان بال عمل القلب ال خيطيك إىل احلق خطوة،

السري سري القلب».

[الفتح الرباين ص]29



 قال حييى بن معاذ« :سقم اجلسد باألوجاع ،وسقم القلوب بالذنوب ،فكام ال

جيد اجلسد لذة الطعام عند سقمه ،فكذلك القلب ال جيد حالوة العبادة مع الذنوب»!.

[ذم اهلوى ص]68
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 قال احلسن البرصي« :إذا أردت صالح قلبك فاستعن عليه بحفظ

جوارحك».

[البداية والنهاية ]350/10



وأعمر طرق احلواس إليه،
 قال ابن عطية« :البرص هو الباب األكرب إىل القلب
ُ

وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه».

[تفسري ابن عطية ]177/4



اً
وإقبال ،وإن للقلوب فرت ًة
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن للقلوب شهو ًة

وإدبارا ،فاغتنموها عند شهوهتا ،ودعوها عند فرتهتا وإدبارها».
ً

[اجلامع ألخالق الراوي ]331/1



 قال ابن اجلوزي« :رأيت االشتغال بالفقه وسامع احلديث ال يكاد يكفي يف

صالح القلب إال أن يمزج بالرقائق والنظر يف سري السلف الصاحلني»[ .صيد اخلاطر ص]228



 قال ابن القيم« :مثل القلب مثل الطائر ،كلام عال بعد عن اآلفات ،وكلام نزل

احتوشته اآلفات».

[اجلواب الكايف ص]70



 قال احلارث املحاسبي« :الصادق هو الذي ال يبايل لو خرج كل قدر له يف

قلوب اخللق من أجل صالح قلبه ،وال حيب ا ّطالع الناس عىل مثاقيل الذر من حسن
عمله ،وال يكره أن يطلع الناس عىل اليسء من عمله ،فإن كراهته لذلك دليل عىل أنه

حيب الزيادة عندهم ،وليس هذا من عالمات الصادقني».


[مدارج السالكني ]266/2
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 عن سفيان بن دينار قال« :قلت أليب بشري وكان من أصحاب عيل بن أيب

يسريا ويؤجرون
طالب  :Iأخربين عن أعامل من كان قبلنا ،قال :كانوا يعملون
ً
كثريا ،قال :قلت :ومل ذاك؟ قال :لسالمة صدورهم».
ً

[الزهد هلناد بن الرسي ]600/2



 قال فضيل بن عياض« :مل يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام وال صالة ،وإنام

أدرك بسخاء األنفس ،وسالمة الصدر ،والنصح لألمة».

[شعب اإليامن ]316/13



«املروءة والشرّ ف يف البِرش وال يصلح للصدر إال
 كان احلسن بن سهل يقولُ :

الصدر».
واسع ّ

[املروءة ص]134



 وقال برش للفضيل« :عظني يرمحك اهلل ،فقال :من خاف اهلل تعاىل دله اخلوف

عىل كل خري».

[الزواجر عن اقرتاف الكبائر ]37/1



 قال عامر بن عبد قيس :من خاف اهلل أخاف اهلل منه كل يشء ومن مل خيف اهلل

أخافه اهلل من كل يشء.

[صفة الصفوة ]122 /2



رأي��������ت ال������ذن������وب مت����ي����ت ال���ق���ل���وب

وق���������د ي�����������ورث ال�����������ذل إدم�����ان�����ه�����ا

وت��������رك ال�����ذن�����وب ح����ي����اة ال���ق���ل���وب

وخ�����ي�����ر ل����ن����ف����س����ك ع����ص����ي����ان����ه����ا

21

معرفة النفس
ربا إال من مهانة جيدها
 قال عمر بن اخلطاب « :Iما وجد أحد يف نفسه ك ً

يف نفسه».

[هناية األرب يف فنون األدب ص]371



فلمة
 عن عبد اهلل بن مسعود  Iقال« :إن للملك َّملة ،وإن للشيطان َّملةَّ ،

امللك إيعاد باخلري وتصديق باحلق ،فمن وجدها فليحمد اهلل ،و َّملة الشيطان إيعاد بالرش
وتكذيب باحلق ،فمن وجدها فليستعذ باهلل».

[الزهد أليب داود ص]164



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iواهلل لو تعلمون ما أعلم من نفيس حلثيتم عىل

رأيس الرتاب».

[الزهد أليب داود ص]144



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iوالذي ال إله غريه ،ما أصبح عند آل عبد اهلل

خريا ،أو يدفع عنهم به سو ًءا ،إال أن اهلل قد علم أن عبد
يشء يرجون أن يعطيهم اهلل به ً

اهلل ال يرشك به شي ًئا».

[الزهد أليب داود ص]145



 قال أبو الدرداء « :Iحبك لليشء يعمي ويصم».


[الزهد أليب داود ص]197

22

 قال سهل بن عبد اهلل ال ُّتسترَ ي« :معرفة النفس أخفى من معرفة العدو ،ومعرفة

العدو أجىل من معرفة الدنيا».

[حلية األولياء ]201/10



«مسكني ابن آدم! ما أضعفه! مكتوم العلل ،حمتوم
 قال احلسن البرصي:
ٌ

األجل ،تؤذيه البقة ،وتقتله الرشقة ،يرحل كل يو ٍم إىل اآلخرة مرحل ًة ،ويقطع من الدنيا

منزل ًة ،وربام طغى وتكرب ،وظلم وجترب».

[أدب الدنيا والدين ص ،73آداب احلسن البرصي البن اجلوزي ص]127



« التقى سفيان الثوري والفضيل ،فتذاكرا ،فبكيا ،فقال سفيان :إين ألرجو أن

يكون جملسنا هذا أعظم جملس جلسناه بركة ،فقال له فضيل :لكني أخاف أن يكون

أعظم جملس جلسناه شؤ ًما! ،أليس نظرت إىل أحسن ما عندك فتزينت به يل ،وتزينت
َ
لك ،فعبدتني وعبدتك؟ فبكى سفيان حتى عال نحيبه ،ثم قال :أحييتني أحياك اهلل».

[سري أعالم النبالء ]267 / 7



 قال احلكيم سمنون بن محزة« :من تفرس يف نفسه فعرفها صحت له ِ
الفراسة

يف غريه وأحكمها».

[تاريخ بغداد للخطيب ]236 /9



نفسه».
 قال املفضل َّ
الض ِّبي« :رأس األدب معرفة الرجل َ

[عني األدب والسياسة ص]121



 قال ابن القيم« :العبد سائر ال واقف ،فإما إىل فوق ،وإما إىل أسفل ،إما إىل أمام

وإما إىل وراء ،وليس يف الطبيعة وال يف الرشيعة وقوف البتة».


[مدارج السالكني ]278/1

23

 قال اإلمام أمحد« :كان الثوري إذا قيل له :إنه رؤي يف املنام ،يقول :أنا أعرف

بنفيس من أصحاب املنامات».

[سري أعالم النبالء ]252/ 7



 قال عبد اهلل بن املبارك« :من هتاون باألدب ُع ِ
وقب بحرمان السنن ،ومن هتاون

بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ،ومن هتاون بالفرائض عوقب بحرمان املعرفة».

[شعب اإليامن ]559/4



« كان رجل َي ُقول أنا ال آكل اخلبيص ألين ال أقوم بشكره فقال احلسن البرصي

َه َذا رجل أمحق وهل يقوم بشكر املاء البارد».

[تلبيس إبليس ص]136



تقصريا،
 قال احلسن البرصي« :من أعظم املصائب للرجل أن يعلم من نفسه
ً

ثم ال يبايل وال حيزن عليه».

[شعب اإليامن ]271/2



ُ
«اإلنسان يف غفلة حتى ُيو َقظ بعلة».
 قال حممد بن سالم اجلمحي:

[تاريخ بغداد ]276 /3



 قال احلسن البرصي« :ما أطال عبد األمل إال أساء العمل».

[صفة الصفوة ]349/1



رشا
 قال وهيب بن الورد« :إن من صالح نفيس معرفتي بفسادها ،وكفى باملرء ًّ

أن يعرف من نفسه فسا ًدا ثم يقيم عليه».



[املجالسة للدينوري ]146/5
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نفسا إن أكرمتها ون َّعمتها ووعدهتا ذمتني
 عن أيب مسلم اخلوالين قال« :أرأيتم ً

غدً ا عند اهلل؟ قالوا :من تلك يا أبا مسلم؟ قال :تيكم نفيس».

[الزهد أليب داود ص]383



 قال الرسي السقطي البغدادي« :ما رأيت شي ًئا أحبط لألعامل ،وال أفسد

للقلوب ،وال أرسع يف هالك العبد ،وال أدوم لألحزان ،وال أقرب للمقت ،وال ألزم
ِ
ونظره يف عيوب الناس».
ملحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه،

[تاريخ دمشق البن عساكر ]190/20



 قال ابن حبان« :من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه ِ
عمي قلبه وتعب

َّ
وتعذر عليه ترك عيوب نفسه؛ فإن أعجز الناس من عاب الناس بام فيهم ،وأعجز
بدنه

منه من عاهبم بام فيه».

[روضة العقالء ص]125



 قال إبراهيم بن أدهم« :من عرف نفسه اشتغل بنفسه ،ومن عرف ربه اشتغل

بربه عن غريه».

[حلية األولياء ]15/8



تفرغ لعيب الناس إال من غفلة غ َفلها
 قال عون بن عبد اهلل« :ما أحسب أحدً ا َّ

عن نفسه».

[تاريخ بغداد ]202/15



 عن أيوب السختياين قال« :قيل لعمر بن عبد العزيز :يا أمري املؤمنني ،لو أتيت

املدينة؛ فإن قىض اهلل موتًا دفنت يف موضع القرب الرابع مع رسول اهلل ،قال :واهلل ،لأَ ن

أحب إ َّيل من أن يعلم من قلبي أين أراين لذلك اً
أهل».
يعذبني اهلل بغري النار ُّ

[املعرفة والتاريخ ]607/1
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 عن جعفر بن َبرقان قال« :بلغني عن يونس  -أي :ابن عبيد – فضل وصالح،

فأحببت أن أكتب إليه أسأله ،فكتب إليه :أتاين كتابك تسألني أن أكتب إليك بام أنا عليه،
فأخربك أين عرضت عىل نفيس أن حتب للناس ما حتب هلا ،وتكره هلم ما تكره هلا ،فإذا
هي من ذاك بعيدة ،ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إال من خري ،فوجدت

الصوم يف اليوم احلار أيرس عليها من ذلك ،هذا أمري يا أخي ،والسالم».

[سري أعالم النبالء ]291-290/6

27

خمالطة الناس
« شهد رجل عند عمر بن اخلطاب  Iشهادة فقال له :لست أعرفك،

وال يرضك أال أعر َفك ،ائت بمن يعر ُفك ،فقال رجل من القوم :أنا أعرفه ،قال :بأي
يشء تعرفه؟ قال :بالعدالة ،والعقل .قال :هو جارك األوىل الذي تعرف ليله ،وهناره،
ومدخله ،وخمرجه؟ قال :ال .قال :فعاملك بالدرهم والدينار اللذين يستدل هبام عىل
الورع؟ قال :ال .قال :فرفيقك يف السفر الذي يستدل به عىل مكارم األخالق؟ قال :ال.

قال :لست تعرفه ،ثم قال للرجل :ائت بمن يعر ُفك.

[اجلد احلثيث ص]45



 قال عمر بن اخلطاب  Iقال« :إن مما يص ِّفي ودا َد أخيك أن تبدأه بالسالم

إذا لقيته ،وأن تدعوه بأحب األسامء إليه ،وأن توسع له يف املجلس».

[هبجة املجالس ]43/1



 قال عمر بن اخلطاب « :Iال حيل المرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن

خمرجا».
يظن هبا سو ًءا ،وهو جيد هلا يف يشء من اخلري ً

[هبجة املجالس ]428/2



 قال عمر بن اخلطاب « :Iال تعرتض فيام ال يعنيك ،واعتزل عدوك،

واحتفظ من خليلك إال األمني؛ فإن األمني من القوم ال يعادله يشء ،وال تصاحب

الفاجر ،فيعلمك من فجوره ،وال تفش إليه رسك ،واسترش يف أمرك الذين خيشون اهلل».
[الزهد أليب داود ص]109

28

 قال عمر بن اخلطاب « :Iخالطوا الناس يف معايشكم ،وزايلوهم

بأعاملكم».



[هبجة املجالس ]671/2

ْ
تطأطأ هلا جتوز».
 قال عمر بن اخلطاب « :Iكلمة السوء


[طبقات احلنابلة ]166/2

ُ
أفضل العبادة التواضع».
 عن عائشة  Jقالت« :إنكم تغ ُفلون؛


[الزهد أليب داود ص]286

كفر من كفره؛ فقد
 قال عيل بن أيب طالب « :Iال ُيزهدنّك يف املعروف ُ

يشكُر الشاكر بأضعاف جحود الكافر».

[أدب الدنيا والدين ص]202



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iليوطنن املرء نفسه عىل أنه إن كفر َمن يف

األرض مجي ًعا مل يكفر ،وال يكونن أحدكم إمعة ،قيل :وما اإلمعة؟ قال :الذي يقول :أنا

مع الناس ،إنه ال أسوة يف الرش».

[حلية األولياء ]137/1



« اجتمع الناس عىل باب ابن مسعود  Iوهو يريد اخلروج إىل الصالة ،فلام

خرج ومشوا خلفه التفت إليهم وقال :ارجعوا؛ فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع».

[مصنف ابن أيب شيبة ]302/5



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن من التواضع الرضا بالدون من رشف

املجلس ،وأن تس ِّلم عىل من لقيت».

[اآلداب الرشعية ]209/2
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 عن ابن عباس « Lأنه سئل :من أكرم الناس عليك؟ قال :جلييس حتى

يفارقني».

[هبجة املجالس ]46/1



جلست إلينا عىل حني قيام،
« جلس رجل إىل احلسن بن عيل  Lفقال:
َ

أفتأذن؟».

[هبجة املجالس ]47/1



بت ليلة يف األرض فأصبحت مل يرمني الناس
 عن أيب الدرداء  Iقال« :ما ُّ

عيل من اهلل نعمة».
فيه بداهية إال رأيت أن َّ

[الزهد أليب داود ص]213



 عن أيب الدرداء قال« :من يتفقد يفقد ،ومن ال ُيعدّ الصرب لفواجع األمور

يعجز».



[الزهد أليب داود ص]196

 عن ثعلبة بن أيب مالك« :أن أبا هريرة أقبل يف السوق حيمل حزمة حطب ،وهو

يومئذ خليفة ملروان ،فقال :أوسع الطريق لألمري يا ابن أيب مالك ،فقلت :أصلحك اهلل،
يكفي هذا ،قال :وسع الطريق لألمري يا ابن أيب مالك واحلزمة عليه».

[الزهد أليب داود ص]254



وعيل
«عيل نصف العمل وعليك نصف،
ّ
 كان الربيع بن خثيم يقول خلادمهّ :
كنس احلش».
[الزهد لإلمام أمحد ص]461


 قال بكر بن عبد اهلل املزين« :ما أرى امر ًءا إال رأيت له الفضل عيل ،ألين من

نفيس عىل يقني ،وأنا من الناس عىل شك».



[البصائر والذخائر أليب حيان التوحيدي ]221/1
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 قال عبد اهلل بن املبارك« :التعزز عىل األغنياء تواضع».

[هبجة املجالس ]446/2



 قال عبد امللك بن مروان« :أفضل الناس من تواضع عن رفعة ،وزهد عن

قدرة ،وأنصف عن قوة».



[شعب اإليامن ]500/10

 قال اإلمام الشافعي« :ذوو اهليئات الذين ُيقالون عثراهتم الذين ليسوا ُيعرفون

بالرش ،فيزل أحدهم الزلة».

[أخرجه البيهقي يف السنن ]334/8



 قال ابن القيم« :الظاهر أهنم ذوو األقدار بني الناس من اجلاه والرشف والسؤدد؛

مشهورا
مستورا
خصهم بنوع تكريم وتفضيل عىل بني جنسهم ،فمن كان
فإن اهلل تعاىل َّ
ً
ً
باخلري حتى كبا به جواده ،ونبا عضب صربه ،وأديل عليه شيطانه ،فال تسارع إىل تأنيبه

وعقوبته ،بل تقال عثرته ما مل يكن حدًّ ا من حدود اهلل ،فإنه يتعينَّ استيفاؤه من الرشيف
كام يتعينَّ أخذه من الوضيع».
[بدائع الفوائد ]139/3


 قال رجاء بن حيوة« :من مل يؤاخ إال من ال عيب فيه َّ
قل صديقه ،ومن مل يرض

من صديقه إال باإلخالص له دام سخطه ،ومن عاتب إخوانه عىل كل ذنب كثر عدوه».
[تاريخ دمشق ]105/18



 قال حممد بن احلنفية« :ليس بحكيم من مل يعارش باملعروف من ال جيد من

فرجا ،فمعاملة غري تقي ومكاملته من أحوال
معارشته بدًّ ا ،حتى جيعل اهلل  Dله منه ً
االضطرار ،ومعارشة التقي ومصافاته من حسن االختيار».


[قوت القلوب ]361/2
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 قال األحنف بن قيس« :لو جلس إ َّيل مائة ألحببت أن ألتمس رىض كل واحد

منهم».

[هبجة املجالس ]45/1



 وعن ابن عباس  Lأنه قال« :إين ألكره أن يطأ الرجل بساطي ثال ًثا فال

يرى عليه أثري».

[هبجة املجالس ]46/1



 قال اإلمام الشافعي« :من أحب أن يقيض اهلل له باخلري فليحسن الظن

بالناس».



[املجموع رشح املهذب ]13/1

 قال أبو جعفر املنصور« :إن أحببت أن يكثر الثناء عليك من الناس بغري نائل

فالقهم ببرش حسن».



[عني األدب والسياسة ص]154

أرشف من رشفك».
 قال ابن السامك للرشيد« :تواضعك يف رشفك
ُ


[هبجة املجالس ]447/2

 قال سامل بن قتيبة« :ما تكبرّ يف واليته إال من كربت عنه ،وال تواضع فيها إال
من كرب عنها».
[هبجة املجالس ]447/2


 عن عامرة بن زاذان قال :قال يل حممد بن واسع« :يا بني ،ليس أحد أفضل من

أحد إال بالعافية ،ولو كان للذنوب ريح ما جلس إلينا أحد».

[املجالسة ]199/1



 قال أبو جعفر حممد بن زهري« :أتيت أبا عبد اهلل (يعني اإلمام أمحد) يف يشء

أسأله عنه ،فأتاه رجل ،فسأله عن يشء أو كلمه يف يشء ،فقال له :جزاك اهلل عن اإلسالم

32

خريا؟! بل
خريا ،فغضب أبو عبد اهلل ،وقال له :من أنا حتى جيزيني اهلل عن اإلسالم ً
ً

خريا».
جزى اهلل اإلسالم عني ً

[طبقات احلنابلة ]298/1



 قال عبد اهلل بن املعتز« :التواضع سلم الرشف».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]351/1



 قال يونس بن ُعبيد لرجل« :آمرك بثالث :بالتو ُّدد إىل الناس؛ فإنه نصف

العقل ،واالقتصاد يف النفقة؛ فإنه ثلث الكسب ،وحسن املسألة؛ فإنه نصف العلم».

[اإلرشاف يف منازل األرشاف البن أيب الدنيا ص ]182



 قال حييى بن أيب كثري« :ال يعجبك حلم امرئ حتى يغضب ،وال أمانته حتى

يطمع ،فإنك ال تدري عىل أي شقيه يقع».

[حلية األولياء  ،69/3شعب اإليامن ]51/11



 قال اإلمام الشافعي« :من نم لك نم بك ،ومن إذا أرضيته قال فيك ما ليس

فيك إذا أغضبته قال فيك ما ليس فيك».

[املجموع رشح املهذب ]13/1



 قال اإلمام الشافعي« :من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك».


عيل بن بكار يف األوزاعي« :كان رجل عامة».
 قال ّ

[املجموع رشح املهذب ]13/1

[سري أعالم النبالء ]113/7



 قالوا عن املحدث الثقة الفقيه أبو إسحاق الفزاري« :كان رجل عامة».

[هتذيب التهذيب ال بن حجر ]152/1
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 قال إبراهيم األشعث« :سمعت الفضيل يقول :من استوحش من الوحدة

حج وال جها َد أشدُّ من حبس اللسان ،وليس
واستأنس بالناس مل يسلم من الرياء ،وال َّ

أحدٌ أشدَّ غماًّ ممن سجن لسانه».



[سري أعالم النبالء ]436/8

 قال احلسن البرصي« :إنك واهلل ألن تصحب أقوا ًما خيوفونك حتى تدرك أمنًا

خري لك من أن تصحب أقوا ًما يؤمنونك حتى تلحقك املخاوف»[ .الزهد البن املبارك ص]102



 قال سفيان الثوري« :إين أللقى األخ من اإلخوان اللقاءة ،فأكون هبا اً
عاقل

شهرا».
ً



[حلية األولياء ]53/7

 قال األخفش« :حرضت جملس اخلليل ،فجاءه سيبويه ،فسأله عن مسألة،

وجلست له يف الطريق ،فقلت له :جعلني
فقمت
وفسرّ ها له اخلليل ،فلم أفهم ما قاال،
ُ
ُ
ففه ْمنيه ،فأخبرَ َ ين هبا ،فلم تقع
اهلل فدا َءك،
َ
سألت اخلليل عن مسألة فلم أفهم ما ر ّد عليك ِّ
تتوهم أين أسألك إعناتا؛ فإين مل أفهمها ومل تقع يل ،فقال يل:
يل وال فهمتُها ،فقلت له :ال َّ
أتوه ُم أنك تُعنِتُني ،ثم زجرين ،وتركني ومىض».
ويلك! ومتى
َ
تومهت أنني ّ


[معجم األدباء ]2128 /5

 قال اإلمام الشافعي« :أصحاب املروءات يف جهد» أي مشقة.


[املجموع رشح املهذب ]13/1

 قال أبو عمر زاذان الكندي« :إن الرجل من إخواين يلقاين ،فأفرح إن مل يسؤين

يف صديقي ،ويبلغني الغيبة ممن اغتابني ،وإين لفي جهد من جلييس حتى يفارقني ،خمافة

أن يأثم ويؤثمني».

[الصمت البن أيب الدنيا رقم ]299
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 قال احلسن البرصيَ « :من ن َقل إليك حدي ًثا فاعلم أنه ينقل إىل غريك حدي َثك».

[تنبيه الغافلني للسمرقندي ص]173



 قال اخلطايب يف قوله « :Hاملرء على دين خليله»« :معناه :ال ختالل إال

من رضيت دينه وأمانته ،فإنك إذا خاللته قادك إىل دينه ومذهبه ...وال تغرر بدينك وال
َ
فتخالل من ليس مرض ًيا يف دينه ومذهبه».
ختاطر بنفسك

[العزلة ص]46



 قال األحنف بن قيس« :ما نازعني أحد إال أخذت يف أمره بإحدى ثالث

خصال :إن كان فوقي عرفت له قدره ،وإن كان دوين أكرمت نفيس عنه ،وإن كان مثيل

تفضلت».

[هبجة املجالس ]606/2



 قال اجلنيد لرجل وهو يعظه« :مجاع اخلري كله يف ثالثة أشياء :إن مل متض هنارك

بام هو لك فال متضه بام هو عليك ،وإن مل تصحب األخيار فال تصحب األرشار ،وإن مل
رضا فال تنفقه فيام هلل فيه سخط».
تنفق مالك فيام هلل فيه ً

[الزهد الكبري للبيهقي ]290/1



« ملا قدم حاتم األصم إىل اإلمام أمحد قال له اإلمام أمحد بعد بشاشته به:
ِ
ِ
ِ
بثالثة أشياء .فقال له
الناس؟» ،فقال له حاتم:
السالمة من
«أخبرِ ْ ين كيف التخ ُّلص إىل
اإلمام أمحد :ما هي؟ قال :تعطيهم ما لك وال تأخذ ما هلم ،وتقيض حقو َقهم وال تطالبهم
ِ
حقوقك ،وتصرب عىل أذاهم وال تؤذهيم .فقال اإلمام أمحد :إهنا لصعبة! قال له
بقضاء
حاتم :وليتك تسلم»!.

[عني األدب والسياسة ص]156-155
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 قال األصمعي :قال يل أبو عمرو ابن العالء« :كن عىل حذر من الكريم إذا

أهنته ،ومن اللئيم إذا أكرمته ،ومن العاقل إذا أحرجته ،ومن األمحق إذا مازحته ،ومن

جتيب من ال يسألك ،أو َ
تسأل من ال جييبك ،أو
الفاجر إذا عارشته ،وليس من األدب أن َ
حتدِّ ث من ال ُينصت لك».



[سري أعالم النبالء ]409 /6

 قال عمر بن عبد العزيز« :أحب األشياء إىل اهلل أربعة :القصد عند اجلدة،

والعفو عند املقدرة ،واحللم عند الغضب ،والرفق بعباد اهلل يف كل حال».

[هبجة املجالس ]135/3

 قال شيخ اإلسالم ابن تيمية« :كثري من الناس إذا رأى املنكر ،أو تغري كثري

من أحوال اإلسالم جزع ّ
وكل وناح كام ينوح أهل املصائب وهو منهي عن هذا ،بل هو
مأمور بالصرب والتوكل والثبات عىل دين اإلسالم ،وأن يؤمن باهلل مع الذين اتقوا والذين

هم حمسنون ،وأن العاقبة للتقوى ،وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصرب ،إن وعد اهلل حق،

وليستغفر لذنبه ،وليسبح بحمد ربه بالعيش واإلبكار...

[الفتاوى ]295/18



 عن ميمون بن مهران قال« :ثالثة يؤ َّدين إىل الرب والفاجر :األمانة تؤ َّدى إىل

والرحم توصل برة كانت أو فاجرة .ثالثة ال
الرب والفاجر ،والعهد يوىف به للرب والفاجرّ ،

يشء ُّ
أقل منهن ،وال يزددن إال قلة :درهم حالل تنفقه يف حالل ،وأخ يف اهلل تسكن إليه،
وأمني تسرتيح إىل الثقة به».

[هبجة املجالس ]124/3



 قال سليامن بن موسى« :ثالثة ال ينتصفون من ثالثة :حليم من سفيه ،وبر من

فاجر ،ورشيف من دينء».

[هبجة املجالس ]126/3
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 قال احلسن البرصي« :جمالسة الرجل من غري أن يسأل عن اسمه واسم أبيه

جمالس ُة النوكى» .أي احلمقى.

[العقد الفريد ]266 /2



 قال جعفر بن حممد« :ثالث من مل تكن فيه مل يطعم اإليامن :حلم يرد به جهل

اجلاهل ،وورع حيجزه عن املحارم ،وخلق يداري به الناس».

[هبجة املجالس ]127/3



 قال سفيان الثوري« :ما بقي يل من نعيم الدنيا إال ثالث :أخ ثقة يف اهلل أكتسب

مستقيم رغبني ،ورزق واسع حالل ليست هلل
خريا :إن رآين زائ ًغا قومني أو
اً
يف صحبته ً

عيل فيه تبعة وال ملخلوق عيل فيه منة ،وصالة يف مجاعة أكفى سهوها وأرزق أجرها».
َّ


[هبجة املجالس ]130-129/3

 قال األصمعي« :حرض جدي عيل بن أصمع الوفاة فجمع بنيه فقال :يا بني،

عارشوا الناس معارشة إن غبتم حنوا إليكم ،وإن متم بكوا عليكم».

[املجالسة ]283/2



 عن عامر الشعبي أن معضدً ا وأصحا ًبا له خرجوا من الكوفة ،ونزلوا قري ًبا

يتعبدون ،فبلغ ذلك عبد اهلل بن مسعود ،فأتاهم ،فقال هلم :ما محلكم عىل ما صنعتم؟

قالوا :أحببنا أن نخرج من غامر الناس نتعبد .فقال عبد اهلل :لو أن الناس فعلوا مثل ما

فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حتى ترجعوا».

[الزهد لعبد اهلل بن املبارك ص]390



 قال الربيع بن خثيم« :الناس رجالن :مؤمن وجاهل ،فأما املؤمن فال نؤذيه،

وأما اجلاهل فال نجاهله».

[الزهد لإلمام أمحد ص]460
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عيل جلييس الذي يتخطى الناس إ َّيل ،أما
 وقال عبد اهلل بن عباسُّ :
«أعز الناس َّ

عيل».
واهلل إن الذباب يقع عليه فيشق َّ

[هبجة املجالس ]45/1



 عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال« :خالط الناس وزايلهم ،وصاحبهم بام يشتهون

ودينك ال تثلمنه».



[الزهد أليب داود ص]163

 قال الشعبي« :السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه ،وإذا

خرج إىل سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم».

[اآلداب الرشعية البن مفلح ]421/1



 وقال عبد اهلل بن حممد الباهيل« :جاء رجل إىل الثوري يشاوره يف احلج ،قال :ال

أرض بك ،وإن تفضل عليك استذ ّلك».
تصحب من يكرم عليك ،فإن ساويته يف النفقة ّ


[سري أعالم النبالء ]240/7

 قال الفضيل بن عياض« :إنام تقاطع الناس بالتكلف ،يزور أحدهم أخاه

فيتكلف له ،فيقطعه ذلك عنه».



[قوت القلوب ]309/2

جالسا مع سفيان فجعل رجل
 قال إبراهيم بن سليامن الزيات العبدي« :كنت
ً

ينظر إىل ثوب كان عىل سفيان ،ثم قال :يا أبا عبد اهلل بأي يشء كان هذا الثوب؟ فقال

سفيان :كانوا يكرهون فضول الكالم».

[احللية ]65/7



 قال عبد اهلل بن السندي« :جاء رجل إىل الثوري فقال :السالم عليك يا أبا عبد

اهلل ورمحة اهلل وبركاته ،كيف أنت وكيف حالك؟ فقال سفيان :عافانا اهلل وإياك ،لسنا

أصحاب تطويل».

[احللية ]67/ 7
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 قال ابن اجلوزي« :مما أفادتني ِ
جتارب الزمان أنه ال ينبغي ألحد أن يظاهر

بالعداوة أحدً ا ما استطاع ،فإنه ربام حيتاج إليه مهام كانت منزلته ،ولقد احتجت يف عمري

إىل مالطفة أقوام ما خطر يل قط وقوع احلاجة إىل التلطف هبم»!.

[صيد اخلاطر ص]230

رضرا
 قال ابن تيمية« :غالب اخللق يطلبون إدراك حاجاهتم بك وإن كان
ً

عليك؛ فإن صاحب احلاجة أعمى ،ال يعرف إال قضاءها».

[قاعدة جامعة لتوحيد اهلل ص]46



 قال أبو الوليد الباجي« :أسلم الطبقات الطبقة الوسطى :ال هتتضم من دعة،

وال ترمق من رفعة ،ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها ال يرجو املزيد ،ولكنه خياف

النقص ،والدرجة الوسطى يرجو االزدياد ،وبينها وبني املخاوف حجاب ،فاجعل بني
يديك درجة يشتغل هبا احلسود عنك ،ويرجوها الصديق لك».

[النصيحة الولدية ص]34



إثم ،ويف خمالفة الزي
 قال الطربي« :مراعاة زي الزمان من املروءة ما مل يكن اً

رضب من الشهرة».



[فتح الباري ]306/10

 قال ابن عقيل احلنبيل« :ال ينبغي اخلروج عن عادات الناس مراعاة هلم ،وتألي ًفا

لقلوهبم ،إال يف احلرام إذا جرت عادهتم بفعله أو عد ِم املباالة به ،فتجب خمالفتهم رضوا

بذلك أم سخطوا».



[مطالب أويل النهى ]279/1

 قال ابن القيم« :املداراة صفة مدح ،واملداهنة صفة ذم ،والفرق بينهام :أن

املداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه احلق أو يرده عن الباطل ،واملداهن يتلطف

به ليقره عىل الباطل ويرتكه عىل هواه ،فاملداراة ألهل اإليامن ،واملداهنة ألهل النفاق».

[الروح ص]231
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 قال ابن القيم« :وقوع االختالف بني الناس أمر رضوري ال بد منه لتفاوت

إراداهتم وأفهامهم وقوى إدراكهم ،ولكن املذموم بغي بعضهم عىل بعض وعدوانه».

[الصواعق املرسلة ]519/2



 قال ابن اجلوزي« :من رزقه اهلل تعاىل العلم والنظر يف سري السلف رأى أن

هذا العامل ظلمه ،ومجهورهم عىل غري اجلادة ،واملخالطة هلم ترض وال تنفع! فالعجب ملن

يرتخص يف املخالطة ،وهو يعلم أن الطبع لص يرسق من املخالط!

وإنام ينبغي أن تقع املخالطة لألرفع واألعىل يف العلم والعمل ،ليستفاد منه،

فأما خمالطة الدون فإهنا تؤذي؛ إال أن يكون عام ًّيا يقبل من معلمه ،فينبغي أن خيالط

باالحرتاز.

[صيد اخلاطر ص]349



 قال بعضهم:

ل���ق���اء ال����ن����اس ل���ي���س ي��ف��ي��د شي ًئا
ف����أق����ل����ل م������ن ل�����ق�����اء ال������ن������اس إال

������ال
����ل وق ِ
س������وى اهل�����ذي�����ان م����ن ق����ي ٍ
�����ال
ألخ�������ذ ال����ع����ل����م أو إص����ل���اح ح ِ

[وفيات األعيان  ،283/4تذكرة احلفاظ ]1222/4



 قال الشاعر:

ول����س َ
����اج م����ن م���ق���ال���ة طاعن
����ت ب����ن ٍ
ومن ذا الذي ينجو من الناس ساملا

ول���و ك��ن��ت يف غ���ار ع��ل��ى ج��ب��ل وعر
ول���و غ���اب ع��ن��ه��م ب�ين خ��اف��ي�تي نسر
[جامع بيان العلم ]1134/2
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 قال اخلطايب:

ش���ر ال���س���ب���اع ال����ض����واري دون�����ه و َزر

�����ره����� ُم م�����ا دون�������ه وز ُر
وال�����ن�����اس ش ُّ

معشر سلموا مل ي��ؤذه��م سبع
ك��م
ٍ

وال ت������رى ب�����ش����� ًرا مل ي��������ؤذه بش ُر
[العزلة للخطايب ص]56
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امللــذات
 قال عمر بن اخلطاب « :Iما من امرئ إال وله أثر هو واطِؤه ،ورزق هو

ٌ
وأجل هو بالغه ،وحنق هو قاتله ،حتى لو أن اً
رجل هرب من رزقه التبعه حتى
آكله،
يدركه ،كام أن املوت يدرك من هرب منه ،أال فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب».

[شعب اإليامن ]412/2



 قال عمر بن اخلطاب « :Iما فتح اهلل  Dالدينار والدرهم أو الذهب

والفضة عىل قو ٍم إال سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم».

[جامع بيان العلم ]712/1



 أتى عمر بن اخلطاب  Iمن بيت حفصة بطبق فيه ماء وعسل ،فلام وضعه

يف فيه دفعه إىل بعض من عنده ،فلام رشبه قال :يا أمري املؤمنني ما منعك أن ترشب؟ فام

رشبت رشبة أطيب وال أحىل منه .قال :كرهت منه الذي أعجبك ،إنني سمعت اهلل عيرَّ
قو ًما فقال[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ]...اآلية».
[الزهد أليب داود ص]103


 عن حفص بن أيب العاص قال :كنا نتغدى عند عمر بن اخلطاب  Iبخبز

َج ِشب ،وكان ينهى الناس أن ينخلوا الدقيق ويقول :هو طعام ،فنتغدى ثريدً ا بلبن ،أو

ثريدً ا بلحم غليظ ،فال يأكل القوم .فقلت :يا أمري املؤمنني إهنم يرجعون إىل طعام هو
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ألني منه .فقال :أو ما كنت تراين ُأ ْح ِسن أعمد إىل صاع أو صاعي زبيب ،فريش عليه من

حور يل ،وأعمد إىل عناق
املاء ثم يص َّفى كأنه دم غزال ،وأعمد إىل صاع أو صاعي دقيق ف ُي َّ
فتذبح ويلقى عنها شعرها ،ثم خترج من التنور كأنه صنًا؟ قلت :يا أمري املؤمنني إين أراك

عا ًملا بطيب الطعام ،قال :أجل واهلل الذي ال إله إال هو ،ولكني ال أتعجل طيبايت ،وقد

سمعت اهلل ذكر قو ًما فقال[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ]».
[الزهد أليب داود ص]84


 عن جابر بن عبد اهلل  Lقال :لقيني عمر بن اخلطاب ومعي حلم اشرتيته

بدرهم فقال :ما هذا؟ فقلت :يا أمري املؤمنني اشرتيته للصبيان والنساء .فقال عمر :ال

يشتهي أحدكم شي ًئا إال وقع فيه؟  -مرتني أو ثال ًثا  -أو ال يطوي أحدكم بطنه جلاره وابن

ذهب بكم عن هذه اآلية[ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
عمه ،ثم قال :أين ُي َ
ﯿ]؟».

[الزهد ،أليب داود ]78



 عن املسور بن خمرمة أن عمر بن اخلطاب ُأتيِ َ بامل فوضع يف املسجد ،فخرج إليه

يتصفحه وينظر إليه ،ثم مهلت عيناه ،فقال له عبد الرمحن بن عوف :يا أمري املؤمنني ،ما
يبكيك؟ فو اهلل إن هذا ملن مواطن الشكر .قال عمر :إن هذا واهلل ما أعطيه قوم يو ًما إال

ألقي بينهم العداوة والبغضاء».

[الزهد أليب داود ص]81



هم وآخره حرب».
 قال عمر بن اخلطاب « :Iإياكم والدَّ ين ،فإن َّأوله ٌّ

[تاريخ املدينة البن شبة ]766/2
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 قال عمر بن اخلطاب  « :Iال يقل مع اإلصالح يشء ،وال يبقى مع الفساد

يشء».

[الزهد لوكيع ]784/1



 قال ابن عباس« :من اشرتى ما ال حيتاج إليه يوشك أن يبيع ما حيتاج إليه».

[هبجة املجالس ]136/1



 قال عبد اهلل بن عباس « :Lاهلدي الصالح ،والسمت احلسن ،واالقتصاد

جزء من مخسة وعرشين جز ًءا من النبوة».

[الزهد لوكيع ]597/1



 كان عبد اهلل بن مسعود  Iيقول« :عج ًبا للتاجر كيف َيسلم؟ إن باع مدح،

وإن اشرتى ذم».

[هبجة املجالس ]134/1



 « أتى ابن عمر  Lبجوارش ،فقال :ما هذا؟ قالوا :هذا هيضم الطعام.

عيل الشهر ما أشبع فيه ،فام أصنع هبذا؟!».
قال :إنه ليأيت ّ

[الزهد أليب داود ص]263



كثريا عند عبد اهلل بن عمر ما شبع
 قال عبد اهلل بن عمر « :Lلو أن طعا ًما ً

منه بعد أن جيد له اً
آكل » ،فدخل عليه ابن مطيع يعوده ،فرآه قد نحل جسمه فقال لصفية:
أال تلطفينه لعله أن يرتد إليه جسمه ،تصنعني له طعا ًما؟ قالت :إنا لنفعل ذلك ،ولكن

ال يدع أحدً ا من أهله ،وال من حيرضه إال دعاه إليه ،فلو أنك كلمته .فقال له ابن مطيع:

عيل ثامين سنني ما أشبع فيها شبعة
لو اختذت طعا ًما يرجع إليك جسمك؟ قال :إنه ليأيت َّ
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واحدة ،أو قال :إال شبعة واحدة ،فاآلن أريد أن أشبع حني مل يبق من عمري إال ظمء

محار؟!».



[الزهد أليب داود ص]269

 قال أبو الدرداء « :Iمن مل يتعز بعزة اهلل تقطعت نفسه ،ومن يتبع برصه

فيام يف أيدي الناس يطل حزنه ،ومن ظن أن نعمة اهلل يف مطعمه ومرشبه وملبسه فقد َّ
قل
علمه ،وحرض عذابه».

[الزهد البن املبارك ص  ،542الزهد لإلمام أمحد ص ]110



 عن أيب الدرداء  Iقال« :أال رب منعم لنفسه وهو هلا ِجدُّ مهني».

[الزهد أليب داود ص]214



 أوىص سهل بن ُحنيف أحدَ بني عبد الرمحن بن عوف -وكانت أمه أنصارية،-

فقال له« :إنك أحب إخوتك إيل ،وإين موصيك بوصية :اعلم أنه ال عيلة عىل مصلح،
وال مال مع اخلرق ،واعلم أن خري املال العقل ،وخري املال ما أطعمك ومل تطعمه وإن

قل ،واعلم أن الرقيق ليسوا بامل ،ولكنهم مجال ،واعلم أن املاشية إنام هي مال أهلها،

ً
متخذا من املال شي ًئا فمزرعة ،إن زرعتها انتفعت هبا ،وإال مل ترزأك شي ًئا ،قال:
وإن كنت

فحفظت نصيحته ،فكانت يل أنفع مما ورثت».

[هبجة املجالس ]130/1



ني ،عليكم باملال واصطناعه،
 قال قيس بن عاصم لبنيه حني حرضته الوفاة« :يا َب ّ

فإنه منبهة للكريم ،و ُيستغنَى به عن اللئيم».

[هبجة املجالس ]195/1



 قال العيزار بن حريث« :عجبت للمؤمن أنه يؤجر يف كل يشء حتى يف اللقمة

يرفعها إىل فيه».

[الزهد لوكيع ]325/1
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 قال لقامن البنه« :يا بني إذا امتألت املعدة نامت الفكرةِ ،
وخرست احلكمة،

وقعدت األعضاء عن العبادة».

[إحياء علوم الدين ]82/3



مت ما صليت
 أكل اب ٌن لسمرة بن جندب حتى بشم ،فقال سمرة« :لو ّ

عليك».

[الزهد لوكيع ]302/1



 قال ابن القيم« :فضول النظر والكالم واالستامع واملخالطة واألكل والنوم

هذه تستحيل آال ًما وغمو ًما ومهو ًما يف القلب ،بل غالب عذاب الدنيا واآلخرة منها».

[زاداملعاد ]27/2



 عن عبد اهلل بن مسعود  Iقال« :مع كل فرحة ترحة».

[الزهد أليب داود ص]142



 وقال الفضيل« :خصلتان ُت َق ِّسيان القلب :كثرة الكالم ،وكثرة األكل».

[سري أعالم النبالء ]436/8



 قال سفيان الثوري« :البس من الثياب ما ال ُي ْش ِهرك عند العلامء ،وال يحُ ْ ِقرك

عند اجلهال».

[إحياء علوم الدين ]2/4



 قال ابن القيم« :يغلط اجلفاة يف مسمى احلياة ،حيث يظنوهنا التنعم يف أنواع

املآكل واملشارب واملالبس واملناكح ،أو لذة الرياسة واملال وقهر األعداء والتفنن بأنواع

الشهوات ،وال ريب أن هذه لذة مشرتكة بني البهائم ،فمن مل تكن عنده لذة إال اللذة التي
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تشاركه فيها السباع والدواب واألنعام فذلك ممن ينادى عليه من مكان بعيد ،ولكن أين
هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته القلوب سال عن األبناء واألوطان ،وريض

ٍّ
متحل هبذا منرشح الصدر به.»...
رأسا ،وهو
برتكها واخلروج منها ً

[مفتاح دار السعادة  35/1بترصف]



 قال ابن القيم« :وقد فرست احلياة الطيبة بالقناعة والرىض والرزق احلسن

وغري ذلك ،والصواب أهنا حياة القلب ونعيمه وهبجته ورسوره باإليامن ومعرفة اهلل

وحمبته واإلنابة إليه والتوكل عليه؛ فإنَّه ال حياة أطيب من حياة صاحبها ،وال نعيم فوق
نعيمه إال نعيم اجلنة ،وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة اجلوارح؛ فإنَّه ِ
ملكها،
وهذه احلياة تكون يف الدور الثالث ،أعني دار الدنيا ،ودار الربزخ ،ودار القرار».

[مدارج السالكني ]223/3



 قال حذيفة املرعيش« :قدم شقيق البلخي مكة -وإبراهيم بن أدهم بمكة،-

فاجتمع الناس فقالوا :نجمع بينهام ،فجمعوا بينهام يف املسجد احلرام ،فقال إبراهيم بن

أصلتم أصولكم؟ فقال شقيق :أصلنا أصولنا عىل أنا إذا
أدهم لشقيق :يا شقيق ،عالم َّ

رزقنا أكلنا ،وإذا منعنا صربنا ،فقال إبراهيم بن أدهم :هكذا كالب بلخ ،إذا رزقت
أكلت ،وإذا منعت صربت ،فقال شقيق :فعىل ماذا أصلتم أصولكم يا أبا إسحاق؟ فقال:
أصلنا أصولنا عىل أنا إذا رزقنا آثرنا ،وإذا منعنا حمَ ِدْ نا وشك َْرنا ،قال :فقام شقيق وجلس

بني يديه وقال :يا أبا إسحاق ،أستاذنا أنت».

[املجالسة ]190/1

 قال ابن القيم« :لو مل يكن من االمتالء من الطعام إال أنه يدعو إىل الغفلة عن

ذكر اهلل ،وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ،ووعده ومنّاه،
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وهام به يف كل واد؛ فإن النفس إذا شبعت حتركت ،وجالت عىل أبواب الشهوات ،وإذا
جاعت سكنت وذلت وخشعت».

[بدائع الفوائد ]273/2



 قال ابن القيم« :ليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصريون إىل حالة ال يلتذون

هبا ،وهم مع ذلك ال يستطيعون تركها؛ ألهنا قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي ال

بدّ هلم منه».

[روضة املحبني ص]470



 قال أبو عيل الدقاق« :من ملك شهوته يف حال شبيبته أعزه اهلل يف حال

كهولته».

[ذم اهلوى ص]31



 عن احلسن البرصي قال« :لقد أدركت أقوا ًما إن الرجل منهم ليأيت عليه

سبعون سنة ،ما اشتهى عىل أهله شهوة طعام قط».

[الزهد لوكيع ]304/1



 قال ابن حجر« :كان العقالء يف اجلاهلية واإلسالم يتمدحون بقلة األكل

ويذمون كثرة األكل ،كام جاء يف حديث أم زرع أهنا قالت يف معرض املدح البن أيب زرع

«ويشبعه ذراع اجلفرة»».

[فتح الباري ]540/9



ُ س ِئل سهل التسرتي« :الرجل يأكل يف اليوم أكلة؟ قال :أكل الصديقني ،قيل له:

فأكلتني؟ قال :أكل املؤمنني ،قيل له :فثالث أكالت؟ فقال :قل ألهله يبنوا له معل ًفا».

[الرسالة القشريية ]272/2
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 قال سهل التسرتي« :من أكل احلرام عصت جوارحه شاء أم أبى ،علم أو مل

اً
حالل أطاعته جوارحه ،ووفقت للخريات».
يعلم ،ومن كانت طعمته

[إحياء علوم الدين ]91/2



 قال عيل بن حممد املرصي :سمعت أمحد بن حنبل يقول« :يؤكل الطعام لثالث:

مع اإلخوان بالرسور ،ومع الفقراء باإليثار ،ومع أبناء الدنيا باملروءة».

[طبقات احلنابلة ]229/1



 عن سرُ ِّ َّية الربيع بن خثيم قالت« :كان الربيع بن خثيم تعجبه احللوى ،فيقول:
كثريا ،فيدعو فروخا وفالنًا فيطعمهم بيده ويسقيهم
اصنعوا لنا طعا ًما ،فنصنع له طعا ًما ً
ويرشب هو فضل رشاهبم ،فيقال :ما يدريان هذان ما تطعمهام؟ فيقول :لكن اهلل

يدري».

[الزهد لإلمام أمحد ص ]561



 قال اإلمام أمحد« :إنام هو طعام دون طعام ،ولباس دون لباس ،وإهنا أيام

قالئل».

[طبقات احلنابلة ]171/1



 قال اإلمام الشافعي« :ما شبعت منذ ست عرشة سنة ،إال شبعة اطرحتها،

يعني فطرحتها؛ ألن الشبع يثقل البدن ،ويقيس القلب ،ويزيل الفطنة ،وجيلب النوم،
ويضعف صاحبه عن العبادة».

[آداب الشافعي ومناقبه ص]78



 قال ابن القيم« :إذا رأيت رسبال الدنيا قد تقلص عنك فاعلم أنه لطف بك،

ألن املنعم مل يقبضه اً
بخل أن يتمزق ولكن رفقا بالساعي أن يتعثر».


[بدائع الفوائد ]233/3
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 قال هشام بن حسان« :كان ابن سريين إذا دعي إىل وليمة أو إىل عرس دخل

منزله فيقول :أسقوين رشبة سويق ،فيقال له :يا أبا بكر ،أنت تذهب إىل العرس ترشب

سوي ًقا؟ فكان يقول :إين أكره أن أجعل جد جوعي عىل طعام الناس».

[الزهد لإلمام أمحد ص]433



 قال ابن القيم« :أمجع عقالء كل أمة عىل أن النعيم ال يدرك بالنعيم .وأن من

رافق الراحة فارق الراحة .وحصل عىل املشقة وقت الراحة يف دار الراحة فإن قدر التعب

تكون الراحة».

[مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ]166 /2



 عن مالك قال« :قال سليامن بن عبد امللك لسامل بن عبد اهلل ورآه حسن

السحنة :أي يشء تأكل؟ فقال :اخلبز والزيت ،وإذا وجدت اللحم أكلته .فقال لهَ :أو

تشتهيه؟ فقال :إذا مل أشتهه تركته حتى أشتهيه».

[الزهد أليب داود ص]358



 قال الوزير العبايس ابن هبرية الدوري« :احذروا مصارع العقول عند التهاب

الشهوات».



[ذيل طبقات احلنابلة ]275/1

 قال اجلنيد« :سألني الرسي السقطي :ما الشكر؟ فقلت :أن ال يستعان بنعمه

عىل معاصيه ،فقال :هو ذاك».



[طبقات احلنابلة ]128/1

 وقال احلسن« :إذا أردت أن تعلم من أين أصاب الرجل ماله فانظر فيم أنفقه؛

فإن اخلبيث ُين َفق يف الرسف».

[هبجة املجالس ]195/1
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 قال سعيد بن املسيب« :ال خري فيمن ال يكسب املال ليكف به وجهه ،ويؤدي

به أمانته ،ويصل به رمحه».



[إصالح املال البن أيب الدنيا ص]40

املهاجر ُة يف سبيل اهلل ،كام قال
 قال الطربي« :من األسباب اجلالبة للرزق
َ

سبحانه[ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ] .قال ابن عباس وغريه:

«سعة ،أي السعة يف الرزق» ،وقال قتادة« :املعنى سعة من الضاللة إىل اهلدى ،ومن
العيلة إىل الغنى».



[تفسري الطربي ]121/9

 قال أبو عمر ابن عبد الرب« :املال املذموم عند أهل العلم هو املطلوب من غري
وجهه ،واملأخوذ من غري ِحله».
[جامع بيان العلم ]711/1


 قال أحدهم:

ن��ن��اف��س يف ط��ي��ب ال��ط��ع��ام ُ
وك ُّله

َ�����وات
س���������وا ٌء إذا م�����ا ج�������اوز ال����� ّل�����ه ِ
[التمثيل واملحارضة ص]277

 وقال آخر:

تكر ًما
��ح ُّ
وأع���ف���و ع���ن األم����ر ال��ق��ب��ي ِ
وأم����ن���� ُع ن��ف��س��ي م����ا ت���ل���ذ وتشتهي
��ت َّ
ول���و خ��ل ُ
���وم���ا يشينين
أن امل�����ا َء ي ً

 وقال آخر:

ِّ
ْ
وإن مل أك ْ
متخشعا
را وال
����ن ح��ب� ً
��وم��ا خ��ف ُ
��ت ع��ي�� ًن��ا ومقرعا
إذا أن���ا ي ً
ملُ ُّ
�����ت ومل أج�����رع م���ن امل�����اء جمرعا
[عني األدب والسياسة ص]132

إذا املرء أعطى نفسه َّ
كل ما اشتهت

���ت إىل ك ِّ
ومل ي��ن��هَ��ه��ا ت���اق ْ
���ل باطل

وس���اق ْ
���ت إل��ي��ه اإلث���� َم وال���ع���ا َر بالذي

دع����ت����ه إل����ي����ه م�����ن ح����ل���اوة ع���اج���ل
[عني األدب والسياسة ص]54
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تربية النفس
 قال عمر بن اخلطاب « :Iعمر بن اخلطاب! أمري املؤمنني! واهلل ،لتتقني

اهلل أو ليعذبنك!».

[الزهد أليب داود ص]73

 كتب عمر بن اخلطاب إىل ابنه عبد اهلل « :Lأوصيك بتقوى اهلل ،فإنه من

اتقاه كفاه ووقاه ،ومن أقرضه جزاه ،ومن شكره زاده ،فاجعل التقوى عامد برصك ،ونور
قلبك ،واعلم أنه ال عمل ملن ال نية له ،وال جديد ملن ال َخ َلق له ،وال إيامن ملن ال أمانة

له ،وال مال ملن ال رفق له ،وال أجر ملن ال حسنة له».

[هبجة املجالس ]248-247/3



 قال عمر بن اخلطاب  Iلرجل« :عليك بالعالنية ،وإياك والرس ،وإياك

وكل يشء ُيستح َيى منه».

[الزهد أليب داود ص]104



عرض نفسه للتهمة فال يلوم َّن من أساء
 عن عمر بن اخلطاب  Iقال« :من َّ

به الظن ،ومن كتم رسه كانت اخلرية يف يده ،وضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى يأتيك

منه ما يغلبك ،وما كافأت من عىص اهلل فيك بمثل أن تطيع اهلل فيه ،وعليك بصالح
اإلخوان ،أكثر اكتساهبم؛ فإهنم زين يف الرخاء ،و ُعدة عند البالء ،وال تسل عام مل يكن
حتى يكون ،فإن فيام كان اً
شغل عماَّ مل يكن ،وال يكن كالمك بذل ًة إال عند من يشتهيه
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ويتخذه غنيمة ،وال تستعن عىل حاجتك إال بمن حيب نجاحها ،وال تسترش إال الذين

خيافون اهلل ،وال تصحب الفاجر فتَع َّل َم من فجورهَّ ،
وختش ْع عند القبور».

[شعب اإليامن ]559/10



وه َّن
 قال عيل بن أيب طالب « :Iكلامت لو رحلتم فيهن
املطي ألَن َْض ْيت ُُم ُ
َّ

قبل أن تدركوا مثلهن :ال يرجو عبد إال ربه ،وال خيافن إال ذنبه ،وال يستحيي من ال يعلم
أن يتعلم ،وال يستحيي إذا سئل عام ال يعلم أن يقول :اهلل أعلم ،واعلموا أن منزلة الصرب
من اإليامن كمنزلة الرأس من اجلسد ،فإذا ذهب الرأس ذهب اجلسد ،وإذا ذهب الصرب

ذهب اإليامن».

[املجالسة للدينوري ]293/2



 كتب سلامن الفاريس إىل أيب الدرداء « :Lأما بعد ،فإنك ال تنال ما تريد إال

ذكرا ،وصمتك
برتك ما تشتهي ،ولن تبلغ ما تأمل إال بالصرب عىل ما تكره ،فليكن قولك ً

نفسه هواها ومتنى عىل اهلل ،وأن
فكرا ،ونظرك عربة ،واعلم أن أعجز الناس من أ ْت َبع َ
ً
أكْيسهم من أتعب نفسه وعمل ملا بعد املوت».

[هبجة املجالس ]322/3



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iارض بام قسم اهلل لك تكن أغنى الناس،

وأ ِّد ما افرتض اهلل عليك تكن أعبد الناس ،واجتنب ما حرم اهلل عليك تكن من أورع
الناس».

[الزهد أليب داود ص]139



قلدن أحدكم دينه اً
 قال عبداهلل بن مسعود « :Iال ُي َّ
رجل إن آمن آمن وإن

كفر كفر ،فإن كنتم ال بد مقتدين فبامليت؛ فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة».

[الزهد أليب داود ص]140
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 قال عبد اهلل بن مسعود« :ألن أعض عىل مجرة حتى تربد أحب إ َّيل من أن أقول

ليشء قد قضاه اهلل :ليته مل يكن».

[الزهد أليب داود ص]137



 قال عبد اهلل بن مسعود« :تعودوا اخلري ،فإن اخلري بالعادة».

[الزهد لوكيع ]265/1



ُف فيه برصه،
 عن أيب الدرداء  Iقال« :نعم صومعة الرجل املسلم بيته :يك ُّ

وسمعه وفرجه ،وإياكم وجمالس األسواق».

[الزهد أليب داود ص]204



 قال أبو الدرداء « :Iإين ألستجم قلبي بيشء من اللهو ليكون أقوى يل

عىل احلق».

[هبجة املجالس البن عبد الرب ص]20



 عن أيب الدرداء  Iقال« :اعبد اهلل كأنك تراه ،وعد نفسك مع املوتى،

وإياك ودعوة املظلوم ،واعلم أن اً
قليل يكفيك خري من كثري يلهيك ،واعلم أن الرب ال

يبىل ،وأن اإلثم ال ينسى».

[الزهد أليب داود ص]211



 عن عبد الرمحن بن جبري أن اً
رجل قال أليب الدرداء  :Iعلمني كلمة

ومخسا ،من عمل هبن كان ثوابه عىل اهلل D
ينفعني اهلل هبا ،قال« :واثنني وثال ًثا وأرب ًعا
ً

الدرجات العال :ال تأكل إال طي ًبا ،وال تكسب إال طي ًبا ،وال تدخل بيتك إال طي ًبا ،واسأل

اهلل رزقك يو ًما بيوم ،وإذا أصبحت فاعدد نفسك مع األموات فكأنك قد حلقت هبم،

وهب عرضك هلل ،فمن سبك أو شتمك أو قاتلك فدعه هلل ،فإذا أسأت فاستغفر اهلل».

[الزهد أليب داود ص]217
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 قال عمرو بن العاص « :Iما استودعت اً
رسا فأفشاه فلمته؛ ألين
رجل ًّ

صدرا حني استودعته».
كنت أضيق
ً

[هبجة املجالس ]462/2



 قال عقبة بن أيب حسناء الياممي« :رأيت أبا هريرة إذا دخل البيت وفيه بساط ال

يميش عىل البساط وعليه ٌ
نعل ،خيلع نعليه ثم يميش عىل البساط».

[اجلامع ألخالق الراوي  173/1ط .الطحان 258/1 ،ط .م .عجاج اخلطيب]



كل من أراد شي ًئا قدَ ر عليه ،وال ُّ
 قال جعفر بن حممد« :ما ُّ
كل من قدَ ر عىل يشء

ُو ِّفق له ،وال ُّ
كل من وفق أصاب له موض ًعا ،فإذا اجتمع النية والقدرة والتوفيق واإلصابة

فهناك متت السعادة».

[التذكرة احلمدونية ]111/1



 عن ابن سريين «قال إذا مل يكون ما تريد فأرد ما يكون».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]130



 قال أبو حازم سلمة بن دينار« :وجدت الدنيا شيئني :يشء هو يل ،ويشء هو

لغريي ،فأ َّما الذي هو يل فلو طلبته قبل أجله بحيلة الساموات واألرض مل أقدر عليه،
وأما الذي هو لغريي فلم أصبه فيام مىضِ ،
فل َم أرجوه فيام بقي؟ يمنع رزقي من غريي كام
يمنع رزق غريي مني ،ففي أي هذين أفني عمري؟!».

[املعرفة والتاريخ ليعقوب الفسوي ]280-179/1





وقال األحنف بن قيس« :كثرة األماين من غرور الشيطان»[ .هبجة املجالس ]130/1
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 قال احلسن البرصي« :املؤمن يف الدنيا كاألسري يسعى يف فكاك رقبته ال يأمن

شيئا حتى يلقى اهلل  Dوقال ابن آدم إنك تغدو وتروح يف طلب األرباح فليكن مهك
نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدً ا».

[جامع العلوم واحلكم ]18/2



 قال الربيع بن سليامن قال :سمعت الشافعي يقول :أشد األعامل ثالثة :اجلود

رجى ويخُ اف.
من قلة ،والورع يف خلوة ،وكلمة احلق عند من ُي َ

[الفوائد واألخبار البن محكان ص]133



 قال الغزايل« :طالب فقه النفس ال ييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة وال

يناهلا بتكرار ليلة».

[إحياء علوم الدين ]60/3



 قال الغزايل« :وكام أن تكرار ليلة ال حيس تأثريه يف فقه النفس بل يظهر فقه

النفس شي ًئا فشي ًئا عىل التدريج مثل نمو البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة
ال حيس تأثريها يف تزكية النفس وتطهريها يف احلال ولكن ال ينبغي أن يستهان بقليل

الطاعة».

[إحياء علوم الدين ]60/3



 قال الغزايل« :وكم من فقيه يستهني بتعطيل يوم وليلة وهكذا عىل التوايل يسوف

نفسه يو ًما فيو ًما إىل أن خيرج طبعه عن قبول الفقه فكذا من يستهني صغائر املعايص
ويسوف نفسه بالتوبة عىل التوايل إىل أن خيتطفه املوت بغتة أو ترتاكم ظلمة الذنوب عىل

قلبه وتتعذر عليه التوبة إذ القليل يدعو إىل الكثري فيصري القلب مقيدً ا بسالسل شهوات
ال يمكن ختليصه من خمالبها».

[إحياء علوم الدين ]60/3
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 قال الغزايل« :ارتباط حصول فقه النفس الذي به تستحق املناصب العلية يف

الدنيا برتك الكسل واملواظبة عىل تفقيه النفس».

[إحياء علوم الدين ]45/4



 قال ابن القيم« :الدنيا من أوهلا إىل آخرها ال تساوي غم ساعة فكيف بغم

العمر».

[الفوائد ص]31



 قال ابن القيم دافع اخلطرة فإن مل تفعل صارت فكرة فدافع الفكرة فان مل تفعل

صارت شهوة فحارهبا فإن مل تفعل صارت عزيمة ومهة فإن مل تدافعها صارت اً
فعل فإن

مل تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك االنتقال عنها.

[الفوائد ص]31



 قال أبو بكر بن عياش« :قال يل رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما استطعت

يف الدنيا من رق اآلخرة فإن أسري اآلخرة غري مفكوك أبدا قال فو اهلل ما نسيتها بعد».

[جامع العلوم واحلكم ]18/2



 قال ميمون بن مهران« :من أساء سرِ ًّ ا فليتب سرِ ًّ ا ،ومن أساء عالني ًة فليتب
عالنية ،فإن الناس يعريون وال يغفرون ،واهلل يغفر وال يعري».
[حلية األولياء ]92/4


 قال سعيد اخلري البنه« :أظهر اليأس؛ فإنه الغنى ،وإياك وطلب ما عند الناس؛

فإنه الفقر احلارض ،وإياك وما تعتذر منه ،وأسبغ الوضوء ،وصل صالة مودع كي ال

خريا منك اليوم
خريا منك أمس ،وغدً ا ً
تصيل صالة غريها ،وإن استطعت أن تكون ً

فافعل».

[الزهد أليب داود ص]312
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ِ
للرشف ت ِ
ُدركْه،
 وقال ابن املعىل البنه« :تش َّبه بأهل الفضل تك ْن منهم ،وتصنَّع
ٍ
أن َّ
واعلم َّ
يضع نفسه».
كل
[عني األدب والسياسة ص]109
امرئ حيث ُ


اغتبت إنسانًا أن أصوم يو ًما ،فأجهدين ،فكنت
 وقال ابن وهب« :نذرت أين ك َّلام
ُ

أغتاب وأصوم ،فنويت كلام اغتبت إنسانًا أن أتصدق بدرهم ،فمن حب الدراهم تركت
الغيبة» .قال الذهبي :قلت :هكذا -واهلل -كان العلامء ،وهذا هو ثمرة العلم النافع.


[سري أعالم النبالء ]228/9

 عن فضيل بن زيد الرقايش وكان غزا مع عمر  Iسبع غزوات قال« :ال
ُي ْلهينَّك الناس عن ذات نفسك ،فإن األمر خي ُلص إليك دوهنم ،وال تقطع النهار بِكيت
وكيت ،فإنه حمفوظ عليك ما قلت ،ومل تر شي ًئا أحسن طل ًبا وال أرسع إدراكًا من حسنة

حديثة لذنب قديم».

[الزهد لإلمام أمحد ص]364



 كتب ابن السامك إىل صديق له فقال« :إن الرجاء حبل يف قلبك ،قيد يف رجلك،

فأخرج الرجاء من قلبك حتل القيد من رجلك».

[تاريخ بغداد ]370/5



اً
لشغل عن الناس».
 قال الرسي السقطي البغدادي« :إن يف النفس

[حلية األولياء ]118/10

 ويف وصية اخلطاب بن املعىل البنه« :اعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه ،وإنام

ينسب الصانع إىل صناعته ،واملرء يعرف بقرينه ،وإياك وإخوان السوء؛ فإهنم خيونون

اجلرب ،ورفضهم من استكامل
من رافقهم ،ويحَ ُزنُون من صادقهم ،وقرهبم أعدى من َ
األدب».

[العزلة للخطايب ص]50
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 قال ِ
هرم بن حيان« :ما أقبل عبد بقلبه إىل اهلل  Dإال أقبل اهلل بقلوب املؤمنني

إليه حتى يرزقه مودهتم ورمحتهم».

[الزهد لإلمام أمحد ص]188



 كتب سعيد بن جبري إىل أيب سوار العدوي« :أما بعد :يا أخي ،فاحذر الناس،

عاثرا فامحد اهلل الذي
واكفهم نفسك ،وليس ْعك بيتك ،وابك عىل خطيئتك ،وإذا رأيت ً
عافاك ،وال تأمن الشيطان يغشك ما بقيت».

[الزهد لإلمام أمحد ص]445



 قال بكر بن عبد اهلل املزين« :إن عرض لك إبليس بأن لك اً
فضل عىل أحد من

أهل اإلسالم فانظر :فإن كان أكرب منك فقل :قد سبقني هذا باإليامن والعمل الصالح
فهو خري مني ،وإن كان أصغر منك فقل :قد سبقت هذا باملعايص والذنوب واستوجبت

العقوبة فهو خري مني ،فإنك ال ترى أحدً ا من أهل اإلسالم إال أكرب منك أو أصغر منك.
قال :وإن رأيت إخوانك من املسلمني يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل أنت :هذا

وانقباضا فقل :هذا ذنب أحدثته».
فضل أخذوا به ،وإن رأيت منهم جفا ًء
ً

[حلية األولياء ]226/2



 قال ابن القيم« :ختلل الفرتات للسالكني أمر الزم ال بد منه ،فمن كانت فرتته إىل

خريا مما كان».
مقاربة وتسديد ومل خترجه من فرض ومل تدخله يف حمرم ُر َ
جي أن يعود ً

[مدارج السالكني ]122/3



 قال ابن اجلوزي« :وأحق األشياء بالضبط والقهر :اللسان والعني .فإياك إياك

أن تغرت بعزمك عىل ترك اهلوى مع مقاربة الفتنة؛ فإن اهلوى مكايد ،وكم من شجاع يف
صف احلرب اغتيل ،فأتاه ما مل حيتسب ممن يأنف النظر إليه».

[صيد اخلاطر ص]27
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 وقال سهل بن عبد اهلل التسرتي« :ال تفتش عن مساوي الناس ورداءة

أخالقهم ،ولكن فتش وابحث يف أخالق اإلسالم :ما حالك فيه ،حتى تسلم ويع ُظم
قدره يف نفسك وعندك».
ُ

[حلية األولياء ]193/10



 قال ابن املنكدر« :كابدت نفيس أربعني سنة حتى استقامت».

[سري أعالم النبالء ]355/5



 قال الرازي :الذي جربته طول عمري أن اإلنسان كلام عول يف أمر من األمور

عىل غري اهلل صار ذلك سب ًبا يف البالء واملحنة ،وإذا عول عىل اهلل تعاىل ،حصل ذلك

املطلوب عىل أحسن الوجوه.

[تفسري الرازي ]462/18



 قال ابن تيمية« :البد للعبد من أوقات ينفرد هبا بنفسه يف دعائه وذكره وصالته

وتفكره وحماسبة نفسه وإصالح قلبه وما خيتص به من األمور التي ال يرشكه فيها غريه،

فهذه حيتاج فيها إىل انفراد بنفسه :إما يف غري بيته وإما يف بيته ،كام قال طاوس « :Vنعم

صومعة الرجل بيته ،يكف فيها برصه ولسانه»».

[جمموع الفتاوى ]426/10



 قال احلسن البرصي« :أيرس الناس حسا ًبا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم هلل

 Dيف الدنيا فوقفوا عند مهومهم وأعامهلم ،فإن كان هلل عملوا ،وإن كان عليهم أمسكوا،
وإنام يثقل احلساب عىل الذين أمهلوا األمور فوجدوا اهلل قد أحىص عليهم مثاقيل الذر،

فقالوا[ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ]».

[الورع لإلمام أمحد ص]20
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 وعن احلسن قال :ما رأيت فيام مىض وفيام بقي مؤمنًا ازداد إحسانًا إال ازداد

شفقة وال مىض منافق وال بقي ازداد إساءة إال ازداد باهلل غرة.

[نقض الدارمي عىل املرييس ]659/2



كنت تعيب الناس
 قال احلسن البرصي« :اب َن آدم ،إنك لن جتد حقيقة اإليامن ما َ

ٍ
بعيب هو فيك ،حتى تربأ بذلك العيب من نفسك فتصلحه ،فال تصلح عيبا إال ترى عيبا

أحب ما يكون إىل اهلل إذا كنت كذلك».
آخر ،فيكون ُشغ ُلك خاص َة نفسك ،وكذلك ُّ


[الزهد والرقائق للخطيب البغدادي ص]82 :

 عن معاوية بن قرة قال« :دخلت عىل مسلم بن يسار ،فقلت :ما عندي من

كثري عمل ،إال أين أرجو اهلل  Dوأخاف منه ،فرفع رأسه إ َّيل كاملذعور ،فقال يل :كيف

قلت؟ قال :قلت :ما عندي من كبري عمل ،إال أين أرجو اهلل  Dوأخاف منه ،قال:
فقال :ما شاء اهلل ،ما شاء اهلل ،من خاف من يشء حذر منه ،ومن رجا شي ًئا طلبه ،وما
خوف ٍ
ِ
عبد عرضت له شهو ٌة فلم يدعها ملا خياف ،أو ابتيل ببالء فلم يصرب
ب
أدري ما َح ْس ُ

عليه ملا يرجوه .قال معاوية :فإذا أنا زكيت نفيس وأنا ال أعلم».

[الزهد لإلمام أمحد ص]356



 قال حممد بن عيل الرتمذي« :اجعل مراقبتك ملن ال تغيب عن نظره ،واجعل

شكرك ملن ال تنقطع نعمه عنك ،واجعل طاعتك ملن ال تستغني عنه ،واجعل خضوعك

ملن ال خترج عن ملكه وسلطانه».



[حلية األولياء ]235/13

الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وترضعه،
 قال ابن رجب« :املؤمن إذا استبطأ َ
ومل يظهر عليه أثر اإلجابة رجع إىل نفسه بالالئمة ،وقال هلا :إنام ُأتيت من ِقبلك ،ولو كان
فيك خري ألُجبت! وهذا اللوم أحب إىل اهلل من كثري من الطاعات».

[تفسري ابن رجب ]595/2
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 عن بكر بن عبد اهلل قال :ملا كانت فتنة ابن األشعث قال طلق« :اتقوها

بالتقوى» ،قال بكر :أمجل لنا التقوى ،قال« :التقوى عمل بطاعة اهلل عىل نور من اهلل
رجاء رمحة اهلل ،والتقوى ترك معصية اهلل عىل نور من اهلل خيفة عقاب اهلل».

[الزهد البن املبارك ص]473



 قال ابن القيم« :التقوى ثالث مراتب :إحداها :محية القلب واجلوارح عن

اآلثام املحرمات .الثانية :محيتها عن املكروهات .الثالثة :احلمية عن الفضول وما ال

يعني .فاألوىل تعطي العبد حياته ،والثانية تفيده صحته وقوته ،والثالثة تكسبه رسوره
وفرحه وهبجته».

[الفوائد ص]46



 عن ابن سريين قال« :اتق اهلل يف اليقظة ،وال تبال بام رأيت يف املنام».

[الزهد لإلمام أمحد ص]432



 عن عون بن عبد اهلل بن عتبة قال« :كان أهل اخلري يكتب بعضهم إىل بعض

هبؤالء الكلامت ،وتلقاهن بعضهم بعضا :من عمل آلخرته كفاه اهلل دنياه ،ومن أصلح ما
بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني الناس ،ومن أصلح رسيرته أصلح اهلل عالنيته».

[الزهد لوكيع ص]848



 قال ابن رجب« :من علم أن اهلل يراه حيث كان ،وأنه مطلع عىل باطنه وظاهره،

ورسه وعالنيته ،واستحرض ذلك يف خلواته أوجب له ذلك ْتر َك املعايص يف الرس».

[جامع العلوم واحلكم ]478/2
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 قال احلسن البرصي« :ال يزال العبد بخري ما علم الذي يفسد عليه عمله،

فمنهم من ُيز َّين له ما هو فيه ،ومنهم من تغلبه الشهوة».

[الزهد البن املبارك ص]528



 قال أبو داود السجستاين« :يكفي اإلنسان لدينه أربع ُة أحاديث« :إنام األعامل

بالنيات»  ،و «من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه» ،و«ال يكون املؤمن مؤمنًا حتى

حيب ألخيه ما حيب لنفسه» ،و«احلالل بني واحلرام بني وبينهام أمور متشاهبات»».


[معامل السنن للخطايب ]365/4

 قال عثامن بن أيب العاتكة« :علق أبو مسلم اخلوالين سو ًطا يف املسجد ،فكان

يقول :أنا أوىل بالسوط من البهائم ،فإذا فرت مشق ساقيه سو ًطا أو سوطني ( أي رضب

برسعة) .وكان يقول :لو رأيت اجلنة عيانًا أو النار عيانًا ما كان عندي مستزاد».


[سري أعالم النبالء ]9/4

« كان األحنف يضع أصبعه عىل املصباح ،ثم يقول :حس .ويقول :ما محلك يا

أحنف عىل أن صنعت كذا يوم كذا».



[سري أعالم النبالء ]92-91/4

 قال احلسن البرصي :يف قوله [ :Dﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ] [القيامة ]2:قال:

«إن املؤمن ال تراه إال يلوم نفسه يقول :ما أردت بكلمتي ،يقول :ما أردت بأكلتي ،ما

أردت بحديث نفيس ،فال تراه إال يعاتبها ،وإن الفاجر يميض قدما فال يعاتب نفسه».


[الزهد لإلمام أمحد ص]228

 قال احلسن البرصي« :إن العبد ال يزال بخري ما كان له واعظ من نفسه ،وكانت

املحاسبة من مهته».

[املجالسة للدينوري ]109/5
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 قال اجلنيد« :إنك ال تصل إىل رصيح احلرية وعليك من حقيقة عبوديته

بقية».

[الرسالة القشريية ]372/2



 قال برش احلايف« :من أراد أن يذوق طعم احلرية ويسرتيح من العبودية فليطهر

الرسيرة بينه وبني اهلل تعاىل» .والذي أشاروا إليه من احلرية هو أن ال يكون العبد بقلبه
حتت ِر ّق يشء من املخلوقات.
[الرسالة القشريية ]372/2


 عن إبراهيم التيمي قال« :ما عرضت عميل عىل قويل إال خشيت أن أكون

مكذ ًبا».

[الزهد لإلمام أمحد ص]502



النفس إال حيث جيعلها الفتى
وما
ُ

ف�����إن أُط���م���ع���ت ت���اق���ت وإال تس ّلت

[ذم اهلوى البن اجلوزي ص]143



 قال األصمعي :أحكم بيت قالته العرب بيت أيب ذؤيب اهلذيل:

وال����ن����ف����س راغ������ب������ة إذا رغبتها

وإذا ت���������رد إىل ق����ل����ي����ل ت���ق���ن���ع
[هبجة املجالس ]312/3
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علو اهلمة
 قال أبو بكر الصديق  Iيف كتابه إىل خالد بن الوليد« :احرص عىل املوت

توهب لك احلياة».

[املجالسة ]61/3



 قال عمر بن اخلطاب« :ما أبايل عىل أي حال أصبحت :أعىل ما أحب أم عىل

ما أكره؛ ألين ال أدري فيم اخلرية :أفيام أحب أم فيام أكره ،وما أبايل إذا استخرت اهلل يف

األمر أكان أو مل يكن».

[الزهد أليب داود ص]108



 قال عمر بن اخلطاب  « :Iال تصغرن مهتكم ،فإين مل أر أقعد عن املكرمات

من صغر اهلمم».

[أدب الدنيا والدين ص]319



 قال عيل بن أيب طالب « :Iبقية عمر املؤمن ال ثمن هلا ،يدرك هبا ما فات

ويحُ يي ما أمات».

[التمثيل واملحارضة أليب منصور الثعالبي ص ]30



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإين ألَم ُق ُت الرجل أراه فار ًغا ،ال يف أمر دنياه

وال يف أمر آخرته».

[الزهد أليب داود ص]171



66

 عن أنس أن أبا طلحة األنصاري  Lقرأ سورة براءة ،فلام أتى عىل هذه

ً
شيوخا وشبا ًبا ،جهزوين
اآلية[ :ﭑﭒ ﭓ] قال« :أرى ربنا  Dيستنفرنا

ني ،فقال بنوه :يرمحك اهلل ،قد غزوت مع رسول اهلل  Hحتى مات ،ومع أيب
ْ
أي َب ّ
بكر  Iحتى مات ،ومع عمر  ،Iفنحن نغزو عنك ،فأبى فجهزوه فركب البحر
فامت ،فلم جيدوا له جزيرة يدفنونه فيها إال بعد سبعة أيام ،فلم يتغري ،فدفنوه فيها».

[الزهد لإلمام أمحد ص]357



ٍ
يومئذ غال ٌم،
« دخل عمرو بن سعيد عىل معاوية  Iبعد موت أبيه ،وعمرو
ِ
فقال له معاوية :إىل من أوىص بك أبوك يا عمرو؟ قالَّ :
يوص يب.
إن أيب أوىص إ َّيل ،ومل
قال :وبأي ٍ
يشء أوصاك؟ قال :أوصاين أن ال يفقدَ إخوتُه منه إال وجهه .فقال معاوية
ِّ
ألصحابهَّ :
إن ابن سعيد هذا لأَ شدق»!.
[البيان والتبيني للجاحظ ]77/2


 قال أبو الدرداء « :Iالتمسوا اخلري دهركم كله».

[مصنف ابن أيب شيبة ]111/7



 قال اإلمام مالك« :عليك بمعايل األمور وكرائمها ،واتق رذائلها وما سف

منها ،فإن اهلل تعاىل حيب معايل األمور ويكره سفاسفها».

[ترتيب املدارك ]65/2



 قال عيل بن املثنى التميمي :سمعت جعفرا اخللدي يقول لرجل« :كن رشيف

اهلمة؛ فإن اهلمم تبلغ بالرجال ال املجاهدات».



[صفة الصفوة ]547/1
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 عن مالك بن دينار قال« :إن صدور املؤمنني تغيل بأعامل الرب وإن صدور

الفجار تغيل بأعامل الفجور واهلل تعاىل يرى مهومكم فانظروا ما مهومكم رمحكم اهلل».


[الزهد ألمحد بن حنبل ص]451

ِ
يعجله حذر فواته،
 قال املاوردي« :ينبغي ملن يقدر عىل ابتداء املعروف أن ِّ

ويبادر به خيف َة عجزه ،وليعلم أنه من ُفرص زمانه ،وغنائم إمكانه ،وال هيمله ثقة بقدرته
َ
بقدرة فاتت فأعقبت ندما ،ومعول عىل مك ٍ
ٍ
عليه ،فكم ٍ
اً
خجل».
ْنة زالت فأورثت
واثق
ِّ
َ
ُ
ً

[أدب الدنيا والدين ص]202 :



أخر الفرصة عن وقتها فليكن عىل ٍ
 قال عبد احلميد بن حييى الكاتب« :من َّ
ثقة

من َف ْوهتا».



[أدب الدنيا والدين ص]202

 قال ابن اجلوزي« :من عالمة كامل العقل علو اهلمة ،والرايض بالدون دينء».

[صيد اخلاطر ص]28



َ
غليان ما يف القدور».
أيضا« :إن اهلمة لتغيل يف القلوب
 وقال ابن اجلوزي ً

[صيد اخلاطر ص]175



 قال أحد السلف لرويم الزاهد :أوصني فقال« :هو بذل الروح ،وإال فال

تشتغل بالرتهات».

[تلبيس إبليس ص]183



 وقال ابن اجلوزي« :أول قدم يف الطريق بذل الروح ،هذه اجلادة ،فأين

السالك؟».

[املدهش البن اجلوزي ص]299

68

 قال الذهبي وهو يتحدث عن ابن اجلوزي« :قرأ هو وابنه بتلقينه بالعرش عىل
ابن الباقالينِ ،
وس ُّن الشيخ نحو الثامنني ،فانظر إىل هذه اهلمة العالية».

[سري أعالم النبالء ]377/21



اهلمة ،قال :إذن ال يكون له غاية دون اجلنّة».
« قيل للعتّا ّ
يب :فالن بعيد ّ

[نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم ]2716 /7



 قال ابن حزم« :واعلم أن التعسف وسوء امللكة ملن خولك اهلل تعاىل أمره من

رقيق أو رعية يدالن عىل خساسة النفس ودناءة اهلمة وضعف العقل؛ ألن العاقل الرفيع
النفس العايل اهلمة إنام يغلب أكفاءه يف القوة ونظراءه يف املنعة ،وأما االستطالة عىل من

ال يمكنه املعارضة فسقوط يف الطبع ورذالة يف النفس واخللق وعجز ومهانة ،ومن فعل
ذلك فهو بمنزلة من يتبجح بقتل جرذ أو بقتل برغوث أو بفرك قملة ،وحسبك هبذا

ضعة وخساسة».

[مداواة النفوس ص]74



 قال بعضهم َّ
«إن ِمن ِصغر اهلمة احلسدَ للصديق عىل النعمة».

[رساج امللوك للطرطويش ص]58



 قال ابن اجلوزي« :اهلمة مولودة مع اآلدمي ،وإنام تقرص بعض اهلمم يف بعض

خريا
األوقات ،فإذا حثثت سارت ،ومتى رأيت يف نفسك ً
عجزا َف َس ِل املنعم ،فلن تنال ً
إال بطاعته ،ولن يفوتك خري إال بمعصيته».



[صيد اخلاطر ص ]502
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 قال ابن القيم« :لذة كل أحد عىل حسب قدره ومهته ورشف نفسه ،فأرشف

قدرا َمن َّ
لذتهُ م يف معرفة اهلل وحمبته ،والشوق إىل
نفسا ،وأعالهم مه ًة ،وأرفعهم ً
الناس ً

لقائه ،والتودد إليه بام حيبه ويرضاه».

[الفوائد ص ]150



 قال اجلنيد« :ما طلب أحد شي ًئا بجد وصدق إال ناله ،فإن مل ينله ك َّله نال

بعضه».

[اجلامع ألخالق الراوي ]179/2



 قال عبد القادر الكيالين« :سريوا مع اهلمم العالية».

[الفتح الرباين ص]298



 قال إبراهيم احلريب عن اإلمام أمحد« :ولقد صحبته عرشين سنة صي ًفا وشتا ًء
وحرا وبر ًدا اً
وهنارا فام لقيته يف يوم إال وهو زائد عليه باألمس».
وليل
ً
ًّ

[الزهد لإلمام أمحد ص]11



 قال ابن اجلوزي« :ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا ،ومذ سلكوا ما

فهمهم صعود ٍّ
وترق ،كلام عربوا مقا ًما رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا».
وقفواُّ ،

[صيد اخلاطر ص]355



 قالت فاطمة بنت عبد امللك تصف زوجها ُعمر بن عبد العزيز« :كان قد َّفرغ
نفسه ،وألمورهم ِذهنه ،فكان إذا أمسى مسا ًء مل يفرغ فيه من حوائج يومه
للمسلمني َ
وصل يومه بليلته».
[سرية عمر البن عبد احلكم ص ]146
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 قال بعض أصحاب عمر القدامى لعمر« :لو تفرغت لنا» ،فقال« :وأين الفراغ؟

ذهب الفراغ ،فال فراغ إال عند اهلل».

[طبقات ابن سعد ]397/5



 قال ابن اجلوزي« :ما ابتيل إنسان قط بأعظم من علو مهته ،فإن من علت مهته
خيتار املعايل ،وربام ال يساعد الزمان ،وقد تضعف اآللة ،فيبقى يف عذاب ،وإين ُأعطيت

من علو اهلمة طر ًفا ،فأنا به يف عذاب!! وال أقول :ليته مل يكن».

[صيد اخلاطر ص]250



 قال أبو سعيد الواسطي« :دخلت عىل أمحد احلبس قبل الرضب ،فقلت له يف

بعض كالمي :يا أبا عبد اهلل ،عليك عيال ،ولك صبيان ،وأنت معذور ،كأين أسهل عليه
اإلجابة ،فقال يل أمحد بن حنبل :إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد اسرتحت».


[طبقات احلنابلة ]43/1

مقيم عىل وعد
 قال حييى بن معاذ« :ال يزال العبد مقرونًا بالتواين ما دام اً
األماين».
[الزهد الكبري للبيهقي ص]231


 قال ابن حجر« :فينبغي للمرء أن ال يزهد يف قليل من اخلري أن يأتيه ،وال يف قليل

من الرش أن جيتنبه؛ فإنه ال يعلم احلسنة التي يرمحه اهلل هبا ،وال السيئة التي يسخط عليه

هبا».

[فتح الباري]329/11



 قال ابن القيم« :من كان هلل كام يريد كان اهلل له فوق ما يريد ،فمن أقبل إليه

تلقاه من بعيد ،ومن ترصف بحوله وقوته أالن له احلديد ،ومن ترك ألجله أعطاه فوق
املزيد ،ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد».

[طريق اهلجرتني ص]25
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 قال ابن القيم :كان بعض السلف الصالح يقول« :يا له من دين لو أن له

اً
رجال».



[مفتاح دار السعادة البن القيم ]302/1

 قال ابن القيم« :يا خمنث العزم ،أين أنت والطريق ،طريق تعب فيه آدم ،وناح
ألجله نوح ،ورمي يف النار اخلليل ،و ُأضجع للذبح إسامعيل ،وبيع يوسف بثمن بخس،

ولبث يف السجن بضع سنني ،ونُرش باملنشار زكريا ،وذبح السيد احلصور حييى ،وقاسى
الرض أيوب ،وزاد عىل املقدار بكاء داود ،وسار مع الوحش عيسى ،وعالج الفقر وأنواع

األذى حممد  ،Hتزهو أنت باللهو واللعب».

[الفوائد ص]56



 قال قتادة« :ابن آدم! إن كنت ال تريد أن تأيت اخلري إال بنشاط فإن نفسك إىل

السآمة واىل الفرتة واىل امللل أميل ،ولكن املؤمن هو املتحامل ،واملؤمن هو املتقوي».


[حلية األولياء ]336/2

 قال عمرو بن نجيد« :كان شاه الكرماين حا َّد الفراسة ال خيطئ ،ويقول :من

غض برصه عن املحارم ،وأمسك نفسه عن الشهوات ،وعمر باطنه باملراقبة وظاهره
َّ

باتباع السنة ،وتعود أكل احلالل مل ختطئ فراسته واستجيبت دعوته»[ .حلية األولياء ]237/13



ويعظم رسورك ويتضاعف
 قال ابن حزم« :وطن نفسك عىل ما تكره يقل مهك،
ُ

إذا أتاك ما حتب مما مل تكن قدرته».

[األخالق والسري ص]26



« كان مسلمة بن عبد امللك إذا كثر عليه أصحاب احلوائج وخاف أن يضجر

قال حلاجبه :ائذن جللسائي ،فيتذاكرون حماسن الناس ومروءاهتم وبذهلم املعروف،
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فيطرب هلا ويصيبه ارتياح كالنشوان ،فيقول حلاجبه :ائذن ألصحاب احلوائج .فال يبقى
ضيت حاجته».
أحد إال ُق ْ

[قضاء احلوائج البن أيب الدنيا ص]62



 قال ابن اجلوزي« :اعلم أن الزمان أرشف من أن يضيع منه حلظة ،فإن يف

احلديث الصحيح عن رسول اهلل  Hأنه قال« :من ق��ال سبحان اهلل العظيم

غرست له خنلة يف اجلنة» [رواه الرتمذي  ،]511/5فكم يضيع اآلدمي من ساعات يفوته فيها

الثواب اجلزيل؟!».

[صيد اخلاطر ص ]493



 قال أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل« :كل يشء من اخلري يبادر به».

[طبقات احلنابلة ]125/1



 قال الوزير ابن هبرية« :تـأملت ذكر أقىص املدينة (أي يف اآلية) ،فإذا الرجالن

جاءا من ُبعد يف األمر باملعروف ،ومل يتقاعدا لبعد الطريق».

[ذيل طبقات احلنابلة البن رجب ]269 /1



 قال أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل« :أبو عبيد القاسم بن سالم ممن يزداد عندنا كل

خريا».
يوم ً

[طبقات احلنابلة ]262/1



«الزم العبادة ،والعمل الدائم واجلد،
 قالوا عن حممد بن أمحد الدباهيَ :

صلب يف الدين ،وينصح اإلخوان ،وإذا رآه إنسان عرف
واستغرق أوقاته يف اخلري...
ٌ

اجلد يف وجهه».

[ذيل طبقات احلنابلة ]361/ 2
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 قال حممد بن حسنويه صاحب األدم« :حرضت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل،

وجاءه رجل من أهل خراسان ،فقال :يا أبا عبد اهلل قصدتك من خراسان أسألك عن

مسألة ،قال له :سل ،قال :متى جيد العبد طعم الراحة؟ قال :عند أول قدم يضعها يف
اجلنة».

[طبقات احلنابلة ]293/1



 عن أيب نعيم قال« :كان داود الطائي يرشب الفتيت وال يأكل اخلبز ،فقيل له يف

ذلك ،فقال« :بني مضغ اخلبز ورشب الفتيت قراءة مخسني آية» .قال :ودخل عليه يو ًما
رجل ،فقال :إن يف سقف بيتك جذ ًعا قد انكرس .فقال له« :يا ابن أخي ،إين يف هذا البيت
منذ عرشين سنة ،ما نظرت إىل السقف» .وكانوا يكرهون فضول النظر ،كام يكرهون

فضول الكالم».

[املجالسة ]134/1

 قال داود الطائي« :الليل والنهار مراحل ينزهلا الناس مرحلة مرحلة ،حتى

ينتهي ذلك هبم إىل آخر سفرهم ،فإن استطعت أن تقدم يف كل مرحلة زا ًدا ملا بني يدهيا
فافعل؛ فإن انقطاع السفر عام قريب ،واألمر أعجل من ذلك ،فتزود لسفرك ،واقض ما

أنت قاض من أمرك».

[الزهد البن أيب الدنيا ص ]190



 قال حبيب أبو حممد« :ال تقعدوا فِرا ًغا ،فإن املوت يطلبكم».

[الزهد البن أيب الدنيا ص]46

وإذا ك����ان����ت ال����ن����ف����وس ك����ب����ا ًرا

ت����ع����ب����ت يف م�������راده�������ا األج�����س�����ام

[رشح ديوان املتنبي ص]193



إذا م��������ا راي��������������� ٌة ُرف��������ع��������ت جمل���د

ت�����ل�����ق�����اه�����ا ع���������راب��������� ُة ب����ال����ي����م��ي�ن
[ديوان الشامخ بن رضار ص]336
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اإلخـــالص
 كتب عمر إىل أيب موسى« :من خلصت نيته كفاه اهلل ما بينه وبني الناس ،ومن

تزين للناس بغري ما يعلم اهلل من قلبه شانه اهلل ،فام ظنك يف ثواب اهلل يف عاجل رزقه

وخزائن رمحته ،والسالم».

[سنن الدارقطني  ،369/5والزهد هلناد بن الرسي ]436/2



 قال مدرك بن عوف األمحيس« :بينا أنا عند عمر  Iإذ أتاه رسول النعامن بن

مقرن ،فجعل عمر يسأله عن الناس ،فجعل الرجل يذكر من أصيب من الناس بنهاوند،
ِّ
فيقول :فالن بن فالن ووفالن بن فالن ،ثم قال الرسول :وآخرون ال نعرفهم ،فقال
عمر :لكن اهلل يعرفهم ،ويف لفظ آخر :قال عمر  :Iولكن الذي أكرمهم بالشهادة

يعرف وجوههم وأنساهبم».



[اخلراج آليب يوسف ص]35

« قال سعد بن أيب وقاص لسلامن  :Lأوصني ،قال :أخلص احلق خيلصك.

أعز احلق ّ
يذل لك الباطل ،وكان يقال :من
قال ابن عبد الرب :وأظ ّن هذا من قول القائلّ :

مل يعمل من احلق إلاَّ بام وافق هواه ،ومل يرتك من الباطل إال ما خف عليه مل يؤجر فيام

أصاب ،ومل يفلت من إثم الباطل».



[هبجة املجالس ]585/2

 عن الزبري بن العوام  Iقال« :من استطاع أن تكون له خبيئ ٌة من عمل

صالح فليفعل».

[الزهد أليب داود ص]122
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 قال مطرف بن عبد اهلل بن الشخري« :كفى بالنفس إطرا ًء أن تذمها عىل املأل،

وكأنك تريد بذمها زينتها ،وذلك عند اهلل َس َفه».

[حلية األولياء ]202/2



 قال مطرف بن عبد اهلل بن الشخري« :صالح العمل بصالح القلب ،وصالح

القلب بصالح النية ،ومن صفا ُص ّفي له ،ومن خلط ُخ ِّلط عليه».

[حلية األولياء ]199/2



إليه».

 عن جماهد قال« :إن العبد إذا أقبل عىل اهلل  Dأقبل اهلل بقلوب املؤمنني
[الزهد لإلمام أمحد ص]524



 قال ابن عبد احلكم« :ويتعاظم اخلري يف عقود املؤمنني مع اهلل كلام زاد التجرد

حني العقد ،ولذلك رأت الدنيا عظم اخلري يف والية عمر بن عبد العزيز ملا جترد سليامن

بن عبد امللك حمض التجرد حني عقد له واستخلفه وقال« :ألعقدن عقدً ا لن يكون

للشيطان فيه نصيب».

[سرية عمر البن عبد احلكم ]29/30



 قال ابن القيم« :جرت مسألة يف حمبة اهلل يف مكة ،فسئل اجلنيد فقال :عبدٌ ذهب

عن نفسه ،متصل بذكر ربه ،قائم بأداء حقوقه ،ناظر إليه بقلبه ...فإن تكلم فباهلل ،وإن
نطق فعن اهلل ،وإن حترك فبأمر اهلل ،وإن سكن فمع اهلل ،فهو باهلل ،وهلل ،ومع اهلل».

[مدارج السالكني ]16/3

أرس أحدٌ رسيرة إال أبداها اهلل عىل صفحات وجهه
 قال ابن تيمية« :إنه ما َّ
وفلتات لسانه».
[جمموعة فتاوى ابن تيمية ]272/18
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منار ،أين وجد يدل عىل اجلادة ،وإنام
 قال ابن اجلوزي« :والصدق يف الطلب ٌ

يتعثر من مل خيلص».

[صيد اخلاطر ص]355



خريا وإن
 قال داود الطائي« :رأيت اخلري كله إنام جيمعه حسن النية ،وكفاك به ً

َنصب».
مل ت َ

[جامع العلوم واحلكم ص]70



عيل».
عيل من نيتي ،إهنا َت َق َّل ُ
ب ّ
 قال سفيان الثوري« :ما عاجلت شي ًئا أشدَّ َّ

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]317/1



 قال الربيع بن خثيمُّ :
«كل ما ال يراد به وج ُه اهلل يضمحل».

[طبقات ابن سعد ]186/6



 قال إبراهيم اخلواص« :املراقبة ُخلوص الرس والعالنية هلل .»D

[مدارج السالكني ]66/2



 قيل لسفيان الثوري« :ما العمل الصالح؟ قال :ما ال حتب أن حيمدك عليه

أحد».

[هبجة املجالس ]344/3



 عن مالك بن دينار قال« :نية املؤمن أبلغ من عمله».

[الزهد لإلمام أمحد ص]450



 قال حييى بن معاذ« :النسك هو :العناية بالرسائر ،وإخراج ما سوى اهلل D

من القلب».

[ذم اهلوى البن اجلوزي ص]77
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 قال بكر بن عبد اهلل املزين« :قائد التوكل اإلخالص ،وخطامه ُحسن الظن،

نفي احلرص».
وزمامه ُ

[البصائر والذخائر أليب حيان التوحيدي ]139/1



 قال احلسن البرصي« :إن املؤمن إذا أحسن الظن أحسن العمل».

[الزهد لإلمام أمحد ص]450



 قال ابن حجر« :تضعيف حسنة العمل إىل عرشة جمزوم به ،وما زاد عليها

جائز وقوعه ،بحسب الزيادة يف اإلخالص ،وصدق العزم ،وحضور القلب ،وتعدي

النفع».

[فتح الباري ]326/11



 قال ابن تيمية« :األعامل ثواهبا ليس ملجرد صورها الظاهرة ،بل حلقائقها التي

اً
عظيم».
يف القلوب ،والناس يتفاضلون يف ذلك
تفاضل اً

[منهاج السنة النبوية ]226/6



أكثرهم صال ًة
 عن بكر بن عبد اهلل قال« :إن أبا بكر مل ُ
يفضل الناس بأنه كان َ

فض َلهم بيشء كان يف قلبه».
وصو ًما ،إنام َ

[فضائل الصحابة لإلمام أمحد ص ،141الزهد أليب داود ص]59



 قال سهل بن عبد اهلل« :ال يعرف الرياء إال خملص».

[شعب اإليامن ]188/9



 قال الثوري« :إياك وما يفسد عليك عملك ،فإنام يفسد عليك عملك

الرياء».

[موارد الظمآن ]120/4
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 عن وهيب بن الورد أنه «قرأ [ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ] ثم بكى وقال :يا خليل الرمحن ،ترفع قوائم بيت الرمحن وأنت مشفق أن ال
يقبل منك».



[تفسري ابن أيب حاتم ]233/1

 قال هشام بن عبد امللك يف عمر بن عبد العزيز« :ما أحسب عمر خطا خطوة

قط إال وله فيها نية».



[سرية عمر البن عبد احلكم ]29/30

 قيل لداود الطائي :كم تلزم بيتك ،أال خترج؟ قال« :أكره أن ُأ ْع ِمل رجيل يف

غري حق».

[جامع بيان العلم ]1022/2



اً
رجال كان الرجل يكون رأسه ورأس امرأته
 قال حممد بن واسع« :لقد أدركت

عىل وساد واحد ،قد َّبل ما حتت خده من دموعه ال تشعر به امرأته ،واهلل لقد أدركت
اً
رجال كان أحدهم يقوم يف الصف ،فتسيل دموعه عىل خدِّ ه ال يشعر الذي إىل جنبه.

[اإلخالص والنية البن أيب الدنيا ص ،61الرقة والبكاء البن أيب الدنيا ص]135



ني،
 قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل« :قلت أليب يو ًما :أوصني ،فقال :يا ُب ّ

انو اخلري ،فإنك ال تزال بخري ما نويت اخلري».

[اآلداب الرشعية ]104/1



 عن الربيع بن خثيم أنه كان يقول« :الرسائر الرسائر الاليت يخَ َفني عىل الناس،
وهن عند اهلل ب ٍ
واد ،ويقول :التمسوا دواءهن ،قال :ثم يقول :وما دواؤهن؟ أن تتوب ثم
َ
ّ

ال تعود».

[الزهد لإلمام أمحد ص]466
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 عن سفيان الثوري قال :أخربتني سرُ ية الربيع بن خثيم قالت« :كان عمل
رسا ،إن كان َليجيء الرجل وقد نرش املصحف ،فيغطيه بثوبه».
الربيع كله ًّ

[الزهد لإلمام أمحد ص]463



 قال قتادة« :كان هرم بن حيان يقول :ما أقبل عبد بقلبه إىل اهلل إال أقبل اهلل

بقلوب املؤمنني إليه ،حتى يرزقه ودهم».

[سري أعالم النبالء ]49/4



 قال ابن القيم« :ما أقبل العبد بقلبه عىل اهلل إال أقبل بقلوب العباد عليه ،وجعل

قلوهبم تفد إليه بالود والرمحة ،وكان اهلل بكل خري إليه أرسع».

[روضة املحبني ص]417



خريا سلب رؤية أعامله احلسنة من قلبه،
 قال ابن القيم« :إذا أراد اهلل بعبد ً

واإلخبار هبا من لسانه ،وشغله برؤية ذنبه ،فال يزال نصب عينيه حتى يدخل اجلنة؛ فإن

ما تقبل من األعامل ُرفع من القلب رؤيتُه ومن اللسان ذكره».

[طريق اهلجرتني ص ]277



 قال ابن رجب« :اعبد اهلل ملراده منك ال ملرادك منه ،فمن عبده ملراده منه فهو

ممن يعبد اهلل عىل حرف ،إن أصابه خري اطمأن به ،وإن أصابته فتنة انقلب عىل وجهه،
خرس الدنيا واآلخرة ،ومتى قويت املعرفة واملحبة مل يرد صاحبها إال ما يريد مواله».

[كلمة اإلخالص وحتقيق معناها ص]35



 قال ابن اجلوزي« :متى نظر العامل إىل التفات القلوب إليه فقد زاحم الرشك

نيته؛ ألنه ينبغي أن يقنع بنظر من يعمل له ،ومن رضورة اإلخالص أال يقصد التفات
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القلوب إليه ،فذاك حيصل ال بقصده بل بكراهته لذلك ،فأما من ِ
يقصدُ رؤية اخللق بعمله

فقد مىض العمل ضائ ًعا؛ ألنه غري مقبول عند اخلالق».

[صيد اخلاطر ص]374



والطمع
 قال ابن القيم« :ال جيتمع اإلخالص يف القلب وحمب ُة املدح و الثناء
ُ

فيام عند الناس إال كام جيتمع املاء و النار ،و الضب واحلوت! فإذا حدثتك نفسك بطلب
اإلخالص فأقبل عىل الطمع اً
أول فاذبحه بسكني اليأس! وأقبل عىل املدح والثناء ،فازهد

فيهام ُزهدَ عشاق الدنيا يف اآلخرة! فإذا استقام لك ذبح الطمع ،والزهد يف الثناء واملدح
سهل عليك اإلخالص».



[الفوائد ص]149

 قال ابن القيم« :دواء الرياء بـ [ﭢ ﭣ] ،ودواء الكربياء بـ [ﭤ

ﭥ] ،ودواء الضالل بـ[ﭧ ﭨ ﭩ]؛ فإذا عويف املؤمن من مرض
الرياء ،ومن مرض الكربياء ،ومن مرض الضالل عويف من أمراضه وأسقامه ،وكان من

املنعم عليهم ...وال يتأتى هذا االنتفاع إال ملن تدبر».

[مدراج السالكني ]78/1



 قال ابن القيم« :كم يف النفوس من علل وأغراض وحظوظ متنع األعامل أن

تكون خالصة هلل وأن تصل إليه ،وإن العبد ليعمل العمل حيث ال يراه برش البتة -وهو
غري خالص ،-ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه -وهو خالص هلل ،-وال يميز
هذا إال أهل البصائر وأطباء القلوب العاملون بأدوائها وعللها».

[مدارج السالكني ]438/1



رسا ،فال يزال به الشيطان
 قال سفيان الثوري« :بلغني أن العبد يعمل العمل ًّ

حتى يغلبه فيكتب يف العالنية ،ثم ال يزال الشيطان به حتى حيب أن حيمد عليه ،فينسخ

من العالنية فيثبت يف الرياء».

[حلية األولياء ]30/7
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 قال ابن القيم« :رياء املرائني َصيرَّ مسجد الرضار مزبلة وخربة [ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ] ،وإخالص املخلصني رفع قدر التفث (رب أشعث أغرب) ،و ْلتعلم أن قلب من
ترائيه بيد من أعرضت عنه ،يرصفه عنك إىل غريك ،فال عىل ثواب املخلصني حصلت،
وال إىل ما قصدته بالرياء وصلت ،وفات األجر واملدح ،فال هذا وال هذا».


[بدائع الفوائد ]237/3

 قال أبو حامد الغزايل« :إذا كنت ال بد اً
فاعل (من مناظرة أحد يف مسألة) فلتتبني

صدقك يف إرادة احلق من خالل عالمتني ،إحدامها :أن ال تفرق بني أن ينكشف احلق

أحب إليك من أن
عىل لسانك أو عىل لسان غريك .والثانية :أن يكون البحث يف اخلالء َّ

يكون يف املأل».



[جماين األدب يف حدائق العرب ]61/2

 قال احلارث بن قيس العابد الفقيه التابعي« :إذا كنت يف الصالة ،فقال لك

الشيطان :إنك ترائي ،فزدها اً
طول».

[سري أعالم النبالء ]75/4



 قال أبو القاسم اجلنيد« :ال يكون العبد عبدً ا حتى يكون مما سوى اهلل تعاىل

حرا».
ًّ

[جمموع الفتاوي ابن تيمية ]598/10



 قال الفضيل« :واهلل ،ما صدق اهللَ يف عبوديته َمن ألحد من املخلوقني عليه

ربانية».

 وقال أبو احلسن التهامي:



ث������وب ال�����ري�����اء ي����ش ّ
����ف ع���م���ا حتته

[جمموع الفتاوى ابن تيمية ]599/10

�����اري
ف������إذا ال���ت���ح���ف���ت ب����ه ف���إن���ك ع ِ

[دمية العرص ]143/1
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العبـــادات
« قدم وفد عىل عمر بن اخلطاب  Iبفتح ،فقال :متى لقيتم عدوكم؟ قالوا:

أول النهار ،قال :فمتى اهنزموا ،قالوا :آخر النهار ،فقال :إنا هللَ ،أوقام الرشك لإليامن من
أول النهار إىل آخره ،واهلل إن كان هذا إال عن ذنب أحدثتموه بعدي ،أو أحدثته بعدكم،

ولقد استعملت يعىل بن أمية عىل اليمن أستنرص لكم بصالحه».

[هبجة املجالس ]469-468/2



 قال عيل بن أيب طالب « :Iليس اخلري يف كثرة مالك وولدك ،ولكن

اخلري أن يكثر عملك ويعظم حلمك ،فإن أحسنت محدت اهلل ،وإن أسأت استغفرته،

وال خري يف الدنيا إال لرجلني :رجل أذنب ذنو ًبا فهو يتداركها بالتوبة ،ورجل يسارع يف
اخلريات».

[التوبة البن عساكر ص  ،33صفة الصفوة ]120/1



 وقال ابن املبارك« :قيل لوهيب :جيد طعم العبادة من يعيص؟ قال :وال من يهَ ُ ّم
باملعصية».
[سري أعالم النبالء ]199/7


 عن علقمة بن مرثد قال« :كان األسود جيتهد يف العبادة ،ويصوم حتى خيرض
ويصفر ،فلام احترض بكى ،فقيل له :ما هذا اجلزع؟ فقال :ما يل ال أجزع؟ واهلل لو ُأتِيت
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باملغفرة من اهلل ألمهني احلياء منه مما قد صنعت ،إن الرجل ليكون بينه وبني َ
الذنب
آخ َر
ُ
الصغري فيعفو عنه ،فال يزال مستح ًيا منه».

[سري أعالم النبالء ]52/4



 وقال أبو بحر البكراوي« :ما رأيت أحدً ا أعبدَ هلل من شعبة ،لقد عبد اهلل حتى

جف جلده عىل عظمه واسو َّد».
َّ

[سري أعالم النبالء ]209/7



 قال الواقدي تلميذ ابن أيب ذئب« :كان ابن أيب ذئب يصيل الليل أمجع ،وجيتهد

يف العبادة ،ولو قيل له :إن القيامة تقوم غدً ا ما كان فيه مزيد من االجتهاد».

[سري أعالم النبالء ]141/7



 قال يوسف بن أسباط« :قال يل سفيان الثوري  -وأنا وهو يف املسجد  -يا يوسف

ناولني املطهرة ،فناولته ،فأخذها بيمينه ووضع يساره عىل خده ،ونمت فاستيقظت وقد
طلع الفجر ،فنظرت إليه فإذا املطهرة يف يده عىل حاهلا ،فقلت :يا أبا عبد اهلل قد طلع

الفجر ،قال :مل أزل منذ ناولتني املطهرة أتفكر يف اآلخرة إىل هذه الساعة».

[احللية  ،53/ 7تاريخ بغداد ]175/ 9



 قال حييى بن سعيد« :ما جلست إىل أحد أخوف هلل من سليامن التيمي».

[حلية األولياء  ،28/3سري أعالم النبالء ]197/6



 قال محاد بن سلمة« :ما أتينا سليامن التيمي يف ساعة يطاع اهلل فيها إال وجدناه

مطي ًعا ،إن كان يف ساعة صالة وجدناه مص ِّل ًيا ،وإن مل تكن ساعة صالة وجدناه إما
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مريضا ،أو مش ِّي ًعا جلنازة ،أو قاعدً ا يف املسجد ،وكنا نرى أنه ال حيسن
متوض ًئا ،أو عائدً ا ً
يعيص اهلل».

[حلية األولياء  ،28/3سري أعالم النبالء ]198/6



 ذكر جرير بن عبد احلميد أن سليامن التيمي مل متر ساعة قط عليه إال تصدق

بيشء ،فإن مل يكن يشء صىل ركعتني.

[سري أعالم النبالء ]199/6



 قال طاووس :أفضل العبادة أخفها .قال ابن عبد الرب« :يريد أخفها عىل القلوب

وأحبها إىل النفوس فإن ذلك أحرى أن يدوم عليه صاحبه حتى يصري له عادة وخل ًقا».

[التمهيد ]196/1



 عن سفيان قال« :كان بالكوفة ثالثة لو قيل ألحدهم :إنك متوت غدً ا مل يقدر

أن يزيد يف عمله :حممد بن سوقة ،وأبو حيان التيمي ،وعمرو بن قيس املالئي» .قال

سفيان« :وكان حممد بن سوقة ال حيسن يعيص اهلل».

[املجالسة ]301/2



 وقال حممد بن جعفر بن سام« :لو قيل أليب حييى الناقد :غدً ا متوت ما ازداد يف

عمله».

[طبقات احلنابلة ]159/1



 قال احلسن البرصيَ « :ت َف َّقد احلالوة يف ثالث :فإن وجدهتا فأبرش وامض

لقصدك وإن مل جتدها فاعلم أن بابك مغلق :عند تالوة القرآن وعند الذكر ويف السجود
وزاد غريه وعند الصدقة وباألسحار ».

[قوت القلوب ]113 /1
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 قال احلسن البرصي« :كل صالة ال حيرض فيها القلب فهي إىل العقوبة

أرسع».

[بداية اهلداية ص]47 :



 قالوا عن حممد بن أمحد الدباهي« :الزم العبادة ،والعمل الدائم واجلد،

صلب يف الدين ،وينصح اإلخوان ،وإذا رآه إنسان عرف
واستغرق أوقاته يف اخلري..
ٌ

اجلد يف وجهه».

[ذيل طبقات احلنابلة ]361/ 2



 وقال خارجة بن مصعب« :صحبت عبد اهلل بن عون أرب ًعا وعرشين سنة ،فام

أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة».

[حلية األولياء ]37/3



 وعن معاذ بن معاذ قال :حدثني غري واحد من أصحاب يونس بن عبيد قال:

«إين ألعرف اً
رجل منذ عرشين سنة يتمنى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون ،فام يقدر
عليه ،وليس ذاك أن يسكت رجل ال يتكلم ،ولكن يتكلم فيسلم ،كام يسلم ابن عون».

[حلية األولياء ]38/3



 وقال ابن دقيق العيد « :Vما تكلمت بكلمة ،وال فعلت اً
فعل إال وأعددت

له جوا ًبا بني يدي اهلل .»D

[شذرات الذهب  5/6وطبقات الشافعية للسبكي ]212/9

« أتى طاووس اً
رجل يف السحر ،فقالوا :هو نائم ،فقال :ما كنت أرى أن أحدً ا

ينام يف السحر».

[الزهد لإلمام أمحد ص]521
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 عن بكر بن عبد اهلل قال« :من رسه أن ينظر إىل أعلم رجل أدركناه يف زمانه

فلينظر إىل احلسن ،فام أدركنا أعلم منه ،ومن رسه أن ينظر إىل أورع رجل أدركناه يف زمانه
فلينظر إىل ابن سريين ،إنه ليدع بعض احلالل تأ ُّث اًم ،ومن رسه أن ينظر إىل أعبد رجل

أدركناه يف زمانه فلينظر إىل ثابت البناين ،فام أدركنا أعبد منه تراه يف يوم؛ إنه ليظل اليوم

صائم يروح ما بني جبهته وقدمه ،ومن رسه أن ينظر إىل
املعمعاين الطويل ما بني طرفيه
اً
أحفظ رجل أدركناه يف زمانه وأجدر أن يؤدي احلديث كام سمع فلينظر إىل قتادة».

[الزهد لإلمام أمحد ص]433



صحيحا وال يكون متفر ًغا لشغله
 قال ابن اجلوزي« :قد يكون اإلنسان
ً

صحيحا ،فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن
باملعاش ،وقد يكون مستغن ًيا وال يكون
ً
الطاعة فهو املغبون ،ومتام ذلك أن الدنيا مزرعة اآلخرة ،وفيها التجارة التي يظهر ربحها
يف اآلخرة».

[فتح الباري ]230/11



 قال ابن الوردي:

وات�������������ق اهلل ف�����ت�����ق�����وى اهلل م���ا

ج����������اورت ق����ل����ب ام���������رئ إال وص����ل

ل���ي���س م�����ن ي���ق���ط���ع ط�����ر ًق�����ا بطل

إمن��������ا م������ن ي����ت����ق����ي اهلل ال���ب���ط���ل
[رشح المية ابن الوردي للقناوي ص]96
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الصـــالة
 عن السائب بن يزيد :أن عمر بن اخلطاب  Iخرج إىل ماله بثمغ ،ففاتته

العرص ،فقدَّ م املسلمون اً
رجل فصىل هبم ،فأقبل عمر يريد الصالة ،فتلقاه الناس راجعني
فسأهلم ...مرتني أو ثال ًثا كل ذلك يقول« :شغلتني ثمغ شغلتني ،ال تكون يل يف مال أبدً ا،

أشهدكم أهنا صدقة هلل».

[طبقات احلنابلة ]141/1



 عن زيد بن أسلم عن أبيه قال« :كان عمر يصيل من الليل ما شاء اهلل أن يصيل،

حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله بالصالة».

[الزهد أليب داود ص]93



 وعن املسور بن خمرمة « :Iأن عمر ملا أصيب جعل يغمى عليه ،فقالوا:

إنكم لن تفزعوه بيشء مثل الصالة إن كانت به حياة ،فقالوا :الصالة يا أمري املؤمنني ،قد

ُصليت .قال :فانتبه ،فقال :الصالة ها اهلل إ ًذا ،وال َّ
حظ يف اإلسالم ملن ترك الصالة ،قال:
فصىل وإن جرحه ليثعب د ًما».

[اإلبانة ]671/2



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iال تغالبوا هذا الليل فإنكم ال تطيقونه ،فإذا

نعس أحدكم فلينرصف إىل فراشه فإنه أسلم له».


[الزهد أليب داود ص]144

90

 قال عبد اهلل بن مسعود« :ال ألفني أحدكم جيف َة ٍ
ليل قطرب هنار ،قيل :وما

قطرب هنار؟ قال :يقطع هناره باحلديث».

[الزهد أليب داود ص]174-173



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iمن مل تأمره صالته باملعروف وتنهه عن املنكر

مل يزدد من اهلل إال ُبعدً ا».



[الزهد أليب داود ص]135

 عن عثامن بن أيب رواد قال :سمعت الزهري يقول :دخلت عىل أنس بن مالك

بدمشق وهو يبكي قلت :وما يبكيك؟ قال« :ما أعرف شي ًئا مما كنا عليه إال هذه الصالة،

وقد ضيعت».



[اإلبانة ]574/2

 عن أم الدرداء قالت :دخل أبو الدرداء وهو غضبان ،فقلت له :ما أغضبك؟

فقال« :واهلل ما أعرف فيهم من أمر حممد  Hشي ًئا ،غري أهنم يصلون مجي ًعا».

[الزهد أليب داود ص]192



 عن حممد بن زيد أن ابن عمر  Lكان له مهراس فيه ماء  ،فيصيل فيه ما

قدر له ،ثم يصري إىل الفراش ُيغفي إغفاءة الطائر ،ثم يقوم ،فيتوضأ ويصيل ،يفعل ذلك
يف الليل أربع مرات أو مخسة.

[حلية األولياء ]224/5



 عن مرسوق قال« :قال يل رجل من أهل مكة :هذا مقام أخيك متيم الداري،

قام ليلة حتى أصبح أو قرب أن يصبح بآية من القرآن يرددها يبكي فريكع هبا ويسجد:

[ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ].

[الزهد أليب داود ص]327
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خافضا برصه،
 عن عمرو بن دينار قال« :رأيت ابن الزبري يصيل يف احلجر،
ً

فجاءه حجر قدامه ،فذهب ببعض ثوبه فام انفتل».

[الزهد أليب داود ص]324



رأيت ابن الزبري يصيل حتت ظل شجرة كأنه
 عن حممد بن املنكدر قال« :لو
َ

غصن من أغصاهنا ،وجييئه املنجنيق من ههنا وههنا ،فام يلتفت إليه».

[الزهد أليب داود ص]324



 عن ثابت قال« :كنت أمر بابن الزبري وهو يصيل خلف املقام كأنه خشبة

منصوبة ،أو حجر منصوب ال يتحرك».

[الزهد أليب داود ص]325



 قال الوليد بن مزيد« :كان األوزاعي من العبادة عىل يشء ما سمعنا بأحد قوي

عليه ،ما أتى عليه زوال قط إال وهو قائم يصيل».

[سري أعالم النبالء ]119/7



 قال عبد الرزاق« :قدم علينا سفيان الثوري صنعاء ،وطبخت له ِقدْ ر ِسكْباج،

فأكل ،ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل ،ثم قال :يا عبد الرزاق ،اعلف احلامر و ُكدَّ ه ،ثم قام
يصيل حتى الصباح»[ .طبقات احلنابلة  .]178/1والسكباج معرب سرِ كه پاچه ،وهو حلم يطبخ

بِ ٍّ
خل.



[تاج العروس ]41/6

 قال مصعب بن عبد اهلل :سمع عامر بن عبد اهلل بن الزبري املؤذن وهو جيود

بنفسه فقال :خذوا بيدي إىل املسجد ،فقيل إنك عليل! فقال أسمع داعي اهلل فال أجيبه!
فأخذوا بيده فدخل مع اإلمام يف صالة املغرب فركع مع اإلمام ركعة ثم مات.

[تاريخ اإلسالم ]439/3
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 عن سعيد بن املسيب قال« :ما لقيت الناس منرصفني من صالة منذ أربعني

سنة».



[الزهد أليب داود ص]344

 عن داود بن إبراهيم «أن األسد حبس ليلة الناس يف طريق احلج ،فدق الناس

بعضا ،فلام كان السحر ذهب عنهم ،فنزلوا وناموا ،وقام طاوس يصيل .فقال له
بعضهم ً
رجل :أال تنام؟ فقال :وهل ينام أحد السحر؟».

[سري أعالم النبالء ]40-39/5



 قال قايض قضاة الشام سليامن بن محزة املقديس وهو من ذرية ابن قدامة صاحب

كتاب املغني ،قال« :مل أصل الفريضة قط منفر ًدا إال مرتني ،وكأين مل أصلهام قط».
مع أنه قارب التسعني.

[ذيل طبقات احلنابلة ]365 /2



 قال ابن معني« :كان إبراهيم بن ميمون املروزي إذا رفع املطرقة فسمع النداء

مل يردها».

[هتذيب التهذيب ]173/1



 قال إسامعيل بن عمرو أبو املنذر« :رأيت سفيان الثوري ورأى اً
رجل يتوضأ

بعدما أقام املؤذن الصالة فقال :هذه الساعة تتوضأ؟ ال كلمتك أبدً ا».

 وقال حممد بن يوسف« :كان سفيان الثوري يقيمنا بالليل ،يقول :قوموا يا

شباب صلوا ما دمتم شبا ًبا».

[اجلرح والتعديل ]96/1



 قال الفريايب« :كان سفيان الثوري يصيل ثم يلتفت إىل الشباب فيقول :إذا مل

تصلوا اليوم فمتى؟».

[احللية ]59 / 7
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« كان الربيع بن خثيم بعدما سقط شقه هيادى بني رجلني إىل مسجد قومه،

وكان أصحاب عبد اهلل يقولون :يا أبا يزيد ،قد ُرخص لك ،لو صليت يف بيتك ،فيقول:
إنه كام تقولون ،ولكني سمعته ينادي (حي عىل الفالح) ،فمن سمعه منكم ينادي (حي

حبوا».
عىل الفالح) فليجبه ولو زح ًفا ولو ً

[الزهد لإلمام أمحد ص]472



 عن مالك قال« :كان أبو بكر بن عبد الرمحن يأمرين أقوده إىل املسجد ،فكانت

تفوته العتمة ،فيقوم فيصيل لنفسه فيقرأ بالبقرة».

[الزهد أليب داود ص]353



« وكان برش بن احلسن يقال له( :الص ّفي) ألنه كان يلزم الصف األول يف

مسجد البرصة مخسني سنة».

[هتذيب التهذيب ]447/1



ُ س ِئل كثري بن عبيد احلميص عن سبب عدم سهوه يف الصالة قط  -وقد أم أهل

محص ستني سنة كاملة  ،-فقال« :ما دخلت من باب املسجد قط ويف نفيس غري اهلل».

[هتذيب التهذيب]424/8 .



 عن سعيد بن املس ّيب قال« :ما أ ّذن املؤذن منذ ثالثني سنة إال وأنا يف

املسجد».

[الكنى واألسامء للدواليب ]614/2



 قال ربيعة بن يزيد« :ما أذن املؤذن لصالة الظهر منذ أربعني سنة إال وأنا يف

مسافرا».
مريضا أو
املسجد إال أن أكون ً
ً



[سري أعالم النبالء ]240/5
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 قال بالل بن سعد« :أدركتهم يشتدون بني األغراض يضحك بعضهم إىل

بعض ،فإذا كان الليل كانوا رهبانًا».

[حلية األولياء ]224/5



« حج عمرو بن األسود ،فلام انتهى إىل املدينة ،نظر إليه ابن عمر وهو يصيل

فسأل عنه ،فقيل« :شامي يقال له :عمرو بن األسود» ،فقال« :ما رأيت أحدً ا أشبه صالة

وال هد ًيا وال خشو ًعا وال لبس ًة برسول اهلل من هذا الرجل» .ثم بعث إليه ابن عمر بقرى
وعلف ونفقة ،فقبل ذلك ورد النفقة».

[سري أعالم النبالء ]80/4



 قال سعيد بن جبري ،قال يل مرسوق« :ما بقي يشء يرغب فيه إال أن نعفر

وجوهنا يف الرتاب ،وما آسى عىل يشء إال السجود هلل تعاىل».

[سري أعالم النبالء ]66/4



 قال ثابت البناين« :كابدت الصالة عرشين سنة ،وتنعمت هبا عرشين سنة».

[حلية األولياء  ،321/2سري أعالم النبالء ]224/5



 عن سمي قال« :كان أبو بكر بن عبد الرمحن قد تشققت يداه مما يسجد ،وكان

يؤتى بطستني فيهام ماء ،فكان إذا سجد وضع يده فيهام».

[الزهد أليب داود ص]354



َور َم
 روى أنس بن سريين عن امرأة مرسوق قالت« :كان مرسوق يصيل حتى ت َّ
قدماه ،فربام جلست أبكي مما أراه يصنع بنفسه».
[سري أعالم النبالء ]65/4
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 عن عبد اهلل بن أيب مليكة قال« :سافرت مع ابن عباس من املدينة إىل مكة ،ومن

مكة إىل املدينة ،فكان يقوم شطر الليل».

[الزهد أليب داود ص]290



 عن األعمش قال« :كان إبراهيم التيمي إذا سجد جتيء العصافري تنقر عىل

ظهره كأنه جذم حائط».

[الزهد لإلمام أمحد ص]293



 عن ميمون بن حيان قال« :ما رأيت مسلم بن يسار متلفتًا يف صالته قط خفيفة

وال طويلة ،ولقد اهندمت ناحية من املسجد ،فزع أهل السوق هلدته ،وإنه لفي املسجد

يف صالته ،فام التفت».

[الزهد لإلمام أمحد ص]357



مسلم كان يقول ألهله« :إذا كانت لكم حاجة
 عن أيب معتمر قال :بلغني أن
اً

فتكلموا وأنا أصيل».

[الزهد لإلمام أمحد ص]355



 قال عبد اهلل بن مسلم بن يسار« :كان مسلم إذا دخل املنزل سكت أهل البيت،

فال ُيسمع هلم كالم ،وإذا قام يصيل تكلموا وضحكوا».

[الزهد لإلمام أمحد ص]359



 عن ابن مسلم بن يسار« :أن أهل الشام ملا دخلوا هزموا أهل البرصة زمن ابن

األشعث ،فصوت أهل دار مسلم بن يسار فقالت له أم ولده :أما سمعت الصوت؟ قال:

ما سمعته».

[الزهد لإلمام أمحد ص]358
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 قال أبو قطن« :ما رأيت شعبة ركع قط إال ظننت أنه نيس ،وال قعد بني

السجدتني إال ظننت أنه نيس».

[سري أعالم النبالء ]207/7



 عن خالد بن عمرو قال« :رأيت مسعر بن كدام كأن جبهته ركبة عنز من

السجود».

[سري أعالم النبالء ]165/7



 قال عطاء بن السائب« :رأيت مصىل مرة اهلمداين مثل مربك البعري».

[سري أعالم النبالء ]75/4



 قال ضمرة بن ربيعة« :حججنا مع األوزاعي سنة مخسني ومئة ،فام رأيته

مضطج ًعا يف املحمل يف ليل وال هنار قط ،كان يصيل ،فإذا غلبه النوم ،استند إىل

القتب».

[سري أعالم النبالء ]119/7



 وعن ابن جريج قال« :صحبت عطاء ثامين عرشة سنة ،وكان بعد ما كرب وضعف

يقوم إىل الصالة فيقرأ مئتي آية من البقرة وهو قائم ،ال يزول منه يشء وال يتحرك».

[سري أعالم النبالء ]87 /5



 عن أيب بكر بن عياش قال« :رأيت أبا إسحاق السبيعي يبكى فقلت :يا أبا

قائم إال
إسحاق ما يبكيك؟ قال :ذهبت قويت وذهبت الصالة مني ما أستطيع أن أصيل اً

بالبقرة وآل عمران».

[الثقات البن حبان ]67/8
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 قال اإلمام مالك« :كان صفوان بن سليم يصيل يف الشتاء يف السطح ،ويف

الصيف يف بطن البيت ،يتيقظ باحلر والربد ،حتى يصبح ،ثم يقول :هذا اجلهد من
صفوان وأنت أعلم ،وإنه لرتم رجاله حتى يعود كالسقط من قيام الليل ،ويظهر فيه

عروق خرض».

[سري أعالم النبالء ]365/5



 قال عبد امللك بن قريب األصمعي« :بلغني أن سليامن التيمي قال ألهله:

هلموا حتى نجزئ الليل ،فإن شئتم كفيتكم أوله ،وإن شئتم كفيتكم آخره».

[حلية األولياء ]29/3



 عن احلسن «أن عامر بن عبد قيس كان يقول :من ُأقرئ؟ فيأتيه ناس ،فيقرئهم

القرآن ،ثم يقوم فيصيل إىل الظهر ،ثم يصيل إىل العرص ،ثم يقرئ الناس إىل املغرب ،ثم
يصيل ما بني العشاءين ،ثم ينرصف إىل منزله ،فيأكل رغي ًفا ،وينام نومة خفيفة ،ثم يقوم

لصالته ،ثم يتسحر رغي ًفا وخيرج».

[سري أعالم النبالء ]15/4



« كان عامر بن عبد القيس ال يزال يصيل من طلوع الشمس إىل العرص ،فينرصف
وقد انتفخت ساقاه فيقول :يا أمار ًة بالسوء ،إنام ُخ ِ
لقت للعبادة».
[سري أعالم النبالء ]18/4


 قال قتادة« :ملا احترض عامر بن عبد قيس بكى ،فقيل :ما يبكيك؟ قال :ما أبكي

حرصا عىل الدنيا ،ولكن أبكي عىل ظمأ اهلواجر وقيام الليل».
جز ًعا من املوت وال
ً

[سري أعالم النبالء ]19/4
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 قيل لإلمام أمحد« :الرجل يرتك الوتر متعمدً ا؟ قال :هذا رجل سوء ،يرتك سنة

سنها النبي  ،Hثم قال :هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدً ا».

[طبقات احلنابلة ]339/1



 قال احلسن البرصي« :إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل».

[املجالسة ]341/3



 قال احلسن البرصي« :ما نعلم اً
عمل أشدَّ من مكابدة الليل ونفقة هذا املال،

وجوها؟ قال :ألهنم خلوا بالرمحن ،فألبسهم
فقيل له :ما بال املتهجدين من أحسن الناس
ً
نورا من نوره».
ً

[إحياء علوم الدين ]355/1



 عن أيب احلسن املجاشعي قال« :قيل لعامر بن عبد قيس :أحتدث نفسك يف

الصالة؟ قال :أحدثها بالوقوف بني يدي اهلل ،ومنرصيف».

[سري أعالم النبالء ]17/4



 عن سليامن بن املغرية قال :سمعت ثابتا البناين يقول« :ال يسمى عابدٌ أبدً ا

عابدً ا وإن كان فيه كل خصلة خري حتى تكون فيه هاتان اخلصلتان :الصوم والصالة؛

ألهنام من حلمه ودمه».

[حلية األولياء ]319 /2



ُ س ِئل األوزاعي عن اخلشوع يف الصالة ،قال« :غض البرص ،وخفض اجلناح،

ولني القلب ،وهو احلزن ،اخلوف».

[سري أعالم النبالء ]116/7
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 قال ابن القيم« :للعبد بني يدي اهلل موقفان :موقف بني يديه يف الصالة،

وموقف بني يديه يوم لقائه ،فمن قام بحق املوقف األول هون عليه املوقف اآلخر ،ومن

استهان هبذا املوقف ،ومل يوفه حقه شدِّ د عليه ذلك املوقف».

[الفوائد ص]200



 أنشد ابن املبارك ً
أخا له كان يصحبه:

واغ���ت���ن���م رك��ع��ت�ين زل���ف���ى إىل اللـ

ـ����ه إذا ك���ن���ت ف ً
�����ارغ�����ا مسرتحيا

وإذا م�����ا ه���م���م���ت ب���امل���ن���ط���ق البا

ط�����ل ف����اج����ع����ل م����ك����ان����ه تسبيحا

إن ب��ع��ض ال��س��ك��وت خ�ير م��ن النط

ـ����ق وإن ك���ن���ت ب���ال���ك�ل�ام فصيحا
[هبجة املجالس ]81/1
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القـــرآن
 يقول ابن مسعود « :Iاطلب قلبك يف ثالثة مواطن :عند سامع القرآن

الكريم ،ويف جمالس الذكر ،ويف أوقات اخللوة .فإن مل جتده يف هذه املواطن فسل اهلل أن
يمن عليك بقلب».

[الفوائد البن القيم ص ]148



 قال احلسن بن عيل « :Lإن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من رهبم؛

فكانوا يتدبروهنا بالليل ويتفقدوهنا يف النهار».

[التبيان آلداب محلة القرآن ص ]54



« كان األسود بن يزيد خيتم القرآن يف رمضان يف كل ليلتني ،وكان ينام بني

املغرب والعشاء ،وكان خيتم القرآن يف غري رمضان يف كل ست ليال»[.سري أعالم النبالء ]51/4



 قال إبراهيم النخعي« :كان علقمة يقرأ القرآن يف مخس ،واألسود يف ست،

وعبد الرمحن بن يزيد يف سبع».

[سري أعالم النبالء ]59/4



 قال حممد بن مسعر« :كان أيب ال ينام حتى يقرأ نصف القرآن ،فإذا فرغ من

ورده لف رداءه ثم هجع عليه هجعة خفيفة ،ثم يثب كالرجل الذي ضل منه يشء فهو
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يطلبه ،وإنام هو السواك والطهور ،ثم يستقبل املحراب ،فكذلك إىل الفجر ،وكان جيهد

عىل إخفاء ذلك جدًّ ا».



[حلية األولياء ]216/7

 قال شعبة« :كان ثابت البناين يقرأ القرآن يف كل يوم وليلة ،ويصوم الدهر».


[حلية األولياء ]321 /2

 قال الربيع بن سليامن« :كان الشافعي خيتم يف كل ليلة ختمة ،فإذا كان شهر

رمضان ختم يف كل ليلة ختمة ،ويف كل يوم ختمة ،فكان خيتم يف شهر رمضان ستني

ختمة».



[طبقات احلنابلة ]283/1

 وقال عبد اهلل بن اإلمام أمحد« :كان أيب يقرأ القرآن يف كل أسبوع ختمتني:

إحدامها بالليل ،واألخرى بالنهار».

[طبقات احلنابلة ]9/1



 قال القرطبي« :جيب عىل من علم كتاب اهلل أن يزدجر بنواهيه ،وخيشى اهلل

ويتقيه ،فإنه محل أعباء الرسل ،وصار شهيدً ا يف القيامة عىل من خالف من أهل امللل،

فالواجب عىل من خصه اهلل بحفظ كتابه أن يتلوه حق تالوته ،ويتدبر حقائق عبارته،
ويتفهم عجائبه ،قال تعاىل[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ]».

[تفسري القرطبي ]2/1



جامع
 قال ابن القيم« :فال يشء أنفع للقلب من قراءة القران بالتدبر؛ فإنه
ٌ

ملنازل السائرين وأحوال العاملني ومقامات العارفني وسائر األحوال التي هبا حياة

القلب وكامله ،ولو علم الناس ما يف تدبره الشتغلوا به عن كل ما سواه».

[مدراج السالكني ]187/1
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 قال ابن القيم« :إذا مر متدبر القرآن بآية وهو حمتاج إليها يف شفاء قلبه كررها

ولو مائة مرة ولو ليلة ،فقراءة آية بتفكر وتفهم خري من قراءة ختمة بغري تدبر وتفهم،

وأنفع للقلب وأدعى إىل حصول اإليامن ،وذوق حالوة القرآن».

[مفتاح دار السعادة ص]187



 قال أبو العالية« :كنا ن ُعدُّ من أعظم الذنب أن يتعلم الرجل القرآن ،ثم ينام؛ ال

يقرأ منه شي ًئا».

[الزهد لإلمام أمحد ص ]245



« وقد جزع ابن املنكدر عند املوت ،فقيل له :مل جتزع؟ قال :أخشى آية من

كتاب اهلل[ :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ] ،فأنا أخشى أن يبدو يل من اهلل ما مل

أكن أحتسب».

[سري أعالم النبالء ]355/5



 قال املناوي عن القرآن« :هو الشفاء التام من مجيع األدواء القلبية والبدنية،

لكن ال حيسن التداوي به إال املوفقون».

[فيض القدير ]536/4



 قال الشاطبي:

وإن ك�����ت�����اب اهلل أوث���������ق ش���اف���ع

وأغ�����ن�����ى غ����ن����اء واه�����ب�����ا متفضال

وخ���ي���ر ج���ل���ي���س ال مي�����ل حديثه

وت����������������رداده ي������������زداد ف����ي����ه جتمال

وح���ي���ث ال��ف��ت��ى ي���رت���اع يف ظلماته

م����ن ال����ق��ب�ر ي���ل���ق���اه س���ن���ا متهلال

ه���ن���ال���ك ي���ه���ن���ي���ه م���ق���ي�ل�ا وروض������ة

وم����ن أج���ل���ه يف ذروة ال���ع���ز جيتلى

ي����ن����اش����د يف إرض�������ائ�������ه حلبيبه

وأج���������در ب�����ه س������ؤال إل����ي����ه موصال

ف���ي���ا أي����ه����ا ال�����ق�����اري ب����ه متمسكا

جم��ل�ا ل����ه يف ك����ل ح������ال مبجال
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ه��ن��ي��ئ��ا م���ري���ئ���ا وال���������داك عليهما

م�ل�اب���س أن������وار م���ن ال���ت���اج واحل�ل�ا

ف��م��ا ظ��ن��ك��م ب��ال��ن��ج��ل ع��ن��د جزائه

أول����ئ����ك أه�����ل اهلل وال���ص���ف���وة امل�ل�ا

أولو الرب واإلحسان والصرب والتقى

ح�لاه��م ب��ه��ا ج����اء ال���ق���ران مفصال

عليك ب��ه��ا م��ا ع��ش��ت فيها منافسا

وب��ع نفسك الدنيا بأنفاسها العال

[مقدمة متن الشاطبية]
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الذكـــر
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن اهلل قسم بينكم أخالقكم كام قسم بينكم

أموالكم وأرزاقكم ،وإن اهلل يعطي املال من حيب ومن ال حيب ،وال يعطي اإليامن إال من

حيب ،فمن ض َّن منكم باملال أن ينفقه ،وخاف العدو أن جياهده ،وخاف الليل أن يكابده
فل ُيكثر من قول :ال إله إال اهلل ،وسبحان اهلل ،واحلمد اهلل ،واهلل أكرب».

[الزهد أليب داود ص]149



 قال أبو الدرداء ريض اهلل تعاىل عنه« :لكل يشء ِجالء ،وإن جالء القلوب

ذكر اهلل .»D

[شعب اإليامن ]63/2



 قال احلسن بن عيل« :أكثروا من االستغفار يف بيوتكم ،وعىل موائدكم ،ويف

طرقكم ،ويف أسواقكم وجمالسكم ،أينام كنتم ،فإنكم ال تدرون متى تنزل املغفرة».

[التوبة البن أيب الدنيا ص ]125



 قال الربيع بن خثيم« :ال خري يف الكالم إال يف تسع :التسبيح والتحميد والتهليل

والتكبري وقراءة القرآن واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وسؤالك اخلري وتعوذك من

الرش».

[الزهد لإلمام أمحد ص]466
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 قال سفيان الثوري« :اإلحلاح ال يصلح وال جيمل إال عىل اهلل .»D

[اآلداب الرشعية البن مفلح ]179/2



 عن جعفر قال :سمعت مالكًا يقول« :ما متتع املتمتعون بمثل ذكر اهلل».

[الزهد لإلمام أمحد ص]448



 قال سليامن بن عبد امللك لشيخ كبري« :أحتب أن متوت؟ قال :ال ،قال :لمِ َ وأنت
يف هذا الكرب؟ قال :قد ذهب الشباب ورشه ،وبقي ِ
الكبرَ وخريه ،فإذا قمت محدت اهلل،
وإذا جلست ذكرت اهلل».
[العمر والشيب البن أيب الدنيا ص ]57


 قال مالك بن دينار« :ما تلذذ املتلذذون بمثل ذكر اهلل  ،Dفليس يشء من

األعامل َّ
وابتهاجا للقلب».
أقل مؤون ًة منه ،وال أعظم لذةً ،وأكثر فرح ًة
ً

[الوابل الصيب البن القيم ص]81



 عن بكر بن عبد اهلل قال« :إنكم تستكثرون من الذنوب ،فاستكثروا من

استغفارا سرَ َّ ه مكانُه».
االستغفار ،وإن الرجل إذا أذنب ذن ًبا ثم رأى إىل جنبه
ً

[الزهد لإلمام أمحد ص]440



 قال ابن القيم« :إذا أحب اهلل عبدً ا اصطنعه لنفسه واجتباه ملحبته ،واستخلصه

لعبادته ،فشغل مهه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته».


[الفوائد ص]98
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 قال ابن تيمية« :واالستغفار من أكرب احلسنات ،وبابه واسع فمن أحس بتقصري

يف قوله أو عمله أو حاله أو رزقه أو تقلب قلبه فعليه بالتوحيد واالستغفار ،ففيهام الشفاء
إذا كانا بصدق وإخالص».



[جمموع الفتاوى ]698/11

مح اًال عليه محله ،وهو يقول :احلمد هلل،
 قال بكر بن عبد اهلل املزين« :رأيت َّ

أستغفر اهلل يكرر ذلك ،فانتظرته حتى وضع ما عىل ظهره ،وقلت له :أما حتسن غري هذا؟
كثريا ،أقرأ كتاب اهلل ،غري أن العبد بني نعمة وذنب :فأمحد اهلل عىل
خريا ً
قال :بىل ُأحسن ً

نعمه السابغة ،وأستغفره لذنويب .فقلت :احلامل أفقه من بكر».

[الشكر البن أيب الدنيا ص]26



 قال ُرفيع أبو العالية« :إين ألرجو أن ال هيلك عبد بني اثنتني :نعمة حيمد اهلل

عليها ،وذنب يستغفر منه».



[الشكر البن أيب الدنيا ص]32

 قال عيل بن أيب طالب « :Iما أهلم اهلل سبحانه عبدً ا االستغفار وهو يريد

أن يعذبه».



[إحياء علوم الدين ]313/1

« قيل للحسن البرصي :أال يستحي أحدنا من ربه! يستغفر من ذنوبه ثم يعود

ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال :ود الشيطان لو ظفر منكم هبذا ،فال مت َ ُّلوا من االستغفار».

[التوبة البن أيب الدنيا ص]119



مثل إال اً
 قال مورق العجيل« :ما وجدت للمؤمن اً
رجل يف البحر عىل خشبة

فهو يدعو :يا رب يا رب! لعل اهلل  Dأن ينجيه».


[الزهد لإلمام أمحد ]247
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« وكان عبد اهلل بن أيب زكريا إذا خاض جلساؤه يف غري ذكر اهلل رأيته كالساهي،

فإذا خاضوا يف ذكر اهلل كان أحسن الناس استام ًعا ،وكان ال يكاد أن يتكلم حتى ُيسأل،

وكان من ِّ
تبسم».
أبش الناس ،وأكثرهم اً

[انظر :صفة الصفوة  ،375/2سري أعالم النبالء ]286/5



 قال الوليد بن مسلم« :رأيت األوزاعي يثبت يف مصاله ،يذكر اهلل حتى تطلع

الشمس ،وخيربنا عن السلف أن ذلك كان هدهيم ،فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إىل

بعض ،فأفاضوا يف ذكر اهلل ،والتفقه يف دينه».

[سري أعالم النبالء ]114/7



 عن موسى بن املغرية قال« :رأيت حممد بن سريين يدخل السوق نصف النهار

يكرب ويسبح ويذكر اهلل  .Dقال :فقال له رجل :يا أبا بكر ،الساعة؟ قال :إهنا ساعة

غفلة».

[الزهد لإلمام أمحد ص]432



 قال أبو عيسى حممد بن املتوكل:

اذك��������ر اهلل ب����ال����ل����س����ان وب���ال���ق���ل���ـ
واع���ت���م���د ش���ك���ره ع���ل���ى ك����ل ح���ال

ـ�����ب ع����ل����ى ش�������دة وع�����ن�����د ال�����رخ�����اء
ال ت�����ك�����ون�����ن ك������اف������ر ال����ن����ع����م����اء
[أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم للصويل ص]106
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الدعــــاء
 قال عمر « :Iاللهم إين أعوذ بك من ج َلد الفاجر ،وعجز الثقة».

[مناقب عمر بن اخلطاب البن اجلوزي ص]117



 قال اإلمام مالك :ربام خرج عامر بن عبد اهلل بن الزبري منرصفا من العتمة من

مسجد النبي  Hفيعرض له الدعاء قبل أن يصل إىل منزله فريفع يديه فام يزال
كذلك حتى ينادى بالصبح فريجع إىل املسجد فيصيل الصبح بوضوء العتمة.

[تاريخ اإلسالم ]439/3



موجها إىل القبلة بعد صالة العرص يدعو فمر به
 كان عامر بن عبد اهلل بن الزبري
ً

إبراهيم بن هشام املخزومي وهو يومئذ أمري املدينة وكان اً
رجل خمو ًفا مقدا ًما قال فلام رأى

عامرا أعدل إليه فوقف ليسلم عليه فلم ينثن إليه عامر ومىض يف دعائه فانرصف مغض ًبا
ً
فجعل يقول ملن أتاه من إخوان عامر ونظرائه حممد بن املنكدر وصفوان بن سليم وأيب
حازم وذوهيم أال تعجبون لعامر مررت عليه وليس يف صالة ومل ينثن إيل ومل يكلمني،

قال حتى خافوه عليه فأتوه فقالوا له :يرمحك اهلل أمريك وختشى ناحيته فلو أقبلت عليه

ثم رجعت إىل ما كنت فيه قال وهو ساكت حتى إذا فرغوا قال هيه أيظن ابن هشام أن

يقبل عيل وأنا مقبل عىل اهلل فأعرض عن اهلل  Dوأقبل عليه كال واهلل.

[تاريخ دمشق البن عساكر ]262/7
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 عن غيالن بن جرير ،قال :حبس السلطان ابن أخي مطرف ،فلبس مطرف

عكازا ،وقال« :أستكني لريب ،لعله أن يشفعني يف ابن أخي».
خلقان ثيابه ،وأخذ
ً


[سري أعالم النبالء ]195/4

 قال سفيان الثوري« :من دعا لظامل بالبقاء فقد أحب أن يعىص اهلل ».


[حلية األولياء ]46 / 7

 كان عامر بن قيس إذا أصبح قال« :اللهم غدا الناس إىل أسواقهم وأصبح لكل

امرئ منهم حاجة ،وحاجتي إليك يا رب أن تغفر يل».

[صفة الصفوة ]123/2



 قال ابن عطاء اهلل« :ال يكن تأخر أمد العطاء  -مع اإلحلاح يف الدعاء  -موج ًبا

ليأسك ،فهو قد ضمن لك اإلجابة فيام خيتاره لك ،ال فيام ختتاره لنفسك ،ويف الوقت

الذي يريد ،ال يف الوقت الذي تريد».

[تفسري الثعالبي ]120/5



 قال ابن اجلوزي« :إذا جلست يف ظالم الليل بني يدي سيدك فاستعمل أخالق

األطفال؛ فإن الطفل إذا طلب من أبيه شي ًئا فلم يعطه بكى عليه».

[املدهش ]219



 قال اإلمام مالك :كان عامر بن عبد اهلل بن الزبري يقف عند موضع اجلنائز

يدعو وعليه قطيفة فربام سقطت عنه القطيفة وما يشعر هبا.

[تاريخ اإلسالم ]439/3



تقصريا يف حق القرابة واألهل واألوالد
 قال ابن تيمية« :إذا وجد العبد
ً
واجلريان واإلخوان فعليه بالدعاء هلم واالستغفار».
[جمموع الفتاوى ]698/11
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 قال ابن رجب :املؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وترضعه،

ومل يظهر عليه أثر اإلجابة رجع إىل نفسه بالالئمة وقال هلا :إنام أتيت من قبلك؟ ولو كان
فيك خري ألجبت ،وهذا اللوم أحب إىل اهلل من كثري من الطاعات.

[تفسري ابن رجب ]595/2



 قال ابن القيم يف قوله تعاىل[ :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ]« :مجع يف هذا الدعاء بني حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إىل
ربه ،ووجود طعم املحبة يف املتملق له ،واإلقرار له بصفة الرمحة وأنه أرحم الرامحني،

فقره ،ومتى وجد املبتىل هذا كشف
والتوسل إليه بصفاته سبحانه ،وشدة حاجته وهو ُ
عنه بلواه».

[الفوائد ص]201



 قال عبيد بن حممد الوراق :مر معروف الكرخي  -وهو صائم  -بسقاء يقول:

رحم اهلل من رشب ،فرشب رجاء الرمحة.

[سري أعالم النبالء ]343/9



وإن�������ي ألدع�������و اهلل واألم��������� ُر ضيق

ع����ل����ي ف����م����ا ي���ن���ف���ك أن يتفرجا

ورب ف���ت���ى س������دت ع���ل���ي���ه وج���وه���ه

أص�����اب هل���ا يف دع�����وة اهلل خمرجا
[عيون األخبار ]310/2
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البكاء من خشية الل
 عن نافع« :كان ابن عمر إذا قرأ[ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ] بكى حتى يغلبه البكاء».



[سري أعالم النبالء ]214 /3

«بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة ،فقام يصيل ،فمر هبذه
 عن بشري قالُّ :

اآلية[ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ] قال :فمكث ليلته حتى أصبح ،ما جيوز هذه اآلية
إىل غريها ببكاء شديد».



[الزهد لإلمام أمحد ص]458

 عن برش بن املنذر قال« :رأيت األوزاعي كأنه أعمى من اخلشوع».


[سري أعالم النبالء ]119/7

 قال عطاء اخلفاف« :ما لقيت سفيان إال باك ًيا ،فقلت :ما شأنك؟ قال :أختوف

أن أكون يف أم الكتاب شق ًيا ».



[تاريخ بغداد للخطيب ]236 /9

 قال ابن مهدي« :بات سفيان عندي ،فجعل يبكي ،فقيل له ،فقالَ :لذنويب
َ
اإليامن قبل أن
عندي أهون من ذا  -ورفع شي ًئا من األرض  -إين أخاف أن ُأس َلب

أموت».

[تاريخ بغداد للخطيب ]236 /9
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 قال سفيان الثوري« :بلغنا عن أم الربيع بن خثيم كانت تنادي ابنها ربي ًعا،

تقول :يا ربيع أال تنام؟ فيقول :يا أمه ،من جن عليه الليل وهو خياف السيئات حق له أال

ينام ،قال :فلام بلغ ورأت ما يلقى من البكاء والسهر نادته ،فقالت :يا ُبني ،لعلك قتلت
قتيل؟ قال :نعم يا والدة ،قد قتلت اً
اً
قتيل ،فقالت :ومن هذا القتيل يا بني حتى نتحمل

إىل أهله فيغتفرك؟ واهلل لو يعلمون ما تلقى من السهر والبكاء بعد لقد رمحوك؟ فقال :يا
والدة ،هو نفيس».

[الزهد لإلمام أمحد ص]473



« وكان الربيع حييي الليل صال ًة وقرآنًا وبكاء .وكانت أمه تدخل منزله ،وتتفقد

موضع مصاله ،فتجده رط ًبا من دموعه يف الليل».

[سري أعالم النبالء ]120/7



 قال نسري بن ذعلوق« :كان الربيع بن خثيم يبكي حتى يبل حليته من دموعه،

لصوصا».
فيقول :أدركنا قو ًما كنا يف جنوهبم
ً

[الزهد لإلمام أمحد ص]469



« بينا ابن املنكدر ليل ًة قائم يصيل إذ استبكى ،فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله،

وسألوه ،فاستعجم عليهم ،ومتادى يف البكاء ،فأرسلوا إىل أيب حازم فجاء إليه ،فقال :ما
الذي أبكاك؟ قال :مرت يب أية ،قال :وما هي؟ قال :وبداهلم من اهلل مامل يكونوا حيتسبون

فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤمها».

[سري أعالم النبالء ]355/5

 قيل« :إن سليامن بن عبد امللك حج ،فرأى اخلالئق باملوقف ،فقال لعمر (أي

ابن عبد العزيز) :أما ترى هذا اخللق الذي ال حييص عددهم إال اهلل؟ قال :هؤالء اليوم

رعيتك ،وهم غدا خصامؤك .فبكى بكا ًء شديدً ا».


[سري أعالم النبالء ]125/5
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 وقال شاذ بن فياض« :بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه ،فكانت

مفتوحة ،وهو ال يكاد يبرص هبا».

[سري أعالم النبالء ]152/7



 قال محاد بن زيد« :رأيت ثابتًا البناين يبكي حتى ختتلف أضالعه».

[حلية األولياء ]322/2



 وقال جعفر بن سليامن« :بكى ثابت البناين حتى كادت عينه تذهب ،فجاؤوا

برجل يعاجلها ،فقال :أعاجلها عىل أن تطيعني .قال :وأي يشء؟ قال :عىل أن ال تبكي،
فقال :فام خريمها إذا مل يبكيا ،وأبى أن يتعالج».

[حلية األولياء  ،323/2سري أعالم النبالء ]224/5



 و«قرأ ثابت البناين[ :ﮁ ﮂ ﮃ ] ،قال :تأكله إىل فؤاده وهو حي ،لقد

تب َّلغ فيهم العذاب ثم بكى وأبكى من حوله».

[حلية األولياء ]323/2



 وقال محاد بن سلمة« :قرأ ثابت البناين[ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ] وهو يصيل صالة الليل ،ينتحب ويرددها».

[سري أعالم النبالء ]225/5



 كان عمر بن عبد العزيز يتمثل:

أي��ق��ظ��ان أن����ت ال���ي���وم أم أن����ت نائم

وك��ي��ف يطيق ال��ن��وم ح�ي�ران هائم

فلو كنت يقظان ال��غ��داة حل ّرقت

��ع عينيك ال���دم���و ُع السواجم
م��دام َ

ن����ه����ارك ي����ا م����غ����رور س���ه���و وغفلة

ون����وم����ك ل���ي���ل وال����������� ّردى ل����ك الزم

ي���غ��� ّرك م���ا ي��ف��ن��ى و ُت���ش���غ���ل باملنى

ك��م��ا ُغ��� ّر ب��ال��ل��ذات يف ال��ن��وم حامل

و ُت���ش���غ���ل ف��ي��م��ا س�����وف ت���ك���ره غ ّبه

ك��ذل��ك يف ال��دن��ي��ا تعيش البهائم

[هبجة املجالس ]324/3

117

الصدقات
منه».

 قال عيل بن أيب طالب « :Iال تستحي من إعطاء القليل ،فإن احلرمان أقل


[ربيع األبرار للزخمرشي ]369/4

 قال ابن عباس عن احلسن بن عيل « :Mلقد قاسم اهللَ ماله ثالث مرات،

حتى إنه يعطي اخلف ويمسك النعل».

[سري أعالم النبالء ]259/3



« كان احلسن بن عيل  Lيعطي الرجل الواحد مائة ألف».

[سري أعالم النبالء ]252/3



 عن نافع« :أن عبد اهلل بن عمر  Lلقي راع ًيا بطريق مكة ،قال له :بعني

شاة ،قال :ليست يل ،قال له :فتقول ألهلك :أكلها الذئب! قال :فأين اهلل؟ قال :اسمع،
وافِني ههنا إذا رجعت من مكة ،ومر موالك يوافيني ههنا ،فلام رجع لقي رب الغنم

واشرتى منه الغنم ،واشرتى منه الغالم ،فأعتقه ووهب له الغنم».

[الزهد أليب داود ص]262



 قال نافع« :إن كان ابن عمر  Lليقسم يف املجلس الواحد ثالثني ألف

درهم ،ثم يأيت عليه الشهر ما يأكل مزعة من حلم .قال :قلت :فهل كان يأكل اللحم

شهرا؟ قال :إذا صام أو سافر ،فإنه كان أكثر طعامه».
ً

[الزهد أليب داود ص]266
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 قال نافعُ « :أيت ابن عمر  Lبعرشين أل ًفا ،فام قام من جملسه حتى أعطاها

وزاد عليها .قال :وكيف زاد؟ قال :جاءه من كان حيب أن يعطيه ،فيستقرض من بعض

من كان أعطاه».



[الزهد أليب داود ص]267

 قال عروة بن الزبري« :كانت عائشة  Jتقسم يف اليوم سبعني أل ًفا ،وإهنا

لرتقع درعها أو تنكسه».

[الزهد أليب داود ص]283



 قال احلسن« :كان عطاء سلامن الفاريس  Iمخسة آالف ،وكان عىل ثالثني

أل ًفا من الناس ،خيطب يف عباءة ،يفرش نصفها ،ويلبس نصفها ،وكان إذا خرج عطاؤه
أمضاه ،ويأكل من سفيف يده».



 قال النعامن بن محيد« :دخلت مع خايل عىل سلامن الفاريس  Iباملدائن،

خوصا بدرهم ،فأعمله ،فأبيعه بثالثة
وهو يعمل اخلوص ،فسمعته يقول :أشرتي
ً
مها عىل عيايل ،وأتصدق بدرهم ،ولو أن عمر هناين
مها فيه ،وأنفق در ً
دراهم ،فأعيد در ً

عنه ما انتهيت» .وهو أمري املدائن.

[سري أعالم النبالء ]547/1



« كان عيل بن احلسني حيمل اخلبز بالليل عىل ظهره ،يتبع به املساكني يف الظلمة،

ويقول :إن الصدقة يف سواد الليل تطفئ غضب الرب».

[حلية األولياء ]135/3



 وقال بعضهم« :ما فقدنا صدقة الرس حتى تويف عيل».


[حلية األولياء ]136/3

119

 قال أبو مودود :كان عامر بن عبد اهلل بن الزبري يتحني العباد وهم سجود

أبا حازم وصفوان بن سليم وسليامن بن ُسحم وأشباههم فيأتيهم بالرصة فيها الدنانري
والدراهم فيضعها عند نعاهلم بحيث حيسون هبا وال يشعرون بمكانه فيقال له ما يمنعك

أن ترسل هبا إليهم فيقول أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إىل رسويل وإذا لقيني».

[ صفة الصفوة ]131/2



 قال مطرف بن عبد اهلل لبعض إخوانه« :يا أبا فالن ،إذا كانت لك حاجة ،فال

تكلمني ،واكتبها يف رقعة ،فإين أكره أن أرى يف وجهك ُذ ّل السؤال».

[سري أعالم النبالء ]194/4



 وكان الربيع بن خثيم يتصدق بالرغيف ويقول« :إين أستحي أن يكون يف

صدقتي كرس».



[الزهد لإلمام أمحد ص]468

 جاء سائل الربيع بن خثيم يسأل ،فخرج إليه يف ليلة باردة قال :فإذا هو كأنه

برنسا له فكساه  -كان يزعم أنه من خز  ،-قال :فأعطاه إياه ثم تال
مقرور ،قال :فنزع ً
هذه اآلية[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ].

[الزهد لإلمام أمحد ص]460



 قال عبد اهلل بن مسلم بن يسار وطلحة  -رجل برصي « :-كان مسلم ال يرد

اً
سائل».



[الزهد لإلمام أمحد ص]354

 قال زهري الباين« :بلغني أن مور ًقا العجيل كان يصوم الدهر ويفطر عىل قرصني

خفيفني ،وكان له مال يتجر فيه عىل فضله ،فيتصدق به عىل أهل احلاجة ويصل به إخوانه،

وكان يقول :لوال الفقراء ما تعرضت للتجارة».

[الزهد لإلمام أمحد ص]440
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 قال مطرف بن الشخري« :إذا كانت ألحدكم إ َّيل حاجة فلريفعها يف رقعة وال

يواجهني هبا ،فإين أكره أن أرى يف وجه أحدكم ذل املسألة».

[هبجة املجالس ]168/1



 قال شريويه يف (تارخيه)« :وكان (حممد بن عيسى بن عبد العزيز بن الصباح

رحيم ،يصيل آناء الليل والنهار ،حج ني ًفا وعرشين
اهلمذاين) صدو ًقا ثقة ،وكان متواض ًعا اً
اً
أموال ال حتىص عىل وجوه الرب».
حجة ،ووقف الضياع واحلوانيت عىل الفقراء ،وأنفق


[سري أعالم النبالء ]562/17

 عن أيب داود العطار ،قال« :باع سحنون زيتونًا له بثامن مائة ،فدفعها إ َّيل،

ففرقتها عنه صدقة».



[سري أعالم النبالء ]67/12

 اشرتى عامر بن عبد اهلل بن الزبري نفسه من اهلل تعاىل ست مرات ،يعني يتصدق

كل مرة بديته.

[تاريخ اإلسالم ]438/3



 قال احلاكم :سمعت أيب يقول« :كان القايض حممد بن عيل املروزي طول أيامه

يسكن دار ابن محدون بحذاء دارنا ،وكنت أعرفه خييط بالليل لأليتام والضعفاء ،ويعدها

صدقة».

[سري أعالم النبالء ]565/14



 قال بعض احلكامء« :من أيقن باخللف جاد بالعطية».

[هبجة املجالس ]627/2



 سئل اخلليل بن أمحد عن اجلود ،فقال« :بذل املوجود».


[هبجة املجالس ]626/2
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 عن خالد بن معدان قال« :رش أموالكم ما ال تراه وال يراك وحسابه عليك،

ونفعه لغريك».

[الزهد أليب داود ص]399



 قال أبو احلسني ابن التبان الفقيه البغدادي« :إن مدرسة عبد القادر بن أيب صالح

اجلييل كانت للقايض املخرمي ،فلام فوضت إىل عبد القادر أراد أن يوسعها ويعمرها،
ٍ
فيشء إىل أن عمرها ،فاتفق أن امرأة مسكين ًة جاءت
فكان الرجال والنساء يأتونه بيشء
بزوجها ،وكان زوجها من الفعلة الروزجارية ،وقالت لعبد القادر :هذا زوجي ،ويل عليه

دينارا ،ووهبت له النصف برشط أن يعمل يف مدرستك بالنصف
من املهر قدر عرشين ً
الباقي ،وقد تراضينا عىل هذا ،فقبل الزوج ذلك وأحرضت املرأة اخلط وسلمته إىل عبد
القادر ،فكان يستعمل الزوج يف املدرسة ،وكان يعطيه يو ًما األجرة ،ويو ًما ال يعطيه،
لعلمه بأن الرجل حمتاج فقري ،وال يملك شي ًئا إىل أن علم أن الزوج عمل بخمسة دنانري،
فأخرج عبد القادر اخلط ،ودفعه إىل الزوج وقال :أنت يف حل من الباقي».

[ذيل طبقات احلنابلة ]191/2

 قال احلطيئة:

م��ن ي��ف��ع��ل اخل�ي�ر ال ي��ع��دم جوازيه

ال ي��ذه��ب ال��ع��رف ب�ين اهلل والناس

[ديوان احلطيئة ص]120
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الصـــوم
 قال نافع« :كان ابن عمر  Lال يصوم يف السفر  ،وال يكاد يفطر يف

احلرض».

[سري أعالم النبالء ]215/ 3



« كان أبو أمامة  Iوامرأته ،وخادمه ال ُيل َفون إال صيا ًما».

[سري أعالم النبالء ]360/3



« قيل لألحنف :إنك كبري ،والصوم يضعفك ،قال :إين أعده لسفر طويل.

وقيل :كانت عامة صالة األحنف بالليل».

[سري أعالم النبالء ]91/4



 قال ابن شوذب« :كان ابن سريين يصوم يو ًما ويفطر يو ًما ،وكان اليوم الذي

صائم».
يفطر فيه يتغدى وال يتعشى ،ثم يتسحر ويصبح اً

[الزهد لإلمام أمحد ص]432



 قال عطية بن قيس« :دخل ناس من أهل دمشق عىل أيب مسلم اخلوالين وهو

ٍ
غاز يف أرض الروم ،وقد احتفر ُجورة يف فسطاطه ،وجعل فيها نط ًعا وأفرغ فيه املاء وهو
يتصلق فيه (وهو التقلب عىل جنبيه) ،فقالوا :ما محلك عىل الصيام وأنت مسافر؟ قال:
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لو حرض قتال ألفطرت ،ولتهيأت له وتقويت؛ إن اخليل ال جتري الغايات وهن ُبدَّ ن ،إنام

جتري وهن ُض ّمر ،أال وإن أيا ًما باقي ًة جائية هلا نعمل».

[سري أعالم النبالء ]10/4



« كان إبراهيم النخعي يصوم يو ًما ،ويفطر يو ًما».

[سري أعالم النبالء ]523/4



 وقال ابن عون« :كان حممد (ابن سريين) يصوم عاشوراء يومني ،ثم يفطر بعد

ذلك يومني».

[سري أعالم النبالء ]615/4



 قال حممد بن عبد األعىل :قال يل معتمر بن سليامن« :لوال أنك من أهيل ما

حدثتك بذا عن أيب :مكث أيب (يعني سليامن بن طرخان) أربعني سنة يصوم يو ًما ،ويفطر

يو ًما.

[سري أعالم النبالء ]197/6



 قال بكار بن حممد« :كان ابن عون يصوم يو ًما ،ويفطر يو ًما».

[سري أعالم النبالء ]366/6



 قال ابن أيب عدي« :صام داود بن أيب هند أربعني سنة ،ال يعلم به أهله ،كان

خزازا ،حيمل معه غداءه ،فيتصدق به يف الطريق».
ً

[سري أعالم النبالء ]378/6



 قال حييى بن معني« :كان (يعني شيخه حممد بن جعفر) يصوم يو ًما ويفطر يو ًما

منذ مخسني سنة».

[سري أعالم النبالء ]99/9
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 قال ابن اجلوزي:

�����ص�����و ُم ُج َّ ُ
��������وام م����ن ال َّ
���ن���ار
ال َّ
����ن����ة أق ٍ

حصن ملَن خيشى من َّ
ٌ
النار
والصوم
َّ

���ص���وم ِس�ت�ر أله���ل اخل�ي�ر ِّ
كله ُم
����ار
وال َّ
اخل����ائ����ف��ي�ن ِم������ن األوزار وال����ع ِ
وال َّ
���������وزر س َّ
��ش��ه�� ُر ش��ه�� ُر إل���� ِه ال��ع��رش َم َّ
����ن به
����ار
ٍّ
����م ل��� ِث���ق���ل ال ِ
����ت ِ
رب رح����ي ٍ
ف����ص����ام ف���ي���ه رج ٌ
��������ال ي����رحب����ون به
فأصبحوا يف ِجنان ُ
اخللد قد نزلوا

ث��وابَ��ه��م ِم���ن ع��ظ��ي��م ال َّ
���ش���أن َّ
غف ِار
����ار
�����ار وأن����ه ِ
������ور وأش�����ج ٍ
ِم�����ن ب��ي�ن ح ٍ

[بستان الواعظني ص]229
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احلــــج
 قال نافع« :أتى رجل ابن عمر  ،Lفقال :يا أبا عبد الرمحن ،ما حيملك

عىل أن حتج عا ًما وتعتمر عا ًما وترتك اجلهاد؟ فقال :بني اإلسالم عىل مخس :إيامن باهلل
ورسوله ،وصالة اخلمس ،وصيام رمضان ،وأداء الزكاة ،وحج البيت».

[سري أعالم النبالء ]228/3



 عن نافع قال« :سافرت مع ابن عمر  Lبض ًعا وثالثني حجة وعمرة».

[سري أعالم النبالء ]97/5



 قال ابن عباس « :Lما ندمت عىل يشء فاتني يف شبايب إال أين مل أحج

مخسا وعرشين حجة ماش ًيا ،وإن النجائب لتقاد معه».
ماش ًيا ،ولقد حج احلسن بن عيل ً

[سري أعالم النبالء ]259/3



 سئل احلسن البرصي« :ما احلج املربور؟ فقال :أن تعود زاهدً ا يف الدنيا راغ ًبا

يف اآلخرة».

[التبرصة البن اجلوزي ]263/2



 قال منصور« :كان رشيح إذا أحرم كأنه حية صامء».


[سري أعالم النبالء ]104/4
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 حج عيل بن احلسني ،فلام أحرم اصفر ،وانتفض ،ومل يستطع أن يلبي .فقيل:

أال تلبي؟ قال :أخشى أن أقول :لبيك ،فيقول يل :ال لبيك .فلام لبى ،غيش عليه ،وسقط

من راحلته ،فلم يزل بعض ذلك به حتى قىض حجه.

[سري أعالم النبالء ]392/4



 قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد« :خرج أيب إىل طرسوس ماش ًيا ،وحج حجتني أو

ثال ًثا ماشيا ،وكان أصرب الناس عىل الوحدة».

[سري أعالم النبالء ]210/11



 قال عيل بن عبد احلميد أبو احلسن الغضائري« :حججت عىل ِرجيل ذاه ًبا من

حلب وراج ًعا أربعني حجة».

[سري أعالم النبالء ]432/14



 قال عبد الرمحن بن حرملة :سمعت ابن املسيب يقول« :حججت أربعني

حجة».

[سري أعالم النبالء ]222/4



 عن أيب إسحاق قال« :حج األسود ثامنني ،من بني حجة وعمرة».

[سري أعالم النبالء ]51/4



 عن أيب إسحاق قال« :حج مرسوق فلم ينم إال ساجدً ا عىل وجهه حتى

رجع».

[سري أعالم النبالء ]65/4



 قال أبو إسحاق« :حج عمرو بن ميمون ستني مرة ،من بني حجة وعمرة» .ويف

رواية« :مائة مرة».

[سري أعالم النبالء ]160/4
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 عن هالل بن خباب ،قال« :خرجت مع سعيد بن جبري يف رجب ،فأحرم من

الكوفة بعمرة ،ثم رجع من عمرته ،ثم أحرم باحلج يف النصف من ذي القعدة ،وكان

حيرم يف كل سنة مرتني؛ مرة للحج ،ومرة للعمرة».

[سري أعالم النبالء ]325/4



 عن ابن شوذب ،قال« :شهدت جنازة طاووس بمكة سنة مخس ومائة ،فجعلوا

يقولون :رحم اهلل أبا عبد الرمحن ،حج أربعني حجة».

[سري أعالم النبالء ]45/5



 قال ابن أيب ليىل« :كان عطاء بن أيب رباح عالمًا باحلج ،قد حج زيادة عىل سبعني

حجة».

[سري أعالم النبالء ]81/5



مخسا وأربعني غزوة ،وحج
 قال أمحد بن جناب« :غزا عيسى بن يونس ً

كذلك».

[سري أعالم النبالء ]493/8



 ودع شعبة بن احلجاج اً
خارجا إىل احلج ،فقال له« :أما إنك إن مل تعد
رجل
ً

احللم ذلاًّ  ،والسفه رش ًفا سلم حجك».

[هبجة املجالس ]246/1



 قال عيل بن احلسن بن شقيق« :كان ابن املبارك إذا كان وقت احلج اجتمع

إليه إخوانه من أهل مرو ،فيقولون :نصحبك .فيقول :هاتوا نفقاتكم .فيأخذ نفقاهتم،
فيجعلها يف صندوق ،ويقفل عليها ،ثم يكرتي هلم ،وخيرجهم من مرو إىل بغداد ،فال يزال
ينفق عليهم ،ويطعمهم أطيب الطعام ،وأطيب احللوى ،ثم خيرجهم من بغداد بأحسن
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زي ،وأكمل مروءة ،حتى يصلوا إىل مدينة الرسول  Hفيقول لكل واحد :ما

أمرك عيالك أن تشرتي هلم من املدينة من طرفها؟

فيقول :كذا وكذا .ثم خيرجهم إىل مكة ،فإذا قضوا حجهم ،قال لكل واحد منهم:

ما أمرك عيالك أن تشرتي هلم من متاع مكة؟

فيقول :كذا وكذا .فيشرتي هلم ،ثم خيرجهم من مكة ،فال يزال ينفق عليهم إىل أن

يصريوا إىل مرو ،فيجصص بيوهتم وأبواهبم ،فإذا كان بعد ثالثة أيام ،عمل هلم وليمة

وكساهم ،فإذا أكلوا ورسوا ،دعا بالصندوق ،ففتحه ،ودفع إىل كل رجل منهم رصته

عليها اسمه».

[سري أعالم النبالء ]385-384/8



 قال شجاع بن الوليد« :كنت أحج مع سفيان ،فام يكاد لسانه يفرت من األمر

باملعروف ،والنهي عن املنكر ،ذاه ًبا وراج ًعا».

[سري أعالم النبالء ]258/7



 قال سحنون الفقيه« :كان ابن وهب قد قسم دهره أثالثاُ :ثل ًثا يف الرباط ،وثل ًثا

يعلم الناس بمرص ،وثل ًثا يف احلج ،وذكر أنه حج ستًّا وثالثني حجة».

[سري أعالم النبالء ]225/9



 قال عبد الصمد بن الفضل« :شهدت مكي بن إبراهيم يقول :حججت ستني

حجة ،وتزوجت بستني امرأة ،وجاورت بالبيت عرش سنني ،وكتبت عن سبعة عرش

نفسا من التابعني ،ولو علمت أن الناس حيتاجون إ ّيل ملا كتبت دون التابعني عن أحد».

[سري أعالم النبالء ]551/9
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 وعن أيب الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي قال« :اختلفت إىل سفيان بن

عيينة ثالثني سنة أسأله ،وكنت آتيه وأنا صبي ،وحججت مخسني حجة».

[سري أعالم النبالء ]447/11



 قال احلسن بن أمحد بن الليث« :كان (يعني ابن أيب عمر العدين) قد حج سب ًعا

وسبعني حجة ،وبلغني أنه مل يقعد من الطواف ستني سنة .»V

[سري أعالم النبالء ]96/12



 قال ابن القيم يف امليمية:

دع��ـ��ـ��ـ��ـ��اه��ـ��ـ��ـ��ـ��م فـلـب ــوه رض���ا وحمبة

فـلـم ــا دعــوه ك ــان أق ــرب مـن ـه ـ ُم

تـراهم علـى األنـضاء شعثـا رؤوسهم

وغ��ب��را وه����م ف��ـ��ي��ه��ا أس��ـ��ـ��ـ ُّ��ر وأنـعــم

وق��د ف��ارق��وا األوط����ان واأله���ل رغبة

ومل يـثـنـهم لـ ّذات ـه ــم والتنـعـم

ي���س�ي�رون م���ن أق���ط���اره���ا وفجاجها

رج����ـ����الاً ورك���ـ���ب���ا ًن���ا وهلل أســلمـوا
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االبتـــالء
 قال سعيد بن جبري :قال ابن عباس « :Lأال تسألني عن آية فيها مائة آية؟
ٍ
رش
قال :قلت :ما هي؟ قال :قوله تعاىل[ :ﮈ ﮉ] قال :كل يشء أويت من خري أو ٍّ
كان فتن ًة ،ثم ذكر حني محلت به أمه ،وحني وضعته ،وحني التقطه آل فرعون ،حتى بلغ

ما بلغ ،ثم قال :أال ترى قوله[ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ].

[جامع بيان العلم وفضله ]468/1



 قال عبد الرمحن بن عوف ُ « :Iبلينا بفتنة الرضاء فصربنا ،وبلينا بفتنة

الرساء فلم نصرب».



[الزهد البن املبارك ص]181

 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن اجلنة حفت باملكاره ،وإن النار حفت

بالشهوات ،فمن اطلع احلجاب واقع ما وراءه».

[الزهد أليب داود ص]146



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإذا اشتد البالء فال يقولن أحدكم :يل بالناس

أسوة».



[الزهد أليب داود ص]142

بيت حربة إال يوشك أن ُيمأل
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iوما ملئ ٌ

عربة».

[الزهد أليب داود ص]142
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ثم يكرب ،إال
 قال حذيفة بن اليامن « :Iإِن اهلل مل خيلق شي ًئا إال
صغريا َّ
ً

ثم تصغر».
ا ُملصيب َة ،فإنه خلقها كبرية َّ

[نثر الدر يف املحارضات ملنصور بن احلسني الرازي ]78/2



 قال سليامن التيمي« :إن املؤمن ليبتىل ويعاىف ،فيكون بالؤه كفارة واستعتا ًبا،
وإن الكافر ليبتىل ويعاىف ،فيكون مثل ٍ
بعري ُعقل :ال يدري فيم عقل وال مل أرسل».


[هبجة املجالس ]381/1

« قيل لبرش احلايف يوم تعذيب اإلمام أمحد« :قد رضب أمحد بن حنبل إىل الساعة

َ
الساق
أقبح هذا
سبعة عرش سو ًطا» ،فمدَّ برش رجله ،وجعل ينظر إىل ساقيه ويقول« :ما َ

أن ال يكون القيد فيه نرص ًة هلذا الرجل».

[مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي ص]119



 قال ابن كثري« :كل من قام بحق أو أمر بمعروف أو هنى عن منكر فال بد أن

يؤذى ،فام له دواء إال الصرب يف اهلل واالستعانة باهلل والرجوع إىل اهلل .»D


[تفسري ابن كثري ]180/2

 قال الذهبي« :املؤمن إذا ابتيل صرب واتعظ ،واستغفر ،ومل يتشاغل بذم من انتقم

ُ
أهون وخري
منه ،فاهلل حكم ُمقسط ،ثم حيمد اهلل عىل سالمة دينه ،ويعلم أن عقوبة الدنيا

له».



[سري أعالم النبالء ]170/7

 قال حنبل :اجتمع فقهاء بغداد إىل أيب عبد اهلل يف والية الواثق ،وشاوروه يف

ترك الرضا بإمرته وسلطانه ،فقال هلم :عليكم بالنكرة يف قلوبكم ،وال ختلعوا يدً ا من
طاعة ،وال تشقوا عصا املسلمني ،وال تسفكوا دماءكم ودماء املسلمني ،وذكر احلديث

عن النبي « :Hإن ضربك فاصرب» أمر بالصرب.

[طبقات احلنابلة ]145-144/1
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 قال العز بن عبد السالم« :قال اهلل تعاىل[ :ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ]

وقال[ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ] املكر يف أذية من آذاك شاغل عام جيدي عليك،
فال تالحظ أذيتهم ،واعتمد عىل موالك يف دفعها عنك فيام يستقبل ،إذ ال فائدة يف الفكر

فيام مىض».

[شجرة املعارف واألحوال ص]65



 قال أكثم بن صيفي« :من مل ْيأ َس عىل ما فاته أراح نفسه».

[هبجة املجالس وأنس املجالس ص]239



ْ
وليتخيل
 قال ابن اجلوزي« :من نزلت به بلية فليتصورها أكثر مما هي عليه هتن،

وليتوهم َ
أعظم منها َي َر الربح يف االقتصار عليها ،وليتلمح رسعة زواهلا؛ فإنه
نزول
ثواهبا
َ
ْ

لوال كرب الشدة ما رجيت ساعات الراحة».

[صيد اخلاطر ص]84



 قال ابن القيم« :الصرب هلل غناء ،وباهلل تعاىل بقاء ،ويف اهلل بالء ،ومع اهلل وفاء،

وعن اهلل جفاء».

[مدارج السالكني ]159/2



 قال عمر بن عبد العزيز« :ما أنعم اهلل عىل عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكاهنا

خريا مما انتزعه».
الصرب إال كان ما عوضه ً

[رساج امللوك أليب بكر الطرطويش ص]100



خري له مما حيب؛ ألن ما يكرهه هييجه
 قال سفيان بن عيينة« :ما يكره العبد ٌ

للدعاء ،وما حيبه يلهيه».

[الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا ص  ،41شعب اإليامن ]369/12
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 عن مسلم بن يسار قال« :كانوا يقولون للرجل إذا برئ من مرضه :ليهنك

الطهر».

[الزهد لإلمام أمحد ص]358



 قال إبراهيم املغريب« :لوال مصائب الدنيا لوردنا اآلخرة مفاليس».

[حلية األولياء ]164/12



ِ
عم ال ينبغي للعقالء أن جيهلوها:
 قال الفضل بن سهل« :إن يف العلل لن اً
متحيص الذنوب ،والتعرض لثواب الصرب ،واإليقاظ من الغفلة ،واالذكار بالنعمة يف
حال الصحة ،واستدعاء التوبة ،واحلض عىل الصدقة».

[البصائر والذخائر أليب حيان التوحيدي ]188/1



 قال ابن تيمية« :املصائب التي جتري بال اختيار العبد كاملرض وموت العزيز

عليه وأخذ اللصوص ماله إنام يثاب عىل الصرب عليها ،ال عىل نفس ما حيدث من املصيبة،

لكن املصيبة يكفر هبا خطاياه؛ فإن الثواب إنام يكون عىل األعامل االختيارية وما يتولد

عنها».

[جمموع الفتاوى ]124/10

 قال ابن رجب« :يف البالء تذكري العبد بذنوبــه؛ فربام تاب ورجع ،وفيه زوال

قسوة القلوب وحدوث رقتها وانكساره هلل وذله ،وذلك أحب إىل اهلل من كثري من طاعات

الطائعني ،وأهنا توجب للعبد الرجوع بقلبـه إىل اهلل ،والوقوف ببابه والترضع له».

[موارد الظمآن لدروس الزمان ]53/1



 قال ابن القيم« :لوال حمن الدنيا ومصائبها ألصاب العبدَ من أدواء الكرب

اً
اً
وآجل ،فمن رمحة
عاجل
والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هالكه
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أرحم الرامحني أن يتفقده يف األحيان بأنواع من أدوية املصائب ،تكون محية له من هذه
األدواء».



[الطب النبوي ص ]145

« اشتكى ابن أخي األحنف إىل األحنف بن قيس وجع رضسه فقال له األحنف:

لقد ذهبت عيني منذ أربعني سنة ما ذكرهتا ألحد».

[صفة الصفوة ]118 /2



 قال شقيق البلخي« :ذهب برص عبد العزيز بن أيب رواد عرشين سنة ،ومل يعلم

به أهله وال ولده».



[سري أعالم النبالء ]185/7

 قدم عروة بن الزبري عىل الوليد بن عبد امللك حني دويت رجله ،فقيل له:

اقطعها ،فقال :إين ألكره أن أقطع مني طائفة ،فارتفعت إىل الركبة ،فقيل :إن وقعت
يف ركبتك قتلتك فقطعها ،فلم يقبض وجهه وال تأوه ،ويقال :إنه مل يرتك حزبه يف تلك

الليلة ،وقيل له قبل أن يقطعها :نسقيك دواء ال جتد هلا أ ًملا؟ قال :ما يرسين أن هذا احلائط
وقاين أذاها ،فلام كان بعد أيام قام ابنه حممد بن عروة اً
ليل فسقط من أحد األسطح يف

إصطبل دواب الوليد ،فرضبته بقوائمها حتى قتلته ،فأتى رجل عروة يعزيه ،فقال له
عروة :إن كنت جئت تعزي برجيل فقد احتسبتها ،فقال :بل أعزيك يف حممد ابنك ،قال:

وما له؟ فخربه بشأنه ،فقال:

وك���ن���ت إذا األي������ام أح���دث���ن نكبة

أق��ول :ش�� ًوى ،ما مل يصنب صميمي

عضوا وتركت أعضاء ،وأخذت ابنًا وتركت أبناء ،ولئن كنت أخذت
اللهم أخذت
ً

لقد أبقيت ،ولئن كنت ابتليت لقد عافيت.

وملا قدم املدينة نزل قرصه بالعقيق ،فأتاه حممد بن املنكدر ،فقال له :كيف كنت؟

قال :لقد لقينا من سفرنا هذا نص ًبا ،وجاءه عيسى بن طلحة ،فقال لبعض بنيه :اكشف
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لعمك عن رجيل ينظر إليها ،ففعل ،فقال عيسى بن طلحة :أما واهلل يا أبا عبد اهلل ،ما
أعددناك للرصاع وال للسباق ،ولقد أبقى اهلل لنا ما كنا نحتاج إليه منك :رأيك وعلمك،
فقال عروة :ما عزاين أحد عن رجيل مثلك».

[هبجة املجالس ]357-356/3



 قال احلسن بن عرفة« :دخلت عىل أمحد بن حنبل بعد املحنة ،فقلت له :يا

قمت مقام األنبياء ،فقال يل :اسكت ،فإين رأيت الناس يبيعون أدياهنم،
أبا عبد اهللَ ،

ورأيت العلامء ممن كان معي يقولون ويميلون ،فقلت :من أنا؟ وما أنا؟ وما أقول لريب
غدً ا إذا وقفت بني يديه  ،Bفقال يل :بعت دينك كام باعه غريك؟ ففكرت يف أمري
ونظرت إىل السيف والسوط فاخرتهتام ،وقلت :إن أنا ِم ُّت رصت إىل ريب  ،Dفأقول:

ُد ِعيت إىل أن أقول يف صفة من صفاتك خملوقة فلم أقل ،فاألمر إليه إن شاء عذب وإن
شاء رحم ،فقلت :وهل وجدت ألسواطهم أ ًملا؟ قال يل :نعم ،وجت َّلدت إىل أن جتاوزت

قائم،
العرشين ،ثم مل أدر بعد ذلك ،فلام ُح َّل العقابان كأين مل أجد له أ ًملا ،وصليت الظهر اً
قال احلسن :فبكيت ،فقال يل :ما يبكيك؟ قلت :بكيت مما نزل بك ،قال :أليس مل أكفر؟
تلفت».
ما أبايل لو ُ

[طبقات احلنابلة ]141-140/1



 قال إبراهيم احلريب« :ما شكوت إىل أمي وال إىل أختي وال إىل امرأيت وال إىل

محى قط وجدهتا ،الرجل هو الذي يدخل غمه عىل نفسه ،وال يغم عياله ،وكان يب
بنايت ّ

مخسا وأربعني سنة ،ما أخربت هبا أحدً ا قط ،ويل عرشون سنة أبرص بفرد عني ما
شقيقة ً
أخربت هبا أحدً ا قط ،وأفنيت من عمري ثالثني سنة برغيفني ،إن جاءتني هبام أمي أو

أختي أكلت ،وإال بقيت جائ ًعا عطشان إىل الليلة الثانية ،وأفنيت ثالثني سنة من عمري
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برغيف يف اليوم والليلة ،إن جاءتني به امرأيت أو إحدى بنايت أكلته ،وإال بقيت جائ ًعا
عطشان إىل الليلة األخرى».

[طبقات احلنابلة ]87/1



 وقال حممد بن حازم الباهيل:

ه�����ون ع��ل��ي��ك ف���ك���ل األم������ر ينقطع

وخ ِّ
�������ل ع���ن���ك ع����ن����ان اهل������م يندفع

ف�����ك ُّ
�����ل ه�����م ل�����ه م�����ن ب�����ع�����ده ف������� َر ٌج

وك ُّ
������ل أم�����ر إذا م����ا ض�����اق َّ
يتسع

إن ال����ب��ل�اء وإن ط�����ال ال����زم����ان به

ف���امل���وت ي��ق��ط��ع��ه أو س����وف ينقطع
[هبجة املجالس ]182/1



 قال أبو متام:

ق��د يُنعم اهلل بالبلوى وإن عظمت

وي��ب��ت��ل��ي اهلل ب��ع��ض ال���ق���وم بالنعم
[العقد الفريد ]162/3
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األخالق احلسنة
 قال عمر بن اخلطاب « :Iأفضل العفو عند القدرة ،وأفضل القصد عند

اجلدَ ة».

[هبجة املجالس ]370/1



 قال عمر بن اخلطاب « :Iثالث من الشقاء :أن جيد الرجل عىل أخيه فيام

يأيت ،أو يذكر من أخيه ما يعرف من نفسه ،أو يؤذي جليسه بام ال يعنيه».

[مكارم األخالق البن أيب الدنيا ص]100



عرض نفسه
 قال عمر بن اخلطاب « :Iمن كتم رسه كان اخليار بيده ،ومن ّ

للتهمة فال يلومن من أساء الظن به».

[الزهد أليب داود ص]98



 قال عمر بن اخلطاب  Iألحنف بن قيس« :يا أحنف ،من كثر ضحكه

قلت هيبته ،ومن أكثر من يشء عرف به ،ومن مزح استخف به».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]404/1



 قال عيل بن أيب طالب « :Iصفة املؤمن قوة يف دين ،وجرأة يف لني ،وإيامن

يف يقني ،وحرص يف فقه ،ونشاط يف هدى ،وبر يف استقامة ،وكيس يف رفق ،وعلم يف
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حلم ،ال يغلبه فرحة ،وال تفضحه بِطنة ،نفسه منه يف عناء والناس منه يف راحة ،ال يغتاب

وال يتكرب».

[اإلبانة الكربى البن بطة ]665/2



 قال عيل بن أيب طالب « :Iإن السفيه إذا أعرضت عنه اغتم ،فزده

إعراضا».
ً

[هبجة املجالس ]607/2



ني ،عارشوا الناس معارشة إن عشتم
 قال عيل بن أيب طالب « :Iأي َب ّ

حنُّوا إليكم وإن متم بكوا عليكم».

[مداراة الناس البن أيب الدنيا ص]46



 قال عيل بن أيب طالب « :Iإنام يعرف احللم ساعة الغضب».

[هبجة املجالس ]375/1



َ ق َال َع ّيل بن أيب َطالب « :Iالتوفيق خري قائد ،وحسن اخللق خري قرين،

ُ
أفضل من املشورة ،وال وحشة
ظهر
والعقل خري صاحب ،واألدب خري مرياث ،وال َ
أشدُّ من العجب».

[الثقات البن حبان ]175/8



 قال سعد بن أيب وقاص  Iالبنه« :اقتصد يف املزاح؛ فإن اإلفراط فيه

يذهب البهاء ،وجيرئ عليك السفهاء».

[املراح يف املزاح لريض الدين الدمشقي ص]39



 قال احلسن بن عيل « :Lلو أن اً
رجل شتمني يف أذين هذه ،واعتذر يف أذين

هذه لقبلت عذره».

[هبجة املجالس ]486/2
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 عن عائشة  Jأهنا كانت تقول« :إن خالل املكارم عرش ،تكون يف الرجل،

وال تكون يف ابنه ،وتكون يف العبد ،وال تكون يف سيده ،يقسمها اهلل تعاىل ملن أحب:
صدق احلديث ،وصدق البأس ،وإعطاء السائل ،واملكافأة بالصنيع ،وصلة الرحم،
وحفظ األمانة ،والتذمم للجار ،والتذمم للصاحب ،وقرى الضيف ،ورأسهن احلياء».

[مكارم األخالق للخرائطي ص]95



 قال عبد اهلل بن عباس « :Lقال يل أيب :إين أرى أمري املؤمنني  -يعني

عمر بن اخلطاب  -يدنيك دون أصحاب حممد  ،Hفاحفظ عني ثال ًثا :ال جيدن

رسا» .فقيل له« :يا ابن عباس كل
عليك كذ ًبا ،وال تغتابن عنده
اً
مسلم ،وال تفشني له ً
واحدة خري من ألف» ،فقال« :كل واحدة خري من عرشة آالف».

[هبجة املجالس ]343/1



 قال ابن عباس « :Lاملعروف أيمن زرع ،وأفضل كنز ،وال يتم إال بثالث
عجل فقد َهنِ َي ،وإذا ُص ّغر فقد عظم ،وإذا سرت
خصال :بتعجيله وتصغريه وسرته ،فإذا ّ

فقد متم».

[هبجة املجالس ]303/1



 قال ابن عباس « :Lاذكر أخاك إذا غاب عنك بام حتب أن يذكرك به،

وأعفه مما حتب أن ُيعفيك منه».

[الصمت البن أيب الدنيا ص ]95



 قال َحكيم بن ِحزام « :Iما أصبحت يو ًما وببابـي طالب حاجة إال

علمت أهنا من منن اهلل عيل ،وما أصبحت يو ًما وليس ببايب طالب حاجة إال علمت أهنا
من املصائب التي أسأل اهلل األجر عليها».

[الرتغيب والرتهيب لقوام السنة ]74/2
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 قال معاوية بن أيب سفيان

L

ل َعرابة بن أوس« :بم سدت قومك يا

َعرابة؟ قال :يا أمري املؤمنني ،كنت أحلم عن جاهلهم ،وأعطي سائلهم ،وأسعى يف

حوائجهم».

[احللم البن أيب الدنيا ص ]40



 قال معاوية  Iلعمرو بن األهتم« :أي الرجال أشجع؟ قال :من رد جهله

بحلمه ،قال :أي الرجال أسمى؟ قال :من بذل دنياه يف صالح دينه».

[احللم البن أيب الدنيا ص ]23



 قال سفيان بن عينية« :إن رسول اهلل  Hهو امليزان األكرب ،فعليه تعرض

األشياء ،عىل خلقه وسريته وهديه ،فام وافقها فهو احلق ،وما خالفها فهو الباطل».

[اجلامع ألخالق الراوي ص]79



ُ س ِئل األحنف عن املروءة فقال« :التفقه يف الدين ،وبر الوالدين ،والصرب عىل

النوائب».

[اآلداب الرشعية ]220/2



ُ س ِئل ابن شهاب الزهري عن املروءة فقال« :اجتناب الريب ،وإصالح املال،

أيضا« :الفصاحة من املروءة».
والقيام بحوائج األهل» .وقال الزهري ً

[اآلداب الرشعية ]220/2



«قيل لسفيان بن عيينة :قد استنبطت من القرآن َّ
كل يشء ،فأين املروءة فيه؟ فقال :يف

قوله تعاىل[ :ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ] ،ففيه املروءة ،وحسن اآلداب،
ومكارم األخالق ،فجمع يف قوله[ :ﭵ ﭶ] صلة القاطعني ،والعفو عن املذنبني،
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والرفق باملؤمنني ،وغري ذلك من أخالق املطيعني .ودخل يف قوله[ :ﭷ ﭸ]

صلة األرحام ،وتقوى اهلل يف احلالل واحلرام ،وغض األبصار ،واالستعداد لدار القرار.

ودخل يف قوله[ :ﭹ ﭺ ﭻ] احلض عىل التخلق باحللم ،واإلعراض عن

والتنزه عن منازعة السفهاء ،ومساواة اجلهلة واألغبياء ،وغري ذلك من
أهل الظلم،
ُّ
األخالق احلميدة ،واألفعال الرشيدة.

[عني األدب والسياسة ص]133-132



 قال زياد بن أبيه« :ارض من أخيك إذا ويل والية ب ُعرش وده قبلها».

[التمثيل واملحارضة للثعالبي ص ]32



 قال املاوردي« :إذا حسنت أخالق اإلنسان كثر مصا ُفوهّ ،
وقل معادوه،

الصعاب ،والنت له القلوب الغضاب».
فتسهلت عليه األمور ّ
ّ

[أدب الدنيا والدين ص]243



 قال ابن القيم :سمعت شيخ اإلسالم يقول« :الصرب اجلميل هو الذي ال

شكوى فيه وال معه ،والصفح اجلميل هو الذي ال عتاب معه ،واهلجر اجلميل هو الذي

ال أذى معه».

[مدارج السالكني  ،160/2بدائع الفوائد ]113/3



خوة :الصفح قبل االنتقاد ،وتقديم
 قال اخلليل بن أمحد« :أربع تعرف هبن األُ َّ

حسن الظن قبل التهمة ،وبذل الود قبل املسألة ،وخمرج العذر قبل العيب».


[جزء ابن عمشليق ص ]50

 قال سعيد بن العاص البنه« :يا بني ،ال متازح الرشيف فيحقد عليك ،وال

متازح الدينء فيجرتئ عليك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]404/1

146

 قال حممد بن املنكدر« :قالت يل أمي :يا بني ال متازح الصبيان فتهون عليهم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]404/1



 قال عبد اهلل بن املعتز« :املزاح يأكل اهليبة ،كام تأكل النار احلطب».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]404/1



 قال يوسف بن أسباط« :عالمة حسن اخللق عرش خصال :قلة اخلالف،

وحسن اإلنصاف ،وترك طلب العثرات ،وحتسني ما يبدو من السيئات ،والتامس املعذرة،
واحتامل األذى ،والرجوع باملالمة عىل النفس ،والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب

غريه ،وطالقة الوجه للصغري والكبري ،ولطف الكالم ملن دونه وملن فوقه».

[إحياء علوم الدين ]71/3



 قال حاتم األصم« :أربعة تذهب احلقد بني اإلخوان :املعاونة بالبدن ،واللطف

باللسان ،واملواساة باملال ،والدعاء يف الغيب».

[الصداقة والصديق أليب حيان التوحيدي ص ]285



 قال الفضيل بن عياض« :كان يقال :من أخالق األنبياء واألصفياء األخيار

خالئق ثالثة :احللم ،واألناة ،وحظ من قيام الليل».
الطاهرة قلوهبم
ُ

[حلية األولياء ]95/8



 قال حاتم األصم« :معي ثالث خصال أظهر هبا عىل خصمي ،قالوا :وما هي؟

أجتهل عليه».
قال :أفرح إذا أصاب خصمي ،وأحزن إذا أخطأ ،وأحفظ نفيس أن ال َّ

[حلية األولياء ]80/8
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 قال وهب بن منبه« :ثالث من كن فيه أصاب الرب :سخاوة النفس ،والصرب

عىل األذى ،وطيب الكالم».

[الصرب والثواب عليه البن أيب حاتم ص]38



 قال أبو بكر الطرطويش« :الصرب زمام سائر اخلصال ،وزعيم الغنم والظفر،

ومالك كل فضيلة ،وبه ينال كل خري ومكرمة».

[رساج امللوك ص]96



 قال األحنف« :من مل يصرب عىل كلمة سمع كلامت».

[عيون األخبار ]399/1



« كان األحنف إذا عجبوا من حلمه قال :إين ألجد ما جتدون ،ولكني صبور».

أيضا« :وجدت احللم أنرص يل من الرجال».
وقال ً

[هبجة املجالس ]618/2



 قال عمر بن عبد العزيز« :ما قرن يشء إىل يشء أفضل من حلم إىل علم ،ومن

عفو إىل قدرة».

[اآلداب الرشعية ]217/2



عزا
 كان عروة يتألف الناس ويقول« :رب كلمة ذل احتملتها أورثتني ًّ

اً
طويل».

[حلية األولياء ]177/2



خارجا من املسجد ،فلقيه ٌ
 وروي َّ
رجل فس َّبه،
«أن عيل بن احلسني كان يو ًما
ً

فثارت عليه العبيد واملوايل ،فقال عيل بن احلسني :اً
ثم أقبل عليه فقال
مهل عىل الرجلَّ .
له :ما ُسرت عنك ِمن ِ
ُ
أمرنا أكثرَ ،
الرجل ورجع إىل
ألك حاج ٌة نعينُك عليها؟ فاستحى
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نفس ِه ،قال :فألقى عليه ثوبا كان عليه ،وأمر له ِ
ِ
بألف دره ٍم .قال :فكان الرجل بعد ذلك
ً
ِ
أوالد الرسل».
يقول :أشهد أنَّك ِمن
[عني األدب والسياسة ص]191


 سب الشعبي رجل ،فقال له« :إن كنت كاذ ًبا يغفر اهلل لك ،وإن كنت صاد ًقا

يغفر اهلل يل».

[عني األدب والسياسة ص]191



ِ
 وشتم ٌ
ِ
للصلح
ودع
رجل عمر بن ذر .فقال له« :يا هذا ،ال تستغرق يف شتمناْ ،

نطيع اهلل فيه».
موض ًعا ،فإنا ال نكافئ من عىص اهلل فينا بأكثر من أن َ

[عني األدب والسياسة ص]191



خري من أن خيطئ يف
 قال سعيد بن املسيب« :لأَ ن خيطئ اإلمام يف العفو ٌ
العقوبة».
[هبجة املجالس ]370/1


خري من أن أندم عىل العقوبة».
 قال جعفر بن حممد« :ألن أندم عىل العفو ٌ

[هبجة املجالس ]370/1



أقدرهم عىل العقوبة ،وأنقص
 قال ابن عبد الرب :كان يقال« :أوىل الناس بالعفو ُ

الناس اً
عقل َمن ظلم َمن هو دونه».

[هبجة املجالس ]371/1



العفو».
«خري مناقب امللوك
 قال املهلب بن أيب صفرة:
ُ
ُ


[هبجة املجالس ]371/1
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« وكان أسامء بن خارجة الفزاري سيدَ أهل الكوفة .فقال له يو ًما عبد امللك بن

مروان :ما أشياء تبلغني عنك ،يا أسامء؟ فقال :حيدِّ ثك غريي عني يا أمري املؤمنني .فقال

فأحب أن أسم َعها منك يا أسامء .فقال :نعم ،يا أمري املؤمنني:
له عبد امللك :وعىل ذلك،
ُّ
ٍ
قط خمافة أن يرى أنيِّ تكبرَّ ُت عليه ،وال سألني ٌ
رجل ُّ
جليس ُّ
قط
مددت رجيل بني يدي
ما
ُ
رب مهي من الدنيا إال قضا َء حاجتِه ،وال أكل ٌ
رجل ُّ
قط عندي أكل ًة إال كان
حاج ًة فكان أك ُ
ٍ
له الفضل عيل أيام حيايت ،وال ظلمني ٌّ
العفو عنه.
بمظلمة إال رأيت عقوبتَه
رجل قط
َ
فقال عبد امللك :حس ُبك هبذا رش ًفا يا أسامء ،ثم أنشد عبد امللك يقول:
ف�ل�ا م���ط ْ
���رت ع��ل��ى األرض السماء

حصن
إذا م����ا م�����ات خ����ارج����ة ب����ن
ٍ
وال رج������ع ال������وف������و ُد ب���غ���ن���م عيش

وال مح��ل��ت ع��ل��ى ال��ط��ه��ر النساء

ل������ي������وم م�����ن�����ك خ���ي���ر م�������ن أن�������اس

ك������ث���ي��ر ح�������وهل�������م ن������ع������م وش��������اء

ف������ب������ورك يف ب���ن���ي���ك ويف بنيهم

إذا ذك��������روا وحن������ن ل����ك ال����ف����داء
[عني األدب والسياسة ص]117-116



 قال ابن تيمية« :ما انتقم أحد قط لنفسه إال أورثه ذلك ذُلاًّ جيده يف نفسه ،فإذا

عفا أعزه اهلل تعاىل ،وهذا مما أخرب به الصادق املصدوق  Hحيث يقول« :ما زاد

اهلل عبدًا بعفو إال ِع ًّزا» .فالعز احلاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز احلاصل له
باالنتقام ،فإن هذا عز يف الظاهر ،وهو يورث يف الباطن ذلاًّ  ،والعفو ذل يف الظاهر ،وهو

وظاهرا».
يورث العز باطنًا
ً

[جامع املسائل ]170/1



عيل ،ووقع
 قال اإلمام أمحد لتلميذه ُمهنَّأ ملا سأله فقال :رجل ظلمني وتعدى ّ
يف يشء عند السلطانُ ،أعني عليه عند السلطان؟ قال أمحد« :ال ،بل اشفع فيه إن قدرت».
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قال :رسقني يف املكيال وامليزان أدس إليه من يوقفه عىل الرسقة؟ قال أمحد« :إن وقع يف

يشء فقدرت أن تشفع له فاشفع له».

[اآلداب الرشعية ]203/2



 قال ابن حزم« :حد الكرم أن تعطي من نفسك احلق طائ ًعا ،وتتجاىف عن حقك

قادرا».
لغريك ً



[األخالق والسري ص ]33

مبرشا له بموت أكرب أعدائه ،وأشدهم
 قال ابن القيم« :جئت يو ًما البن تيمية ً

أذى له ،فنهرين وتنكر يل واسرتجع ،ثم قام من فوره إىل بيت أهله فعزاهم ،وقال« :إين

لكم مكانه ،وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل مساعدة إال وساعدتكم فيه».

[مدارج السالكني ]329/2



 قال صعصعة بن صوحان ،وقد سأله ابن عباس ما السؤدد فيكم؟ قال« :إطعام

الطعام ،ولني الكالم ،وبذل النوال ،وكف املرء نفسه عن السؤال ،والتودد للصغري
رش ًعا».
والكبري ،وأن يكون الناس عندك يف احلق َ

[املروءة البن املرزبان ص ،92هبجة املجالس]



ٍ
راحة ،والناس
«حسن اخللق هو من نفسه يف
 قال املاوردي :قال أحد البلغاءَ :
ٍ
سالمة ،وسيئ اخللق الناس منه يف بالء ،وهو من نفسه يف عناء».
منه يف


[أدب الدنيا والدين ص ]242

 قال األحنف بن قيس« :إن اهلل جعل أسعد عباده عنده ،وأرشدهم إليه،

وأحظاهم يوم القيامة أبذهلم للمعروف يدً ا ،وأكثرهم عىل اإلخوان اً
فضل ،وأحسنهم

شكرا».
عىل ذلك ً

[أمايل أيب عيل القايل ]241/1
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 قال سفيان بن عيينة« :ما استقىص كريم قط ،أمل تسمع إىل قول اهلل تعاىل:

[ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ]».

[هبجة املجالس ]628/2



 قال معاوية بن أيب سفيان « :Lال يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه

جهله ،وصربه شهوته ،وال يبلغ ذلك إال بقوة العلم».

[احللم البن أيب الدنيا ص ]27



 قال فيض بن إسحاق« :كنت عند الفضيل بن عياض ،إذ دخل ٌ
رجل فسأله
فقلت :ال ِ
َ
الشيخ .فقال يل الفضيل :اسكت ،يا فيض،
تؤذ
وألح يف السؤال عليه.
ُ
حاج ًةَّ ،
ِ
الناس إليكم نعم ٌة ِمن اهللِ عليكم ،فاحذروا ْ
علمت َّ
فتتحول
أن مت ُّلوا النعم
أن حوائج
أما
َ
َّ

نقم ،أال حتمد ر َّبك أن جعلك موض ًعا ت ُْس َئل ،ومل جيعلك موض ًعا تَسأل؟!».
اً

[عني األدب والسياسة ص]188



ً
أحب إ ّيل من أن أخلف
عطشا
 وقال املثنى بن حارثة الشيباين« :ألن أموت
ُّ

موعدً ا» ،قال ابن عبد الرب :قال بعض احلكامء« :وعد الكريم نقد ،ووعد اللئيم

تسويف».

[هبجة املجالس ]494/2



 قال ربيعة بن أيب عبد الرمحن« :للسفر مروءة وللحرض مروءة ،فاملروءة يف

السفر :بذل الزاد ،وقلة اخلالف عىل األصحاب ،وكثرة املزاح يف غري مساخط اهلل،
واملروءة يف احلرض :إدمان االختالف إىل املساجد ،وتالوة القرآن ،وكثرة اإلخوان يف

اهلل .»D

[هبجة املجالس ]645/2
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 قال الفضيل بن عياض« :الكامل املروءة من ّبر والديه ،ووصل رمحه ،وأكرم

وحسن لسانَه،
وحسن خلقه ،وأحرز دينه ،وأصلح ماله ،وأنفق من فضله،
إخوانه،
ّ
ّ

ولزم بيته».

[هبجة املجالس ]646/2



 قال ابن املبارك« :كاد األدب يكون ثلثي الدين».

[صفة الصفوة ]330/2



 قال ابن تيمية« :السعادة يف معاملة اخللق :أن تعاملهم هلل ،فرتجو اهلل فيهم

وال ترجوهم يف اهلل ،وختافه فيهم وال ختافهم يف اهلل ،وحتسن إليهم رجاء ثواب اهلل ال

ملكافأهتم ،وتكف عن ظلمهم خو ًفا من اهلل ال منهم».

[جمموع الفتاوى ]51/1



 قال ابن حبان« :من مل يعارش الناس عىل لزوم اإلغضاء عام يأتون من املكروه،

أقرب منه إىل صفائه ،وإىل أن
وترك التوقع ملا يأتون من املحبوب كان إىل تكدير عيشه
َ
أقرب منه أن ينال منهم الوداد وترك الشحناء».
يدفعه الوقت إىل العداوة والبغضاء
َ

[روضة العقالء ص]72



 قال احلسن البرصي« :ال تشرت مود َة ألف رجل بعداوة رجل واحد ،قال

عيل ابن املبارك ،فجاء إيل ،وهو عىل الرحل فسألني عن هذا احلديث
هارون الرازي :قدم ّ
فحدثته ،فقال :ما وضعت رحيل من مرو إال هلذا احلديث».


[الرحلة يف طلب احلديث للخطيب ص]156

« قيل للعتّايب :إنك تلقى الناس كلهم بالبرش ،قال :دفع ضغينة بأيرس مؤونة،

واكتساب إخوان بأيرس مبذول»!.

[اآلداب الرشعية ]470/3
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 قال عبد اهلل اليونيني« :كان عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة ال يناظر أحدً ا

إال وهو يتبسم ،حتى قال بعض الناس :هذا الشيخ يقتل خصمه بالتبسم».

[ذيل طبقات احلنابلة ]288/3



 قال أبو العالية السامي مؤدب ولد املأمون« :لقي رجل حييى بن أكثم  -وهو

عىل قضاء البرصة  -فقال له :أصلح اهلل القايض ،كم آكل؟ قال :فوق اجلوع ،ودون

الشبع ،قال :فكم أضحك؟ قال :حتى ُيسفر وجهك وال يعلو صوتك ،قال :فكم أبكي؟

قال :ال ّ
متل البكاء من خشية اهلل ،قال :فكم أخفي من عميل؟ قال :ما استطعت ،قال:
فكم أظهر منه؟ قال :ما يقتدي بك الرب اخليرِّ  ،ويؤمن عليك قول الناس».


[تاريخ بغداد ]203/14

 قال عبد اهلل بن املبارك« :كنت أمايش اخلليل بن أمحد فانقطع شسع نعيل،

أيضا نعليه ،فقلت :بأيب أنت يا أبا عبد الرمحن! مل
فخلعتها ،فطفقت أميش ،فخلع اخلليل ً

خلعتها؟ فقال :ألساعدك عىل احلفاء».

[خاص اخلاص للثعالبي ص]49



 قال اخلليفة املنترص باهلل« :لذة العفو أعذب من لذة التشفي ،وأقبح فِعال

املقتدر االنتقام».

[نزهة الفضالء ص ]904



 قال ابن األثري« :صلة الرحم :هي كناية عن اإلحسان إىل األقربني من ذوي

النسب واألصهار ،والعطف عليهم ،والرفق هبم ،والرعاية ألحواهلم ،وكذلك إن بعدوا

وأساءوا ،و َق ْط ُع الرح ِم ضد ذلك كله».



[النهاية يف غريب احلديث ]191/5
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ٌ
«ثالث املؤمن والكافر فيهن سواء :األمانة تؤدهيا إىل
 قال ميمون بن مهران:

من ائتمنك عليها من مسلم أو كافر ،وبر الوالدين ،قال تعاىل[ :ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ] ،والعهد تفي به ملن عاهدت من مسلم أو

كافر».

[حلية األولياء ]87/4



إن ال���ك���ري���م ال������ذي ت��ب��ق��ى م���و ّدت���ه

وَيحَ ُ
الس َّر إن صافى وإن َصرما
فظ ّ

اح ُبه
ليس الكريم ال���ذي إن َز َّل َص ِ

ب َّ
�����راره َعلما
َ���ث ال���ذي ك���ان م��ن أس ِ



[رشح كتاب األمثال ص]60

إذا ك��ن َ
��ت ص��� ّب���ا ًرا ل��دف��ع الشدائد

����ار وج����ف����وة صاحب
وس����ط����وة ج����ب ٍ
ون��ي��ل ه��واه��ا خ َ
����وف س���وء العواقب

����زت أش���ت َ
ف��ق��د ح َ
���ات امل���ك���ارم كلها

الفضل من ِّ
وأحرزت َ
َ
كل جانب
سبق
ِ

ودن َ
����ت مب��ن��ع ال��ن��ف��س ع��ن شهواتها

[عني األدب والسياسة ص]119
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بــر الوالدين
أبر
 قالت عائشة  « :Jكان رجالن من أصحاب رسول اهلل َّ H
من كان يف هذه األمة بأمهام :عثامن بن عفان ،وحارثة بن النعامن ،فأما عثامن ،فإنه قال:
ما قدرت أن أتأمل وجه أمي منذ أسلمت ،وأما حارثة ،فإنه كان يفيل رأس أمه ويطعمها
بيده ،ومل يستفهمها كالما قط تأمره به حتى يسأل من عندها بعد أن خيرج ،ماذا قالت

أمي».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص ،85والتبرصة ]191/1



 عن سعيد بن مرسوق عن رجل قال :أظنه ابن أبزى قال :جاءت امرأة إىل

عيل ح ًّقا؟ قالت :زوجك ،قالت :فمن
عائشة  ،Jفقالت هلا :من أعظم الناس َّ

أعظم الناس عليه ح ًّقا ،رجاء أن جتعل هلا عليه نحو ما جعلت له عليها فقالت :أمه».

[الزهد هلناد بن الرسي ]485/2



 كان أبو هريرة  Iإذا أراد أن خيرج من بيته وقف عىل باب أمه فقال:

السالم عليك يا أماه ورمحة اهلل وبركاته .فتقول :وعليك السالم ورمحة اهلل وبركاته.
كبريا .وإذا أراد أن
فيقول :رمحك اهلل كام ربيتيني
صغريا .فتقول :رمحك اهلل كام بررتني ً
ً

يدخل صنع مثل ذلك».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]84
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 عن أيب هريرة  Iقال « :من حق الوالد عىل ولده أن ال يميش أمامه ،وال

جيلس قبله ،وال يسميه باسمه ،وال يستسب له».

[الزهد هلناد بن الرسي ]478/2



 عن أيب غسان الضبي « :أنه خرج يميش بظهر احلرة ،وأبوه خلفه فلحقه أبو

هريرة  ،Iفقال :من هذا الذي يميش خلفك؟ قال :أيب ،قال :أخطأت احلق ومل

توافق السنة ،ال متش بني يدي أبيك ،ولكن امش عن يمينه أو خلفه ،وال تدع أحدً ا يقطع

شزرا،
عرقا نظر إليه أبوك ،فلعله قد اشتهاه ،وال تنظر إىل أبيك ً
بينك وبينه ،وال تأخذ ْ
وال تقعد حتى يقعد ،وال تنم حتى ينام».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]58



 عن أيب اهلداج التجيبي قال« :قلت لسعيد بن املسيب :كل ما ذكر اهلل  Dيف

القرآن من بر الوالدين قد عرفته ،إال قوله[ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] ،ما هذا القول
الكريم؟ فقال ابن املسيب :قول العبد املذنب للسيد الفظ».

[كتاب اجلامع لعبد اهلل بن وهب ص]172



هنارا قط إال
« ملا مات ابن عمر بن ذر قيل له :كيف كان بره؟ قال :ما مشى معي ً
ليل إال كان أمامي ،وال ِ
كان خلفي ،وال اً
رقي عىل سطح أنا حتته».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]89



 قال حممد بن حمرييز« :من مشى بني يدي أبيه فقد عقه إال أن يميش فيميط

األذى عن طريقه ،ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه إال أن يقول يا أبت».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]58
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 قال حممد بن املنكدر« :بت أغمز رجل أمي ،وبات عمر يصيل ،وما يرسين أن

ليلتي بليلته».

[الزهد ألمحد بن حنبل ص]72



« وكان حجر بن عدي بن األدبر يلتمس فراش أمه بيده فيتهم غلظ يده ،فينقلب

عليه عىل ظهره ،فإذا أمن أن يكون عليه يشء أضجعها».

[التبرصة البن اجلوزي ]191/1



 نادت عبد اهلل بن عون أمه فأجاهبا ،فعال صوته عىل صوهتا فأعتق رقبتني».

[التبرصة البن اجلوزي ]191/1



 قال ابن عون« :النظر إىل الوالدين عبادة».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]62



 عن عطاء بن أيب رباح « :أن اً
رجل أقسمت عليه أمه أن ال تصيل إال الفريضة،

وال تصوم إال شهر رمضان ،قال :يطيعها».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]71



« ملا ماتت أم إياس بن معاوية بكى ،فقيل :ما يبكيك؟ قال :كان يل بابان

مفتوحان إىل اجلنة ،وغلق أحدمها».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]72



 قال هشام بن حسان للحسن البرصي« :إين أتعلم القرآن ،وإن أمي تنتظرين

بالعشاء .فقال احلسن :تعش العشاء مع أمك ،تقر هبا عينها ،أحب إ َّيل من حجة حتجها

تطو ًعا».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]73
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« كان ابن احلنفية يغسل رأس أمه باخلطمي ،ويمشطها ،ويقبلها ،وخيضبها».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]85



 قال الزهري« :كان عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ال يأكل مع أمه ،وكان

أبر الناس هبا ،فقيل له يف ذلك ،فقال :أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إىل يشء من

الطعام ،وأنا ال أعلم به فآكله ،فأكون قد عققتها».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]86



 قالت حفصة بنت سريين« :كان حممد (أي ابن سريين) إذا دخل عىل أمه مل

يكلمها بلسانه كله ختشعا هلا».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]86



 قال ابن عون« :دخل رجل عىل حممد بن سريين وهو عند أمه ،فقال :ما شأن

حممد أيشتكي شي ًئا؟ فقالوا :ال ،ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]86



بارا بأبيه ،إن كان لريقى إىل
 قال مصعب بن عثامن« :كان الزبري بن هشام ًّ

السطح يف احلر فيؤتى باملاء البارد ،فإذا ذاقه فوجد برده مل يرشبه وأرسله إىل أبيه».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]87



بارا بأبيه ،وكان أبوه يقول :يا حممد،
« كان حممد بن عبد الرمحن بن أيب الزناد ًّ

فال جييبه حتى يثب ،فيقوم عىل رأسه فيلبيه ،فيأمره بحاجته ،فال يستثبته هيبة له حتى

يسأل من فهم ذلك عنه».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]88
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 قال عروة بن الزبري« :ما بر والده من شد الطرف إليه».

[الزهد هلناد بن الرسي ]478/2



 قال هشام بن حسان« :كانت حفصة بنت سريين ترحم عىل اهلذيل ،وتقول:

كان يعمد إىل القصب فيقرشه وجيففه يف الصيف ،فإذا كان الشتاء ،جاء حتى يقعد خلفي

وأنا أصيل ،فيوقد وقو ًدا رفي ًقا ينالني حره وال يؤذيني دخانه ،وكنت ألتفت من الصالة،
فأقول :يا بني الليل اذهب إىل أهلك ،فيقول :يا أماه .فأعلم ما يريد فأتركه ،فال يزال
كذلك حتى يميش من الليل ،فأقول :يا بني احلق بأهلك ،فيقول :دعيني فأعرف ما أريد،

فأدعه فربام كان ذلك حتى يصبح ،وكان يبعث إيل بحلبة الغداة ،فأقول :يا بني تعلم أين

هنارا ،فيقول :إن أطيب اللبن ما بات يف الرضع ،فال أحب أن أوثر غريك،
ال أرشب ً
فابعثي به إىل من أحببت ،وجاء ذات يوم قد أهل باحلج ،فقلت :أردت إىل هذا إين مل أكن
أمنعك ،قال :قد عرفت وقد حرضت نيتي».

[الرب والصلة البن اجلوزي ص]88
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الزهد والورع
 قالت عائشة « :Jملا ُحضرِ َ أبو بكر  Vدعاين فقال« :يا بنية ،إين كنت

عيل» .قالت :فبكيت ،ثم
أعطيتك متر خيرب ،ومل تكوين أخذتيها وأنا أحب أن تردهيا َّ

قلت :غفر اهلل لك يا أبت ،واهلل لو كان خيرب ذه ًبا مجي ًعا لرددهتا عليك .فقال :هي عىل
كتاب اهلل  ،Dيا بنية إين كنت أجتر قريش وأكثرهم اً
مال ،فلام شغلتني اإلمارة رأيت
أن أصيب من املال بقدر ما شغلني ،يا بنية هذه العباءة القطوانية وحالب وعبد فإذا مت
فأرسعي به إىل ابن اخلطاب ،يا بنية ثيايب هذه فكفنوين هبا .قالت :فبكيت ،وقلت :يا أبت

نحن من ذلك فقال :غفر اهلل لك وهل ذلك إال للمهل؟ قالت :فلام مات بعثت بذلك
إىل ابن اخلطاب فقال :يرحم اهلل أبا بكر ،لقد أحب أال يرتك لقائل اً
مقال.

[الزهد لإلمام أمحد ص]165



 قال عمر بن اخلطاب « :Iكنا ندَ ُع تسعة أعشار احلالل خمافة أن نقع يف

احلرام».

[مصنف عبد الرزاق ]152/8



 كتب عمر بن اخلطاب  Iإىل أيب موسى األشعري « :Iإنك لن تنال

عمل اآلخرة بيشء أفضل من الزهد يف الدنيا».



[الزهد لوكيع ]220/1
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 قال عيل بن أيب طالب « :Iإنام أخشى عليكم اثنني :طول األمل ،واتباع

اهلوى؛ فإن طول األمل ينيس اآلخرة ،وإن اتباع اهلوى يصد عن احلق».


[الزهد البن املبارك ص]86

 قال عيل بن أيب طالب « :Iأكثر مصارع العقول حتت ُبروق املطامع».

[اإلعجاز واإلجياز للثعالبي ص]39



 عن إبراهيم بن املسور قال« :سئل عيل بن أيب طالب  Iعن الدنيا فقال:

أطيل أم أقرص؟ فقال :أقرص يا أمري املؤمنني ،قال :حالهلا حساب ،وحرامها عذاب،
فدعوا احلالل لطول احلساب ،ودعوا احلرام لطول العذاب».

[املجالسة ]352/3



 قال عبدالرمحن بن عوف ُ « :Iقتل مصعب بن عمري وهو خري مني :كُفن

يف ُبردة ،إن ُغ ِّطي رأسه بدت رجاله ،وإن غطي رجاله بدا رأسه ،ثم ُبسط لنا من الدنيا
ما ُبسط ،وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا».

[صحيح البخاري ]121/5



 عن ابن مسعود  Iقال« :إن اهلل جعل الدنيا كلها اً
قليل ،وما بقي منها قليل

من قليل ،ومثل ما بقي منها مثل الثغب رشب صفوه وبقي كدره»[ .الزهد أليب داود ص.]139
والثغب أكثر ما بقي من املاء يف بطن الوادي ،وقيل :هو بقية املاء العذب يف األرض.

[تاج العروس ]94/2



 عن عبد اهلل بن عمرو  Lقال« :من تكن نيته الدنيا جيعل اهلل فقره بني

عينيه ،وينرش عليه حاجته من الدنيا ،ويفارقها عىل أرغب ما كان فيها ،ومن تكن اآلخرة
نِ َّيته جيعل اهلل غناه يف نفسه ،ويكفيه حاجته من الدنيا ،ويفارقها أزهد ما كان فيها».

[الزهد أليب داود ص]258
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 عن عائشة  Jأن أبا بكر  Iحني حرضته الوفاة قال لعائشة« :إين ال

أعلم يف آل أيب بكر من هذا املال شي ًئا إال هذه اللقمة ،وهذا الغالم الصيقل كان يعمل

سيوف املسلمني وخيدمنا ،فإذا مت فادفعيه إىل عمر  ،»Iفلام بعثت به إىل عمر قال:
«يرحم اهلل أبا بكر لقد أتعب من بعده»[ .الزهد لإلمام أمحد ص .]164والصيقل كحيدرَ :ش َّحاذ
السيوف وجلاَّ ؤها.

[تاج العروس ]317/29



مها ،وكان قد
دينارا وال در ً
 عن عائشة  Jقالت« :مات أبو بكر فام ترك ً

أخذ قبل ذلك ماله فألقاه يف بيت املال».

[الزهد لإلمام أمحد ص]166



إزارا فيه أربع
 عن أنس بن مالك  Iقال« :رأيت عىل عمر بن اخلطاب ً

عرشة رقعة بعضها من أدم».

[الزهد أليب داود ص]74



 قال أنس بن مالك « :Iرأيت عمر بن اخلطاب وهو يومئذ أمري املؤمنني،

وقد رقع بني كتفيه أراه أربع رقاع بعضها فوق بعض».

[الزهد أليب داود ص]75



 قال طارق بن شهاب :ملا قدم عمر بن اخلطاب الشام عرضت له خماضة ،فنزل

عمر عن بعريه ونزع خفيه ،أو قال :موقيه ثم أخذ بخطام راحلته وخاض املخاضة ،فقال
له أبو عبيدة بن اجلراح :لقد فعلت يا أمري املؤمنني فعال عظيام عند أهل األرض ،نزعت

خفيك ،وقدمت راحلتك ،وخضت املخاضة ،قال :فصك عمر بيده يف صدر أيب عبيدة،
فقال« :أوه لو غريك يقوهلا يا أبا عبيدة ،أنتم كنتم أقل الناس فأعزكم اهلل باإلسالم ،فمهام

تطلبوا العزة بغريه يذلكم اهلل تعاىل».

[املستدرك عىل الصحيحني للحاكم ]88/3
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 عن قيس بن أيب حازم قال« :كان أليب بكر غالم ،فكان إذا جاء بِغ َّلته مل يأكل

من غلته حتى يسأله ،فإن كان شي ًئا مما حيب أكل ،وإن كان شي ًئا يكره مل يأكل .قال :فنيس

ليلة فأكل ومل يسأله ،ثم سأله فأخربه أنه من يشء يكرهه ،فأدخل يده فتقيأ حتى مل يرتك
شي ًئا».

[الزهد لإلمام أمحد ص]164



 قال عبد اهلل بن عامر بن ربيعة« :حججت مع عمر بن اخلطاب ،فام رأيته رضب

فسطا ًطا حتى رجع ،قلت :كيف كان يصنع؟ قال :كان يستظل بالنطع والكساء».

[الزهد أليب داود ص]83



 عن طارق بن شهاب قال« :ملا قدم عمر بن اخلطاب  Iالشام لقيه اجلنود

وعليه إزار وخ َّفان وعاممة ،وهو آخذ برأس راحلته خيوض املاء ،وقد خلع خ َّفيه وجعلهام
حتت إبطيه ،فقالوا له :يا أمري املؤمنني ،اآلن يلقاك اجلنود وبطارقة الشام وأنت عىل هذه

احلالة؟ قال عمر  :Iإنا قوم أعزنا اهلل باإلسالم ،فلن نلتمس العز بغريه».

[املجالسة ]350/3

 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iمن أراد الدنيا أرض باآلخرة ،ومن أراد

اآلخرة أرض بالدنيا».

[الزهد لوكيع ص]301



األرت « :Iأما إنني ليس يب جزع ،ولكنكم ذكرمتوين
 قال خباب بن
ّ

أقوا ًما ،وسميتموهم يل إخوانًا ،وإن أولئك قوم مضوا بأجورهم كام هي ،وأخاف أن
يكون ثواب ما تذكرون من تلك األعامل ما أوتينا من بعدهم».


[الزهد أليب داود ص]237
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 قال معاذ بن جبل « :Iإنه ال غنى عن حظك من الدنيا ،وأنت إىل حظك

من اآلخرة أفقر ،فإذا عرض لك أمران أحدمها هلل ،واآلخر للدنيا فخذ الذي هلل يأيت عىل
حاجتك من الدنيا ،فينتظمها انتظام الدمية ،ثم يزول معك حيث ما ُزلت».

[الزهد أليب داود ص]178



 قال رجل لسفيان الثوري« :أوصني ،قال :اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها،

ولآلخرة بقدر بقائك فيها والسالم».

[حلية األولياء ]56/7



 قال األزهري يف حديث ابن عمر ( :Lاحرث لدنياك كأنك تعيش أبدً ا

واحرث آلخرتك كأنك متوت غدً ا)« :معناه تقديم أمر اآلخرة وأعامهلا حذار الفوت

باملوت عىل عمل الدنيا ،وتأخري أمر الدنيا كراهية االشتغال هبا عن عمل اآلخرة».

[هتذيب اللغة ]276/4



 قال سفيان« :الزهد يف الدنيا قرص األمل ،ليس بأكل الغليظ ،وال لبس

العباية».



[الزهد لوكيع ]222/1

ورستْه نزع خوف اآلخرة من قلبه».
 وقال سفيان الثوري« :من أحب الدنيا َّ

[هبجة املجالس ]281/3



 سئل ابن شهاب عن الزهد يف الدنيا ،فقال« :الزهد أال يغلب احلرام صربك،

وال احلالل شكرك».

[هبجة املجالس ]302/3
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 قال حممد بن احلنفية« :إن اهلل  Dجعل اجلنة ثمنًا ألنفسكم فال تبيعوها

أيضا« :من كرمت نفسه عليه مل يكن للدنيا عنده قدر».
بغريها» ،وقال ً

[جامع العلوم واحلكم ]18/2



 قال ابن رجب :وقيل« :من أعظم الناس قدرا قال من مل ير الدنيا كلها لنفسه

خطرا».
ً



[جامع العلوم واحلكم ]18/2

 قال فضيل بن عياض« :إنام الفقر والغنى بعد العرض عىل اهلل».

[اآلداب الرشعية ]310/3



 قال سفيان الثوري« :الزهد زهدان ،فزهد فرض ،وزهد فضل؛ فالزهد يف

احلرام فرض ،والزهد يف احلالل فضل ،والورع ورعان ،فالورع عن املعايص فرض،

والورع عن الشبهات حذر وفضل».

[شعب اإليامن ]202/9

كثريا من احلالل خمافة
 قال احلسن« :ما زالت التقوى باملتقني حتى تركوا ً

احلرام».

[جامع العلوم واحلكم ص]401



 عن عبد اهلل بن مسلمة القعنبي قال« :دخلت عىل مالك فوجدته باك ًيا ،فس َّلمت

فقلت له :يا أبا عبد اهلل ،ما الذي يبكيك؟ قال يل:
عيل ثم سكت عني يبكي،
ُ
عليه فر َّد َّ

تكلمت هبا يف هذا األمر
يا ابن قعنب ،إنا هلل عىل ما فرط مني ،ليتني ُجلدت بكل كلمة
ُ
بسو ٍ
ط ،ومل يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي وهذه املسائل ،وقد كان يل سعة فيام
َ ْ
سبقت إليه».
[هبجة املجالس ]1072/2
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 قال سفيان بن عيينة« :ال يصيب عبد حقيقة اإليامن حتى جيعل بينه وبني احلرام

حاجزا من احلالل ،وحتى يدع اإلثم وما تشابه منه».
ً

[الورع لإلمام أمحد ص]59



ني ،خري الغنى القناعة ،ورش الفقر اخلضوع».
 قال أوس بن حارثة البنه« :يا ُب ّ

[هبجة املجالس ]301/1



 قال سفيان الثوري« :يا معرش القراء ارفعوا رؤوسكم ال تزيدوا التخشع عىل

ما يف القلب ،فقد وضح الطريق ،فاتقوا اهلل وأمجلوا يف الطلب ،وال تكونوا اً
عيال عىل

املسلمني».

[احللية ]382 /6



 قال سعيد بن املسيب« :من استغنى باهلل افتقر الناس إليه».

[هبجة املجالس ]301/1



 قال أبو حازم« :وجدت الدنيا شيئني :شي ًئا يل وشي ًئا لغريي ،فام كان يل منها مل

ينله غريي ،ولو رامه بحيلة السموات واألرض ،ففيم العناء والغم والتعب؟».

[هبجة املجالس ]292/3



 قال البوشنجي« :حرض يو ًما عند أمحد مجاع ٌة من أصحاب احلديث من إخوانه،

فاشرتى هلم بام كان عنده من النفقة وأطعمهم ،وصرب عىل مقدار ربع سويق ثامنية عرش
يو ًما بعسكر املتوكل ،مكتف ًيا بذلك حتى أتته النفقة من بغداد ،ال يذوق من مائدة املتوكل
شي ًئا».

[طبقات احلنابلة ]265/1
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 قال إبراهيم احلريب« :أمجع عقالء األمة أنه من مل ِ
جير مع القدر مل هينأ بعيشه».

[معجم األدباء ]42/1



 قال أبو حفص عمرو بن عيل الفالس« :كتبت إىل صديق يل أشاوره يف يشء

من أمر الدنيا ،فكتب إ َّيل رقعة فيها سطران ،أحدمها :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،واآلخر:
اطلب الدنيا عىل قدر مكثك فيها ،واطلب اآلخرة عىل قدر حاجتك إليها».

[هبجة املجالس ]288/3



 قال اإلمام الشافعي« :مجيع ما يف الدنيا من متاعها يقع عليه لفظ «قليل» .قال

اهلل [ :Fﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ] وقليل ما فيها يقع

عليه عظيم الثواب والعقاب ،قال تعاىل[ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ]».



[األم ]242/3

 قال ابن اجلوزي« :ال عيش يف الدنيا إال للقنوع باليسري؛ فإنه كلام زاد احلرص

اهلم وتشتت القلب واستُعبد العبد ،وأما ال َقنوع فال حيتاج إىل
عىل فضول العيش زاد ُّ

خمالطة من فوقه ،وال يبايل بمن هو مثله؛ إذ عنده ما عنده».

[صيد اخلاطر ص]494



 قال عون بن عبد اهللَّ :
«إن من كان قبلكم كانوا جيعلون للدنيا ما فضل عن

آخرهتم ،وإنكم اليوم جتعلون آلخرتكم ما فضل عن دنياكم».

[حلية األولياء ]242/4



 قال احلسن البرصي« :إياكم وما شغل من الدنيا؛ فإن الدنيا كثرية األشغال ،ال

ٍ
شغل إال أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عرشة أبواب».
يفتح رجل عىل نفسه باب

[الزهد البن املبارك ص ]189
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 قال احلسن البرصي« :املؤمن يف الدنيا كالغريب؛ ال جيزع من ذهلا ،وال ينافس

يف عزها ،له شأن وللناس شأن».



[مصنف ابن أيب شيبة ]189/7

 قال احلسن البرصي« :لكل أمة صنم يعبدونه ،وصنم هذه األمة الدينار

والدرهم».

[اآلداب الرشعية ]297/3



 قال أبو سليامن الداراين« :من وثق باهلل يف رزقه زاد يف حسن خلقه ،وأعقبه

احللم ،وسخت نفسه ،وقلت وساوسه يف صالته».

[حلية األولياء ]257/9



 قال عبد الرمحن بن مهدي« :كنت أنا وأخي رشيكني ،فأصبنا اً
كثريا،
مال ً

فدخل قلبي من ذلك املال يشء ،فرتكته هلل وخرجت .فام خرجت من الدنيا حتى رد اهلل

زوج أخي ثالث بنات من أوالدي ،وزوجت ابنتي من ابنه ،ومات أخي
ذلك املال إ َّيلَّ :
فورثه أيب ،ومات أيب فورثته أنا ،فرجع ذلك املال كله إ ّيل».

[صفة الصفوة ]228/2



 قال برش بن احلارث احلايفَّ :
«إن يف هذه الدار نمل ًة جتمع احلب يف الصيف،

فتأكله يف الشتاء ،فلام كان يوم أخذت حبة يف فمها ،فجاء عصفور ،فأخذها واحلبة ،فال

ما مجعت أكلت ،وال ما أملت نالت».

[تاريخ بغداد ]321/3



 قال حييى بن معاذ« :مصيبتان مل يسمع األولون واآلخرون بمثلهام تصيبان

العبد يف ماله عند موته ،قيل :وما مها؟ قال :يؤخذ منه ُك ُّله ،ويسأل عنه ُك ِّله».

[إحياء علوم الدين ]234/3
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 قال حامد الل َّفاف« :من أكثر ذكر املوت ُأكرم بثالثة :تعجيل التوبة وقناعة

القلب ونشاط العبادة».

[تنبيه الغافلني أليب الليث السمرقندي ص]41



 قال الفضيل بن عياض« :مخس من عالمات الشقاء :القسوة يف القلب ،ومجود

العني ،وقلة احلياء ،والرغبة يف الدنيا ،وطول األمل».

[ذم الدنيا ص  ،76شعب اإليامن ]182/10



 قال عمر بن عبد العزيز« :إن األمان غدً ا ملن حذر اهلل وخافه ،وباع اً
قليل بكثري،

ونافدً ا بباق».

[حلية األولياء ]286/5

هم اآلخرة من قلبك،
 قال مالك بن دينار« :بقدر ما حتزن للدنيا كذلك خيرج ُّ

هم الدنيا من قلبك».
وبقدر ما حتزن لآلخرة كذلك خيرج ُّ

[الزهد لإلمام أمحد ص]447 - 446



 قال سفيان الثوري« :ما رأيت الزهد يف يشء َّ
أقل منه يف الرياسة».

[العزلة واالنفراد البن أيب الدنيا ص]68



 قال إبراهيم بن أدهم« :ما صدق اهلل عبد أحب الشهرة».

[طبقات احلنابلة ]111/1



زهده يف الدنيا وفقهه يف
خريا َّ
 قال حممد بن كعب القرظي« :إذا أراد اهلل بعبد ً
ِ
يت خري الدنيا واآلخرة».
[الزهد لوكيع ]218/1
الدين وبرصه عيوبه ،ومن أوتيه َّن أو َ


 قال عروة« :إن أبا بكر أسلم وله أربعون ألف درهم ،فأخربتني عائشة قالت:
مها رضب اهلل ِسكَّته».
[الزهد أليب داود ص]58
دينارا وال در ً
تويف أبو بكر ومل يرتك ً
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 قال أبو عبد اهلل السمسار« :كانت ألم عبد اهلل بن أمحد دار معنا يف الدرب،

مها بحق مرياثه ،فاحتاجت إىل نفقة لتصلحها ،فأصلحها ابنه عبد اهلل،
يأخذ منها أمحد در ً
عيل».
فرتك أبو عبد اهلل أمحد الدرهم الذي كان يأخذه وقال :قد أفسده ّ

قلت (القائل ابن أيب يعىل) :إنام تورع من أخذ حقه من األجرة ،خشية أن يكون ابنه

أنفق عىل الدار مما يصل إليه من مال اخلالفة.

[طبقات احلنابلة ]10/1



 قال عبيد اهلل بن حييى« :سمعت أمحد يقول :أنزه نفيس عن مال السلطان وليس

بحرام».

[طبقات احلنابلة ]204/1



 وقال أبو عثامن الرازي« :جاء رجل من أصحاب املعتضد إىل إبراهيم احلريب

بعرشة آالف درهم من عند املعتضد ،يسأله عن أمري املؤمنني أن يفرق ذلك فرده،
فانرصف الرسول ،ثم عاد فقال :إن أمري املؤمنني يسألك أن تفرقه يف جريانك ،فقال:
عافاك اهلل ،هذا مال مل نشغل أنفسنا بجمعه ،فال نشغلها بتفرقته ،قل ألمري املؤمنني :إن

تركتنا وإال حتولنا من جوارك».

[طبقات احلنابلة ]88/1



 ذكر عبد الرزاق أمحدَ بن حنبل ،فدمعت عيناه  -فقال« :بلغني أن نفقته ِنفدت،

فأخذت بيده ،فأقمته خلف هذا الباب  -وأشار إىل بابه  -وما معي ومعه أحد ،فقلت:

إنه ال جيتمع عندنا دنانري ،وإذا بعنا الغلة شغلناها يف يشء ،وقد وجدت عند النساء عرشة
دنانري فخذها ،فأرجو أن ال تنفقها حتى يتهيأ عندنا يشء ،قال :فقال يل :يا أبا بكر ،لو

قبلت شي ًئا من الناس قبلت منك».

[طبقات احلنابلة ]209/1
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 قال خالد بن شوذب :رأيت فرقدا السنجي وعليه جبة صوف فأخذ احلسن

بجبته ثم قال :يا ابن فرقد مرتني أو ثالثة« :إن التقوى ليس يف هذا الكساء إنام التقوى ما

وقر يف القلب وصدقه العمل والفعل».

[الزهد ألمحد بن حنبل ص]217



 قال مالك بن دينار« :مذ عرفت الناس مل أفرح بمدحهم ،ومل أكره ذمهم؛ ألن

حامدهم مفرط ،وذامهم مفرط».

[العزلة للخطايب ص]61



أجرا إال مرة واحدة ،فإين وقفت
 وقال إبراهيم احلريب« :ما أخذت عىل علم قط ً

فلسا ،فسألني عن مسألة فأجبته ،فقال للغالم :أعطه
عىل باب بقال ،فوزنت له قريا ًطا إال ً
فلسا».
بقرياط وال تنقصه شي ًئا فزادين ً

[طبقات احلنابلة ]89/1



 قال وهب بن منبه« :مكتوب يف حكمة آل داود :العافية امللك اخلفي».

[الشكر البن أيب الدنيا ص]43



 قال الشاعر:

إذا أب��ق��ت ال��دن��ي��ا ع��ل��ى امل����رء دينه

ف��م��ه��م��ا زوت ع��ن��ه ف��ل��ي��س بضائر

ف��م��ا ت��ع��دل ال��دن��ي��ا ج��ن��اح بعوضة

ل�����دى اهلل أو م����ق����دار زغ���ب���ة طائر

ف���م���ا رض�����ي ال���دن���ي���ا ث����وابً����ا ملؤمن

وال رض�����ي ال���دن���ي���ا ع���ق���ابً���ا لكافر
[هبجة املجالس ]282/3



173

 قال ابن عبد ربه:

أال إمن������ا ال����دن����ي����ا غ�����ض�����ارة أيكة

إذا اخ��ض�� ّر منها جانب ج ّ
��ف جانب

ه���ي ال������دار م���ا اآلم������ال إلاّ فجائع

ع��ل��ي��ه��ا وال ا ّل�����ل����� ّذات إال مصائب

ف��ك��م س��خ��ن��ت ب���األم���س ع�ي�ن قريرة

وق���� ّرت ع��ي��ون دم��ع��ه��ا ال��ي��وم ساكب

ف�ل�ا ت��ك��ت��ح��ل ع��ي��ن��اك ف��ي��ه��ا بعربة

ع���ل���ى ذاه�������ب م���ن���ه���ا ف����إن����ك ذاه����ب
[العقد الفريد ]123 /3
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مصاحبة األخيار
 قال عمر بن اخلطاب « :Iلوال أن أسري يف سبيل اهلل ،أو أضع جبيني هلل

يف الرتاب أو أجالس قو ًما يلتقطون طيب القول كام يلتقط طيب الثمر ألحببت أن أكون

حلقت باهلل».



[سنن سعيد بن منصور ]359/2

 قال عمر بن اخلطاب « :Iالطمع فقر واليأس غنى ،والعزلة راحة من

جليس السوء ،وقرين الصدق خري من الوحدة».

[اآلداب الرشعية ]471/3



 قال معاذ بن جبل « :Iإذا أحببت ً
أخا يف اهلل فال متاره وال تشاره ،وال

تسل عنه أحدً ا ،فلربام أخربك بام ليس فيه ،فحال بينك وبينه».

[هبجة املجالس ]655/2



 قال ابن مسعود « :Iال عليك أن تصحب إال من أعانك عىل ذكر اهلل».


[الزهد أليب داود ص]143

 عن جماهد ،قال :صاحبت ابن عمر من مكة إىل املدينة ،فام سمعته حيدث عن

رسول اهلل  Hإال هذا احلديث« :إن مثل املؤمن كمثل النخلة ،إن صاحبته

نفعك ،وإن شاورته نفعك ،وإن جالسته نفعك ،وكل شأنه منافع ،وكذلك النخلة كل

شأنها منافع».

[شعب اإليامن ]354/11
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عيل ثالث خصال :إذا دنا رحبت به ،وإذا
 قال سعيد بن العاص« :جللييس َّ

جلس وسعت له ،وإذا حدث أقبلت عليه».

[هبجة املجالس ]43/1



 عن أم الدرداء قالت« :كان أليب الدرداء ستون وثالث مائة خليل يف اهلل ،يدعو

هلم يف الصالة ،فقلت له يف ذلك ،فقال :إنه ليس رجل يدعو ألخيه يف الغيب إال وكَّل اهلل

به ملكني يقوالن «ولك بمثل» ،أفال أرغب أن تدعو يل املالئكة؟».

[سري أعالم النبالء ]351/2



 عن عروة بن الزبري ،قال :قالت لنا أسامء بنت أيب بكر« :يا بني وبني بني ،إن

هذا النكاح رق ،فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته».

[سنن سعيد بن منصور (ت227هـ) ]191/1



 قال احلسن البرصي« :مل يبق من العيش إال ثالث :أخ لك تصيب من عرشته
قومك ،وكفاف من عيش ليس ألحد عليك فيه تبعة،
خريا ،فإن ِزغت عن الطريق َّ
ً
وصالة يف جمَ ٍع تُكفى سهوها ،وتستوجب أجرها».
[تاريخ بغداد ]99/6


 قال سفيان الثوري« :ليس يشء أبلغ يف فساد رجل وصالحه من صاحب».

[اإلبانة ]478/2



 قال جماهد« :نظر ابن عباس إىل رجل فقال :إن ذاك ليحبني ،قيل له :يا ابن

عباس ،وما يدريك؟ قال :ألين أحبه ،إن األرواح جنود جمندة ،فام تعارف منها ائتلف،

وما تناكر منها اختلف».

[اإلبانة ]479/2
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عوضا من ذي
 قال القاسم بن حممد« :قد جعل اهلل يف الصديق البار املقبل ً

الرحم ّ
العاق املدبر».

[تاريخ دمشق  ،186/49هتذيب الكامل ]434/23



 قال قتادة« :إنا واهلل ما رأينا الرجل يصاحب من الناس إال مثله وشكله،

فصاحبوا الصاحلني من عباد اهلل ،لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم».

[اإلبانة ]480-479/2



 قال مالك بن دينار« :الناس أجناس كأجناس الطري :احلامم مع احلامم ،والغراب

مع الغراب ،والبط مع البط ،والصعو((( مع الصعو ،وكل إنسان مع شكله».

[اإلبانة ]480/2



 أخذ عمر بن عبد العزيز قو ًما عىل رشاب ،ومعهم رجل صائم فرضبه معهم،

فقيل له :إن هذا صائم ،فقال[ :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ].



[اإلبانة ]481/2

 قال عبد اهلل بن شوذب« :إن من نعم اهلل عىل الفتى إذا تنسك أن يواخي

صاحب سنة حيمله عليها».



[اإلبانة ]205/1

 قال عمرو بن قيس املالئي« :إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة

واجلامعة فارجه ،فإذا رأيته مع أهل البدع فايأس منه ،فإن الشاب عىل أول نشوئه».

[اإلبانة ]492/2



( )1الصعوة :طائر ،واجلمع :صعو وصعاء .املختار ()363؛ وقال يف النهاية :هو طائر أصغر من العصفور
(.)34/3
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مرضا ،فلم أجد شي ًئا أوثق يف نفيس من قوم
 قال مسلم بن يسار« :مرضت ً

كنت أحبهم ال أحبهم إال هلل .»D

[الزهد لإلمام أمحد ص]354



 قال مسلم بن يسار« :ما من يشء من عميل إال وأنا أخاف أن يكون قد دخله

يشء أفسده ،إال احلب يف اهلل .»D



[الزهد لإلمام أمحد ص]356

 كتب عمر بن عبد العزيز إىل حممد بن كعب ال ُق َرظي [ َأ َّما بعد :فإذا أتاك كتايب
ٍ
ٍ
كيس ٍ
ٍ
ٍ
وجبن،
وجرأة
ومحق،
أخالق شتى،
مطبوع عىل
فعظني] .فكتب إليه ،إِ َّن ابن آدم
ٌ
ببعض ،وإذا صحبت فاصحب من كان ذا ٍ
ٍ
ٍ
نية يف اخلري
وجهل؛ فداو بعض ما فيك
وحل ٍم
يعنك عىل نفسك ،ويكفك مؤونة الناس ،وال تصحب من األصحاب من خطره عندك

انقطعت أسباب َم َو َّدتك من قلبه .وإذا غرست
عىل قدر حاجته إليك ،فإذا انقطعت
ْ
غرسا من املعروف ،فال تُضق ذرعك أن ت َُر َّبه.

[الفوائد واألخبار البن دريد ص]23



 قال احلسن البرصي عن املؤمن« :هو مرآة ،إن رأى منه ما ال يعجبه سدَّ ده

ووجهه ،وحاطه يف الرس والعالنية».
وقومه َّ
َّ

[زهد ابن املبارك ص]232



 قال اإلمام الشافعي« :ال تقرص يف حق أخيك اعتام ًدا عىل مودته».


[املجموع رشح املهذب ]13/1

 قال اإلمام الشافعي« :من صدق يف أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر

زلله».



[املجموع رشح املهذب ]13/1
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 قال حممد بن سريين« :كانوا يقولون :ال تكرم صديقك بام يشق عليه».

[األدب املفرد ]178/1



 قال عمر بن عبد العزيز« :من وصل أخاه بنصيحة له يف دينه ،ونظر له يف

صالح دنياه فقد أحسن صلته ،وأدى واجب حقه».

[تاريخ الطربي ]572/6



 قال اإلمام الشافعي« :ما نصحت أحدً ا فقبل مني إال هبته ،واعتقدت مودته،

وال رد أحدٌ عيل النصح إال سقط من عيني ورفضته».

[حلية األولياء ]117/9



 قال اإلمام الشافعي« :ليس بأخيك من احتجت إىل مداراته».


[املجموع رشح املهذب ]13/1

 عن حممد بن واسع قال« :ما بقي يف الدنيا يشء ألذ به إال الصالة مجاعة ولقي

اإلخوان».

[الزهد لإلمام أمحد ص]440



 كان مورق العجيل يتجر فيصيب املال ،فال يأيت عليه مجعة وعنده منه يشء،

كان يلقى األخ فيعطيه أربعامئة ،مخسامئة ،ثالثامئة ،فيقول :ضعها لنا عندك حتى نحتاج
إليها ،ثم يلقاه بعد ،فيقول :شأنك هبا ،ويقول اآلخر :ال حاجة يل فيها ،فيقول :أما واهلل،

ما نحن بآخذهيا أبدً ا فشأنك هبا».

[الزهد لإلمام أمحد ص]440



 قال احلسن« :لقد أدركت أقوا ًما إن كان الرجل ليخلف أخاه يف أهله أربعني

عا ًما».

[الزهد لوكيع ]307/1
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 قال احلسن البرصي« :إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأوالدنا ،ألن أهلنا

يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا باآلخرة».

[إحياء علوم الدين ]176/2



 قال عيل بن احلسني بن عيل« :إنام جيلس الرجل إىل من ينفعه يف دينه».

[هتذيب التهذيب ]396/3



 قال سفيان الثوري« :إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فأغضبه ،فإن

أنصفك يف غضبه وإال فاجتنبه».

[هبجة املجالس ]651/2



 قال ابن حزم« :استبقاك من عاتبك وزهد فِيك من استهان بسيئاتك».

[األخالق والسري يف مداواة النفوس ص]40

 قال أكثم بن صيفي« :من تشدد ّفرق ،ومن تراخى تألف ،والرسور يف التغافل».

[هبجة املجالس ]664/2



« مر بخالد بن صفوان صديقان عرج أحدمها وطواه اآلخر ،فقيل له يف ذلك،

فقال :عرج الواحد لفضيلته ،وطوانا اآلخر لثقته».

[عني األدب والسياسة ص]140



 قال ابن املبارك« :املؤمن يطلب املعاذير ،واملنافق يطلب العثرات».

[إحياء علوم الدين ]177/2



ِ
زالت اإلخوان».
«الفتوة العفو عن
 وقال الفضيل:
َّ


[إحياء علوم الدين ]177/2
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َ
حتتمل منه ثال ًثا :ظلم الغضب ،وظلم الدا ّلة،
«حق الصديق أن
 قال األحنفُّ :

وظلم اهلفوة».



[أدب الدنيا والدين ص]338

 قال الفضيل بن عياض« :من طلب ً
أخا بال عيب صار بال أخ».


[روضة العقالء ص]169

 قال بكر بن عبد اهلل املزين« :إذا وجدت من إخوانك جفاء فذلك لذنب

أحدثته ،فتب إىل اهلل تعاىل ،وإذا وجدت منهم زيادة حمبة فذلك لطاعة أحدثتها ،فاشكر

اهلل تعاىل».



[فيض القدير ]437/5

 قال احلسن البرصي« :إن لك من خليلك نصي ًبا ،وإن لك نصي ًبا من ذكر من

أحببت ،فتنقوا اإلخوان واألصحاب واملجالس».

[الزهد ال بن املبارك ص]232



 كان للحسن بيت إذا فتح بابه فهو إذنه ،فمن جاءه من أصحابه فرأى الباب

مفتوحا فدخل ،فنظر فلم ير احلسن يف البيت،
مفتوحا دخل ،فجاء رجل فرأى الباب
ً
ً
فجره إليه ،فإذا فيه طعام ،فأقبل يأكل منه ،قال :وأقبل
قال :فنظر إىل سل حتت رسيره َّ

احلسن من خمرج له ،فلام رأى ما يصنع الرجل قام ينظر إليه ،ثم جعلت عينه تدمع وجعل

يبكي ،فقال له الرجل :ما يبكيك يا أبا سعيد؟ قال :ذكرتني أخالق قوم مضوا».

[الزهد لإلمام أمحد ص]439



 قال مالك بن دينار« :كم من رجل حيب أن يلقى أخاه وأن يزوره فيمنعه من

ذلك الشغل أو األمر يعرض ،عسى اهلل أن جيمع بينهام يف دار ال فراق فيها ،ثم يقول

مالك :وأنا أسأل اهلل أن جيمع بيننا وبينكم يف ظل طوبى ومسرتاح العابدين».

[الزهد لإلمام أمحد ص]448

182

 قال مالك بن دينار للمغرية بن حبيب« :يا مغرية ،انظر كل جليس وصاحب

خريا فانبذ عنك صحبته».
ال تستفيد يف دينك منه ً

[الزهد لإلمام أمحد ص]449



 وقال املروزي« :سمعت أبا عبد اهلل يقول وقد سئل عن احلب يف اهلل؟ فقال:

هو أن ال حتبه لطمع الدنيا».



[اآلداب الرشعية ]251/2

 قال إسامعيل بن العالء« :دعاين الكلوذاين رزق اهلل بن موسى ،فقدم إلينا

كثريا ،وكان يف القوم أمحد بن حنبل وحييى بن معني ،وأبو خيثمة ،ومجاعة ،فقدم
طعا ًما ً
مها ،فقال أبو خيثمة :هذا إرساف ،قال :فقال أمحد :ال ،لو
لوزينج ،أنفق عليها ثامنني در ً
أن الدنيا مجعت حتى تكون يف مقدار لقمة ،ثم أخذها امرؤ مسلم ،فوضعها يف فم أخيه

املسلم ملا كان مرس ًفا ،قال :فقال حييى :صدقت يا أبا عبد اهلل».

[طبقات احلنابلة ]106/1



 قال اإلمام أمحد بن حنبل« :إذا مات أصدقاء الرجل ّ
ذل».

[طبقات احلنابلة ]192/1



 وقال عيل بن املديني« :قال يل أمحد بن حنبل :إين ألحب أن أصحبك إىل مكة،

فام يمنعني إال أين أخاف أن أم َّلك أو مت َّلني ،فلام ودعته قلت :يا أبا عبد اهلل ،توصيني
بيشء؟ قال :نعم ،ألزم التقوى قلبك ،واجعل اآلخرة أمامك».

[طبقات احلنابلة ]226/1



 قال أبو عبيد القاسم بن سالم« :زرت أمحد بن حنبل ،فلام دخلت عليه بيته

قام فاعتنقني ،وأجلسني يف صدر جملسه ،فقلت :يا أبا عبد اهلل أليس يقال صاحب البيت
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-أو املجلس -أحق بصدر بيته أو جملسه؟ قال :نعم ،يقعد ،و ُيقعد من أراد ،قال :فقلت

يف نفيس :خذ إليك أبا عبيد فائدة.

ثم قلت :يا أبا عبد اهلل ،لو كنت آتيك عىل حق ما تستحق ألتيتك كل يوم ،فقال:

ال تقل ذاك ،فإن يل إخوانًا ما ألقاهم يف كل سنة إال مرة ،أنا أوثق يف مودهتم ممن ألقى

كل يوم ،قال :قلت :هذه أخرى يا أبا عبيد ،فلام أردت القيام قام معي ،قلت :ال تفعل يا
أبا عبد اهلل ،قال :فقال :قال الشعبي« :من متام زيارة الزائر أن ُي َ
مشى معه إىل باب الدار،
ويؤخذ بركابه» ،قال :قلت :يا أبا عبد اهلل من عن الشعبي؟ قال :ابن أيب زائدة عن جمالد

عن الشعبي ،قال :قلت :يا أبا عبيد هذه ثالثة».

[طبقات احلنابلة ]259/1



 قال ابن حزم« :ال تنقل إىل صديقك ما يؤمل نفسه وال ينتفع بمعرفته ،فهذا فعل

األرذال ،وال تكتمه ما يرضه جهله ،فهذا فعل أهل الرش».

[األخالق والسري يف مداواة النفوس ص]47

إذا م����ا ش���ئ َ
ً
سعيدا
���ت أن حت���ي���ى

���م
وت���ل���ق���ى اهللَ ب���ال���ع���م ِ
���ل ال���ك���ري ِ
زم�������ا َن�������ك يف م�������دارس������� ِة ال���ع���ل���وم

َ
فصاحب خيا َرهم
��وم
إذا
ْ
كنت يف ق ٍ

تصحب األردى فرتدى مع الردي
وال
ِ

��ار واقطع
ف�لا
ْ
تصحب س��وى األخ��ي ِ

[عني األدب والسياسة ص]53

[عني األدب والسياسة ص]58
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حمبة اخلري للناس
 قال عيل « :Iإن اهلل  Dخلق خل ًقا من خلقه خللقه ،فجعلهم للناس

وجوها وللمعروف اً
أهل ،يفزع الناس إليهم يف حوائجهم ،أولئك اآلمنون يوم القيامة».
ً
[ثواب قضاء حوائج اإلخوان ملحمد بن عيل بن ميمون النريس ص]80



 قال أبو الدرداء « :Iإين ألستغفر لسبعني من إخواين يف سجودي،

أسميهم بأسامئهم وأسامء آبائهم».



[تاريخ بغداد ]132/13

حلكَم من حكام املسلمني يعدل
 قال عبد اهلل بن عباس « :Lإين ألسمع با َ

فأفرح به ،ولعيل ال أحتاكم أبدً ا ،وإين ألسمع بالغيث يصيب البلدان فأفرح وما يل فيها

سائمة ،وإين آليت عىل اآلية فأود أن الناس يعملون هبا ،ويعلمون منها ما أعلم».


[هبجة املجالس ]172/3

« قيل ملحمد بن املنكدر :أي األعامل أفضل؟ قال :إدخال الرسور عىل املؤمن».


[هبجة املجالس ]343/3

 قال خالد القرسي« :تنافسوا يف املغانم ،وسارعوا إىل املكارم ،واكتسبوا باجلود

محدً ا ،وال تكتسبوا باملال ذ ًّما ،واعلموا أن حوائج الناس نعم ٌة من اهلل عليكم ،فال متلوها

فتعود ن َق اًم».

[اللطائف والظرائف للثعالبي ص ]131
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 قال سفيان بن عيينة« :كان رجل يقول :إين ألكره أن ألبس جديدً ا يراين جرياين

فيغتابوين فيأثمون».

[الزهد لإلمام أمحد ص]437



 قال الفضيل بن عياض« :أما علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة من اهلل

نقم».
عليكم ،فاحذروا أن متلوا النعم فتصري اً

[شعب اإليامن ]118/6



 قال أبو عمر حممد بن عبد الواحد الزاهد غالم ثعلب« :ترك قضاء حقوق

اإلخوان مذلة ،ويف قضاء حقوقهم رفعة ،فامحدوا اهلل عىل ذلك ،وسارعوا إىل قضاء

ومسارهم تكافؤوا عليه».
حوائجهم
ِّ

[طبقات احلنابلة ]68/2



 وقال رجل للحسن :يا أبا سعيد ،إن الرجل ليسألني وأنا أمقته ،فام أعطيه إال

ألجرا».
حيا ًء ،فهل يل يف ذلك من أجر؟ قال« :إن ذاك من املعروف ،وإن يف املعروف
ً

[اإلبانة الكربى البن بطة ]657/2



 قال ابن عباس  :Lلو قال يل فرعون بارك اهلل فيك قلت وفيك.

[األدب املفرد رقم ]1113



 وكان عبد اهلل بن اخليار يقول يف جملسه« :اللهم س ّلمنا ،وسلم املؤمنني منا».

[تذكرة احلفاظ ]139/1



 كان عبد القادر الكيالين يقول« :سبحان من ألقى يف قلبي نصح اخللق وجعله

أكرب مهي» ،ثم يقول« :إذا رأيت وجه مريد صادق قد أفلح عىل يدي شبعت وارتويت،
واكتسيت ،وفرحت ،كيف خرج مثله من حتت يدي؟».

[الفتح الرباين ص]27
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 قال ابن اجلوزي« :هل كان شغل األنبياء إال معاناة اخللق ،وحثهم عىل اخلري

وهنيهم عن الرش؟».

[صيد اخلاطر ال بن اجلوزي ص]42



 يقول ابن القيم« :ومنها (أي ومن حكمته سبحانه) أن يعامل العبد بني جنسه

يف إساءهتم إليه وزالهتم معه بام حيب أن يعامله اهلل به يف إساءته وزالته وذنوبه؛ فإن

اجلزاء من جنس العمل ،فمن عفا عفا اهلل عنه».

[مفتاح دار السعادة ص]291



 قال ابن اجلوزي« :سار األعمش و النخعي يف أحد طرقات الكوفة يريدان

ِ
الطريق قال اإلمام النخعي :يا سليامن ،هل لك أن تأخذ
اجلامع ،وبينام مها يسريان يف

طري ًقا وآخذ آخر؟ فإين أخشى إن مررنا سو ًّيا بسفهائها ،ليقولون« :أعور ،ويقود
أعمش!» ،فيغتابوننا فيأثمون .فقال األعمش :يا أبا عمران ،وما عليك يف أن نؤجر

ويأثمون؟ فقال إبراهيم النخعي :يا سبحان اهلل! بل ن َْس َل ُم و َي ْس َل ُ
نؤجر
خري من أن
َ
مون ٌ

َ
ويأثمون».

[املنتظم ]22/7



 قال أبو سليامن الداراين« :إين ألضع اللقمة يف فم أخ من إخواين فأجد طعمها

يف حلقي».

[قوت القلوب  ،376/2إحياء علوم الدين ]174/2



 قال مساور الوراق« :ما كنت أقول لرجل إين أحبك يف اهلل ثم أمنعه شي ًئا من

الدنيا».

[حلية األولياء ]297/7
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 قال جماهد« :صحبت ابن عمر ألخدمه ،فكان هو الذي خيدمني».

[اجلهاد البن املبارك ص  ،159السنة أليب بكر اخلالل ]222/1



 ق��ال جماهد بن ج�بر« :ق��ال تعاىل[ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ] ،وذلك بقبول أعذار الناس وترك االستقصاء يف البحث والتفتيش عن

حقائق بواطنهم».

[مدارج السالكني ]290/2



فرسا بثالثني أل ًفا ،فغزا
فرسا أو اشرتى ً
 قال بكر بن ماعز« :أعطي الربيع ً

عليها ،قال :ثم أرسل غالمه حيتش وقام يصيل ،وربط فرسه ،فجاء الغالم ،فقال :يا
ربيع ،أين فرسك؟ قال :رسقت يا يسار ،قال :وأنت تنظر إليها؟ قال( :نعم يا يسار،
إين كنت أناجي ريب  ،Dفلم يشغلني عن مناجاة ريب يشء .اللهم إنه رسقني ،ومل أكن

فقريا فأغنه) ،ثالث مرات».
ألرسقه ،اللهم إن كان غن ًّيا فاهده ،وإن كان ً

[الزهد لإلمام أمحد ص]462



 قال حييى بن معاذ الرازي« :ليكن حظ املؤمن منك ثالثة :إن مل تفرحه فال

تغمه ،وإن مل تنفعه فال ترضه ،وإن مل متدحه فال تذمه».

[الزهد والرقائق للخطيب البغدادي ص]114



« كان اإلمام أمحد إذا بلغه عن شخص صالح ،أو زهد ،أو قيام بحق أو اتباع

لألمر سأل عنه ،وأحب أن جيري بينه وبينه معرفة ،وأحب أن يعرف أحواله».

[مناقب اإلمام أمحد ال بن اجلوزي ص]218
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 قال إبراهيم التيمي« :إن الرجل ليظلمني ،فأرمحه».

[سري أعالم النبالء ]61/5



 قال عبيد اهلل بن عبد الغفار :قلت لزهري بن نعيم البايب :أوصني قال« :أوصيك

أحب إ ّيل من أن يكون يل ُ
وزن هذه األسطوانة ذه ًبا فأنفقه
بتقوى اهلل ،واهلل لأَ ن تتقي اهلل ُّ

يف سبيل اهلل ،وواهلل لوددت َّ
أن جسمي قرض باملقاريض وأن هذا اخللق أطاعوا اهلل».

[املجالسة ]383/3
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االستشارة
 قال الراغب األصفهاين« :االستشارة :هي استنباط املرء الرأي من الغري فيام

يعرض له من مشكالت األمور ،ويكون ذلك يف األمور اجلزئية التي يرتدد املرء بني

فعلها وتركها».

[الذريعة إىل مكارم الرشيعة للراغب ص ]210



« كان عمر بن اخلطاب  Iيستشري يف األمر ،حتى إن كان ربام استشار

املرأة ،فأبرص يف رأهيا اً
فضل».

[هبجة املجالس ]457/2



« طلب عمر بن اخلطاب األحنف بن قيس ،فأبقاه عنده سنة يراقبه ثم قال له :يا

خريا ،ورأيت عالنيتك حسنة ،وأنا أرجو أن تكون
أحنف ،قد بلوتك وخربتك فلم أر إال ً
رسيرتك مثل عالنيتك ،فإنا كنا نتحدث :إنام أهلك هذه األمة كل منافق عليم ،وكتب
إىل أيب موسى األشعري :أما بعد ،فأدن األحنف بن قيس وشاوره ،واسمع منه».

[طبقات ابن سعد ]94/7



 كان عيل بن أيب طالب  Iيقول« :رأي الشيخ خري من مشهد الغالم».

[السنن الكربى للبيهقي ]193/10
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 قال عمرو بن العاص « :Iما نزلت يب عظيمة فأبرمتها حتى أشاور عرشة

من قريش مرتني ،فإن أصبت كان احلظ يل دوهنم ،وإن أخطأت مل أرجع عىل نفيس
بالئمة».

[هبجة املجالس ]455/2



 قال حييى بن معاذ« :ال ينصحك من خان نفسه».

[شعب اإليامن ]313/3



 قال ابن القاسم« :سئل مالك عن النرصاين أيستكتب؟ قال :ال أرى ذلك،

وذلك أن الكاتب يستشار ،فيستشار هذا يف أمور املسلمني ،ما يعجبني أن يستكتب».

[هبجة املجالس ]358/1

قال ابن عبد الرب« :كيف يؤمتن عىل رس أو يوثق به يف أمر من دفع القرآن وكذب

النبي S؟!».

[هبجة املجالس ]359/1



« استأذن عىل املأمون بعض شيوخ الفقهاء ،فأذن له ،فلام دخل عليه رأى بني

يديه اً
رجل هيود ًّيا كات ًبا كانت له عنده منزلة وقربة لقيامه بام يرصفه فيه ويتواله من خدمته،
فلام رآه الفقيه قال  -وقد كان املأمون أومأ إليه باجللوس  :-أتأذن يل يا أمري املؤمنني يف

إنشاد بيت حرض قبل أن أجلس ،قال :نعم ،فأنشد:
إن ال����������ذي ُش������� ّرف�������ت م������ن أج���ل���ه

�������������اذب
ي��������زع��������م ه�������������ذا أن�������������ه ك
ُ

وأشار إىل اليهودي ،فخجل املأمون ووجم ،ثم أمر حاجبه بإخراج اليهودي

مسحو ًبا عىل وجهه ،وأنفذ عهدً ا با ّطراحه وإبعاده ،وأال يستعان بأحد من أهل الذمة يف

يشء من أعامله».

[هبجة املجالس ]35/1
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« قيل لرجل من عبس :ما أكثر صوابكم! قال :نحن ألف رجل وفينا حازم

واحد ،فنحن نشاوره ،فكأنا ألف حازم».

[شعب اإليامن  ،578/19أدب الدنيا والدين ص ]301



 قال احلسن البرصي« :إن اهلل مل يأمر نبيه بمشاورة أصحابه حاجة منه إىل رأهيم،

ولكنه أراد أن يعرفهم ما يف املشورة من الربكة».

[هبجة املجالس ]451/2



 قال أمحد بن شبويه« :قدمت بغداد عىل أن أدخل عىل اخلليفة وآمره وأهناه،

فدخلت عىل أمحد بن حنبل ،فاسترشته يف ذلك ،فقال :إين أخاف عليك أن ال تقوم

بذلك».

[طبقات احلنابلة ]48-47/1



 قال ابن هبرية لبعض ولده« :وال تُرش عىل مستبدٍّ  ،وال عىل عدو ،وال عىل

متلون ،وال عىل جلوج ،وال تكونن أول مستشار ،وال أول مشري ،وإياك والرأي الفطري،

وخف اهلل يف املستشري ،فإن التامس موافقته لؤم ،وسوء االستامع منه خيانة».

[هبجة املجالس ]454/2



أحب إ ّيل من أن
 قال عبد امللك بن مروان« :لأَ ن أخطئ  -وقد استرشت -
ُّ

أصيب من غري مشورة».

[هبجة املجالس ]457/2



 قال املأمون« :ثالث ال يعدم املرء الرشد فيهن :مشاورة ناصح ،ومداراة

حاسد ،والتحبب إىل الناس».

[هبجة املجالس ]457/2
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 وقال ابن عبد الرب« :االستبداد مذموم عند مجاعة احلكامء ،واملشورة حممودة

عند غاية العلامء ،وال أعلم أحدً ا ريض االستبداد ومحده ،إال رجل واحد مفتون ،خمادع
ملن يطلب عنده لذته فريقب غرته ،أو رجل فاتك حياول حني الغفلة ،ويرتصد الفرصة،

وكال الرجلني فاسق مائق».

[هبجة املجالس ]459/2



 سئل احلسن البرصي عن قول رسول اهلل « :Hال تستضيئوا بنار

املشركني» ،فقال« :أراد ال تستشريوا املرشكني يف أموركم وال تأخذوا برأهيم».

[هبجة املجالس ]459/2



 قال احلسن البرصي« :واهلل ما استشار قوم قط إال هدوا ألفضل ما بحرضهتم».

[اجلامع لعبد اهلل بن وهب ص]396



 قال أبو حاتم ابن حبان« :ال أنس آنس من استشارة عاقل ودود ،وال وحشة
ٍ
ٍ
أوحش من خمالفته؛ ألن املشاورة واملناظرة بابا بركة ومفتاحا رمحة»[ .روضة العقالء ص]192
��������او ْر س َ
�������واك إذا ن���اب��� ْت���ك نائب ٌة
ش ِ
ف��ال��ع�ي ُ
ن ت��ن��ظ��ر م��ن��ه��ا م��ا دن���ى ونأى

��وم��ا وإن ك��ن َ
��ت ِم��ن أه��ل املشورات
ي ً
����س����ه����ا إال مب��������رآ ِة
وال ت��������رى ن����ف َ

[عني األدب والسياسة ص]174

 وقال آخر:

إن ال����ل����ب����ي����ب إذا ت�����ف�����رق أم������ره

ف���ت���ق األم��������ور م����ن����اظ���� ًرا وم����ش����اورا

وأخ��������و اجل����ه����ال����ة ي���س���ت���ب���د ب���رأي���ه

ف���ت��راه ي��ع��ت��س��ف األم�������ور خماطرا



[هبجة املجالس ]458/2
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 وأنشد أعرايب:

ناصحا
وأنفع من ش��اورت من كان
ً

ش��ف��ي�� ًق��ا ف��أب��ص��ر ب��ع��ده��ا َم���ن تشاو ُر

ول���ي���س ب��ش��اف��ي��ك ال���ص���دي���ق ورأي����ه

غ��ري��ب وال ذو ال���رأي وال��ص��در واغ ُر

[عيون األخبار ]87/1
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االشتغال مبا يعين
 قال عمر بن اخلطاب « :Iال تسألوا عن أمر مل يكن؛ فإن األمر إذا كان

أعان اهلل عليه ،وإذا تكلفتم ما مل تبلوا به وكلتم إليه».

[اإلبانة ]408/ 1



 قال عيل بن أيب طالب  Iيو ًما« :سلوين عام شئتم ،فقال ابن الكوا :ما

السواد الذي يف القمر؟ قال :فإن تلك هلل ،أال سألت عام ينفعك يف دينك وآخرتك؟!

ذاك حمو الليل» .ويف رواية« :قال :أخربنا عن قوله[ :ﯧ ﯨ]؟ قال :ثكلتك

تفقها وال تسل تعنتًا ،سل عام يعنيك ودع ما ال يعنيك ،»...وذكر احلديث.
أمك ،سل ً

[اإلبانة ]418/1



يب بن كعب عن يشء ،فقال :أكان هذا؟ قلت :ال،
 عن مرسوق قال :سألت أ َّ

قال« :فأمجنا((( حتى يكون ،فإذا كان اجتهدنا رأينا».

[اإلبانة ]408/1



 سئل زيد بن ثابت  Iعن يشء ،فقال :أكان هذا؟ فقيل :ال ،فقال« :دعه

حتى يكون ،فإنام هلك من كان قبلكم بأهنم قاسوا ما مل يكن بام قد كان حتى تركوا

دين اهلل».

[جامع بيان العلم ]143/2



مجه-تركه جيتمع».
( )1ويف لسان العرب (:)105/12
«أجم املاء و َّ
َّ
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خريا سدده ،وجعل سؤاله عام يعنيه،
 قال ابن مسعود « :Iإذا أراد اهلل بعبد ً

وعلمه فيام ينفعه».

[اإلبانة ]419/1



 وقال أبو الدرداء « :Iمن فقه الرجل قلة كالمه فيام ال يعنيه».

[أدب املجالسة البن عبد الرب ص]86



 قال وبرة الكويف« :أوصاين ابن عباس بكلامت هي أحسن من الدُّ هم املوقوفة

كثريا من الكالم
قال :ال تكلم فيام ال يعنيك؛ فإنه فضل ،وال آمن عليك فيه الوزر ،ودع ً

تقي قد تكلم باألمر يف غري موضعه
مما يعنيك حتى ترى له موض ًعا؛ فرب متكلم باحلق ٍّ
فعنت ،وال ِ
سفيها؛ فإن احلليم يغلبك ،والسفيه يزدريك ،واذكر أخاك إذا
حليم وال ً
متار َي ّن اً
جمزي باإلحسان،
توارى عنك بمثل الذي حتب أن يذكرك ،واعمل عمل رجل يعلم أنه
ٌّ
مأخوذ باإلجرام».

[الزهد أليب داود ص]293



 قال زيد بن عيل البنه« :يا بني ،اطلب ما يعنيك برتك ما ال يعنيك؛ َّ
فإن يف

تركك ما ال يعنيك دركًا ملا يعنيك ،واعلم أنك َت ْقدَ م عىل ما قدَّ مت ولست َت ْقدَ م عىل ما
َّ
أخرت ،فآثِر ما تلقاه غدً ا عىل ما ال تراه أبدً ا».
[اإلبانة ]419/1


 وقال معروف« :كالم العبد فيام ال يعنيه خذالن من اهلل له».

[طبقات احلنابلة ]383/1



 وقال احلسن البرصي« :من عالمة إعراض اهلل عن العبد أن جيعل شغله فيام

ال يعنيه».

[غذاء األلباب يف رشح منظومة اآلداب ]71/1
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 وقال مالك« :قال معاوية لألحنف بن قيس :بم سدت قومك؟ قال :ال أتكلف

ما كفيت ،وال أضيع ما وليت».

[سري السلف الصاحلني إلسامعيل بن حممد األصبهاين ص]701



طاوسا عن مسألة ،فقال يل :أكانت؟ قلت:
 عن الصلت بن راشد قال :سألت
ً

نعم ،قال :آهلل؟ قلت :آهلل ،قال :إن أصحابنا أخربونا عن معاذ بن جبل أنه قال« :أهيا
الناس ال تسألوا عن البالء قبل نزوله ،فيذهب بكم ههنا وههنا ،وإنكم إن مل تسألوا مل
«سدِّ د».
تبتلوا ،فإنه ال ينفك أن يكون يف املسلمني َمن إذا قال ُو ِّفق» ،أو قالُ :

[اإلبانة ]395/1



 قال مورقَ « :أمر أنا يف ِ
طلبه منذ كذا وكذا سنة ،مل أقدر عليه ،ولست بتارك
ٌْ
ِّ

طلبه أبدً ا» ،قالوا :وما هو يا أبا املعتمر؟ قال« :الكف عام ال يعنيني».

[الصمت البن أيب الدنيا رقم ]575



 قال ابن اجلوزي :رأيت عموم اخلالئق يدفعون الزمان دف ًعا عجي ًبا :إن طال

الليل ،فبحديث ال ينفع ،أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر! وإن طال النهار ،فبالنوم! وهم

يف أطراف النهار عىل دجلة أو يف األسواق! فشبهتهم باملتحدثني يف سفينة ،وهي جتري
هبم ،وما عندهم خرب!.

[صيد اخلاطر ص]157

ق���ل���ي���ل ه����م����وم ال���ن���ف���س إلاّ ل���ل��� ّذة

����س����ا آذن���������ت ب���ال���ت���ن��� ّق���ل
ي���ن���ع���م ن����ف ً

ول���س���ت ت������راه س����ائ��ًل�اً ع����ن خليف ٍة

وال ق���ائ�ًل�اً م���ن ي��ع��زل��ون وم����ن يلي

������������ره
ول�����ك�����ن�����ه ف����ي����م����ا ع������ن������اه َ
وس َّ

مبعزل
��ي�ر م���ا ي��ع��ن��ي��ه ن�����ا ٍء
ِ
وع����ن غ ِ

[اللؤلؤ يف األدب ص ،82أشعار أوالد اخللفاء وأخبارهم ص]197 :
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اللســـان
 رأى عمر أبا بكر وهو ُمدَ ٍّل لسانه آخذه بيده فقال :ما تصنع يا خليفة رسول

اهلل؟ فقال :وهل أوردين املوارد إال هذا!».

[الزهد لإلمام أمحد ص]167



 قال عمر بن اخلطاب « :Iال يعجبنكم من الرجل طنطنته ،ولكنه من أدى

وكف عن أعراض الناس فهو الرجل».
األمانة
َّ

[زهد ابن املبارك ص]243



 قال عمر بن اخلطاب « :Iمن كثر كالمه كثر سقطه».

[هبجة املجالس ]60/1



خريا تعرفوا به ،واعملوا به تكونوا من
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iقولوا ً

ذاييع ُب ُذ ًرا»(((.
أهله ،وال تكونوا ُع ُج اًل َم َ

[الزهد أليب داود ص]148



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iوالذي ال إله غريه ما عىل األرض يشء أحوج

إىل طول َس ْجن من لسان».

[الزهد أليب داود ص]151



( )1املذاييع :مجع ِمذياع ،وهو الذي ال يكتم الرس ،وكذلك ال ُب ُذر مجع بذير أو َبذور بمعناه.
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أكثرهم
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن من أكثر الناس خطايا يوم القيامة َ

خوضا يف الباطل».
ً

[الزهد أليب داود ص]152



 قال عمرو بن العاص « :Iالكالم كالدواء :إن أقللت منه نفع ،وإن

أكثرت منه قتل».

[اإلعجاز واإلجياز للثعالبي ص]71



 قال أبو هريرة « :Iال خري يف فضول الكالم».

[هبجة املجالس ]60/1



 قال سعيد بن جبري« :رأيت ابن عباس يف الكعبة ً
آخذا بلسانه وهو يقول :يا

خريا تغنم ،أو اسكت تسلم».
لسان ،قل ً

[هبجة املجالس ]55/1



 قال أنس بن مالك « :Iالصمت ُحكْم ،وقليل فاعله»[ .الزهد لوكيع .]308/1

أنسا  Iحكاه
ويف بعض الروايات« :حكمة» ،وذكر البيهقي يف الشعب ( )73/7أن ً

عن لقامن من قوله ،وهو ثابت عنه.



 قال أبو الدرداء « :Iأنصف أذنيك من فيك ،فإنام جعل لك أذنان اثنتان

وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول».

[عيون األخبار ]109/1



 قال ابن مسعود « :Iأنذركم فضول الكالم».


[املعجم الكبري ]93/9
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 وقال احلسن البرصي« :ما َع َقل دينه من مل حيفظ لسانه».

[اإلحياء ]120/3



 قال عطاء بن أيب رباح« :إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكالم،

أمرا بمعروف أو هن ًيا عن
وكانوا ي ُعدُّ ون فضول الكالم ما عدا كتاب اهلل تعاىل أن ُيقرأ ،أو ً
منكر ،أو تنطق يف حاجتك يف معيشتك التي البد لك منها».

[حلية األولياء ]314/3



 قال يونس بن عبيد« :خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سوامها :صالته

ولسانه».

[حلية األولياء ]20/3



 وقال يونس بن عبيد« :ما من الناس أحد يكون منه لسانه عىل ٍ
بال إال رأيت

صالح ذلك يف سائر عمله».
َ



[الصمت البن أيب الدنيا ص]70

 قال أبو الذ َّيال« :تعلم الصمت كام تتعلم الكالم؛ فإن يكن الكالم هيديك ،فإن

الصمت يقيك ،ولك يف الصمت خصلتان :تأخذ به من علم من هو أعلم منك ،وتدفع

به عنك من هو أجدل منك».

[الصمت ص]68



 قال احلسن البرصي« :ال تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه ،وال يستقيم

لسانه حتى يستقيم قلبه».

[هبجة املجالس ]576/2



 قال احلسن البرصي« :لقد أدركت أقوا ًما إن كان الرجل منهم َليجلس مع
القوم ،فريون أنه ِ
عي ٌّي ،وما به ِع ٌّي ،إنه لفقيه مسلم».
[الزهد لوكيع ]307/1

204

 قال عطاء بن أيب رباح« :فضول الكالم ما عدا تالوة القرآن ،والقول بالسنة

عند احلاجة ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وأن تنطق يف أمر البد لك منه يف

معيشك ،أما يستحي أحدكم أن لو نرشت عليه صحيفته التي أمالها صدر هناره أن يرى

أكثر ما فيها ليس من أمر دينه وال دنياه ،ثم تال[ :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ]

و[ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ]».

[هبجة املجالس ]78-77/1



 قال اإلمام الشافعي« :ال تتكلم فيام ال يعنيك فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك

ومل متلكها».

[املجموع رشح املهذب ]13/1



َ قال اإلمام الشافعي« :ما كذبت قط وال حلفت باهلل تعاىل صاد ًقا وال كاذ ًبا».

[املجموع رشح املهذب ]13/1



 قال مالك بن دينار« :لو كانت الصحف من عندنا ألقللنا الكالم».

[هبجة املجالس ]84/1



َّقي يلجم لسانه».
 قال عمر بن عبد العزيز« :املحظوظ الت ّ

[هبجة املجالس ]85/1



 قال أبو عمر ابن عبد الرب« :الكالم باخلري أفضل من السكوت؛ َّ
ألن أرفع ما يف

السكوت السالمة ،والكالم باخلري غنيمة ،وقد قالوا« :من تكلم باخلري غنم ،ومن سكت
سلم» ،والكالم يف العلم أفضل من األعامل ،وهو جيري عندهم جمرى الذكر والتالوة إذا
أريد به نفي اجلهل ،ووجه اهلل تعاىل ،والوقوف عىل حقيقة املعاين».

[جامع بيان العلم وفضله ]551/1
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 قال النووي« :اعلم أنه ينبغي لكل مك ّلف أن حيفظ لسانه عن مجيع الكالم

إال كال ًما ظهرت فيه املصلحة ،ومتى استوى الكالم وتركه يف املصلحة فالسنَّة اإلمساك
ينجر الكالم املباح إىل حرام أو مكروه ،وذلك كثري يف العادة ،والسالم ُة ال
عنه؛ ألنه قد ُّ

يعدهلا يشء».



[دليل الفاحلني ]348 – 347/4

 عن حييى بن أيب كثري قال« :خصلتان إذا رأيتهام يف الرجل ،فاعلم أن ما وراءمها

حابسا للسانه ،حيافظ عىل صالته».
خري منهام :إذا كان
ً
ٌ

[الصمت ص]264



 عن حييى بن أيب كثري قال« :ما صح منطق رجل قط ،إال صح ما وراء ذلك».

[الزهد البن أيب عاصم ص]39



 قال املزين« :سمعني الشافعي يو ًما وأنا أقول :فالن كذاب ،فقال يل :يا أبا

إبراهيم ،اكس ألفاظك أحسنها ،ال تقل :فالن كذاب ،ولكن قل :حديثه ليس بيشء».

[فتح املغيث برشح ألفية احلديث ]128 /2



 وقال ابن قيم اجلوزية« :ومن العجب أن اإلنسان هيون عليه التحفظ واالحرتاز

من أكل احلرام ،والظلم ،والزنا ،والرسقة ،ورشب اخلمر ،ومن النظر املحرم وغري ذلك،
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه ،حتى ترى الرجل ُيشار إليه بالدين والزهد

والعبادة ،وهو يتكلم بالكلامت من سخط اهلل ،ال يلقي هلا اً
بال ،ينزل بالكلمة الواحدة
منها أبعدَ مما بني املرشق واملغرب ،وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم،
ولسانه يفري يف أعراض األحياء واألموات ،وال يبايل ما يقول!!».

[الداء والدواء ص ]188 – 187
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 قال احلسن البرصي« :كانوا يقولون :إن لسان احلكيم من وراء قلبه ،فإذا أراد

أن يقول يرجع إىل قلبه ،فإن كان له قال ،وإن كان عليه أمسك ،وإن اجلاهل قلبه يف طرف

لسانه ،ال يرجع إىل القلب ،فام أتى عىل لسانه تكلم به».

[الزهد البن املبارك ص ]131



 وقال ميمون بن سياه« :ما تكلمت بكلمة  -منذ عرشين سنة  -مل أتدبرها قبل

أن أتكلم هبا إال ندمت عليها إال ما كان من ذكر اهلل».

[الصمت ص]220



 قال حاتم األصم« :إين ال أحب أن أتكلم كلمة قبل أن ُأ ِعدَّ جواهبا هلل ،فإذا قال

اهلل تعاىل يل يوم القيامة :مل قلت كذا؟ قلت :يا رب ،لكذا».

[تاريخ بغداد ]245/8



 عن حييى بن أيب كثري قال« :ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك يف سائر

عمله ،وال فسد منطقه إال عرفت ذلك يف سائر عمله».

[حلية األولياء ]68/3



 روى منصور بن إبراهيم قال :قال فالن« :ما أرى الربيع بن خثيم تكلم بكالم

منذ عرشين سنة إال بكلمة تصعد».



[سري أعالم النبالء ]259/4

 قال إبراهيم التيمي« :حدثني من صحب الربيع بن خثيم عرشين سنة ،قال:

فام سمعت منه كلمة تعاب».

[الزهد لإلمام أمحد ص]469



 قال بالل بن املنذر :قال رجل« :إن مل أستخرج اليوم من الربيع بن خثيم سيئة

ألحد مل أستخرجها أبدً ا بحال ،قلت :يا أبا يزيدُ ،قتل ابن فاطمة  ،Pقال :فاسرتجع
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ثم تال هذه اآلية[ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ] ،قال :قلت :ما تقول؟ قال :ما أقول؟ إىل اهلل إياهبم
وعىل اهلل حساهبم».

[الزهد لإلمام أمحد بن حنبل ]553 /1



« ذكر عند األحنف بن قيس الصمت والكالم ،فقال قوم :الصمت أفضل،

فقال األحنف :الكالم أفضل ،ألن الصمت ال يعدو صاحبه ،والكالم ينتفع به من

سمعه ،ومذاكرة الرجال تلقيح لعقوهلا».

[هبجة املجالس ]54/1



 أتت الربيع بن خثيم ابنة له ،فقالت« :يا أبتاه ،أذهب ألعب؟» فلام أكثرت عليه،

عيل اليوم أين آمرها تلعب».
قال بعض جلسائه« :لو أمرهتا فذهبت؟» قال« :ال ُيكتب َّ

[الزهد البن املبارك ص]79



 وقال احلسن بن بشار« :منذ ثالثني سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر

منها».



[طبقات احلنابلة ]57/2

 قال خملد بن احلسني« :ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ مخسني

سنة».



[حلية األولياء ]266/8

الناس وهم عىل
«أدركت
َ و َصف عبدالرمحن بن مهدي حال السلف فقال:
ُ
َ

اجلُ َمل» .قال اإلمام أمحد معق ًبا« :يعني :ال يتكلمون ،أي :وال يتخاصمون ،إنام هي مجل
اً
تقليل من الكالم حتى املباح ،وإبعا ًدا الحتامالت الزلل عند
يسرية بحروف معدودة،

اإلكثار».

[فضائح الفتن ص]32
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 قال سعيد بن عبد العزيز« :ال خري يف احلياة إال ألحد رجلني :صموت واع،

وناطق عارف».

[سري أعالم النبالء ]36/8



 قال املاوردي :قال بعض البلغاء« :الزم الصمت؛ فإنه يكسبك صفو املحبة،

ويؤمنك سوء املغبة ،ويلبسك ثوب الوقار ،ويكفيك مئونة االعتذار».

[أدب الدنيا والدين ص]275



اً
رجل قط أشدَّ حتف ًظا يف منطقه من عمر بن
 قال أبو عبيد« :ما رأيت

عبد العزيز».

[الصمت البن أيب الدنيا ص]219



كثريا من الكالم خماف َة املباهاة».
 قال عمر بن عبد العزيز« :إين ألدع ً

[طبقات ابن سعد ]368/5



 قال يزيد بن أيب حبيب« :إن املتكلم لينتظر الفتنة ،وإن املنصت لينتظر

الرمحة».



[جامع بيان العلم وفضله ]549/1

 قال أبو بكر بن عياش« :أدنى نفع السكوت السالمة ،وكفى به عافية ،وأدنى

رضر املنطق الشهرة ،وكفى هبا بلية».

[سري أعالم النبالء ]501/8



 قال عبد اهلل بن أيب زكريا« :عاجلت الصمت ثنتي عرشة سنة ،فام بلغت منه ما

كنت أرجو».

[الصمت البن أيب الدنيا ص]303
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 قال ُم َو ِّر ٌق العجيل« :تعلمت الصمت يف عرش سنني ،وما قلت شي ًئا قط إذا

غضبت أندم عليه إذا زال غضبي».

[سري أعالم النبالء ]354/4



 قااللصلت بن بسطام« :حدثني رجل من تيم اهلل ،وكان قد جالس الشعبي

وإبراهيم ،قال :ما رأيت أحدً ا أملك للسانه من طلحة بن مُصرَ ِّ ف».

[الصمت ص]220



 قال الفضيل بن عياض« :كان بعض أصحابنا حيفظ كالمه من اجلمعة إىل

اجلمعة».



[الصمت البن أيب الدنيا ص]223

« قيل لبكر بن عبد اهلل املزين :إنك تطيل الصمت ،فقال :إن لساين سبع ،إن

تركته أكلني».

[هبجة املجالس ]79/1



 قال حاتم األصم« :لو أن صاحب خرب جلس إليك لكنت تتحرز منه ،وكالمك

يعرض عىل اهلل فال حَت َّر ُز؟!».

[سري أعالم النبالء ]487/11



 قال عبد اهلل بن أيب زكريا الدمشقي« :عاجلت الصمت عام ال يعنيني عرشين

سنةَ ،ق َّل أن أقدر منه عىل ما أريد» ،قال :وكان ال يدع يغتاب يف جملسه أحد ،يقول« :إن

ذكرتم اهلل أعنّاكم ،وإن ذكرتم الناس تركناكم».

[الصمت البن أيب الدنيا ص]260



الص ْلت بن َب ْسطام التيمي« :قال يل أيب :الزم عبد امللك بن أ ْب َجر فتع َّلم من
 قال َّ

تو ِّقيه يف الكالم ،فام أعلم بالكوفة أشدَّ حتف ًظا للسانه منه».

[الصمت البن أيب الدنيا رقم ]742
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 قال احلسن بن َح ٍّي« :إين ألعرف اً
رجل َي ُعدُّ كال َمه» ،وكانوا ُي َر ْو َن أنه هو.

[الصمت البن أيب الدنيا رقم ]639



 وقال برش بن منصور :كنا عند أيوب السختياين ،فلغطنا ،وتكلمنا ،فقال لنا:

«كفوا ..لو أردت أن أخربكم بكل يشء تكلمت به اليو َم لفعلت».

[حلية األولياء ]8/3



 وقال املثنى بن الص َّباح« :لبث وهب بن منبه أربعني سنة مل يسب شي ًئا فيه

الروح».

[نزهة الفضالء ]440/1



 وقال عاصم بن أيب النَّجود« :ما سمعت أبا وائل -يعني شقيق بن سلمة-

سب إنسانًا قط ،وال هبيمة».
ّ

[سري أعالم النبالء ]164/4



 قال إبراهيم النخعي« :إين ألرى اليشء مما يعاب ،ما يمنعني من غيبته إال خماف ُة

أن ُأبتىل به».

[الزهد هلناد ]570/2



« كان موهوب بن أمحد اجلواليقي طويل الصمت ،ال يقول اليشء إال بعد

وكثريا ما كان يقول :ال أدري».
التحقيق والفكر الطويل،
ً

[ذيل طبقات احلنابلة ]205/1



 قال يونس بن عبيد« :يعرف ورع الرجل يف كالمه إذا تكلم».


[حلية األولياء ]20/3
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ُ س ِئل إبراهيم اخلواص الزاهد عن الورع ما هو؟ فقال« :أن ال يتكلم العبد إال

باحلق ،غضب أو ريض ،ويكون اهتاممه بام يريض اهلل».

[تاريخ بغداد ]8/6



 قال اإلمام أمحد يف أيب بكر بدر بن املنذر املنازيل« :من مثل بدر؟ بدر قد ملك

لسانه».

[تاريخ بغداد ]104/7



 وقال عيل بن حممد العلوي:

رأي��������ت ل����س����ان امل��������رء رائ��������د عقله

وع����ن����وان����ه ف���ان���ظ���ر مب�������اذا تعنون

وال ت����ع���� ُد إص���ل���اح ال����ل����س����ان فإنه

يخُ َ �������ِّب������رِّ ع�����م�����ا ع������ن������ده ويُ������ب���ِّي�ِّ

وي���ع���ج���ب�ن�ي زي ال���ف���ت���ى ومج���ال���ه

ف��ي��س��ق��ط م���ن ع ّ
���ي�ن�ي س���اع���ة يلحن

[هبجة املجالس ]64/1



 قال نرص بن أمحد اخلبزأرزي:

لسان الفتى حتف الفتى حني جيهل

وك����ل ام�����رئ م���ا ب�ي�ن ف��ك��ي��ه مقتل

إذا م���ا ل���س���ان امل�����رء أك���ث���ر ه����ذ َره

ف��������ذاك ل�����س�����ا ٌن ب����ال����ب��ل�اء موكل

�����ر لنفسه
وك�����م ف���ات���ح أب��������واب ش
ٍّ

إذا مل يكن ُق��ف ٌ��ل على ال��ف��م مقفل

وم�����ن أم�����ن اآلف�������ات ع���ج��� ًب���ا ب���رأي���ه

أح��اط��ت ب��ه اآلف���ات م��ن حيث جيهل

أع ِّ
���ل���م���ك���م م�����ا ع َّ���ل���م���ت�ن�ي جت���ارب���ي

وق������د ق������ال ق���ب���ل���ي ق����ائ����ل متمثل

��ت ق����ولاً ك��ن َ
إذا ق��ل َ
��ت ره َ
����ن جوابه

الس ْوء إن كنت تعقل
فحاذر جواب َّ

إذا شئت أن حتيى س��ع��ي��دًا َّ
مسل ًما

�����ي�����ز م�����ا ت����ق����ول وتفعل
ف�����دبِّ�����ر وم ِّ
[جامع بيان العلم وفضله ]551/1
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الصـــدق
 قال أبو بكر الصديق « :Iاتقوا الكذب؛ فإن الكذب جمانب لإليامن».

[مساوئ األخالق للخرائطي ص]70 :



ُ
خري من
 قال عمر بن اخلطاب « :Iلأَ َن خيفضني
الصدق  -وق َّلام يفعل ٌ -

الكذب - ،وقلام يفعل .»-
أن يرفعني
ُ

[أدب الدنيا والدين ص ]263



 وقال سعد بن أيب وقاص « :Iكل اخلصال يطبع عليها املؤمن إال اخليانة

والكذب».



[هبجة املجالس ]574/2

 قال اجلنيد بن حممد« :حقيقة الصدق أن تصدق يف موطن ال ينجيك منه إال

الكذب».



[مدارج السالكني ]265/2

 قال مطرف بن عبد اهلل« :ما يرسين أين كذبت كذبة وأن يل الدنيا وما فيها».


[سري أعالم النبالء ]195/4

 قال الشعبي« :عليك بالصدق حيث ترى أنه يرضك؛ فإنه ينفعك ،واجتنب

الكذب يف موضع ترى أنه ينفعك؛ فإنه يرضك».

[البيان والتبيني للجاحظ ]139/2
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َ
أفضل من الصدق وطلب
 قال الفضيل بن عياض« :مل يتزين الناس بيشء

احلالل».

[تاريخ ابن أيب خيثمة ]293/1



« سئل اإلمام أمحد عن الرجل يعرف بكذبة واحدة ،هو موضع العدالة؟ قال:

ال ،الكذب أشد من ذلك ،فقيل له :فإذا تاب عنه بعد ذلك ،وطال عليه األمر؟ قال :إن

كان قد تاب وظهرت منه التوبة وعرف منه الرجوع ،الكذب شديد».

[طبقات احلنابلة ]225/1



 قال أمحد بن حممد املروذي :قال اإلمام أمحد بن حنبل :إذا عرف الرجل بالكذب

فيام بينه وبني الناس ،وال يتوقى يف منطقه ،فكيف يؤمتن هذا عىل ما استرت فيام بينه وبني

اهلل تعاىل؟ مثل هذا ال يكون إما ًما ،وال يصىل خلفه ،يا أبا عبد اهلل فيعيد من يصيل خلفه؟

قال :ال أدري ،ولكن أحب أن يعتزل ،قلت :الصالة خلفه.

[طبقات احلنابلة ]75/1



 وذكر منصور بن احلسني الرازي أنه قيل لبعضهم :بم ين ُبل الرجل عندكم؟

يرشف إال من يوثق بقوله ،وبقيامه بأمر أهله؛ فإنه ال ينبل
فقال :برتك الكذب؛ فإنه ال ُ

َمن حيتاج أهله إىل غريه ،وبمجانبة الريب؛ فإنه ال يعز َمن ال يؤمن أن يصادف عىل

الفرج لديه كثرت غاشيته».
سوءة ،وبالقيام بحاجات الناس؛ فإنه َمن رجي
ُ

[نثر الدر يف املحارضات ]35/7

 قال إياس بن معاوية« :امتحنت خصال الرجال ،فوجدت أرشفها صدق

اللسان».

[هتذيب التهذيب ]391/1
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 كان اإلمام أمحد إذا نظر إىل نرصاين غمض عينيه ،فقيل له يف ذلك ،فقال« :ال

أقدر أنظر إىل من افرتى عىل اهلل وكذب عليه».

[طبقات احلنابلة ]56/1



الس َّؤال والقصاص».
 وقال أمحد بن حنبل:
ُ
«أكذب الناس ُّ

[طبقات احلنابلة ]253/1



 قال عبيد اهلل بن أمحد احللبي« :وسألت أمحد عن حمدث كذب يف حديث واحد،

ثم تاب ورجع؟ قال :توبته فيام بينه وبني اهلل تعاىل ،ال يكتب عنه حديث أبدً ا».

[طبقات احلنابلة ]198/1



اختالف الرس والعالنية ،والقول
 قال احلسن :كان يقال« :إن من النفاق
َ

ُ
وأصل النفاق الذي يبنى عليه النفاق :الكذب».
والعمل ،واملدخل واملخرج،

[مساوئ األخالق للخرائطي ص]62 :



ً
علمك بأنك
 قال جعفر بن حممد بن عيل« :كفى بك
موبخا عىل الكذب ُ

كاذب».

[مساوئ األخالق للخرائطي ص]62



 قال احلسن البرصي« :الكذب مجاع النفاق».

[مساوئ األخالق للخرائطي ص]71

 قال إسامعيل بن عبيد اهلل املخزومي« :أمرين عبد امللك بن مروان أن أع ِّلم بنيه

الصدق كام أعلمهم القرآن ،وأن أجنِّبهم الكذب وإن كان فيه» ،يعني القتل.

[مكارم األخالق البن أيب الدنيا ص]47
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 دخل سليامن بن يسار عىل هشام بن عبد امللك ،فقال :يا سليامن ،من الذي توىل

كربه منهم؟ قال :عبد اهلل بن أيب ابن سلول .قال :كذبت ،هو عيل .فدخل ابن شهاب،
فسأله هشام ،فقال :هو عبد اهلل بن أيب .قال :كذبت ،هو عيل .فقال :أنا أكذب ال أبا لك!

فو اهلل لو نادى مناد من السامء :إن اهلل أحل الكذب ما كذبت ،حدثني سعيد وعروة
وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة :أن الذي توىل كربه عبد اهلل بن أيب.

[سري أعالم النبالء ]339/5



 كلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد امللك يف يشء ،فقال له :كذبت ،فقال

عمر« :ما كذبت مذ علمت أن الكذب يشني صاحبه».
 قال الشاعر:

ال ي���ك���ذب امل������رء إال م����ن مهانته

[مكارم األخالق البن أيب الدنيا ص]47

أو ع����ادة ال���س���وء أو م���ن ق��ل��ة األدب
[املوشى ص]41
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األخالق السيئة
 قال عيل بن أيب طالب « :Iال تكثر العتاب؛ فإن العتاب يورث الضغينة

والبغض ،وكثرته من سوء األدب».

[روضة العقالء ص]182



 قال أبو الدرداء « :Iعالمة اجلاهل ثالثة :العجب ،وكثرة املنطق فيام ال

يعنيه ،وأن ينهى عن يشء ويأتيه».

[جامع بيان العلم وفضله ]569/1



 قال أيب الدرداء « :Iلوال ثالث لصلح الناس :لوال هوى متبع ،وشح

مطاع ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه».

[الزهد أليب داود ص]199



 قال ابن عباس « :Lثالثة ال ينبغي أن تكون يف قاض من قضاة املسلمني:

احلقد ،واحلسد ،واحلدّ ة».



 قال احلسن البرصي« :من ساء ُخلقه َّ
نفسه».
عذب َ

[املجالسة ]377/3

[تنبيه الغافلني ص]219



 قال عمر بن عبد العزيز ملحمد بن كعب القرظي« :أي خصال الرجل أوضع

له؟ قال :كثرة كالمه ،وإفشاء رسه ،والثقة بكل أحد».


[العزلة للخطايب ص]60
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 قال جعفر بن حممد« :أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا واآلخرة يف

األغلب :العجلة ،والتواين ،واللجاجة ،والعجب».

[هبجة املجالس ]134/3



 وقال األحنف« :ال مروءة لكذوب ،وال أخ مللول ،وال سؤدد ليسء اخللق».

[هبجة املجالس ]644/2



 قال إبراهيم النخعي« :ليس من املروءة كثرة االلتفات يف الطريق».

[هبجة املجالس ]644/2



 قال مسعر بن كدام« :رحم اهلل من أهدى يل عيويب يف سرت بيني وبينه؛ فإن

النصيحة يف املأل تقريع».



[اآلداب الرشعية البن مفلح ]290/1

البغي،
ني ،اعلموا أن أرسع اجلرم عقوب ًة
ُ
 قال صيفي بن رباح التميمي« :يا َب ّ

ورش النرصة التعدي ،وأألم األخالق الضيق ،وأسوأ األدب كثرة العتاب».

[ذم البغي البن أيب الدنيا ص ]73



 قال سفيان بن عيينة« :من كانت معصيته يف الشهوة ،فارج له التوبة؛ فإن آدم

 Sعىص مشته ًيا ،فغفر له .ومن كانت معصيته يف كرب ،فاخش عليه اللعنة؛ فإن
ربا ،ف ُلعن».
إبليس عىص مستك ً

[حلية األولياء ]272/7



 قال جماهد« :املكر واخلديعة واخليانة يف النار ،وليس من أخالق املؤمن املكر

وال اخليانة».

[مكارم األخالق للخرائطي ص]73
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 قال القرطبي« :الفرق بني املداراة واملداهنة :أن املداراة بذل الدنيا لصالح

الدنيا أو الدين أو مها م ًعا ،وهي مباحة وربام استحبت ،واملداهنة ترك الدين لصالح

الدنيا».

[فتح الباري ]454/10



تعذرا ُّ
وأقل وجو ًدا من أمناء األموال».
 قال املاوردي« :أمناء األرسار أكثر ً

[أدب الدنيا والدين ص]308

������������ر اإلخ���������������اء م��������ن مل ي�����زل
وش ُّ

ي�����ع�����ات�����ب ط�������������و ًرا وط���������������و ًرا يَ�������ذم

ي����ري����ك ال���ن���ص���ي���ح���ة ع����ن����د اللقا

وي��ب��ري�����ك يف ال����س����ر ب������ري القلم
[عني األدب والسياسة ص]138

��������������اذق
اح������������������������� َذ ْر م���������������������ود َة م
ٍ
�����وب ع����ل����ي����ك أ ّي������ـ
يحُ�����ص�����ي ال�����ع�����ي َ

��������������اب امل���������������������رار َة ب����������احل�����ل����ا َو ْه
ش
َ
ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ا َم ال������ص������داق������ ِة ل����ل����ع����دواه

[ديوان املعاين ]200 /2
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املعاصـــي
 قال طارق بن شهاب« :قيل حلذيفة :أتركت بنو إرسائيل دينها يف يوم؟ قال:

ال ،ولكنهم كانوا إذا أمروا بيشء تركوه ،وإذا هنوا عن يشء ركبوه ،حتى انسلخوا من

دينهم كام ينسلخ الرجل من قميصه».

[اإلبانة ]173/1



 قالت صفية ابنة أيب عبيد :زلزلت األرض عىل عهد عمر حتى اصطفقت

الرسر فوافق ذلك عبد اهلل بن عمر وهو يصيل فلم يدر ،قالت :فخطب عمر للناس
فقال :أحدثتم لقد عجلتم ،قالت :وال أعلمه إال قال :لئن عادت ألخرجن من بني

ظهرانيكم.



[مصنف ابن أيب شيبة ]473 /2

 وكذلك زلزلت الكوفة يف عهد ابن مسعود فقال :إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه».


[تفسري الطربي ]628/14

 قال عبد اهلل بن مسعود  Iيف قول اهلل [ :Dﭧ ﭨ ﭩ ﭪ]« :أن

ويذكر فال ينسى».
يكفر،
يطاع فال يعىص،
َ
ويشكر فال َ
َ

[هبجة املجالس ]393/1



وحزائز القلوب ،وما حز يف قلبك من
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإياكم
َ

يشء فدعه».



[الزهد أليب داود ص]134
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حواز القلوب ،فام كان من نَظرة
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iاإلثم َّ

فللشيطان فيها مطمع».

[الزهد أليب داود ص]135



ِ
ُ
الناس َمن َ
الشيطان كام ُي َذ ّلل
يذ ِّلـ ُله
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن ِمن
الرجل َق ُعو َد ُه من اإلبِل».
[الزهد أليب داود ص]146


 قال عمر بن عبد العزيز يف خطبة له« :أهيا الناس! إنام الدنيا أجل حمتوم ،وأمل

منتقص ،وبالغ إىل دار غريها ،وسري إىل املوت ليس فيه تعريج ،فرحم اهلل من فكّر يف

أمره ،ونصح لنفسه ،وراقب ربه ،واستقال ذنبه .أهيا الناس! قد علمتم أن أباكم أخرج
خريا ،فليكن أحدكم من ذنبه عىل
من اجلنة بذنب واحد ،وأن ربكم وعد عىل التوبة ً

وجل ،ومن ربه عىل أمل».

[هبجة املجالس ]288-287/3



 قال سفيان الثوري يف وصيته ألحد إخوانه ...« :وترك الذنب أيرس من طلب

التوبة ،وال تتهاون بالذنب الصغري ولكن انظر من عصيت».

[احللية ]24 / 7



 قال احلسن البرصي« :ال ي ُغ َّرك ت ََو ِّطيهم رقاب املسلمني ،وإن مهلجت هبم
خيوهلم ورفرفت هبم ركاهبم ،إن ُذ َّل املعصية يف قلوهبم ،أبى اهلل إال أن ُي ِذ ّل من عصاه».
[هبجة املجالس ]394/1

« كان احلسن البرصي إذا ذكَر َ
عزوا
فعص ْوه ،ولو ُّ
أهل املعايص يقول هانوا عليه َ

لعصم ُهم».
عليه
َ

[ذم اهلوى ص]184
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 قال جعفر بن حممد« :من نقله اهلل من ذل املعصية إىل عز الطاعة أغناه بال مال،

وأعزه بال عشرية».
وآنسه بال أنيسَّ ،

[هبجة املجالس ]394/1



 كتب ابن السامك إىل أخ له« :أفضل العبادة اإلمساك عن املعصية ،والوقوف

عن الشبهة ،وأقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل اآلخرة».

[هبجة املجالس ]395/1



 قال بالل بن سعد« :ال تنظر إىل صغر املعصية ،ولكن انظر إىل من عصيت».


[طبقات احلنابلة ]321/1

 قال احلسن البرصي« :ما رضبت ببرصي ،وال نطقت بلساين ،وال بطشت

بيدي ،وال هنضت عىل قدمي حتى أنظر عىل طاعة أو عىل معصية؟ فإن كانت طاعته

تقدمت ،وإن كانت معصية تأخرت».

[جامع العلوم واحلكم ]213/1



 قال ابن حزم« :مل أر إلبليس أصيد وال أقبح وال أمحق من كلمتني ألقامها عىل

ألسنة دعاته ،إحدامها :اعتذار من أساء بأن فالنًا أساء قبله ،والثانية :استسهال اإلنسان

أن ييسء اليوم ألنه قد أساء أمس».



[رسائل ابن حزم ص]351

 قال ابن القيم« :الذنوب جراحات ،ورب جرح وقع يف مقتل».

[الفوائد ص]54



 قال ابن اجلوزي« :إنام برصك نعمة من اهلل عليك ،فال تعصه بنعمه ،وعامله

ب تلك النعمةُّ ،
وكل زمن اجلهاد يف
بِ َغ ِّضه عن احلرام تربح ،واحذر أن تكون العقوبة َس ْل َ
الغض حلظة ،فإن فعلت نلت اخلري اجلزيل ،وسلمت من الرش الطويل».

[ذم اهلوى ص]143
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 قال ابن القيم« :من كملت عظمة احلق تعاىل يف قلبه ع ُظمت عنده خمالفتُه».

[مدارج السالكني ]164/1



 قال أبو عثامن اجليزي« :من عالمة السعادة أن تطيع وختاف أال تُقبل ،ومن

عالمة الشقاء أن تعيص وترجو أن تنجو».

[فتح الباري ]301/11



ِ
ِ
السيئة
احلسنة احلسنة بعدها ،وإن من عقوبة
 قال سعيد بن جبري« :إن من ثواب

السيئة بعدها».

[جمموع فتاوى ابن تيمية ]11/ 10



 قال عروة بن الزبري بن العوام« :إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن هلا

عنده أخوات ،وإذا رأيته يعمل احلسنة فاعلم أن هلا عنده أخوات».

[هتذيب التهذيب ]183 /7



 قال ذو النون املرصي« :جعلوا قليل زالت السلف حجة أنفسهم ،ودفنوا كثري

مناقبهم».

[الغنية لعبد القادر الكيالين ]184/2

 قال أبو احلسن ابن سمعون« :رأيت املعايص نذالة ،فرتكتها مروءة ،فاستحالت

ديانة».

[طبقات احلنابلة ]156/2



أهم إليك من نفسك؛ فإنه ال قليل
 قال عمر بن عبد العزيز« :ال يكون َّن يشء َّ

من اإلثم».

[تاريخ الطربي ]569/6
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رجل يدعو عىل رجل ،فقالِ :
 سمع مسلم بن يسار اً
«ك ِل الظامل َ إىل ظلمه؛ فإنه
أرسع إليه من دعائك عليه ،إال أن يتداركه بعمل ،و َق ِم ٌن أن ال يفعل».

[الزهد أليب داود ص]386



 كتب ٌ
عامل لعمر بن عبد العزيز إلىه :أن مدينتنا قد تصدعت فكتب إليه عمر:

«حصنوها بالتقوى ،وطهروا طرقها من الظلم».

[قرص األمل البن أيب الدنيا ص]209



 قال ميمون بن مهران« :الظامل ،واملعني عىل الظلم ،واملحب له سواء».

[مساوئ األخالق للخرائطي ص]285



 قال إبراهيم النخعي« :كانوا إذا رأوا الظلم يف بلدة خرجوا منها إىل غريها».

[مساوئ األخالق ص]285

 قال عبد اهلل بن املبارك:

رأي��������ت ال������ذن������وب مت����ي����ت ال���ق���ل���وب

وق���������د ي�����������ورث ال�����������ذل إدم�����ان�����ه�����ا

وت��������رك ال�����ذن�����وب ح����ي����اة ال���ق���ل���وب

وخ�����ي�����ر ل����ن����ف����س����ك ع����ص����ي����ان����ه����ا

وه������ل ب��������دّل ال�����دي�����ن غ��ي��ر امل���ل���وك

وأح����������ب����������ار س������������وء وره�����ب�����ان�����ه�����ا
[هبجة املجالس ]334/3



 وقال حممود الوراق:

تصل ال��ذن��وب إىل ال��ذن��وب وترجتي

ف�����وز اجل����ن����ان ون���ي���ل أج�����ر العابد

آدم��������ا
ون����س����ي����ت أن اهلل أخ���������رج ً

م���ن���ه���ا إىل ال���دن���ي���ا ب����ذن����ب واح����د
[املجالسة وجواهر العلم ]45/6
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خ�����������ل ال�������������ذن�������������وب ص�����غ��ي��ره�����ا

وك��������ب����ي���ره��������ا ذاك ال�����ت�����ق�����ى

��������اش ف�����������وق أر
واص��������ن��������ع ك��������م ٍ

ض ال�������ش�������وك حي���������ذر م�������ا ي�����رى

ال حت����������������ق����������������رن ص����������غ�����ي����رة

إن اجل����������ب����������ال م����������ن احل�����ص�����ى
[ديوان ابن املعتز ص]29
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الغيبـــة
 قال أبو الدرداء « :Iإن قارضت الناس قارضوك ،وإن تركتهم مل يرتكوك،

قال :فام تأمرين؟ قال :أقرض من عرضك ليوم فقرك».

[الزهد أليب داود ص]214



 قال حذيفة « :Iكفارة من اغتبته أن تستغفر له».

[هبجة املجالس ]398/1



 قال عدي بن حاتم « :Iالغيبة مرعى اللئام».

[هبجة املجالس ]398/1

 قال أبو معبد عبد اهلل بن عكيم اجلهني « :Iإين ألرى ذكر مساوئ الرجل

عونًا عىل دمه».

[التاريخ الكبري للبخاري ]32/1



أرسع يف دين املؤمن من اآلكلة يف جسده».
 وقال احلسن البرصي« :واهلل! َللغيبة
ُ

[الصمت البن أيب الدنيا ص]129



 قال بكر بن عبداهلل« :إذا رأيتم الرجل موك اًَّل بعيوب الناس ،ناس ًيا لعيبه
فاعلموا أنه قد ُم ِك َر به».
[صفة الصفوة ]249/3
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 قال األحنف بن قيس« :ما ذكرت أحدً ا بسوء بعد أن يقوم من عندي».


[صفة الصفوة ]199/3

 قال الغزايلَّ :
«إن ذكر الفاسق بام فيه ليحذره الناس مرشوط بقصد االحتساب

وإرادة النصيحة دف ًعا لالغرتار به ،فمن ذكر أحدً ا من هذا الصنف تشف ًيا لغيظه أو انتقا ًما

لنفسه أو لنحو ذلك من احلظوظ النفسانية فهو آثم».

[فيض القدير ]115/1



 فات شقي ًقا البلخي ورده يف السحر ،فقال له أهله :فاتك قيام الليل فقال:

«إن فات ذلك ،فقد صىل يل من أهل بلخ أكثر من ألف نفس» قالوا :كيف؟ قال« :باتوا

يصلون ،فإذا أصبحوا اغتابوين».

[طبقات احلنابلة ]214-213/2



لرسين أن ال
 قال عبد الرمحن بن مهدي« :لوال أين أكره أن يعىص اهلل َّ D

يبقى يف مرص أحد إال اغتابني ،وأي يشء أشهى من حسنة جيدها املرء يف صحيفته مل

يعملها».

[شعب اإليامن ]92/9



ُ س ِئل برش بن احلارث عمن يغتاب الناس يكون اً
عدل؟ قال« :ال ،إذا كان

مشهورا بذلك فهو الوضيع».
ً

[حلية األولياء ]344/8



طالب العلم ال يتعلم أو قبل أن يتعلم مسألة يف
 قال أبو سنان املالكي« :إذا كان
ُ

الدين يتع َّلم الوقيعة يف الناس ،متى يفلح! .وكان ال يتكلم أحدٌ يف جملسه بعينه يف أحد،

فإذا تكلم بذلك هناه وأسكته».



[ترتيب املدارك وتقريب املسالك]104 /4
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 قال ابن عساكر« :من أعظم جهال ممن فرغ نفسه للطعن والوقيعة يف األكابر

مستنكرا ،ولو
أمرا
ً
تفكرا لعلم أنه أتى ً
واألعيان من علامء الرشيعة!! ولو أمعن فيام قاله ً

كبريا ،وكفاه تركًا للحق أو اجتنا ًبا
كان بأحكام الرشيعة
خبريا لتيقن أنه ارتكب حو ًبا ً
ً
عده ما ذكره من البهتان يف حقه احتسا ًبا».

[تبيني كذب املفرتى ص]379



رشا
 قال مالك بن دينار« :كفى باملرء خيانة أن يكون أمينًا للخونة ،وكفى املرء ًّ

حلا ويقع يف الصاحلني».
أن ال يكون صا ً

[صفة الصفوة ]286/3



 قيل للربيع بن خثيم« :ما نراك تغتاب أحدً ا» ،فقال« :لست عن حايل راض ًيا

حتى أتفرغ لذم الناس» ،ثم أنشد:

ل��ن��ف��س َ��ي أب��ك��ي ل��س��ت أب��ك��ي لغريها

لنفسي من نفسي عن الناس شاغل
َ



[شعب اإليامن ]312/5

 قال املفضل بن يونس« :ذكر عند الربيع بن خثيم رجل ،فقال :ما أنا عن نفيس

ٍ
براض فأتفرغ من ذمها إىل ذم الناس ،إن الناس خاضوا يف ذنوب العباد ،وأمنوا عىل

ذنوهبم».



[الزهد لإلمام أمحد ص]468

 قال ابن اجلوزي واص ًفا شيخه عبد الوهاب األنامطي« :كان عىل قانون السلف:

مل ُيسمع يف جملسه غيبة».

[صيد اخلاطر ص ]173



 قال ابن اجلوزي« :كم أفسدت الغيبة من أعامل الصاحلني ،وكم أحبطت من

أجور العاملني ،وكم جلبت من سخط رب العاملني».


[التذكرة يف الوعظ ص]124
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 قال البخاري« :أرجو أن ألقى اهلل وال حياسبني أين اغتبت أحدا» .قال الذهبي

معل ًقا« :صدق  ،Vمن نظر إىل كالمه يف اجلرح والتعديل علم ورعه يف الكالم يف
الناس ،وإنصافه فيمن يضعفه؛ فإنه أكثر ما يقول« :منكر احلديث»« ،سكتوا عنه»« ،فيه

نظر» ،ونحو هذاَّ .
وقل أن يقول« :فالن كذاب» ،أو «كان يضع احلديث»».

[سري أعالم النبالء ]439/12



 قال البخاري« :ما اغتبت أحدً ا قط منذ علمت أن الغيبة ترض أهلها».

[سري أعالم النبالء ]441/12



مسلم منذ علمت أن اهلل حرم الغيبة».
 قال أبو عاصم النبيل« :ما اغتبت اً

[الصمت البن أيب الدنيا ص ]300



ذاكرا أحدً ا بسوء قط».
 قال الفلاَّ س« :ما سمعت وكي ًعا ً

[سري أعالم النبالء ]158/9



 قال عبد اهلل بن املبارك« :قلت لسفيان الثوري :ما أبعدَ أبا حنيفة عن الغيبة،
عدوا ،قال سفيان :واهللِ هو أعقل من أن يسلط عىل حسناته ما يذهب
ما سمعته يغتاب ًّ
هبا».

[أخبار أيب حنيفة ص ،42تاريخ بغداد ]487/15



 قال جرير بن حازم« :سمعت ابن سريين ذكر اً
رجل ،فقال :ذاك األسود ،ثم

قال :أستغفر اهلل ،أخاف أن أكون قد اغتبته».



[الصمت البن أيب الدنيا ص]137
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 وقال طوف بن وهب« :دخلت عىل حممد بن سريين ،وقد اشتكيت ،فقال:

كأين أراك شاك ًيا؟ قلت :أجل ،قال :اذهب إىل فالن الطبيب ،فاستوصفه ،ثم قال :اذهب
أطب منه ،ثم قال :أستغفر اهلل ،أراين قد اغتبته».
إىل فالن؛ فإنه ُّ

[رواه ابن سعد يف الطبقات  ،196/7وأبو نعيم يف احللية ]174/9



« كان ميمون بن سياه ال يغتاب ،وال يدع أحدً ا يغتاب عنده ،فإن انتهى ،وإال

قام وتركه».

[الصمت ص]210



 قال برش بن احلارث« :كان رجل جيالس إبراهيم بن أدهم ،فاغتاب عنده

اً
رجل ،فقال :ال تفعل ،وهناه ،فعاد ،فقال له :اذهب ،وصاح به ،ثم قال :عجبت لنا كيف

ن ُْم َطر».

[حلية األولياء ]30/8



« وكان سعيد بن جبري ال يدع أحدً ا يغتاب عنده».

[سري أعالم النبالء ]336/4



 قال عيسى بن حازم« :كنا مع إبراهيم بن أدهم يف بيت ومعه أصحاب له،

فأتوا ببطيخ ،فجعلوا يأكلون ،ويمزحون ،ويرتامون بينهم ،فدق رجل الباب ،فقال هلم
إبراهيم :ال يتحركن أحد ،قالوا :يا أبا إسحاق ،تعلمنا الرياء؟ تفعل يف الرس شي ًئا ال

نفعله يف العالنية؟ فقال :اسكتوا ،إين أكره أن يعىص اهلل ّيف وفيكم».

[حلية األولياء ]9/8



ُ و ِصف حممد بن عبد احلق بن عيسى اخلُضرَ ي بأنه« :كان ِجدًّ ا كله ،ال هزل

فيه ،وأنه كان ال يمكِّن أحدً ا أن يذكر عنده أحدً ا بسوء».


[حلية األولياء ]9/8
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« قال رجل للحسن :بلغني أنك تغتابني ،فقال :مل يبلغ قدرك عندي أن أحكّمك

يف حسنايت».

[اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ]336/16



« قال رجل للفضيل بن عياض :إن فالنًا يغتابني ،فقال :قد جلب لك اخلري

جل ًبا».



[ حلية األولياء ]108/8

ث أن أكثر الناس خطايا أفر ُغهم ِ
 قال حممد بن سريين« :كنا ن َُحدَّ ُ
لذك ِْر خطايا

الناس».

[الصمت ص ]104



 قال الفضيل بن عياض« :إذا ظهرت الغيبة ارتفعت األخوة يف اهلل ،إنام مثلكم

يف ذلك الزمان مثل يشء مطيل بالذهب والفضة ،وداخله خشب وخارجه حسن».

[التوبيخ والتنبيه أليب الشيخ األصبهاين ص]85



فليسدَّ عن نفسه باب
 قال الفضيل بن عياض« :من أراد أن يسلم من الغيبة ُ

الظنون ،فمن سلم من الظن سلم من التجسس ،ومن سلم من التجسس سلم من
الغيبة».

[شعب اإليامن ]122/9



 قال الرسي السقطي« :من عالمة االستدراج للعبد عامه عن عيبه ،واطال ُعه

عىل عيوب الناس».

[حلية األولياء ]124/10



تفرغ لعيب الناس
 قال عون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود« :ما أحسب أحدً ا َّ

إال من غفلة غفلها عن نفسه».

[حلية األولياء ]249/4
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 قال رجل البن سريين« :إين وقعت فيك ،فاجعلني يف حل ،قال :ال أحب أن

أحل لك ما حرم اهلل عليك».

[هبجة املجالس ]398/1



 قال عبد اهلل بن املبارك لسفيان بن عيينة« :التوبة من الغيبة أن تستغفر ملن

اغتبته ،قال سفيان :بل تستغفره مما قلت فيه ،قال ابن املبارك :ال تؤذه مرتني».


[هبجة املجالس ]398/1

 قال أبو حاتم« :أربح التجارة ذكر اهلل ،وأخرس التجارة ذكر الناس».

[هبجة املجالس ]399/1



« سمع قتيبة بن مسلم اً
رجل يغتاب آخر ،فقال :لقد مضغت مضغة طاملا لفظها

الكرام».

[هبجة املجالس ]399/1



 قال أبو عاصم النبيل« :ال يذكر الناس بام يكرهون إال ِسفلة ال دين له».

[هبجة املجالس ]400/1



 قال حييى بن أيب كثري« :يفسد النامم والكذاب يف ساعة ما يفسد الساحر يف

سنة».

[اآلداب للبيهقي ص]44



 قال إبراهيم بن أدهم« :يا مكذب! بخلت بدنياك عىل أصدقائك ،وسخوت

بآخرتك عىل أعدائك ،فال أنت فيام بخلت به معذور ،وال أنت فيام سخوت به حممود».

[تنبيه الغافلني ]177/1
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تغتم ،فإنه إن كان
 قال جعفر بن حممد« :إذا بلغك عن أخيك ما يسوؤك ،فال َّ

كام يقول كانت عقوب ًة ُع ّجلت ،وإن كان عىل غري ما يقول كانت حسن ًة مل تعملها».

[تنبيه الغافلني ]177/1



 قال ابن عبد الرب« :أمجع علامء املسلمني أن اهلل تعاىل ال يسأل عباده يوم احلساب

من أفضل عبادي وال هل فالن أفضل من فالن ،وال ذلك مما يسأل عنه أحد يف القرب،

اً
خصال ومحد أوصا ًفا ،من اهتدى إليها حاز
ولكن رسول اهلل  Hقد مدح
الفضائل».



[االستذكار ]107/5

 قال اإلمام مالك« :أدركت هبذه البلدة  -يعني املدينة  -أقوا ًما ليس هلم عيوب،

فعابوا الناس فصارت هلم عيوب! وأدركت هبذه البلدة أقوا ًما كانت هلم عيوب ،فسكتوا

عن عيوب الناس ،فنُسيت عيوهبم».

[اإلعالن بالتوبيخ للسخاوي ص]106



 وقال حممود الوراق:

ال تلتمس من مساوي الناس ما سرتوا

��ف اهلل س ً
ف��ي��ك��ش َ
��ت�را ع���ن مساويكا

واذكر حماسن ما فيهم إذا ذكروا

وال ت���ع���ب أح ً
�������دا م��ن��ه��م مب����ا فيكا
[عيون األخبار ]18/2
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النفــــاق
ُ دعي أبو وائل إىل وليمة فرأى ل َّعابني ،فخرج وقال :سمعت ابن مسعود يقول:

«الغناء ينبت النفاق يف القلب كام ينبت املاء البقل».

[اإلبانة ]704 – 703



 قال حذيفة « :Iالقلوب أربعة :قلب أغلف فذاك قلب الكافر ،وقلب

منكوس ،فذاك قلب يرجع إىل الكدر بعد اإليامن ،وقلب أجرد ،فيه مثل الرساج يزهر،
فذاك قلب املؤمن ،وقلب مصفح اجتمع فيه نفاق وإيامن ،فمثل اإليامن فيه كمثل بقيلة
يمدها املاء العذب ،ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم ،وهو أليتهام

غلب».

[الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد ]504 /1



« دخل أبو مسعود عىل حذيفة فقال :اعهد إ َّيل .قال :أو مل يأتك اليقني؟ قال:

حق الضاللة أن تعرف ما كنت تنكر ،وتنكر ما كنت تعرف،
بىل .قال :فإن الضاللة َّ
َ
والتلون يف دين اهلل ،فإن دين اهلل واحد».
وإياك

[جامع بيان العلم وفضله ]933/2



 عن أيب الدرداء أو أيب هريرة  Lقال« :تعوذوا باهلل من خشوع النفاق»،

قيل :وما هو؟ قال« :أن يرى اجلسد به خاش ًعا ،والقلب ليس بخاشع».

[الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد ]46 /1
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 قال أبو الرقاد :خرجت مع موالي وأنا غالم ،فدفعت إىل حذيفة فسمعته

يقول« :إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة عىل عهد رسول اهلل  Hفيصري هبا مناف ًقا،
وإين ألسمعها من أحدكم يف املقعد الواحد أربع مرات».

[الزهد البن أيب عاصم ص]43



« سئل حذيفة  :Iما املنافق؟ قال :الذي يصف اإلسالم وال يعمل به».

[الزهد لوكيع ص]786



 قال حذيفة « :Iاملنافقون فيكم اليوم رش من املنافقني الذين كانوا عىل

عهد رسول اهلل  ،Hقلنا :يا أبا عبد اهلل ،وكيف ذاك؟ قال« :إن أولئك كانوا

يرسون نفاقهم ،وإن هؤالء أعلنوه».

[اإلبانة ]765/2



« قيل البن عمر  :Lإنا ندخل عىل أمرائنا ،فنقول القول ،فإذا خرجنا قلنا

غريه؟ فقال :كنا ن ُعدُّ هذا عىل عهد رسول اهلل  Hالنفاق».

[اإلبانة ]693



 قال عمر موىل غفرة« :أبعد الناس من النفاق أشدُّ هم ختو ًفا عىل نفسه منه،

الذي يرى أنه ال ينجيه منه يشء ،وأقرب الناس منه إذا ُزكِّي بام ليس فيه ارتاح قلبه
كيت بام ليس فيك :اللهم اغفر يل ما ال يعلمون ،وال تؤاخذين بام
وقبِله .وقال :قل إذا ُز َ

يقولون ،فإنك تعلم وال يعلمون».

[الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد ]14 /2



التلون يف الدين».
 قال إبراهيم النخعي« :كانوا يكرهون ُّ

[جامع بيان العلم وفضله ]931/2
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 قال أبو حاتم« :التجسس من شعب النفاق ،كام أن حسن الظن من شعب

اإليامن».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]126



 قال الفضيل بن عياض« :املؤمن قليل الكالم كثري العمل ،واملنافق كثري الكالم

قليل العمل».



[حلية األولياء ]98/8

 قال الفضيل بن عياض« :من عالمة املنافق أن يفرح إذا سمع بعيب أحد من

أقرانه».

[العوائق ملحمد الراشد ص]53



 قال احلسن البرصي« :كانوا يقولون :من النفاق اختالف اللسان والقلب،

واختالف الرس والعالنية ،واختالف الدخول واخلروج».

[اإلبانة ]690



 عن طريف بن شهاب قال« :قلت للحسن :إن أقوا ًما يزعمون أن ال نفاق

أحب إيل من
وال خيافون النفاق ،قال احلسن :واهلل ،لأَ ن أكون أعلم أين بريء من النفاق ُّ
طالع األرض ذه ًبا».



[اإلبانة ]758

 قال احلسن البرصي« :واهلل ،ما أصبح عىل وجه األرض مؤمن وال أمسى عىل

وجهها مؤمن إال وهو خياف النفاق عىل نفسه ،وما أمن النفاق إال منافق».

[اإلبانة ]758



 قال ابن القيم« :زرع النفاق ينبت عىل ساقيتني :ساقية الكذب ،وساقية الرياء.

وخمرجهام من عينني :عني ضعف البصرية ،وعني ضعف العزيمة .فإذا متت هذه األركان

األربع استحكم نبات النفاق وبنيانه».

[املدارج ]365/1

238

ِّ
متملق
ال خ��ي�ر يف ُو ِّد ام��������رىء

َّ���ب
ح����ل����و ال����ل����س����ان وق����ل����ب����ه ي���ت���ل���ه ُ

ي����ل����ق����اك حي����ل����ف أن�������ه ب������ك واث������ق

العقرب
وإذا ت�������وارى ع���ن���ك ف���ه���و
ُ

يعطيك م��ن ط���رف ال��ل��س��ان ح�ل�او ًة

الثعلب
وي�����روغ م��ن��ك ك��م��ا ي�����روغ
ُ
[حياة احليوان الكربى للدمريي ]51 /1
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احلســـد
 قال عمر بن اخلطاب « :Iما كانت عىل أحد نعمة إال كان هلا حاسد ،ولو
كان الرجل أقوم من ِ
غامزا».
[هبجة املجالس ]406/1
القدح َلو َجد له ً


 قال ابن مسعود « :Iال تعادوا نعم اهلل  ،Dقيل :ومن يعادي نعم اهلل؟

قال :الذين حيسدون الناس عىل ما آتاهم اهلل من فضله».

[العقد الفريد ]170/2



« مر أنس بن مالك  Iعىل ديار خربة خاوية ،قال :هذه أهلكها وأهلك

أهلها البغي واحلسد؛ إن احلسد ليطفئ نور احلسنات ،والبغي يصدق ذلك أو يكذبه،
فإذا حسدتم فال تب ُغوا».

[سنن أيب داود ]276/4



 قال معاوية بن أيب سفيان « :Lليس يف خالل الرش أرش من احلسد؛ ألنه

قد يقتل احلاسدَ قبل أن يصل إىل املحسود».

[هبجة املجالس ]414/1



 قال ابن عبد الرب« :وقالوا :ثالثة عائدة عىل فاعلها :البغي واملكر والنكث .قال

اهلل [ :Dﮢ ﮣ ﮤ ﮥ] ،وقال[ :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ] ،وقال

تعاىل[ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ]».

[هبجة املجالس ]407/1
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 قال حمارب بن دثار« :إنه ليمنعني أن ألبس الثوب اجلديد خمافة أن حيدث

جلرياين احلسد ويقولون :من أين هو له».

[الزهد ألمحد بن حنبل ص]223



 قال ابن حبان« :بئس الشعار للمرء احلسد ألنه يورث الكمد ويورث احلزن

وهو داء ال شفاء له».

[روضة العقالء ص]137



 قال احلسن« :ليس من ولد آدم أحد إال وقد خلق معه احلسد ،فمن مل جياوز

ذلك بقول وال بفعل ،مل يتبعه يشء».

[صيد اخلاطر ص]436



 قال ابن حبان« :ال يوجد من احلسود أمان أحرز من البعد منه؛ ألنه ما دام

مرش ًفا عىل ما خصصت به دونه مل يزده ذلك إال وحش ًة وسو َء ظن باهلل ،ونام ًء للحسد

أحرص منه عىل تربيته».
فيه ،فالعاقل يكون عىل إماتة احلسد بام قدَ ر عليه
َ

[روضة العقالء ص]135



 قال القرطبي« :احلسد نوعان :مذموم وحممود ،فاملذموم أن تتمنى زوال
نعمة اهلل عن أخيك املسلم ،وسواء متنيت مع ذلك أن تعود إليك أو ال ،وهذا النوع
الذي ذمه اهلل تعاىل يف كتابه بقوله[ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ]،
وإنام كان مذمو ًما؛ ألن فيه تسفيه احلق سبحانه ،وأنه أنعم عىل من ال يستحق».

[تفسري القرطبي ]71/2
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مخس عقوبات قبل أن يصل حسده إىل
 قال السمرقندي« :يصل احلاسدَ
ُ

املحسود :غم ال ينقطع ،ومصيبة ال يؤجر عليها ،ومذمة ال حيمد عليها ،وسخط الرب

عليه ،ويغلق عنه باب التوفيق».

[تنبيه الغافلني ص ]177



 وقال حبيب:

وإذا أراد اهلل ن����ش����ر فضيلة

ط����وي����ت أت�������اح هل�����ا ل����س����ان حسود

ل����وال اش��ت��ع��ال ال���ن���ار ف��ي��م��ا ج����اورت

م��ا ك��ان يُ��ع��رف فضل َع��� ْرف العود
[هبجة املجالس ]416/1



 قال أبو األسود الدؤيل:

ح��س��دوا الفتى إذ مل ي��ن��ال��وا سعيه

ف�����ال�����ن�����اس أع�����������داء ل������ه وخ����ص����وم

ك��ض��رائ��ر احل��س��ن��اء ق��ل��ن لوجهها

ح������س ً
������دا وب�����غ�����ض�����ا :إن�������ه ل���دم���ي���م

وت����رى ال��ل��ب��ي��ب حم���س ً
���دا مل جيرتم

ش���ت���م ال�����رج�����ال وع����رض����ه م��ش��ت��وم
[هبجة املجالس ]416/1
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اهلـــوى
 قال عيل « :Iإن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان :طول األمل ،واتباع

فيصدُّ عن احلق».
اهلوى ،فأما طول األمل فينيس اآلخرة ،وأما اتباع اهلوى ُ

[الزهد لإلمام أمحد ص]130



 قال ابن عباس « :Lال جتالسوا أصحاب األهواء ،فإن جمالستهم ممرضة

للقلوب».

[اإلبانة ]521/2



 قال طاووس« :قال رجل البن عباس :احلمد هلل الذي جعل هوانا عىل هواكم،

فقال ابن عباس :اهلوى كله ضاللة».

[مصنف عبد الرزاق ]126/11



 قال ابن القيم« :اتباع اهلوى وطول األمل مادة كل فساد؛ فإن اتباع اهلوى

يعمي عن احلق معرفة وقصدً ا ،وطول األمل ينيس اآلخرة ويصد عن االستعداد هلا».

[الفوائد ص ]99



 قال ابن تيمية ملا ُس ِجن« :املحبوس من ُحبس قلبه عن ربه ،واملأسور من أرسه

هواه».

[الوابل الصيب البن القيم ص]48
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 قال أبو عيل الروذباري يصف السالك بأنه« :من سلك طريق املصطفى،

وأطعم اهلوى ذوق اجلفا ،وكانت الدنيا منه عىل القفا».

[تاريخ بغداد ]332/1



إخراج املك ّلف عن داعية
 قال الشاطبي« :املقصد الرشعي ِمن وضع الرشيعة
ُ

اضطرارا».
اختيارا ،كام هو عبد هلل
هواه ،حتى يكون عبدً ا هلل
ً
ً

[االعتصام ص]852



 قال ابن اجلوزي« :يف قوة قهر اهلوى لذ ٌة تزيد عىل كل لذة».

[صيد اخلاطر ص]58



كثريا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة وال
 قال ابن اجلوزي« :رأيت ً

يتحاشون من الغيبة ،ويكثرون من الصدقة ،وال يبالون بمعامالت الربا ،ويتهجدون
بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت ،يف أشياء يطول عدُّ ها من حفظ فروع وتضييع

أصول؛ فبحثت عن سبب ذلك ،فوجدته من شيئني ،أحدمها :العادة ،والثاين :غلبة
برصا».
اهلوى يف حتصيل املطلوب؛ فإنه قد يغلب فال يرتك سم ًعا وال ً

[صيد اخلاطر ص ]177



 قال أبو حازم« :قاتِل هواك أشدَّ مما تقاتل عدوك».

[احللية ]231/3



 قال أبو العالية« :تعلموا اإلسالم ،فإذا تعلمتم اإلسالم فال ترغبوا عنه يمينًا

وال اً
شامل ،وعليكم بالرصاط املستقيم ،وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه،
وإياكم وهذه األهواء التي تلقي بني الناس العداوة والبغضاء».


[اإلبانة ]299/1
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 عن مرة اهلمداين قال« :بكى فضيل بن عياض ،فقيل له :ما يبكيك؟ قال:

أخاف أن يكون اهلل منكم بري ًئا ،إين أسمع اهلل يقول[ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ] [األنعام .]159:فأخاف أن ال يكون اهلل منّا يف يشء».

[اإلبانة ]299/1



 قال ابن دريد يف مقصورته:

وآف��������ة ال���ع���ق���ل اهل��������وى ف���م���ن عال

 قال أبو العتاهية:

ع�����ل�����ى ه�����������واه ع����ق����ل����ه ف�����ق�����د جنا

«أش����������د اجل������ه������اد ج�����ه�����اد اهل������وى

وم��������ا ك��������رم امل����������رء إال ال���ت���ق���ى

وأخ����ل����اق ذي ال���ف���ض���ل م���ع���روف���ة

ب����ب����ذل اجل���م���ي���ل وك������ف األذى»

[ديوان أيب العتاهية ص]20



«إذا اعتادت النفس الرضاع من اهلوى

ف����إن ف���ط���ام ال��ن��ف��س ع��ن��ه شديد»
[األغاين ]342/13

إذا اعتصم املخلوق من فنت اهلوى

خب����ال����ق����ه َّ
جن���������اه م���ن���ه���ن خالقه
[ديوان أيب العتاهية ص]293
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البخـــل
«وأي داء أدوأ من البخل» ،قاهلا ثال ًثا.
 قال أبو بكر :I
ُّ

[الصحيح املسند من آثار الصحابة يف الزهد والرقائق واألخالق واألدب ]8/1



ِ
 قال احلسن بن سهل« :رأيت مجلة ال ُب ِ
السخاء حسن
خل سوء الظ ّن باهلل ،ومجل َة

الظ ّن باهلل».

[درر احلكم أليب منصور الثعالبي ص]49



 قال ابن حبان« :احلرص عالمة الفقر ،كام أن البخل جلباب املسكنة ،والبخل

لقاح احلرص ،كام أن احلمية لقاح اجلهل».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]131



 وقال ابن عقيل يف الفنون« :البخل يورث التمسك باملوجود ،واملنع من

إخراجه ألمل جيده عند تصور قلة ما حصل وعدم الظفر بخلفه ،والشح يفوت النفس

كل لذة ،وجيرعها كل غصة».

[اآلداب الرشعية واملنح املرعية ]303 /3



 قال أسامء بن خارجة« :لو مل يدخل عىل البخالء يف بخلهم إال سوء ظنهم برهبم

عظيم».
يف اخللف لكان ذلك اً

[هبجة املجالس ]628/2
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 قال حبيش بن مبرش الفقيه« :قعدت مع أمحد بن حنبل ،وحييى بن معني،

رجل صاحلًا اً
والناس متوافرون ،فأمجعوا أهنم ال يعرفون اً
بخيل».

[طبقات احلنابلة ]147/1



 قيل لألحنف« :ما اجلود؟ قال :بذل القرى ،وكف األذى ،قيل :فام البخل؟

قال :طلب اليسري ومنع احلقري».
 قال منصور الفقيه:

[هبجة املجالس ]626/2

زاد ال��ب��خ��ي��ل إذا م���ض���ى لسبيله

ذ ّم ال������ ِع������دى وق���ط���ي���ع���ة ال����������و ّراث

وأخ�����و ال���س���م���اح ف��ح��ظ��ه م���ن أهله

وم�������ن ال����غ����ري����ب م�����دائ�����ح وم�������راث
[هبجة املجالس ]631/2
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الغضـــب
 قال عيل بن أيب طالب « :Iإنام يعرف احللم ساعة الغضب» ،وكان يقول:

«أول الغضب جنون وآخره ندم ،وال يقوم الغضب بذل االعتذار وربام كان العطب يف

الغضب».

[اآلداب الرشعية واملنح املرعية ]183 /1



 وقال عيل « :Iعدو العقل الغضب».

[هبجة املجالس ]81/1



 وقيل ملعاوية « :Iما املروءة؟ فقال :احتامل اجلريرة وإصالح أمر العشرية،

فقيل له :وما النبل؟ فقال :احللم عند الغضب والعفو عند القدرة».

[املروءة ص]125



نقي
نقي الطمع َّ
 قال بكر بن عبد اهلل املزين« :ال يكون تق ًّيا حتى يكون َّ
الغضب».
[الزهد لإلمام أمحد بن حنبل ص]510


 قال مورق العجيل« :ما تكلمت بيشء يف الغضب فندمت عليه يف الرضا».


[الزهد لإلمام أمحد بن حنبل ص]512

 قيل لألحنف بن قيس« :ما املروءة؟ فقال :احللم عند الغضب ،والعفو عند

املقدرة».



[املروءة ص]60
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 قال ابن حبان« :رسعة الغضب من شيم احلمقى ،كام أن جمانبته من زي

أقدر عىل إصالح ما أفسد
العقالء ،والغضب بذر الندم؛ فاملرء عىل تركه قبل أن يغضب ُ

به بعد الغضب».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]139



 قال ابن حبان« :لو مل يكن يف الغضب خصل ٌة تُذ ُّم إال إمجاع احلكامء قاطبة عىل

ُ
االحتيال ملفارقته بكل سبب».
أن الغضبان ال رأي له لكان الواجب عليه

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]140



 قال عبد امللك بن مروان« :إذا مل يغضب الرجل مل حيلم؛ ألن احلليم ال يعرف

إال عند الغضب».

[روضة العقالء ونزهة الفضالء ص]141



ني ،ثالثة ال يعرفون إال يف ثالثة مواطن :ال يعرف
 وقال لقامن البنه« :يا ُب ّ

احلليم إال عند الغضب ،وال الشجاع إال عند احلرب ،وال األخ إال عند احلاجة».

[اآلداب الرشعية واملنح املرعية ]562/3



 وقال بعض األنصار« :رأس احلمق احلدة وقائده الغضب».

[الزواجر عن اقرتاف الكبائر ]86/1



 وقال وهب« :للكفر أركان أربعة :الغضب والشهوة واخلُلف والطمع».

[الزواجر عن اقرتاف الكبائر ]87 /1



 قيل لعبد اهلل بن املبارك« :امجع لنا اخللق يف كلمة ،قال :ترك الغضب».

[إحياء علوم الدين ]166/3
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القوي أن يتلقى قوة الغضب
السوي واحلزم
ب
ِّ
ِّ
قال املاوردي« :ينبغي لذي ال ُّل ِّ
ّ
بأجل اخلرية ،ويسعد
بحلمه فيصدّ ها ،ويقابل دواعي شرِ َّ ته بحزمه فريدها؛ ليحظى
بحميد العاقبة».
[أدب الدنيا والدين ص]258


عيل السنة ما أغضبَّ ،
ولقل
 قال مورق العجيل« :إين لقليل الغضب ،وإنه ليأيت َّ

ما قلت يف غضبي شي ًئا أندم عليه إذا رضيت».

[الزهد لإلمام أمحد ص]442



 قال عمر بن عبد العزيز« :ثالث من ك َّن فيه فقد كمل :من إذا غضب مل خيرجه

غضبه من احلق ،وإذا ريض مل يدخله رضاه يف الباطل ،وإذا قدر عفا وكف».

[الكامل يف اللغة واألدب للمربد ص]99



 قال ابن القيم« :ما انتقم أحد لنفسه قط إال أعقبه ذلك ندامة ،وما انتقم أحد

لنفسه إال ذل».

[مدارج السالكني ]303/2



 قال األوزاعي« :كان عمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يعاقب اً
رجل حبسه ثال ًثا،

ثم عاقبه كراهة أن يعجل يف أول غضبه».

[املجالسة وجواهر العلم ]387/6



« أقبل رجل عىل أيب السوار العدوي باألذى فسكت ،حتى إذا بلغ منزله أو

دخل قال :حسبك إن شئت».

[الزهد لإلمام أمحد ص]443
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اجلدال واخلصومة
 قال عمر بن اخلطاب « :Iإن أخوف ما أخاف عليكم ثالث :جدال

واوا وال أل ًفا ،جيادل الناس أنه أجدل منهم ليضلهم عن اهلدى،
املنافق بالقرآن ال خيطئ ً
وزلة عامل ،وأئمة املضلني».

[اإلبانة ]527/2



 قال عمر بن اخلطاب « :Iثالث هبن هيدم الزمان :إمام ضال ،وزلة عامل،

وجدال املنافق بالقرآن».

[اإلبانة ]528/2



 قال ابن عباس « :Lما اجتمع رجالن خيتصامن فافرتقا حتى يفرتيا عىل

اهلل .»D

[اإلبانة ]528/2



 قال معاوية بن قرة « :Lإياكم واخلصومات يف الدين ،فإهنا حُتبط

األعامل».

[اإلبانة ]522/2



 قال حممد بن عيل بن حسني« :اخلصومة متحق الدين وتُنبت الشحناء يف صدور

الرجال».

[هبجة املجالس ]429/2
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غرضا للخصومات كثر تنقله من دين
 قال عمر بن عبد العزيز« :من جعل دينه ً

إىل دين ،ومن عمل عىل غري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ،ومن عدَّ كالمه من عمله

قل كالمه إال فيام يعينه».



[الزهد البن املبارك]129/

رشا ألزمهم اجلدل ،ومنعهم العمل».
 قال األوزاعي« :إذا أراد اهلل بقوم ًّ


[هبجة املجالس ]431/2

 قال جابر اجلعفي :قال يل حممد بن عيل« :يا جابر ،ال ختاصم؛ فإن اخلصومة

تكذب القرآن».

[اإلبانة ]495/2



 قال الضحاك بن مزاحم« :كان أولوكم يتعلمون الورع ،أما إنه سيأيت زمان

يتعلمون فيه الكالم».

[اإلبانة ]529/2



 قال ابن عون« :سمعت حممد بن سريين ينهى عن اجلدال إال اً
رجل إن ك َّلمته

يرجع».

[اإلبانة ]529/2



 قال اإلمام مالك« :املراء يف العلم يقيس القلب ويورث الضغن».

[اإلبانة ]530/2



 قال العباس بن غالب الوراق« :قلت ألمحد بن حنبل :يا أبا عبد اهلل ،أكون يف

املجلس ليس فيه من يعرف السنة غريي ،فيتكلم مبتدع فيه ،أرد عليه؟ قال :ال تنصب
خماصم».
نفسك هلذا ،أخربه بالسنة وال ختاصم ،فأعدت عليه القول ،فقال :ما أراك إال
اً

[طبقات احلنابلة ]236/1
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 قال احلسن البرصي« :رأس مال املؤمن دينه ،حيثام زال زال دينه معه».

[اإلبانة ]509/2



فقيها قط يامري وال يداري ،ينرش حكم اهلل؛
 قال احلسن البرصي« :ما أدركت ً

فإن قبلت محد اهلل وإن ردت محد اهلل».

[اإلبانة ]519-518/2



خريا فتح له باب العمل ،وأغلق عنه باب
 وقال معروف« :إذا أراد اهلل بعبد ً

رشا فتح له باب اجلدل ،وأغلق عنه باب العمل».
اجلدل ،وإذا أراد بعبد ًّ


[طبقات احلنابلة ]384/1

 مارى حممد بن سريين رجل يف يشء ،فقال له حممد« :إين قد أعلم ما تريد ،وأنا

أعلم باملراء منك ،ولكني ال أماريك».

[اإلبانة ]522/2



 قال عمر بن عبد العزيز« :إذا سمعت املراء فأقرص».

[اإلبانة ]528/2



 قال اإلم��ام مالك« :كان سليامن بن يسار إذا سمع يف جملس مراء قام

وتركهم».



 قال عبد الكريم اجلزري« :ما خاصمت قط».

[اإلبانة ]525/2
[اإلبانة ]525/2



 قال جعفر بن حممد« :إياكم واخلصومة يف الدين ،فإهنا تشغل القلب وتورث

النفاق».

[اإلبانة ]526 525/2
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 قال وهب بن منبه« :دع املراء؛ فإنك ال تعجز أحد رجلني :رجل هو أعلم

منك فكيف متاري وجتادل من هو أعلم منك؟! ورجل أنت أعلم منه فكيف متاري

وجتادل من أنت أعلم منه وال يطيعك؟! فاقطع ذلك عنك».

[اإلبانة ]526/2



 قال مسلم بن يسار« :إياكم واملراء؛ فإهنا ساعة جهل العامل ،وهبا يبتغي الشيطان

زلته».

[الدارمي ]120/1



 قال حممد بن واسع« :وهبا يتبع الشيطان زلته :هذا اجلدال ،هذا اجلدال».

[الطبقات الكربى البن سعد ]187/7



 قال العوام بن حوشب« :سمعت إبراهيم النخعي يقول يف قوله تعاىل:

[ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ] [املائدة .]14 :قال:
أغرى بعضهم ببعض يف اخلصومات واجلدل يف الدين».

[اإلبانة ]558/2



« كان احلسن البرصي ينهى عن اخلصومات يف الدين ،ويقول :إنام خياصم

الشاك يف دينه».

[اإلبانة ]518/2



أحب
 قال يونس بن أيب إسحاق« :سمعت الشعبي حيلف باهلل :ما كان جملس َّ

أحب إ ّيل من أن أجلس فيه!».
إ َّيل من املسجد ،ثم قال :واهلل ألن أجلس يف سباطة ُّ

[اإلبانة ]515/2
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جلوجا ممار ًيا معج ًبا برأيه فقد متت
 قال بالل بن سعد« :إذا رأيت الرجل
ً

خسارته».

[اإلبانة ]511 510/2



 قال اإلمام مالك بن أنس« :القرآن هو اإلمام ،فأما هذا املراء فام أدري ما هو؟».

[اإلبانة ]510/2



 قال أبو قالبة« :ال جتالسوا أهل األهواء وال جتادلوهم؛ فإين ال آمن أن يغمسوكم

يف ضاللتهم ،أو يلبسوا عليكم ما تعرفون».

[اإلبانة ]437/2



َ
فيزيغ قلبك».
 قال عمرو بن قيس« :كان يقال :ال جتالس صاحب زيغ،

[اإلبانة ]436/2

 قال اهليثم بن مجيل« :قلت ملالك بن أنس :يا أبا عبد اهلل ،الرجل يكون عا ًملا

بالسنة أجيادل عنها؟ قال :ال ،ولكن خيرب بالسنة ،فإن قبلت منه وإال سكت».

[جامع بيان العلم وفضله ]936/2



حي ُّل العقدة الوثيقة،
 قال عبد اهلل بن حسن« :املراء يفسد الصداقة القديمة ،و ُ

ُّ
وأقل ما فيه أن تكون املغالبة ،واملغالبة أمتن أسباب القطيعة».

[جامع بيان العلم وفضله ]952/2



 قال أبو بكر محيد القرطبي:

وخ ِّ
���ل مسعك ع��ن ب��ل��وى أخ��ي جدل

شغل اللبيب بها ض��رب م��ن اهلوس

َم����ا إِن مس���ت ب���أب���ي ب��ك��ر وال ُع َم ٍر
�����ر وال أن���س
وال أت�����ت ع����ن أب�����ي ه
ٍّ
إال ه�������وى وخ�����ص�����وم�����ات ملفقة
ل��ي��س��ت ب��رط��ب إذا ع����دت وال يبس
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������رك م�����ن أرب�����اب�����ه�����ا ه����ذر
ف��ل��ا ي������ ُغ َّ

أج���دى وج���دّك منها نغمة اجلرس

���م���ا إذا نطقوا
أع�����ره����� ُم أذ ًن��������ا ص ًّ
ِ

وك���ن إذا س��أل��وا ُت��ع��زى إىل خرس
[احلطة يف ذكر الصحاح الستة ص]40
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العجــــب
 أرسل أبو بكر الصديق إىل خالد بن الوليد رسالة بعد انتصاره يف العراق
«ليهنِك أبا سليامن النية واحلظوة ،فأمتم يتمم اهلل لك ،وال يدخلنك عجب فتخرس
فقالْ :
وختذل ،وإياك أن ت ُِد َّل بعمل؛ فإن اهلل له امل ُّن ،وهو ويل اجلزاء».
[تاريخ الطربي ]385/3


 قال أنس « :Iبعثني األشعري  -يعني أبا موسى  - Iإىل عمر ،فقال

قلت :تركته ُيع ِّل ُم الناس القرآن ،فقال يل :أما إنه ك ِّي ٌس ،وال
تركت
يل :كيف
األشعري؟ ُ
َ
َّ

تسمعها إياه».



[سري أعالم النبالء ]390/2

 محل عمر بن اخلطاب  Iقربة عىل عنقه ،فقال له أصحابه :يا أمري املؤمنني،

ما محلك عىل هذا؟ قال :إن نفيس أعجبتني فأردت أن أذهلا».


[املجالسة ]350/3

 قال عيل بن أيب طالب « :Iمن نيس خطيئته استعظم خطيئة غريه».

[رساج امللوك ص]28



 قال برش بن احلارث احلايف يف العجب« :أن تستكثر عملك ،وتستقل عمل

غريك».

[حلية األولياء ]348/8
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 قال مالك بن دينار« :كيف يتيه من أوله نطفة مذرة ،وآخره جيفة قذرة ،وهو

فيام بني ذلك حامل عذرة».

[هبجة املجالس ]440/2



 قال اإلمام الشافعي« :إذا خفت من عملك العجب فاذكر رىض من تطلب،

ويف أي نعيم ترغب ،ومن أي عقاب ترهب ،فمن فكر يف ذلك صغر عنده عمله».

[إحياء علوم الدين ]26/1



 قال القرطبي« :إعجاب املرء بنفسه هو مالحظته هلا بعني الكامل مع نسيان

نعمة اهلل ،فإن احتقر غريه مع ذلك فهو الكرب املذموم».

[فتح الباري ]261/10



 قال ابن حزم« :إن أعجبت بعقلك ففكر يف كل فكرة سوء حتل بخاطرك ويف

أضاليل األماين الطائفة بك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ وإن أعجبت بآرائك فتفكر
فيِ سقطاتك واحفظها وال تنسها».
[األخالق والسري ص]67


 قال ابن رجب« :إن حتقري النفس واإلزراء عليها ومقتها يف ذات اهلل يقطع من

املسافات إىل اهلل ما ال يقطعه صيام اهلواجر وال قيام الليايل».

[جامع العلوم واحلكم ]91/2



 قال سفيان الثوري« :إن مل تكن معج ًبا بنفسك فإياك أن حتب حممدة الناس،

وحممدهتم أن حتب أن يكرموك بعملك ،ويروا لك به رش ًفا ومنزلة يف صدورهم».

[حلية األولياء ]391/6
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غرهم َسرت اهلل ،وفتنهم حسن الثناء ،فال
 قال خالد بن صفوان« :إن أقوا ًما َّ
جهل ِ
يغل َب َّن ُ
غريك بك ع ْل َم َك بنفسك».
[حلية األولياء ]18/8


 قال رجل للعالء بن زياد« :وحيك رأيتك كأنك يف اجلنة ،قال :أما وجد الشيطان

أحدً ا يسخر به غريي وغريك».

[الزهد لإلمام أمحد ص]363



 قيل لرياح القييس :ما الذي يفسد عىل العامل أعامهلم؟ فقال« :محد النفس،

ونسيان النعم».

[الرعاية حلقوق اهلل ص]429



 قال احلسن البرصي« :من ذم نفسه يف املأل فقد مدحها ،وذلك من عالمات

أيضا« :ذم الرجل نفسه يف العالنية مدح هلا يف الرس .كان يقال :من أظهر
الرياء» .وقال ً

عيب نفسه فقد زكاها».

[هبجة املجالس ]520/2



 قال منصور الفقيه:

ت����ت����ي����ه وج�����س�����م�����ك م��������ن ن���ط���ف���ة

وأن�������������������ت وع�������������������اء مل������������ا ت����ع����ل����م

[هبجة املجالس ]441/2
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التطلُّع للرياسة
 قال اإلمام الشافعي« :إذا تصدر احلدث فاته علم كثري».

[فتح الباري ]175/1



 قيل أليب داود السجستاين« :ما الشهوة اخلفية؟ قال :حب الرياسة».

وكثريا ما ختفى عىل
فقال ابن تيمية معق ًبا« :فهي خفية ،ختفى عن الناس،
ً
صاحبها».
[جمموع فتاوى ابن تيمية ]346/16


 قال قتادة« :من حدث قبل حينه افتضح يف حينه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]322/1



 قال يزيد بن هارون« :من طلب الرئاسة يف غري أوانه حرمه اهلل يف أوانه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]322/1



 قال فضيل بن عياض« :ما من ٍ
أحب الرئاسة إال حسد ،وبغى ،وتت َّبع
أحد
َّ

عيوب الناس ،وكره أن يذكر أحدٌ بخري».



[جامع بيان العلم وفضله ]571/1
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 قال ابن تيمية« :جيتذبه الرشف والرياسة ،فرتضيه الكلمة ،وتغضبه الكلمة،

ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ،ويعادي من يذمه ولو باحلق».

[جمموع فتاوى ابن تيمية ]346/16



بحب الرئاسة».
 وقال أبو نعيم« :واهلل ما هلك َم ْن هلك إال
ِّ

[جامع بيان العلم وفضله ]571/1



 قال إسامعيل بن علية لوراقه« :وحيك ،إن الرئاسة مؤونة ثقيلة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]321/1



 قال أبو إسحاق الفزاري :قال يل سفيان الثوري« :حتب الرئاسة؟ هتيأ للنطاح،

كان يقال :من طلب الرئاسة وقع يف الدياسة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]321/1



أحب إليه
 قال سفيان الثوري« :إياك وحب الرياسة؛ فإن الرجل تكون الرياسة َّ

من الذهب والفضة ،وهو باب غامض ال يبرصه إال البصري من العلامء السامرسة ،فتفقد
نفسك ،واعمل بنية».

[حلية األولياء ]376/6



 قال سفيان الثوري« :ما رأيت الزهد يف يشء َّ
أقل منه يف الرياسة».

[العزلة واالنفراد ص]68



قدرا من ال يرى قدره».
 قال اإلمام الشافعي« :أرفع الناس ً

[املجموع رشح املهذب ]13/1
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َ قال اإلمام الشافعي« :من سام بنفسه فوق ما يساوي رده اهلل إىل قيمته».

[املجموع رشح املهذب ]13/1



أحب إ ّيل من أن أكون
 قال عبيد اهلل بن احلسن العنربي« :ألن أكون ذن ًبا يف احلق ُّ

رأسا يف الباطل».
ً

[هتذيب التهذيب ]7/7



 قال أبو بكر الطرطويش األندليس« :إن من حصل بني يدي ملك ال يعرف

قدره ،أو أمة ال يعرفون ،فخاف عىل نفسه ،أو أراد إبراز فضله جاز له أن ينبههم عن

إظهارا لفضله فيجعل يف مكانه» .قال« :وفيه
مكانه وما حيسنه دف ًعا للرش عن نفسه ،أو
ً
فائدة أخرى :وهو أنه إن رأى األمور يف يد اخلونة واللصوص ومن ال يؤدي األمانة،

ويعلم من نفسه أداء األمانة مع الكفاية جاز له أن ينبه السلطان عىل أمانته وكفايته ،وهلذا
قال بعض العلامء من أصحاب الشافعي :من كمل فيه االجتهاد ورشوط القضاء جاز أن
ينبه السلطان عىل مكانه ،وخيطب خطبة للقضاء .وقال بعضهم :بل جيب ذلك عليه إذا

كان األمر يف يدي من ال يقوم به».

[رساج امللوك ص]79



 قال أبو العتاهية:

حب الرئاسة أطغى َمن على األرض
ُّ

 قال أبو العتاهية:

����ي َم��ن عشق ال��رئ��اس�� َة خفت أن
أأُخ َّ

حتى بغى بعضهم فيها على بعض
[ديوان أيب العتاهية ص]242

ي���ط���غ���ى وحي��������دث ب����دع����ة وض��ل��اال
[ديوان أيب العتاهية ص]348
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البدعــــة
جل َ��روي« :كان الشافعي ينهى النهي الشديد
 قال احلسن بن عبد العزيز ا َ
عن الكالم يف األهواء ،ويقول :أحدهم إذا خالفه صاحبه قال :كفرت ،إنام يقال فيه:

أخطأت».

[اإلبانة ]535/2



 قال رجل البن سريين« :إن فالنًا يريد أن يأتيك وال يتكلم بيشء ،قال :قل

لفالن :ال ،ما يأتيني؛ فإن قلب ابن آدم ضعيف ،وإين أخاف أن أسمع منه كلمة ،فال
يرجع قلبي إىل ما كان».

[اإلبانة ]446/2



 قال عبد الرزاق« :قال يل إبراهيم بن حممد بن أيب حييى :أرى املعتزلة عندكم

كثريا ،قلت :نعم ،وهم يزعمون أنك منهم ،قال :أفال تدخل معي هذا احلانوت حتى
ً
أكلمك ،قلت :ال ،قال :مل؟ قلت :ألن القلب ضعيف ،والدين ليس ملن غلب».

[اإلبانة ]447-446/2



 قال رجل من أصحاب األهواء أليوب السختياين« :يا أبا بكر أسألك عن

كلمة ،قال أيوب :وجعل يشري بإصبعه وال نصف كلمة ،وال نصف كلمة».

[سنن الدارمي ]390/1
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 أتى رجل حممد بن سريين فسأله عن القدر ،فقال حممد« :إن اهلل يأمر بالعدل
ِ
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم
واإلحسان

تذكرون» .فأعاد عليه الكالم فوضع حممد يديه يف أذنيه ،قال :ليخرجن عني أو ألخرجن
عنه .قال :فخرج الرجل ،فقال حممد« :إن قلبي ليس بيدي ،وإين ال آمن من أن يبعث يف

أحب إ ّيل أن ال أسمع كالمه».
قلبي شي ًئا ال أقدر أن أخرجه منه ،وكان َّ

[اإلبانة ]458/2



 قال حممد بن إدريس الشافعي« :واهلل ،ألن ُيبتىل املرء بكل ما هنى اهلل عنه  -ما

عدا الرشك به  -خري له من النظر يف الكالم».

[مناقب الشافعي البن أيب حاتم ص ]182



 قال يونس بن عبد األعىل« :سمعت الشافعي يو َم ناظره حفص الفرد قال يل:
بكل ٍ
يا أبا موسى ،ألن يلقى اهلل  Dالعبدُ ِّ
خري من أن يلقاه
ذنب  -ما خال الرشك ٌ -
ٍ
ٍ
حفص كال ًما ال أقدر أن أحكيه».
بيشء من الكالم ،لقد سمعت من

[جامع بيان العلم وفضله ]939/2



 قال يونس« :احفظوا عني ثال ًثا إن مت أو عشت :ال يدخل أحدكم عىل ذي

سلطان يعظه ويعلمه القرآن ،وال خيلون بامرأة شابة وإن أقرأها القرآن ،وال يمكن سمعه

من ذي هوى».

[اإلبانة ]442/2



 قال أبو قالبة أليوب السختياين« :يا أيوب احفظ عني أرب ًعا :ال تقل يف القرآن

برأيك ،وإياك والقدر ،وإذا ذكر أصحاب حممد  Hفأمسك ،وال تمُ كِّن أصحاب

األهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا».



[اإلبانة ]445/2
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 قال مفضل بن مهلهل« :لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه حيدثك ببدعته

حذرته وفررت منه ،ولكنه حيدثك بأحاديث السنة يف بدو جملسه ،ثم يدخل عليك

بدعته ،فلعلها تلزم قلبك ،فمتى خترج من قلبك؟».

[اإلبانة ]444/2



 سئل أمحد بن حنبل عن رجل له جار رافيض يسلم عليه؟ قال« :ال ،وإذا سلم

عليه ال يرد عليه».

[طبقات احلنابلة ]14/2



 قال سفيان الثوري« :من أصغى بسمعه إىل صاحب بدعة خرج من عصمة اهلل

ووكل إىل نفسه».

[اإلبانة ]461/2



 قال مغرية بن حفص« :قال حممد بن السائب :قوموا بنا إىل املرجئة نسمع

كالمهم ،قال :فام رجع حتى علقه».

[اإلبانة ]462/2



 جاء رجل إىل أنس بن مالك فقال« :يا أبا محزة ،لقيت قو ًما يكذبون بالشفاعة

وبعذاب القرب ،فقال :أولئك الكذابون ،فال جتالسهم».

[اإلبانة ]448/2



 كان حممد بن سريين واحلسن البرصي يقوالن« :ال جتالسوا أصحاب األهواء

وال جتادلوهم وال تسمعوا منهم».

[اإلبانة ]464/2



 قال الشافعي« :صحبة من ال خيشى العار عار يف القيامة».


[اإلبانة ]466/2
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 قال عثامن بن زائدة« :أوصاين سفيان قال :ال ختالط صاحب بدعة».


[اإلبانة ]463/2

 قال الفريايب« :كان سفيان الثوري ينهاين عن جمالسة فالن ،يعني اً
رجل من

أهل البدع».



[اإلبانة ]463/2

 دعي أيوب السختياين إىل غسل ميت ،فخرج مع القوم ،فلام كشف عن وجه

امليت عرفه ،فقال« :أقبلوا عىل صاحبكم فلست أغسله ،رأيته ياميش صاحب بدعة».

[اإلبانة ]476/2



أحب إ ّيل من أن جياورين
 قال أمحد بن سنان« :ألن جياورين صاحب طنبور
ُّ

صاحب بدعة؛ ألن صاحب الطنبور أهناه وأكرس الطنبور ،واملبتدع يفسد الناس واجلريان
واألحداث».

[اإلبانة الكربى ]469/2



 قال سفيان الثوري« :ما من ضاللة إال وهلا زينة فال تعرض دينك إىل من

ُيب ِّغضه إليك».



[اإلبانة ]462/2

 قال أيوب السختياين« :ال أعلم أحدً ا من أهل األهواء خياصم إال باملتشابه».

[اإلبانة ]501/2



 قال أمحد بن أيب احلواري :قال يل عبد اهلل بن البرسي  -وكان من اخلاشعني ،ما

رأيت قط أخشع منه « :-ليس السنَّة عندنا أن ترد عىل أهل األهواء ،ولكن السنَّة عندنا

أن ال تكلم أحدً ا منهم».

[اإلبانة ]471/2
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 قال إبراهيم بن هانئ :سألت أبا عبد اهلل عن رجل مبتدع داعية يدعو إىل بدعته

جيا َلس؟ قال أبو عبد اهلل« :ال جيالس وال يكلم لعله يتوب».

[اإلبانة ]475/2



 قال سفيان الثوري« :من سمع بدعة فال حيكها جللسائه ،ال يلقيها يف قلوهبم».

[حلية األولياء ]34/7



« ملا قدم سفيان الثوري البرصة جعل ينظر إىل أمر الربيع  -يعني ابن صبيح -

وقدره عند الناس ،سأل :أي يشء مذهبه؟ قالوا :ما مذهبه إال السنَّة ،قال :من بطانته؟

قالوا :أهل القدر ،قال :هو قدري».

[اإلبانة ]453/2



 قال عدي بن حاتم« :إنكم لن تزالوا بخري ما مل تعرفوا ما كنتم تنكرون،

وتنكروا ما كنتم تعرفون ،وما دام عاملكم يتكلم بينكم غري خائف».

[اإلبانة ]191-190/1



 قال إبراهيم النخعي« :كانوا يرون التلون يف الدين من شك القلوب يف اهلل».


[اإلبانة ]505/2

أحب إ ّيل من أن
نارا تضطرم
ُّ
 قال أبو إدريس اخلوالين« :ألن أرى يف املسجد ً

أرى فيه بدعة ال تغري».

[اإلبانة ]514/2



 قال احلسني بن عيل البرَ ْبهَ اري« :واحذر صغار املحدثات؛ فإن صغار البدع

كبارا ».
تعود حتى تصري ً

[طبقات احلنابلة ]19-18/2



272

 قال هارون احلامل« :سمعت أمحد بن حنبل ،وأتاه رجل فقال :يا أبا عبد اهلل إن

ههنا اً
رجل يفضل عمر بن عبد العزيز عىل معاوية بن أيب سفيان ،فقال أمحد :ال جتالسه،
وال تؤاكله ،وال تشاربه ،وإذا مرض فال تعده».

[طبقات احلنابلة ]133/3



 وقال املروذي« :قلت أليب عبد اهلل :ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصالة،

ويسكت عن الكالم يف أهل البدع؟ فكلح وجهه ،وقال :إذا هو صام وصىل واعتزل

الناس ،أليس إنام هو لنفسه؟ قلت :بىل .قال :فإذا تكلم كان له ولغريه ،يتكلم أفضل».

[طبقات احلنابلة ]216/2



 وقال أبو عمران« :سمعت أمحد يقول :ال جتالس أصحاب الكالم ،وإن ذبوا

عن السنة».

[طبقات احلنابلة ]334/1



 قال أبو داود السجستاين« :قلت أليب عبد اهلل أمحد بن حنبل :أرى اً
رجل من
أهل السنة مع رجل من أهل البدعة ،أترك كالمه؟ قال :ال ،أو ُت ْع ِلمه أن الرجل الذي
رأيته معه صاحب بدعة ،فإن ترك كالمه فكلمه ،وإال فأحلقه به ،قال ابن مسعود« :املرء

بخدنه»».

[طبقات احلنابلة ]160/1



برشا
 قال املسعودي القايض« :سمعت هارون أمري املؤمنني يقول :بلغني أن ً

املرييس يزعم أن القرآن خملوق ،هلل عيل إن أظفرين اهلل به ألقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط».

[طبقات احلنابلة ]21/1
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 وكان األوزاعي يقول« :ليس هذا زمان تعلم ،هذا زمان متسك».

[اإلبانة ]848/2



 قال روح بن عبادة« :كتب رجل إىل األوزاعي أمؤمن أنت ح ًّقا؟ فكتب إليه:

كتبت تسألني أمؤمن أنت ح ًّقا؟ واملسألة يف هذا بدعة والكالم فيه جدل ،ومل يرشحه لنا

سلفنا ،ومل نكلفه يف ديننا ،سألت :أمؤمن ح ًّقا؟ فلعمري لئن كنت عىل اإليامن فام تركي
شهاديت هلا بضائري ،وإن مل أكن عليه فام شهاديت هلا بنافعتي ،فقف حيث وقفت بك

السنة وإياك والتعمق يف الدين؛ فإن التعمق ليس من الرسوخ يف العلم ،إن الراسخني يف

العلم قالوا حيث تناهى علمهم[ :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ]».

[اإلبانة ]881/2

أخوف عىل هذه األمة من فتنة األزارقة» ،يعني
 قال إبراهيمَ « :لفتنتهم عندي
ُ

املرجئة.

[اإلبانة ]885/2



أرض عىل أهله من هذه يعني
 قال الزهري« :ما ابتدعت يف اإلسالم بدعة ُّ

اإلرجاء».

[اإلبانة]885/2



 قال األوزاعي :كان حييى وقتادة يقوالن« :ليس من األهواء يشء أخوف

عندهم عىل األمة من اإلرجاء».

[اإلبانة ]886/2



 قال سعيد بن جبري« :املرجئة هيود القبلة».


[اإلبانة ]886/2

274

 قال أيوب :قال يل سعيد بن جبري :أمل أرك مع طلق؟ قال :قلت :بىل ،فام له؟

قال« :ال جتالسه؛ فإنه مرجئ» قال أيوب :وما شاورته يف ذلك ،ولكن حيق للمسلم إذا

رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه.

[اإلبانة ]889/2



 سئل ميمون بن مهران عن كالم املرجئة فقال« :أنا أكرب من ذلك» .يعني أنه

حمدث بعده.

ُ
السالفات على اهلدى
وخ�ير األم��ور

[اإلبانة الكربى البن بطة ]890/2

وش����ر األم������ور احمل����دث ُ
����ات البدائع

[ترتيب املدارك ]38/2

العلــــم

وفضله وما يتعلق به
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فضل العلم وتعظيمه
 قال البخاري« :قال عمر :تفقهوا قبل أن تسودوا» ،قال ابن حجر« :وإنام أراد

عمر أنه قد تكون سب ًبا للمنع؛ ألن الرئيس قد يمنعه الكرب واالحتشام أن جيلس جملس
املتعلمني».

[الفتح ]200/1



 كتب عمر إىل أيب موسى « :Lإن الفقه ليس عن كرب السن ،ولكنه عطاء

اهلل ورزقه».

[الزهد لوكيع ]221/1



ٍ
خطبة خطبها« :واعلموا أن الناس أبناء ما حيسنون ،وقدر
 قال عيل  Iيف
ٍ
ِّ
امرئ ما حيسن ،فتك َّلموا يف العلم تتبني أقداركم» .قال ابن عبد الرب« :ويقال :إن قول
كل
عيل بن أيب طالب « :Iقيمة كل امرئ ما حيسن» مل يسبقه إليه أحد .وقالوا :ليس

أرض بالعلم وبالعلامء واملتعلمني من
كلم ٌة ّ
أحض عىل طلب العلم منها .قالوا :وال كلمة ّ
قول القائل« :ما ترك األول لآلخر شي ًئا»».

[جامع بيان العلم وفضله ]416/1



منه».

 قال عيل  Iيف كال ٍم له« :ال يأنف أحدكم أن يأخذ احلكمة ممن سمعها
[جامع بيان العلم وفضله ]421/1
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ٍ
أحب إ َّيل من إحيائها».
 قال ابن عباس « :Lتذاك ُُر العلم َ
بعض ليلة ُّ

[جامع بيان العلم وفضله ]117/1

قال إسحاق بن منصور الكوسج« :قلت ألمحد بن حنبل :قوله( :تذاكر العلم

أي عل ٍم أراد؟ قال :هو العلم الذي ينتفع به الناس
َ
بعض ليلة أحب إ َّيل من إحيائها) َّ
يف أمر دينهم .قلت :يف الوضوء والصالة والصوم واحلج والطالق ونحو هذا؟ قال:

نعم».

[جامع بيان العلم وفضله ]118/1



ٍ
بيشء الكتفى موسى  ،Sولكنه
 قال قتادة« :لو كان أحدٌ يكتفي من العلم

قال[ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ]».

[جامع بيان العلم وفضله ]419/1



 قال سفيان الثوري« :إنام فضل العلم ألنه يتقى به اهلل ،وإال كان كسائر األشياء».

[حلية األولياء ]362/6



َ
أفضل من طلب العلم ،وكان
 قال سفيان الثوري« :ليس عمل بعد الفرائض

الرجل ال يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك عرشين سنة».

[حلية األولياء ]361/6



 عوتب ابن املبارك فيام يفرق املال يف البلدان ،وال يفعل يف أهل بلده ،فقال:

«إين ألعرف مكان قوم ،هلم فضل وصدق ،وطلبوا احلديث ،فأحسنوا الطلب للحديث،

حاجة الناس إليهم شديدة وقد احتاجوا ،فإن تركناهم ضاع علمهم ،وإن أغنيناهم بثوا

العلم ألمة حممد  ،Hفال أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم».

[شعب اإليامن ]263/3
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 قال سعيد بن جبري« :لقد كان ابن عباس حيدِّ ثني باحلديث ،لو يأذن يل أن أقوم

أق ِّبل رأسه لفعلت».

[جامع بيان العلم وفضله ]426/1



 كتب عبد اهلل العمري العابد إىل مالك حيضه عىل االنفراد والعمل ،فكتب إليه

مالك :إن اهلل قسم األعامل كام قسم األرزاق ،فرب رجل فتح له يف الصالة ،ومل يفتح له

يف الصوم ،وآخر فتح له يف الصدقة ،ومل يفتح له يف الصوم ،وآخر فتح له يف اجلهاد.

فنرش العلم من أفضل أعامل الرب ،وقد رضيت بام فتح يل فيه ،وما أظن ما أنا فيه

بدون ما أنت فيه ،وأرجو أن يكون كالنا عىل خري وبر».

[االستذكار ]146/5



اً
واستدالل،
نصا
 قال اإلمام الشافعي« :إن من أدرك علم أحكام اهلل يف كتابه ًّ
ِ
الر َيب،
ووفقه اهلل للقول والعمل بام علم منه فاز بالفضيلة يف دينه ودنياه ،وانتفت عنه ِّ
ون ََّورت يف قلبه احلكمة ،واستوجب يف الدين موضع اإلمامة»[ .الرسالة لإلمام الشافعي ص]19


 وقال حرب :سمعت أمحد بن حنبل يقول« :الناس حيتاجون إىل العلم مثل

اخلبز واملاء؛ ألن العلم يحُ تاج إليه يف كل ساعة ،واخلبز واملاء يف كل يوم مرة أو مرتني».

[طبقات احلنابلة ]146/1



 قال الفضل بن أمحد الزبيدي املقرئ« :سمعت أمحد بن حنبل يقول ،وقد أقبل

أصحاب احلديث بأيدهيم املحابر ،فأومأ إليها وقال :هذه رسج اإلسالم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]252/1
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 قال الفضيل بن عياض« :ما أحد من أهل العلم إال ويف وجهه نرضة» ،لقول

النبي َّ « :H
نضر اهلل امرأ مسع منا حدي ًثا».

[املجالسة ]171/1



 قال عون بن عبد اهلل :حدثت عمر بن عبد العزيز أنه كان يقال« :إن استطعت

فكن عا ًملا ،فإن مل تستطع فكن متع ِّل اًم ،وإن مل تستطع فأح َّبهم ،وإن مل تستطع فال تبغضهم»
خمرجا إن قبل».
فقال عمر بن عبد العزيز« :لقد جعل اهلل  Dله ً

[جامع بيان العلم ]142/1



 قال سفيان بن عيينة« :أفضل الناس منزلة يوم القيامة من كان بني اهلل وبني

خلقه ،يعني الرسول والعلامء».

[اإلبانة ]202/1



 قال ابن اجلوزي« :أول تلبيس إبليس عىل الناس صدهم عن العلم ،ألن العلم

نور ،فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم يف ال ُّظ َلم كيف شاء».

[تلبيس إبليس ص]283



 قال الذهبي« :إن العلم ليس بكثرة الرواية ،ولكنه نور يقذفه اهلل يف القلب،

ورشطه االتباع ،والفرار من اهلوى واالبتداع».

[سري أعالم النبالء ]323/13



 قال حسني املعلم« :كان حممد بن سريين يتحدث فيضحك ،فإذا جاء احلديث

خشع».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]412/1



 كان سعيد بن املسيب وهو مريض يقول« :أقعدوين؛ فإين أعظم أن أحدث

حديث رسول اهلل  Hوأنا مضطجع».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]409/1
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 جاء رجل إىل سعيد بن املسيب وهو مريض ،فسأله عن حديث وهو مضطجع،

فجلس فحدثه ،فقال له الرجل :وددت أنك مل تتع ّن ،فقال :إين كرهت أن أحدثك عن

رسول اهلل  Hوأنا مضطجع».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]409/1



 قال أمحد بن سنان القطان« :كان عبد الرمحن بن مهدي ال ُيتحدَّ ث يف جملسه،

قلم صاح ولبس نعليه ودخل،
وال يربى فيه قلم ،وال يبتسم أحد ،فإن حتدث أو برى اً
أيضا يف جملسه كأهنم يف
وكذا يفعل ابن نمري ،وكان من أشد الناس يف هذا ،وكان وكيع ً

صالة ،فإن أنكر من أمرهم شي ًئا انتعل ودخل ،وكان ابن نمري يغضب ويصيح ،وكان إذا

قلم تغري وجهه».
رأى من يربي اً

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]193/1

 قال أبو بكر اخلطيب« :كراهة من كره التحديث يف األحوال التي ذكرناها

من امليش ،والقيام ،واالضطجاع ،وعىل غري طهارة إنام هي عىل سبيل التوقري للحديث

أمرا
والتعظيم والتنزيه له ،ولو حدث حمدث يف هذه األحوال مل يكن مأثو ًما ،وال فعل ً
ُّ
وأجل الكتب كتاب اهلل ،وقراءته يف هذه األحوال جائزة ،فقراءة احلديث فيها
حمظورا،
ً
باجلواز أوىل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]410/1



 قال ابن عبد الرب« :وجدت يف كتاب أيب  Vبخطه :أنشدنا أبو عمر أمحد بن

سعيد لبعض األدباء:

رأي���������ت ال����ع����ل����م ص����اح����ب����ه ش���ري���ف

وإن ول����������دت����������ه آب����������������اء ل�����ئ�����ام

ول�����ي�����س ي����������زال ي����رف����ع����ه إىل أن

ي����ع ِّ
����ظ����م ق�����������د َره ال������ق������وم ال�����ك�����رام

وي َّ
������ت������ب������ع������ون������ه يف ك���������ل أم������ر

����راع����ي ال����ض����أن ت��ت��ب��ع��ه ال���س���وام
ك ِ

وحي������م������ل ق������ول������ه يف ك�������ل أف�����ق

وم��������ن ي ُ
��������ك ع������املً������ا ف����ه����و اإلم��������ام
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ف���ل���وال ال���ع���ل���م م����ا س���ع���دت نفوس

وال ع�������رف احل����ل���ال وال احل�������رام

ف���ب���ال���ع���ل���م ال���ن���ج���اة م����ن امل����خ����ازي

وب������اجل������ه������ل امل�������ذل�������ة وال�������رغ�������ام

ه����و اهل�������ادي ال���دل���ي���ل إىل املعالي

وم�����ص�����ب�����اح ي�����ض�����يء ب������ه ال����ظ��ل�ام

ك������ذاك ع����ن ال����رس����ول أت�����ى عليه

م������ن اهلل ال����ت����ح����ي����ة وال������س���ل��ام»

[جامع بيان العلم وفضله ]237/1
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تعظيم العلماء
 قال عيل بن أيب طالب « :Iمن حق العامل عليك إذا أتيته أن تس ِّلم عليه

خاصة ،وعىل القوم عامة ،وجتلس قدَّ امه ،وال ترش بيديك ،وال تغمز بعينيك ،وال تقل:

قال فالن خالف قولك ،وال تأخذ بثوبه ،وال تلح عليه يف السؤال؛ فإنه بمنزلة النخلة
املرطبة :ال يزال يسقط عليك منها يشء».

[جامع بيان العلم وفضله ]580/1



 قال ابن عباس « :Lإن كنت آليت الرجل من أصحاب رسول اهلل

اً
مشغول مل
نائم مل أوقظه ،وإذا رأيته مغمو ًما مل أسأله ،وإذا رأيته
 ،Hفإذا رأيته اً

أسأله».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع]212/1



 قال الشعبي« :أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت ،فقال :أمتسك يل وأنت

ابن عم رسول اهلل H؟ قال :إنا هكذا نصنع بالعلامء».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع]188/1



 قال سمرة بن جندب « :Iلقد كنت عىل عهد رسول اهلل

H

اً
رجال هم أس ُّن مني».
غال ًما ،فكنت أحفظ عنه ،وما يمنعني من القول إال أن ههنا

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]318/1
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 قال احلسن البرصي« :رئي ابن عباس يأخذ بركاب أيب بن كعب ،فقيل له:

أنت ابن عم رسول اهلل ،تأخذ بركاب رجل من األنصار؟ فقال :إنه ينبغي للحرب أن

يعظم ويرشف».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع]188/1



«رأيت عبدالرمحن بن أيب ليىل وأصحا ُبه يعظمونه،
 قال حممد بن سريين:
ُ

ويرشفونه مثل األمري».
ويسودونه
ِّ
ِّ

[اجلامع للخطيب ]182/1



 قال األعمش « :Vكنا هناب إبراهيم كام يهُ اب األمري».

[تذكرة احلفاظ ]74/1



 قال أمحد بن سنان« :كان عبدالرمحن بن مهدي ال ُيتحدَّ ث يف جملسه ،وال ُيربى

قلم ،وال يقوم أحدٌ كأنام عىل رؤوسهم الطري أو كأهنم يف صالة».
ٌ

[تذكرة احلفاظ ]331/1



ٍ
حمدث بابه قط ،ويف رواية :ما
 قال أبو عبيد القاسم بن سالم :ما دققت عىل

وتأولت قول اهلل تعاىل:
صربت حتى خيرج إ َّيل،
فاستأذنت عليه ،ولكن
أتيت عا ًملا قط
ُ
ُ
ُ
ُ

[ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ].

[طبقات املفرسين ]36/2



 قال أبو عبيدة« :كان الربيع بن خثيم إذا أتى عبد اهلل مل يكن إذن ألحد حتى يفرغ

كل واحد منهام من صاحبه ،وكان ابن مسعود يقول له :لو رآك رسول اهلل H

ألحبك ،وما رأيتك إال ذكرت املخبتني».



[الزهد البن املبارك ص]57
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 قال أبو قيس األودي« :رأيت إبراهيم – يعني النخعي  -غال ًما حملو ًقا ً
آخذا

بركاب علقمة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع]188/1



 وقال أبو بكر حممد بن األدموين النحوي« :إذا تعلم اإلنسان من العامل ،واستفاد

منه الفوائد فهو له عبدٌ  ،قال اهلل تعاىل[ :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ] وهو يوشع بن نون،
ً
متتلمذا له ،تاب ًعا له ،فجعله اهلل فتاه لذلك».
ومل يكن مملوكًا له ،وإن كان

[الفقيه واملتفقه ]99/2



 قال شعبة« :كنت إذا سمعت من الرجل احلديث كنت له عبدً ا ما حيي ،فكلام

لقيته سألته عنه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]191/1



فال».

 قال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة« :ما لك ال حتدث؟ فقال :أما وأنت حي
[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]318/1



 قال حييى بن معني« :إن الذي حيدث بالبلدة وهبا من هو أوىل بالتحديث منه

أمحق».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]319/1



 قال أمحد بن أيب احلواري :سمعت حييى بن معني ،يقول« :إذا حدثت يف بلدة

فيها مثل أيب مسهر فيجب حليتي أن حتلق» .قال أمحد بن أيب احلواري« :وأنا إذا حدثت
يف بلدة فيها مثل أيب الوليد هشام بن عامر فيجب حليتي أن حتلق».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]319/1
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 قال محدان بن عيل الوراق« :ذهبنا إىل أمحد بن حنبل سنة ثالث عرشة ،فسألناه

أن حيدثنا فقال :تسمعون مني ومثل أيب عاصم يف احلياة؟ اخرجوا إليه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]318/1



 قال عاصم« :كان زر أكرب من أيب وائل ،فكانا إذا جلسا مجي ًعا مل حيدث أبو وائل

مع زر».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]320/1



 قال سلمة بن كهيل« :كان إبراهيم والشعبي إذا اجتمعا مل يتكلم إبراهيم بيشء

لسنه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]320/1



 قال عبيد اهلل بن عمر« :كان حييى بن سعيد حيدثنا فيسح علينا مثل اللؤلؤ،

ويشري عبيد اهلل بيديه إحدامها عىل األخرى ،قال عبيد اهلل :فإذا طلع ربيعة قطع حييى
اً
إجالل لربيعة وإعظا ًما له».
حديثه

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]320/1



 قال ابن املبارك« :ما كنت أقدر أن أنظر إىل سفيان استحياء وهيبة منه ».

[سري أعالم النبالء ]267 / 7



 قال أبو عبد اهلل املعيطي« :رأيت أبا بكر بن عياش بمكة فأتاه سفيان بن عيينة،

فربك بني يديه ،فجعل أبو بكر يقول له :يا سفيان ،كيف أنت؟ يا سفيان ،كيف عيال

أبيك؟ قال :فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث ،فقال سفيان :ال تسألني ما دام هذا
الشيخ قاعدً ا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]320/1
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 قال احلسن بن عيل اخلالل« :كنا عند معتمر بن سليامن حيدثنا إذ أقبل ابن

املبارك ،فقطع معتمر حديثه ،فقيل له :حدثنا ،فقال :إنا ال نتكلم عند كربائنا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]321/1



فقيها ،أدنى
 قال أبو حازم األعرج« :لقد رأيتنا يف جملس زيد بن أسلم أربعني ً
ٍ
حديث
رأيت يف جملسه متامريني ،وال متنازعني يف
خصلة فينا التوايس بام يف أيدينا ،وما ُ

ال ينفعنا».

[سري أعالم النبالء ]316/5



 قال سفيان« :كان ابن شهاب يقول :جالست سعيد بن املسيب ست سنني

حُت ُّ
اك ركبتي ركبته ،ال أقدر منه عىل حديث إال أين أقول :قالوا اليوم كذا وقالوا اليوم
كذا ،فيتكلم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]184/1



 قال عبد الرمحن بن حرملة األسلمي« :ما كان إنسان جيرتئ عىل سعيد بن

املسيب يسأله عن يشء حتى يستأذنه كام ُيستأ َذن األمري».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]184/1



 قال الليث« :كان سعيد بن املسيب يركع ركعتني ثم جيلس ،فيجتمع إليه أبناء

أصحاب رسول اهلل من املهاجرين واألنصار ،فال جيرتئ أحد منهم أن يسأله عن يشء

إال أن يبتدئهم بحديث أو جييئه سائل فيسأل فيسمعون».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]400/1



 قال الزهري« :إن كنت آليت باب عروة فأجلس ،ثم أنرصف فال أدخل  -ولو

شئت أن أدخل لدخلت  -إعظا ًما له».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]159/1
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أخذت شي ًئا من احلديث وال القرآن أو
 قال اإلمام الشافعي« :ما أعلم أين
ُ

استعملت فيه األدب ،وكان ذلك
النحو أو غري ذلك من األشياء ،مما كنت أستفيد إال
ُ

فازددت
فرأيت من مالك ما رأيت من هيبته وإجالله العلم،
قدمت املدينة،
طبعي إىل أن
ُ
ُ
ُ

تصفحا رفي ًقا ،هيب ًة له لئال
فأص َّفح الورقة
من ذلك ،حتى ربام ُ
ً
كنت أكون يف جملسهَّ ،
يسمع وقعها».

[توايل التأسيس بمعايل ابن إدريس ص .]153



 قال ابن املبارك« :ما رأيت أحدً ا ارتفع مثل مالك ،ليس له كثري صالة وال

ُ
أفضل
صيام ،إال أن تكون له رسيرة» .علق الذهبي بقوله« :ما كان عليه من العلم ونرشه

من نوافل الصيام والصالة ملن أراد به اهلل».

[ سري أعالم النبالء ]97/8



« سئل ابن املبارك فقيل له :من الناس؟ قال :العلامء .قيل له :فمن امللوك؟ قال:

الزهاد .قيل له :فام السفلة؟ قال :الذي يأكل بدينه ...قيل له :فمن الدينء؟ قال :الذي

يذكر غالء السعر عند الضيف».



[املجالسة ]288/2

 قال ابن املبارك« :قيل لسفيان من الناس؟ قال :العلامء ،قيل :فمن السفلة؟

قال :الظلمة ،قيل :فمن الغوغاء؟ قال :الذين يكتبون احلديث ،يأكلون به الناس ،قيل:

فمن امللوك؟ قال :الزهاد».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]85/1

 قال اإلمام أمحد« :إنام الناس بشيوخهم ،فإذا ذهب الشيوخ تو ِّدع من العيش».


[طبقات احلنابلة ]274/1

 وقال اإلمام أمحد« :ما بِ ُّت منذ ثالثني سنة إال وأنا أدعو للشافعي ،وأستغفر له».

[إحياء علوم الدين  ،26/1وحرمة أهل اإلسالم ص]195
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 قال احلسن بن أمحد بن أيب الليث الرازي« :دفعت إىل أمحد بن حنبل رقعة من

احلسن بن الصباح ،فيها مسألة يسأل عنها ،فقال :كيف تركت أبا عيل؟ فقلت :قد أخذته

ريح يف ظهره وقد أحنته ،فقال :عافاه اهلل ،بقاؤه صالح هلذه األمة».

[طبقات احلنابلة ]130-129/1



 وكان عبد اهلل بن املبارك يتجر يف ال َب ِّز ،ويقول :لوال مخسة ما اجترت :سفيان

الثوري ،وسفيان بن عيينة ،والفضيل بن عياض ،وحممد بن سامك ،وابن علية ،وكان
خيرج يتجر إىل خراسان ،فكلام ربح من يشء أخذ القوت للعيال ونفقة احلج ،والباقي

يصل به إخوانه اخلمسة.



[طبقات احلنابلة ]100/1

 قال عبد الوهاب الوراق :أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل إمامنا ،وهو من الراسخني

يف العلم ،إذا وقفت غدً ا بني يدي اهلل تعاىل فسألني :بمن اقتديت؟ أقول :بأمحد ،وأي

يشء ذهب عىل أيب عبد اهلل من أمر اإلسالم؟ وقد بيل عرشين سنة يف هذا األمر».

[طبقات احلنابلة ]13/1



ُ س ِئل يو ًما أبو العباس عبد اهلل بن أمحد بن إبراهيم األبياين عن فقيهني من

أصحابه وتالميذه ومها :أبو القاسم بن زيد ،وسعيد بن ميمون ،فقيل له :أهيام أفقه،

فقال« :إنام يفصل بني عاملني من هو أعلم منهام».

[ترتيب املدارك ]350/2



 كان يقال« :أربعة ال يأنف منهن الرشيف :قيامه من جملسه ألبيه ،وخدمته

لضيفه ،وقيامه عىل فرسه وإن كان له عبيد ،وخدمته العامل ليأخذ من علمه».

[جامع بيان العلم وفضله ]542/1
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اجرتأت أن أرشب املاء والشافعي ينظر إ َّيل،
 قال الربيع بن سليامن« :واهلل ما
ُ

هيبة له».

[مناقب الشافعي للبيهقي ]145/2



 قال إدريس بن عبد الكريم« :قال يل سلمة بن عاصم :أريد أن أسمع كتاب

ِ
العدَ د من خلف ،فقلت خللف ،قال :فليجئ ،فلام دخل رفعه ألن جيلس يف الصدر،
فأبى ،وقال :ال أجلس إال بني يديك ،وقال :هذا حق التعليم ،فقال له خلف :جاءين
أمحد بن حنبل يسمع حديث أيب عوانة ،فاجتهدت أن أرفعه ،فأبى وقال :ال أجلس إال

بني يديك ،أمرنا أن نتواضع ملن نتعلم منه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]198/1



« كان عمرو بن قيس املالئي إذا بلغه احلديث عن الرجل ،فأراد أن يسمعه أتاه

حتى جيلس بني يديه وخيفض جناحه ،ويقول :علمني رمحك اهلل مما علمك اهلل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]210/1



 قال حممد بن عبد الرمحن الطرائفي« :حرضت بدمشق عند ابن جوصا،

فجعلت أمتلقه فقلت :أهيا الشيخ ،مثلك مثل ما قال كثري عزة:
وإذا ال����������در زان ح����س����ن وج������وه
وت����زي����دي����ن أط���ي���ب ال���ط���ي���ب طيبا

ك�����ان ل���ل���در ح���س ُ
����ك زينا
���ن وج����ه ِ

�����ك أي���ن���ا
إن مل���س���ت���ي���ه أي�������ن م�����ث����� ُل ِ

فقال :هون عليك ،حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري قال :سمعت سفيان بن

عيينة يقول« :ال يغر املدح من عرف نفسه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]210/1



 قال سفيان بن عيينة« :وأي عقوبة عىل أهل اجلهل أشد من موت أهل العلم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]210/1

وللقايض عبد الوهاب بن نرص املالكي:

م��ت��ى ي��ص��ل ال��� ِع���ط���اش إىل ارت������وا ٍء

وم�����ن يَ���ث�ن�ي األص�����اغ�����ر ع����ن م�����را ٍد
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إذا اس��ت��ق��ت ال��ب��ح��ا ُر م���ن الركايا
وق����د ج��ل��س األك����اب���� ُر يف ال���زواي���ا

َّ
����وم����ا
وإن َت������� َر ُّف������� َع ال�����وض�����ع�����ا ِء ي ً

ع��ل��ى ال���رف���ع���اء م���ن إح����دى ال���رزاي���ا

إذا اس����ت����وت األس�����اف�����ل واألع����ال����ي

ف����ق����د ط�����اب�����ت م�����ن�����ادم�����ة امل���ن���اي���ا

[وفيات األعيان ]221/3
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اختيار العلماء
 قال عمر بن اخلطاب « :Iال تغرنكم صالة امرئ ،وال صومه ،ولكن

انظروا من إذا حدث صدق ،وإذا اؤمتن أدى ،وإذا أشفى ورع».

[الزهد أليب داود ص]80



 قال عمر بن اخلطاب « :Iلن يقيم أمر الناس إال امرؤ حصيف العقدة،

بعيد الغور ،ال يطلع الناس منه عىل غوره ،وال خياف يف اهلل لومة الئم».


 قال عمر بن اخلطاب « :Iال يقيم أمر اهلل يف الناس إال رجل يتكلم بلسانه

كله ،خياف اهلل يف الناس ،وال خياف الناس يف اهلل».

[اآلداب الرشعية ]179/1



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iال يزال الناس بخري ما أتاهم العلم من قبل

كربائهم ،فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم هلكوا».

[رشح أصول االعتقاد لاللكائي ]94/1



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iال تعجلن بمدح أحد وال بذمه؛ فإنه رب من

يرسك اليوم يسوءك غدً ا».

[اآلداب الرشعية ]462/3



« كتب رجل إىل عبد اهلل بن الزبري موعظة :أما بعد ،فإن ألهل التقوى عالمات

يعرفون هبا ويعرفوهنا من أنفسهم :من صرب عىل البالء ،وريض بالقضاء ،وشكر النعمة،
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ّ
وذل حلكم القرآن ،وإنام اإلمام كالسوق ،ما نفق هبا محل إليها ،إن نفق احلق عنده محلوا

إليه احلق ،وإن نفق الباطل عنده جاءه أهل الباطل ونفق عنده».

[الزهد أليب داود ص]325



 قال حممد بن سريين« :إن هذا العلم دين ،فانظروا ممن تأخذون دينكم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]129/1



 قال إبراهيم النخعي« :كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألنا عن مطعمه ومرشبه

ومدخله وخمرجه ،فإن كان عىل استواء أخذنا عنه وإال مل نأته».

[الكامل يف ضعفاء الرجال ]154/1



 قال أبو العالية« :أرحل إىل الرجل مسرية أيام ،فأول ما أتفقد من أمره صالته،

فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه ،وإن وجدته يضيعها رجعت ومل أسمع

منه وقلت :هو لغري الصالة أضيع».

[حلية األولياء ]220/2



 قال إبراهيم النخعي« :كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إىل سمته وإىل

صالته وإىل حاله ،ثم يأخذون عنه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]128/1



فقيها ،عا ًملا ،زاهدً ا،
 قال اإلمام أمحد« :ينبغي للعدل أن يكون فيه ست خصالً :

بصريا بام يذر».
بصريا بام يأيت،
ور ًعا ،عفي ًفا،
ً
ً

[طبقات احلنابلة ]424/1



 قال أبو حازم« :ال يكون العامل عا ًملا حتى يكون فيه ثالث خصال :ال حيقر من

دونه يف العلم ،وال حيسد من فوقه ،وال يأخذ عىل علمه دنيا».


[اآلداب الرشعية ]45/2
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 قال مالك بن أنس« :ال يؤخذ العلم من أربعة ،ويؤخذ ممن سوى ذلك :ال تأخذ

من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس ،وال تأخذ من كذاب يكذب يف أحاديث

الناس إذا جرب ذلك عليه ،وإن كان ال يتهم أن يكذب عىل رسول اهلل  ،Hوال
من صاحب هوى يدعو الناس إىل هواه ،وال من شيخ له فضل وعبادة إذا كان ال يعرف

ما حيدث».

قال إبراهيم بن املنذر :فذكرت هذا احلديث ملطرف بن عبد اهلل اليساري موىل زيد

ابن أسلم فقال :ما أدري ما هذا ،ولكن أشهد لسمعت مالك بن أنس يقول :لقد أدركت

هبذا البلد  -يعني املدينة  -مشيخة هلم فضل وصالح وعبادة حيدثون ،ما سمعت من
واحد منهم حدي ًثا قط ،قيل :ومل يا أبا عبد اهلل؟ قال :مل يكونوا يعرفون ما حيدثون».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]140-139/1



 سئل اإلمام مالك« :أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب وال جمالسة؟ ،فقال:

ال ،فقيل :أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غري أنه ال حيفظ ،وال يفهم ما حيدث؟ ،فقال :ال
يكتب العلم إال ممن حيفظ ،ويكون قد طلب ،وجالس الناس ،وعرف وعمل ،ويكون

معه ورع».

[إسعاف املبطأ برجال املوطأ ص]4



 قال ابن عبد الرب« :ليس أحد من علامء األمة يثبت حدي ًثا عن رسول اهلل

 Hثم يرده دون ادعاء نسخ ذلك بأثر مثله أو بإمجاع أو بعمل جيب عىل أصله
االنقياد إليه أو طعن يف سنده ،ولو فعل ذلك أحد سقطت عدالته اً
فضل عن أن يتخذ

إما ًما ولزمه اسم الفسق ،ولقد عافاهم اهلل  Dمن ذلك».


[جامع بيان العلم وفضله ]1080/2
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 قال الوزير حييى بن حممد بن هبرية احلوفزان الشيباين يف قوله تعاىل[ :ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ]« :إيثار اآلجل عىل العاجل حالة

العلامء ،فمن كان هكذا فهو عامل ،ومن آثر العاجل عىل اآلجل فليس بعامل»».

[ذيل طبقات احلنابلة ]147/2



 قال أبو العباس ابن عقدة« :خرج أمحد بن حنبل ،وحييى بن معني ،وعيل بن

املديني إىل الكوفة إىل أيب نعيم ،فدلس عليه حييى بن معني أربعة أحاديث ،فلام فرغوا

رفس حييى بن معني حتى أقلبه ،ثم قال :أما أمحد فيمنعه ورعه من هذا ،وأما هذا -يعني
عل ًّيا -فتحنيثه يمنعه من ذلك ،وأما أنت فهذا من عملك ،قال حييى :فكانت تلك الرفسة

أحب إ ّيل من كل يشء».
َّ

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]113/1



 قال عبيد اهلل بن أمحد احللبي« :سمعت أبا عبد اهلل وسئل عن رجل يقيم ببلده،

وينزل يف احلديث درجة؟ قال :ليس يطلب العلم هكذا ،لو طلب العلم هكذا مات

العلم ،إنام يؤخذ العلم عن األكابر».

[طبقات احلنابلة ]198/1



 قال حممود بن حممد احللبي« :سمعت أبا صالح حمبوب بن موسى ،وذكر

احلديث عن ابن املبارك ،يف أرشاط الساعة« :أن يلتمس العلم عند األصاغر» ،قال أبو

صالح :فسألت ابن املبارك :من األصاغر؟ قال :أهل البدع».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]137/1



 قال محاد بن أيب سلمة :حدثني شيخ ،هلم  -يعني الرافضة  -تاب قال« :كنا إذا

اجتمعنا واستحسنا شي ًئا جعلناه حدي ًثا».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]137/1
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 قال محاد بن زيد« :ليس تعرف خطأ مع ِّلمك حتى جتالس غريه».

[جامع بيان العلم وفضله ]414/1



 قال وكيع بن اجلراح :قال لنا سفيان الثوري« :نحن اليوم عىل الطريق ،فإذا

اً
وشامل فال تقتدوا بنا».
رأيتمونا قد أخذنا يمينًا

[أخبار الشيوخ أليب بكر املروذي ص ]82



 قال احلسن البرصي« :اعتربوا الناس بأعامهلم ودعوا قوهلم؛ فإن اهلل مل يدع

دليل من عمل يصدقه أو يكذبه ،فإذا سمعت اً
اً
قول إال جعل عليه اً
قول حسنًا فرويدً ا
بصاحبه ،فإن وافق قوله عمله فنعم ،ونعمة عني ،فآخه ،وأحببه ،واودده ،وإن خالف

اً
اً
وعمل فامذا يش َّبه عليك منه ،أو ماذا خيفى عليك منه؟ إياك وإياه ،ال خيدعنك».
قول

[الزهد البن املبارك ص]26



 قال ابن القيم «وطالب النفوذ إىل اهلل والدار اآلخرة ،بل وإىل كل علم وصناعة

حاكم
رأسا يف ذلك مقتدى به فيه حيتاج أن يكون شجا ًعا مقدا ًما،
اً
ورئاسة ،بحيث يكون ً
عىل ومهه ،غري مقهور حتت سلطان ختيله ،زاهدً ا يف كل ما سوى مطلوبه ،عاش ًقا ملا توجه
إليه ،عار ًفا بطريق الوصول إليه ،والطرق القواطع عنه ،مقدا َم اهلمة ،ثابت اجلأش ،ال

كثري السكون ،دائم الفكر ،غري مائل مع لذة
يثنيه عن مطلوبه لوم الئم وال عذل عاذلَ ،
قائم بام حيتاج إليه من أسباب معونته ،ال تستفزه املعارضات ،شعاره
املدح وال أمل الذم ،اً
الصرب وراحته التعب».

[الفوائد البن القيم ص]19

299

اإلنصـــاف
 قال عيل بن أيب طالب  Iيف أول كتاب كتبه« :أما بعد ،فإنه أهلك من كان

قبلكم أهنم منعوا احلق حتى اشترُ ي ،وبسطوا اجلور حتى افتُدي».

[هبجة املجالس ]331/1



 قال عيل بن أيب طالب « :Iالناس منقوصون مدخولون إال من عصم

اهلل ،سائلهم متعنت ،وجميبهم متكلف ،يكاد أفضلهم رأ ًيا يرده عن فضل رأيه الرضا
والسخط ،ويكاد أصلبهم عو ًدا تنكأه اللحظة ،وحتيله الكلمة».

[ربيع األبرار ونصوص األخيار للزخمرشي ]332/1



 يقول عامر « :Iثالث من مجعهن فقد مجع اإليامن :اإلنصاف من نفسك

وبذل السالم للعالمَ واإلنفاق من اإلقتار».

[صحيح البخاري ]15/1



 كان عوف األعرايب يقول جللسائه« :أما واهلل ما نع ِّلمكم من جهالة ،ولكنا

نذكركم بعض ما تعرفون ،لعل اهلل أن ينفعكم به».

[الزهد لإلمام أمحد ص]435



 قال حممد بن سريين« :ظلم ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم منه ،وتكتم

خريه».

[الزهد لوكيع ص]775
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 قال سفيان الثوري« :ال جيتمع حب عيل وعثامن إال يف قلوب نبالء الرجال».

[احللية  ،32 / 7سري أعالم النبالء ]273 / 7



 قال اإلمام مالك« :ما يف زماننا يشء أقل من اإلنصاف» .قال القرطبي معل ًقا:

«هذا يف زمن مالك ،فكيف يف زماننا اليوم الذي عم فيه الفساد وك ُثر فيه الطغام؟!» ،أي:

أوغاد الناس.

[جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب  ،531/1تفسري القرطبي ]286/1



فسدَ ت األشيا ُء حني ُت ُعدِّ ي هبا منازلهُ ا ،وليس هذا
 قال اإلمام مالك« :إنام َ

اجلدَ ُل من الدِّ ين بيشء».



[املدخل البن احلاج ]128 /1

 قال أكثم بن صيفي« :ويل لعاملِ ٍ
أمر من جاهلهَ ،من جهل شي ًئا عاداه ،ومن

أحب شي ًئا استعبده».
َّ

[جامع العلم وفضله ]114/2



 قال احلسن البرصي« :هلل در أهل احلق ،كانت درة عمر  Iأهيب من

سيف احلجاج».



[آداب احلسن البرصي ومناقبه ]61/1

 قال ابن كثري :واهلل تعاىل يأمر بالعدل لكل أحد ،يف كل وقت ،ويف كل حال.

[تفسري ابن كثري ]365/3



 وقال الطربي« :لو كان كل من ا ُّد ِع َي عليه مذهب من املذاهب الرديئة ثبت

عليه ما ادعي به ،وسقطت عدالته ،وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر حمدثي األمصار؛

ب به عنه».
ألنه ما منهم إال وقد نسبه قو ٌم إىل ما ُي ْر َغ ُ


[هدي الساري مقدمة الفتح ص]428
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 قال ابن حزم« :وجدت أفضل نعم اهلل عىل املرء أن يطبعه عىل العدل وحبه،

وعىل احلق وإيثاره ،وأما من طبع عىل اجلور واستسهاله ،وعىل الظلم واستخفافه فلييأس

من أن يصلح نفسه ،وأن يقوم طباعه ،وليعلم أنه ال يفلح يف دين وال ُخلق حممود».

[األخالق والسري ص ]38



 قال اإلمام الشافعي« :ما ناظرت أحدً ا قط عىل الغلبة ووددت إذا ناظرت أحدً ا

أن يظهر اهلل احلق عىل يديه».

[املجموع رشح املهذب ]13/1



 قال ابن تيمية« :كل عمل يؤمر به فال بد فيه من العدل؛ فالعدل مأمور به

يف مجيع األعامل ،والظلم منهي عنه هن ًيا مطل ًقا ،وهلذا جاءت أفضل الرشائع واملناهج
بتحقيق هذا كله وتكميله ،فأوجب اهلل العدل لكل أحد عىل كل أحد يف كل حال».

[الرد عىل املنطقيني ص]425



 قال الذهبي« :إذا كان مثل كرباء السابقني األولني قد تكلم فيهم الروافض

واخلوارج ،ومثل الفضيل يتكلم فيه ،فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ لكن إذا ثبتت

مفتقر إىل وزن بالعدل
إمامة الرجل وفضله مل يرضه ما قيل فيه ،وإنام الكالم يف العلامء
ٌ

والورع».

[سري أعالم النبالء ]448/8



 قال الذهبي« :لو أن كل من أخطأ يف اجتهاده مع صحة إيامنه وتوخيه التباع

احلق أهدرناه وبدعناه َّ
لقل من يسلم من األئمة معنا ،رحم اهلل اجلميع بمنه وكرمه».

[سري أعالم النبالء ]231/11
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 قال الذهبي« :ولو أنا كلام أخطأ إمام يف اجتهاده يف آحاد املسائل ً
مغفورا له
خطأ
ً

قمنا عليه وبدعناه وهجرناه ملا سلم معنا ال ابن نرص وال ابن منده ،وال من هو أكرب منهام،
واهلل هو هادي اخللق إىل احلق ،وهو أرحم الرامحني ،فنعوذ باهلل من اهلوى والفظاظة».

[سري أعالم النبالء ]40/14



 قال سعيد بن املسيب« :ليس من رشيف وال عامل وال ذي فضل إال وفيه عيب،

ولكن من الناس َمن ال ينبغي أن تذكر عيوبه؛ فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه
لفضله».

[الكفاية للخطيب ص]79



 قال الشاطبي« :إن زلة العامل ال يصح اعتامدها من جهة ،وال األخذ هبا تقليدً ا

له ،وذلك ألهنا موضوعة عىل املخالفة للرشع ،ولذلك ُعدت زلة ،وإال فلو كانت معتدًّ ا
ِ
ب إىل صاحبها الزلل فيها ،كام أنه ال ينبغي أن ُيشن ََّع عليه
هبا مل جيعل هلا هذه الرتبة ،وال نُس َ

نتقص من أجلها ،أو يعتقد فيه اإلقدام عىل املخالفة بحتًا؛ فإن هذا كله خالف
هبا ،وال ُي َ
ما تقتيض رتبته يف الدين».



[املوافقات ]137 – 136/5

ٍ
ألحد أن يتبع زالت العلامء ،كام ليس له أن يتكلم يف
 قال ابن تيمية« :وليس

أهل العلم واإليامن إال بام هم له أهل؛ فإن اهلل تعاىل عفا للمؤمنني عام أخطأوا ،كام قال
تعاىل[ :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ] قال اهلل :قد فعلت.

[جمموع الفتاوى ]239/32



 قال ابن خلدون« :إن النفس إذا كانت عىل حال االعتدال يف قبول اخلرب أعطته

حقه من التمحيص والنظر حتى تتبني صدقه من كذبه ،وإذا خامرها تعصب لرأي أو
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نحلة قبلت ما يوافقها من األخبار ألول وهلة ،وكان ذلك امليل غطاء عىل عني بصريهتا
عن االنتقاد والتمحيص ،فتقع يف قبول الكذب ونقله».

[تاريخ ابن خلدون ]46/1



«كثريا ما رأيت من يسمع لفظة ،فيفهمها عىل غري وجهها؛ ف ُي ِغري
 قال السبكي:
ً

عىل الكاتب واملؤلف ومن عارشه واستن بسنته ..مع أن املؤلف مل ُيرد ذلك عىل الوجه
الذي وصل إليه هذا الرجل».



[طبقات الشافعية ]18/2

 قال ابن حزم« :من أراد اإلنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه؛ فإنه يلوح لـه

وجه تعسفه».



[األخالق والسري ص]82

 قال ابن تيمية« :قال تعاىل[ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ] ،هنى أن حيمل املؤمنني بغضهم للكفار عىل أال يعدلوا ،فكيف
إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل اإليامن؟ فهو أوىل ،أي جيب عليه أن ال

حيمله ذلك عىل أن ال يعدل مع مؤمن ،وإن كان ظا ًملا له».

[االستقامة ]38/1

قدح بعضهم يف
 قال ابن اجلوزي« :ومن تلبيس إبليس عىل أصحاب احلديث ُ

بعض طل ًبا للتشفي ،وخيرجون ذلك خمرج اجلرح والتعديل الذي استعمله قدماء هذه
األمة للذب عن الرشع ،واهلل أعلم باملقاصد».

[تلبيس إبليس ص ]105



« جاء رجل إىل اإلمام أمحد بن حنبل فقال له :نكتب عن حممد بن منصور

مرارا -؟ فقال له
الطويس؟ فقال :إذا مل تكتب عن حممد بن منصور فعمن يكون ذلك ً -
الرجل :إنه يتكلم فيك ،فقال أمحد :رجل صالح ابتيل فينا ،فام نعمل؟».

[طبقات احلنابلة ]196-195/1
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«قدمت الشام عىل األوزاعي ،فرأيته ببريوت ،فقال يل :يا
 قال ابن املبارك:
ُ

فأقبلت
فرجعت إىل بيتي،
خرساين ،من هذا املبتدع الذي خرج بالكوفة ُيكْنى أبا حنيفة؟
ُ
ُ

وبقيت يف ذلك ثالثة
فأخرجت منها مسائل من جياد املسائل،
عىل كتب أيب حنيفة،
ُ
ُ
فجئت يوم الثالث ،وهو  -أي األوزاعي  -مؤذن مسجدهم وإمامهم ،والكتاب
أيام،
ُ
عت عليها قاله
يف يدي ،فقال :أي يشء هذا الكتاب؟ فناولته ،فنظر يف مسألة منها و َّق ُ

صدرا من الكتاب ،ثم وضع الكتاب يف ك ُِّمه،
قائم بعد ما أ َّذن حتى قرأ
ً
النعامن ،فام زال اً
ثم أقام وصىل ،ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليها ،فقال يل :يا خراساينَ ،من النعامن بن
قلت :شيخ لقيته بالعراق ،فقال :هذا نبيل من املشايخ ،اذهب فاستكثر منه،
ثابت هذا؟ ُ
هنيت عنه ،ثم ملا اجتمع  -األوزاعي  -بأيب حنيفة بمكة جاراه
قلت :هذا أبو حنيفة الذي َ
ُ

يف تلك املسائل ،فكشفها له بأكثر مما كتبها ابن املبارك عنه ،فلام افرتقا قال األوزاعي البن
كنت يف غلط
طت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله ،وأستغفر اهلل تعاىل ،لقد ُ
املباركَ :غ َب ُ

ظاهر ،الز ِم الرجل؛ فإنه بخالف ما بلغني عنه».

[تاريخ بغداد ]338/13



 قال احلافظ ابن حجر« :إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من األقوال واألفعال

والرجال يلزمه التحري يف النقل ،فال جيزم إال بام يتحققه ،وال يكتفي بالقول الشائع،
والسيام إن ترتب عىل ذلك مفسد ٌة من الطعن يف حق أحد من أهل العلم والصالح ،وإن
كان يف الواقعة أمر قادح  -سواء كان اً
قول أو اً
فعل أو موق ًفا  -يف حق املستور ،فينبغي أن
ال يبالغ يف إفشائه ،ويكتفي باإلشارة لئال يكون وقعت منه فلتة ،ولذلك حيتاج املسلم أن

يكون عار ًفا بمقادير الناس وبأحواهلم ومنازهلم ،فال يرفع الوضيع وال يضع الرفيع».

[ذيل الترب املسبوك للسخاوي ص ]4
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ٍ
ألحد أن ينتسب إىل شيخ يوايل عىل متابعته ،ويعادي
 يقول ابن تيمية« :وليس

عىل ذلك ،بل عليه أن يوايل كل من كان من أهل اإليامن ،ومن عرف منه التقوى من مجيع
الشيوخ وغريهم ،وال خيص أحدً ا بمزيد مواالة إال إذا ظهر له مزيد إيامنه وتقواه ،فيقدِّ م

من قدّ م اهلل ورسوله عليه ،ويفضل من فضله اهلل ورسوله».

[جمموع الفتاوى ]512/11



 قال ابن القيم« :من له علم بالرشع والواقع يعلم قط ًعا أن الرجل اجلليل الذي

له يف اإلسالم قدم صالح وآثار حسنة وهو من اإلسالم وأهله بمكان قد تكون منه اهلفوة
والزلة هو فيها معذور ،بل ومأجور الجتهاده؛ فال جيوز أن يتبع فيها ،وال جيوز أن هتدر

مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب املسلمني».

[إعالم املوقعني ]220/3



 وقال الشاعر:

وع�ين الرضا عن كل عيب كليلة

ول��ك��ن ع�ين السخط ت��ب��دي املساويا
[ديوان اإلمام الشافعي ص]157
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أدب طلب العلم
« رأى عمر قو ًما يتبعون ُأب ًّيا قال :فرفع عليهم الدرة ،فقال :يا أمري املؤمنني ،اتق

اهلل ،فقال :أما علمت أهنا فتنة للمتبوع ،مذلة للتابع».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]395/1



 قال عيل بن أيب طالب « :Iمن حق العامل عليك أن تسلم عىل القوم عامة

َّ
تشرين عنده بيدك ،وال تغمزن بعينيك،
وختصه دوهنم بالتحية ،وأن جتلس أمامه ،وال

تسار يف جملسه ،وال تأخذ
وال تقولن :قال فالن خال ًفا لقوله ،وال تغتابن عنده أحدً ا ،وال ّ
بثوبه ،وال تلح عليه إذا كسل ،وال تُعرض من طول صحبته؛ فإنام هو بمنزلة النخلة تنتظر

أجرا من الصائم القائم الغازي يف
متى يسقط عليك منها يشء ،وإن املؤمن العامل ألعظم ً
سبيل اهلل ،وإذا مات العامل انثلمت يف اإلسالم ثلمة ال يسدها يشء إىل يوم القيامة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]199/1



 قال عكرمة :قال يل عيل « :Iمخس احفظوهن ،لو ركبتم اإلبل ألنضيتموهن

من قبل أن تصيبوهن :ال خياف عبدٌ إال ذنبه ،وال يرجو إال ر َّبه ،وال يستحي جاهل أن

يسأل ،وال يستحي عامل إن مل يعلم أن يقول :اهلل أعلم ،والصرب من اإليامن بمنزلة الرأس
ٍ
رب له».
خري يف جسد ال رأس له ،وال إيامن ملن ال ص َ
من اجلسد ،وال َ

[جامع بيان العلم وفضله ]383/1
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 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإين ألحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه

للخطيئة يعملها».

[الزهد أليب داود ص]168



جالست العلامء فكن عىل أن
 وقال احلسني بن عيل  Lالبنه« :يا بني! إذا
َ

أحرص منك عىل أن تقول ،وتع َّلم حسن االستامع كام تتعلم حسن الصمت ،وال
تسمع
َ
تقطع عىل أحد حدي ًثا  -وإن طال  -حتى يمسك».

[جامع بيان العلم وفضله ]521/1



 قال مالك بن أنس لفتى من قريش« :يا ابن أخي ،تعلم األدب قبل أن تتعلم

العلم».

[حلية األولياء ]361/6



 قال ابن شهاب« :إن هذا العلم أدب اهلل الذي أدب به نبيه  ،Hوأ َّدب

علم
النبي  Hأمته ،أمانة اهلل إىل رسوله ليؤديه عىل ما أدي إليه ،فمن سمع اً
فليجعله أمامه حجة فيام بينه وبني اهلل .»D
[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]79/1


 سئل ابن املبارك :ما الذي ال يسع املؤمن من تعليم العلم إال أن يطلبه؟ وما
الذي جيب عليه أن يتعلمه؟ قال« :ال يسعه أن يقدم عىل ٍ
يشء إال بعلم ،وال يسعه حتى

يسأل».

[جامع بيان العلم وفضله ]52/1



 قال الليث  -وقد أرشف عىل أصحاب احلديث ،فرأى منهم شي ًئا  -فقال:

«أنتم إىل يسري من األدب أحوج منكم إىل كثري من العلم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]405/1
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 وقال اإلمام مالك« :كانت أمي ُت َع ِّم ُمني ،وتقول يل :اذهب إىل ربيعة فتع َّلم من

أدبه قبل علمه».

[ترتيب املدراك ]119/1



 قال ابن املبارك« :نحن إىل قليل من األدب أحوج منا إىل كثري من العلم».

[اجلامع ألخالق الراوي ]80/1



 قال اخلطيب« :وجيب أن يقبل عىل املحدث بوجهه ،وال يلتفت عنه ،وال يسار

أحدً ا يف جملسه ،وال حيكي عن غريه خالف روايته».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]200/1



 قال إبراهيم بن أدهم« :كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع املشايخ يف املسجد أيسنا

من كل خري عنده».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]201/1



 قال أبو عاصم النبيل« :من طلب هذا احلديث فقد طلب أعىل أمور الدنيا،

خري الناس».
فيجب أن يكون َ

[اجلامع ألخالق الراوي ]78/1



 قال محاد بن زيد« :كنا عند أيوب فسمع لغ ًطا ،فقال :ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن

رفع الصوت عند احلديث عن رسول اهلل  Hكرفع الصوت عليه يف حياته؟».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]195/1



 قال أبو سنان األسدي« :إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة يف الدين

يتعلم الوقيعة يف الناس متى يفلح؟».

[ترتيب املدارك ]15 – 14/2
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 قال اخلطيب البغدادي« :والواجب أن يكون طلبة احلديث أكمل الناس

أد ًبا ،وأشد اخللق تواض ًعا ،وأعظمهم نزاهة وتدينًا ،وأق َّلهم ً
طيشا وغض ًبا؛ لدوام قرع

أسامعهم باألخبار املشتملة عىل حماسن أخالق رسول اهلل  Hوآدابه  ،وسرية
السلف األخيار من أهل بيته وأصحابه ،وطرائق املحدثني ،ومآثر املاضني ،فيأخذوا
بأمجلها وأحسنها ،ويصدفوا عن أرذهلا وأدوهنا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]78/1



عار».

 قال حممد بن جعفر« :األدب رياسة ،واحلزم كياسة ،والغضب نار ،والصخب


[أدب املجالسة البن عبد الرب ]105/1

 وقال شبيب بن شيبة« :اطلبوا األدب؛ فإنه عون عىل املروءة ،وزيادة يف العقل،

وصاحب يف الغربة ،وحلية يف املجالس».

[أدب املجالسة البن عبد الرب ]105/1



 قال ابن كثري« :قال تعاىل[ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

قلوب
فهم احلجج واألدلة عىل عظمتي ورشيعتي وأحكامي
َ
ﭽ ﭾ] ،أي سأمنع َ
املتكربين عن طاعتي ،فكام استكربوا بغري حق أذهلم اهلل باجلهل».

[تفسري ابن كثري ]474/3



علم ،كام أن املكان
 قال عبد اهلل بن املعتز« :املتواضع يف طلاّ ب العلم أكثرهم اً

املنخفض أكثر البقاع ماء».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]198/1



 قال اخلطيب« :جيب عىل طالب احلديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل يف

املجالس بالسخف ،والضحك ،والقهقهة ،وكثرة التنادر ،وإدمان املزاح واإلكثار منه،
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يسريه ونادره وطريفه الذي ال خيرج عن حد األدب وطريقة
فإنام يستجاز من املزاح
ُ

العلم ،فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الرش فإنه مذموم،
وكثرة املزاح والضحك يضع من القدر ،ويزيل املروءة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]156/1



 قال معاذ بن سعيد« :كنا عند عطاء بن أيب رباح ،فتحدث رجل بحديث

فاعرتض له آخر يف حديثه ،فقال عطاء :سبحان اهلل ،ما هذه األخالق؟ ما هذه األحالم؟

إين ألسمع احلديث من الرجل وأنا أعلم منه ،فأرهيم من نفيس أين ال أحسن منه شي ًئا».

[حلية األولياء ]311/3



 قال عطاء« :إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأين مل أسمع ،ولقد

سمعته قبل أن يولد».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]200/1



ربا
 قال خالد بن صفوان« :إذا رأيت حمد ًثا حيدث حدي ًثا قد سمعتَه ،أو خيرب خ ً

حرصا عىل أن تعلم من حرضك أنك قد علمته؛ فإن ذلك خفة
قد علمته فال تشاركه فيه
ً

وسوء أدب».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]201/1



 قال ابن عبد الرب« :ومن سوء األدب يف املجالسة :أن تقطع عىل جليسك

شعرا ،تُتم له البيت الذي بدأ به ،تريه
ربا كان أو ً
حديثه ،أو تبدره إىل متام ما ابتدأ به منه خ ً
أنك أحفظ له منه ،فهذا غاية يف سوء املجالسة ،بل جيب أن تصغي إليه كأنك مل تسمعه

قط إال منه».

[هبجة املجالس ]49/1
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 قال بقية« :كنا عند األوزاعي ،فجاء شاب ،فقال :يا أبا عمرو ،معي ثالثون

حدي ًثا ،قال :فجعل األوزاعي حيدثه ويعدها ،قال :فلام جاز الثالثني ،قال له :يا ابن

أخي ،تَع َّلم الصدق قبل أن تَع َّلم احلديث».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]304/1



 قال عبد اهلل بن هارون« :أتيت حممد بن يوسف الفريايب ،فقلت له :حدثني

مخسة أحاديث ،فقال :هات ،فجعلت أقرأ عليه ،فجعل يعد ،وأنا ال أعلم ،فلام بدأت
بالسادس ،قال :اذهب فتعلم الصدق ،ثم اكتب احلديث».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]304/1



 قال احلسني بن حربويه« :سألت أبا عبيد القاسم بن سالم قلت :أسأل عن

مسألتني ،قال :ما مها؟ قال ،قلت[ :ﭗ ﭘ ﭙ] ما األيد؟ قال :القوة ،قلت[ :ﭳ
ﭴ ﭵ]

[ص]45:

قال :القوة ،واألبصار العقول ،هكذا يروى يف التفسري،

قال :قلت :ما بال إحدامها ثبتت فيه الياء واألخرى حذفت؟ قال :عمل الكاتب ،قال:
فاندفعت أسأل عن مسألة أخرى ،قال :قلت مسألتني يرمحك اهلل ،قال :قلت :ما أحسب
حرض املجلس أحد أبعد اً
منزل مني ،قال :وإن كان ،يرمحك اهلل ،فالصدق».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]304/1

 قال اخلطيب البغدادي« :وجيب عىل الطالب أال يقرأ حتى يأذن له املحدث»،

تقدمت إىل أيب بكر بن
ثم ساق بسنده إىل حممد بن عبداهلل بن املطلب الشيباين ،قال:
ُ

جماهد ألقرأ عليه ،فتقدم إليه ٌ
رجل وافر اللحية ،كبري اهلامة ،فابتدأ ليقرأ ،فقال :تر َّفق يا

أدب النفس ،ثم
السمري يقول:
سمعت حممد بن اجلهم
خلييل،
ُ
ُ
سمعت الفراء يقولُ :
َّ

أدب الدرس».
ُ

[اجلامع للخطيب ]303/1
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« وذكر الربهان البقاعي أنه سأله بعض العجم أن يقرأ عليه ،فأذن له ،فجلس

أنت أحوج إىل األدب َ
جئت
منك إىل العلم الذي
َ
مرتب ًعا ،فامتنع من إقرائه وقال لهَ :

تطلبه».

[فيض القدير ]225/1



زائرا له،
 قال خارجة بن زيد النحوي« :دخلت عىل حممد بن سريين بيته ً

جالسا باألرض ،فألقى إيل وسادة ،فقلت له :إين قد رضيت لنفيس ما رضيت
فوجدته
ً
لنفسك ،فقال :إين ال أرىض لك يف بيتي ما أرىض به لنفيس ،واجلس حيث تؤمر ،فلعل

الرجل يف بيته يشء يكره أن تستقبله».

[هبجة املجالس ]258/1



 قال أبو إسحاق السبيعي« :كنا نجلس عند الرباء بعضنا خلف بعض».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]174/1



يدي إال
 قال أبو عبادة عيسى بن عبد الرمحن األنصاري« :ما جلس رجل بني ّ

مثل يل أين جالس بني يديه».

[هبجة املجالس ]46/1



 قال إبراهيم بن سعيد اجلوهري« :دخلت عىل أمحد بن حنبل أس ِّلم عليه،

انكب
فمددت يدي إليه فصافحني ،فلام أن خرجت قال :ما أحسن أدب هذا الفتى ،لو
َّ

علينا كنا نحتاج أن نقوم».

[طبقات احلنابلة ]94/1



 قال عيينة املهلبي« :كان يقال :ال يتصدر إال فائق أو مائق».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]176/1
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 قال عبد اهلل بن املعتز« :ال ترسع إىل أرفع موضع يف املجلس ،فاملوضع الذي

ترفع إليه خري من املوضع الذي حتط عنه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]176/1



ناسا يتبعون سعيد بن جبري ،فنهاهم عن
 قال اهليثم« :رأى عاصم بن ضمرة ً

ذلك ،وقال :إن صنيعكم أو مشيكم هذا مذلة للتابع ،وفتنة للمتبوع».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]396/1



«قلت أليب :ما لك مل تسمع من إبراهيم بن سعد،
 قال عبداهلل بن اإلمام أمحد:
ُ

جملسا واحدً ا ،وأمىل علينا ،فلام
وقد نزل بغداد يف جوارك؟ فقال :اعلم يا بني أنه جلس ً

كان بعد ذلك خرج ،وقد اجتمع الناس ،فرأى الشباب تقدموا بني املشايخ ،فقال :ما

أسوأ أدبكم ،تتقدمون بني يدي املشايخ؟ ال أحدثكم سنة ،فامت ومل حيدث».

[أدب اإلمالء واالستمالء للسمعاين ص ]120



 قال اخلطيب البغدادي« :وإذا حرض مجاعة من الطلبة باب املحدث ،وأذن هلم

يف الدخول ،فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم ،فإن ذلك هو السنة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع]



 قال مالك بن مغول« :كنت أميش مع طلحة بن مرصف ،فرصنا إىل مضيق

فتقدمني ثم قال يل :لو كنت أعلم أنك أكرب مني بيوم ما تقدمتك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]170/1



 قال الفضل بن موسى« :انتهيت أنا وعبد اهلل بن املبارك ،إىل قنطرة ،فقلت له:

تقدم ،وقال يل :تقدم فحاسبته ،فإذا أنا أكرب منه بسنتني».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]171/1
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 قال يعقوب بن سفيان« :بلغني أن احلسن ،وعل ًّيا ،ابنَي صالح كانا توأمني،

خرج احلسن قبل عيل ،فلم ير قط احلسن مع عيل يف جملس إال جلس عيل دونه ،ومل يكن
يتكلم مع احلسن إذا اجتمعا يف جملس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]171/1



 قال اخلطيب البغدادي« :وإن قدم األكرب عىل نفسه من كان أعلم منه جاز

ذلك ،وكان حسنًا».



 قال محاد بن اإلمام أيب حنيفة« :رأيت احلسن بن عامرة وأيب انتهيا إىل قنطرة،

فقال له أيب :تقدم ،فقال :أتقدم؟ تقدم أنت فإنك أفقهنا وأعلمنا وأفضلنا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]171/1



 قال احلسني بن منصور« :كنت مع حييى بن حييى وإسحاق -يعني ابن

مريضا ،فلام حاذينا الباب تأخر إسحاق ،وقال ليحيى :تقدم ،فقال
راهويه -يو ًما نعود
ً

حييى إلسحاق :تقدم أنت ،قال :يا أبا زكريا ،أنت أكرب مني ،قال :نعم أنا أكرب منك،
وأنت أعلم مني ،فتقدم إسحاق».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]171/1



 قال عباد أبو حممد البرصي« :توسع املجالس لثالثة :حلامل القرآن ،وحلامل

احلديث ،ولذي الشيبة يف اإلسالم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]344/1



 قال اإلمام مالك« :كنا نجلس إىل ربيعة وغريه ،فإذا أتى ذو السن والفضل

قالوا له :ههنا ،حتى جيلس قري ًبا منهم ،قال :وكان ربيعة ربام أتاه الرجل ليس له ذلك
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السن ،فيقول له :ههنا ،فال يرىض ربيعة حتى جيلسه إىل جانبه ،كأنه يفعل ذلك لفضله

عنده».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]345/1



 قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد« :رأيت أيب إذا جاءه الشيخ واحلدث من قريش أو

غريهم من األرشاف ال خيرج من باب املسجد حتى خيرجهم ،فيكون هم يتقدمونه ثم

خيرج بعدهم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]345/1



 قال أبو حممد اليزيدي« :أتيت اخلليل بن أمحد يف حاجة ،فقال يل :ههنا يا أبا

حممد ،فقلت :أضيق عليك ،قال :فقال يل :إن الدنيا بحذافريها تضيق عن متباغضني،

ربا يف شرب ال يضيق عن متحابني».
وإن ش ً

[اجلامع ألخالق الراوي ]179/1



 قال ابن األعرايب« :قال بعض احلكامء :اثنان ظاملان :رجل أهديت إليه النصيحة

فاختذها ذن ًبا ،ورجل وسع له يف مكان ضيق فقعد مرتب ًعا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]179/1



 قال حممد بن جعفر بن إبراهيم« :كلم صديق أليب مالكًا يف أن أسمع منه،
فقال :قل له فليأت ،قال :فكنت أختلف إليه ،فآيت وأنا م ٍ
دل بموضعي ونسبي من النبي
ُ
 ،Hفأختطى الناس إىل وسادة مالك ،وهو عليها متكئ ،فام يتزحزح ويريني
احتقارا يل ،فساءين ذلك منه حتى شكوته بذلك إىل أيب وإىل مجاعة أصحايب،
أنه مل يرين
ً
فبعثوا إليه يستبطونه يف ذلك ،ويسألونه إكرامي وأثريت يف املجلس ،فقال للرسول :ما هو
عندنا وغريه إال سواء ،إنام هي  -عافاك اهلل  -جمالس العلم ،السابق إليها أحق هبا ،قال:
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فجريت واهلل عىل ذلك حتى كنت آيت وقد أخذوا املجالس ،فام يوسع يل أحد ،فأستدين
حيث وجدت».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]305/1



« كان األحنف إذا أتاه رجل أوسع له ،فإن مل يكن له سعة أراه كأنه يوسع له».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]345/1



 قال أمية بن عبد اهلل« :كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل لرجل :حتت

إبطك ،فقال عمر :وما عىل أحدكم أن يتكلم بأمجل ما يقدر عليه ،قالوا :وما ذاك؟ قال:

لو قال :حتت يدك ،كان أمجل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]404/1



ِ
لحا ،وأدبك دقي ًقا»،
بني اجعل عملك م ً
 وقال رويم بن أمحد البغدادي البنه« :يا ّ

أي استكثر من األدب حتى تكون نسبته يف الكثرة نسبة الدقيق إىل امللح يف العجني ،وكثري

األدب مع قليل من العمل الصالح خري من العمل مع قلة األدب».

[الفروق للقرايف ]96/3



أمت إليك بحرمة ،قال :وما حرمتك؟ قال:
 جاء إىل وكيع رجل فقال له« :إين ُّ

كنت تكتب من حمربيت يف جملس األعمش ،فوثب وكيع ،فدخل منزله ،فأخرج له رصة
فيها دنانري ،وقال :اعذرين؛ فإين ال أملك غريها».

[طبقات احلنابلة ]392/1



«روحوا القلوب ،ساع ًة وساعة».
 وقال الزهريِّ :

[جامع بيان العلم وفضله ]434/1



 وقال أبو خالد الوالبي« :كنا نجالس أصحاب النبي  Hفيتناشدون

األشعار ،ويتذاكرون أيامهم يف اجلاهلية».



[األدب البن أيب شيبة ص]360
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 قال عبد الرمحن بن مهدي« :ال يكون الرجل إما ًما يقتدى به حتى يمسك عن

بعض ما سمع».

[مقدمة صحيح مسلم ]11/1



 قال الضحاك بن مزاحم« :ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إال بذنب ،ثم قرأ:

[ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ] قال الضحاك:

وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن».

[الزهد لوكيع ]321/1



 قال الشاعر:

علما فقل به
إذا م��ا قتلت ال��ش��يء ً

وال تقل ال��ش��يء ال���ذي أن��ت جاهله

فمن ك��ان ي��ه�� َوى أن يُ��رى متصد ًرا

وي���ك���ره ال أدري أص��ي��ب��ت مقاتله
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اإلخالص يف طلب العلم
 قال إبراهيم النخعي« :من ابتغى شي ًئا من العلم يبتغي به وجه اهلل أتاه اهلل منه بام

يسريا لالحرتاف كالتوريق وما أشبهه
يكفيه» .قال اخلطيب« :وإن جعل من وقته جز ًءا ً

كان أفضل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]104/1



 قال سفيان الثوري« :ال تدخل يف يشء إال يف يشء لك فيه نية».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]316/1



 قال سفيان الثوري« :قلت حلبيب بن أيب ثابت :حدثنا ،قال :حتى جتيء النية».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]338/1



 قال زيد بن احلباب« :سمعت سفيان  -يعني الثوري  -يقول« :لو علمت أن

أحدً ا يطلبه بنية  -يعني احلديث  -التبعته حتى أحدثه يف بيته».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]338/1



 قال محاد بن سلمة« :من طلب احلديث لغري اهلل ُمكر به».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]84/1
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 قال اإلمام الشافعي« :ما ناظرت أحدا ،فأحببت أن خيطئ ،وما يف قلبي من

علم ،إال وددت أنه عند كل أحد ،وال ينسب إ َّيل».

[آداب الشافعي ومناقبه ص]68



أيضا« :وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أؤجر عليه وال
 وقال الشافعي ً

حيمدونني».
َ

[اإلبانة ]548/2



 وقال حبيب بن أيب ثابت ومعمر بن راشد« :طلبنا احلديث وما لنا فيه نية ،ثم

رزق اهلل النية بعدُ ».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]339/1



 قال ابن القيم« :إذا كان العبد وهو يف الصالة ليس له من صالته إال ما عقل

منها ،فليس له من عمره إال ما كان فيه باهلل وهلل».

[املجموع القيم من كالم ابن القيم ص]205



اً
رجال يقولون :ما طلبناه إال ألنفسنا ،وما طلبناه
 قال اإلمام مالك« :أدركت

لنتحمل أمور الناس».

[جامع بيان العلم وفضله ]532/1



 قال حممد بن إسحاق« :جاء قوم إىل سامك بن حرب يطلبون احلديث ،فقال

خريا،
جلساؤه :ما ينبغي لك أن حتدث هؤالء ،ما هلؤالء رغبة وال نية ،فقال سامك :قولوا ً
قد طلبنا هذا األمر ونحن ال نريد اهلل به ،فلام بلغت منه حاجتي دلني عىل ما ينفعني

وحجزين عام يرضين».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]340/1
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 قال صالح بن اإلمام أمحد« :عزم أيب عىل اخلروج إىل مكة ليقيض حجة

اإلسالم ،ووافق حييى بن معني فقال :نميض إن شاء اهلل ،فنقيض حجتنا ،ونميض إىل

عبد الرزاق إىل صنعاء نسمع منه ،وكان حييى بن معني يعرف عبد الرزاق وقد سمع منه،
فوردنا مكة وطفنا طواف الورود ،فإذا عبد الرزاق يف الطواف يطوف ،فطاف وخرج إىل

املقام ،فصىل ركعتني وجلس ،فتممنا طوافنا أنا وأمحد ،وجئنا وعبد الرزاق جالس عند
املقام ،فقلت ألمحد :هذا عبد الرزاق ،قد أراحك اهلل من مسرية شهر ذاه ًبا وجائ ًيا ومن
النفقة ،فقال :ما كان اهلل يراين وقد نويت له نية ُأفسدها وال أمتها».

[طبقات احلنابلة ]175/1
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اجلد يف التعلم
 قال ابن عباس « :Lملا قبض رسول اهلل  Hقلت لرجل من

األنصار :هلم فلنسأل أصحاب رسول اهلل  ،Hفإهنم اليوم كثري ،قال :واعج ًبا

لك يا ابن عباس ،أترى الناس يفتقرون إليك ويف الناس من أصحاب رسول اهلل

 Hمن فيهم؟ قال :فرتك ذاك ،وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول اهلل H

عن احلديث ،فإن كان ليبلغني احلديث عن الرجل فآيت بابه ،وهو قائل فأتوسد ردائي

عىل بابه ،تَسفي الريح عيل من الرتاب؛ فيخرج فيقول :يا ابن عم رسول اهلل ،ما جاء بك؟
أال أرسلت إيل فآتيك ،فأقول :أنا أحق أن آتيك ،فأسأله عن احلديث .قال :فعاش ذلك

الرجل األنصاري حتى رآين وقد اجتمع الناس حويل يسألوين ،فيقول :هذا الفتى كان

أعقل مني».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]159-158/1



 قال ابن عباس « :Lوجدت عامة علم رسول اهلل  Hعند هذا

احلي من األنصار ،إن كنت ألقيل بباب أحدهم ،ولو شئت أن يؤذن يل عليه ألذن يل

عليه ،ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]159/1



 قال ابن عباس « :Lمن مل جيلس يف الصغر حيث يكره مل جيلس يف الكرب

حيث حيب».

[العقد الفريد ]271/2

324

 قال حييى بن أيب كثري« :ال يستطاع العلم براحة اجلسم».

[جامع بيان العلم وفضله ]385/1



 قال األصمعي« :من مل حيتمل ذل التعلم ساعة ،بقي يف ذل اجلهل أبدً ا».

[أدب اإلمالء واالستمالء ص]45



 قال ابن جريج« :أقمت عىل عطاء إحدى وعرشين حجة ،خيرج أبواي إىل

الطائف ،وأقيم أنا ختو ًفا أن يفجعني عطاء بنفسه».

[سري أعالم النبالء ]335-334/6



عمره يف عامية اجلهل ،ومن
 ذكر ابن مجاعة« :من مل يصرب عىل ذل التعليم بقي َ

صرب عليه آل أمره إىل عز الدنيا واآلخرة».

[تذكرة السامع واملتكلم ص ]91



« سأل أبو خراش عبداهلل بن املبارك :يا أبا عبد الرمحن ،إىل متى تطلب العلم؟

قال :لعل الكلمة التي فيها نجايت مل أسمعها بعد».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  ،219/2تاريخ دمشق ]409/32



« دخلوا عىل سفيان الثوري يف مرضه الذي مات فيه ،فحدثه رجل بحديث

ألواحا له فكتب ذلك احلديث ،فقالوا له:
فأعجبه ورضب يده حتت فراشه ،فأخرج
ً

عىل هذه احلال منك؟ فقال :إنه حسن إن بقيت فقد سمعت حسنًا ،وإن مت فقد كتبت
حسنًا».

[احللية ]64 / 7
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 قال ابن املبارك« :ال يزال املرء عا ًملا ما طلب العلم ،فإذا ظن أنه قد علم فقد

جهل».

[املجالسة ]292/2



 قال جرير بن حازم« :جلست إىل احلسن سبع سنني ،مل أخرم منها يو ًما واحدً ا،

أصوم وأذهب إليه».

[سري أعالم النبالء ]362/6



 قال عيل بن عبد اهلل بن جعفر املديني« :سمعت حييى بن سعيد القطان- ،وذكروا

طلب احلديث -فقال :كنت أخرج من البيت قبل الغداة ،فال أرجع إىل العتمة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]150/1



 قال :شعبة« :اختلفت إىل عمرو بن دينار مخسامئة مرة ،وما سمعت منه إال مائة

حديث ،يف كل مخسة جمالس حديث».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]208/1



 قال اإلمام أمحد« :كنت ربام أردت البكور إىل احلديث ،فتأخذ أمي ثيايب

وتقول :حتى يؤذن الناس ،وحتى يصبحوا ،وكنت ربام بكرت إىل جملس أيب بكر بن
عياش وغريه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]151/1



يم ا ُمل ْج ِم ُر أبا هريرة  Iعرشين سنة».
 قال اإلمام مالك« :أتى ُن َع ٌ

[سري أعالم النبالء ]107/8



« حكى البخاري أن ثابت البناين صحب أنس بن مالك  Iأربعني سنة».

[ هتذيب التهذيب ]3/2
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 قال اإلمام مالك« :كان الرجل خيتلف إىل الرجل ثالثني سنة يتعلم منه».

[سري أعالم النبالء ]108/8



« كان حامد بن حييى البلخي ممن أفنى عمره بمجالسة ابن عيينة».

[الثقات البن حبان ]218/8



مخسا وثالثني
 وقال نافع بن عبداهلل:
ُ
«جالست مالكًا أربعني سنة  -أو قالً :

وأهجر ،وأروح».
سنة  -كل يوم أبكِّر،
ِّ

[حلية األولياء ]320/6



 قال اإلمام أمحد« :سافرت يف طلب العلم والسنة إىل الثغور ،والشامات،

والسواحل واملغرب واجلزائر ،ومكة واملدينة ،واحلجاز واليمن والعراقني مجي ًعا ،وأرض
حوران وفارس ،وخراسان واجلبال ،واألطراف».

[طبقات احلنابلة ]47/1



 قال ثعلب« :ما فقدت إبراهيم احلريب من جملس ٍ
نحو أو لغة مخسني سنة».

[طبقات احلنابلة ]183/1



كنت ألسري الليايل واأليام يف طلب احلديث
 قال سعيد بن املسيب« :إن ُ

الواحد».

[جامع بيان العلم وفضله ]396/1



 قال برس بن عبيد اهلل احلرضمي« :إن كنت ألركب إىل املرص من األمصار يف

احلديث الواحد ألسمعه».

[جامع بيان العلم وفضله ]399/1
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 قال الشعبي« :لو أن اً
رجل سافر من أقىص الشام إىل اليمن ليسمع كلمة حكمة

ما رأيت سفره ضاع».

[جامع بيان العلم وفضله ]400/1



« بلغ إسحاق بن منصور الكوسج أن أمحد بن حنبل رجع عن بعض تلك

اً
راجل إىل أمحد ،ثم عرض خطوط أمحد
املسائل ،فحملها يف جراب عىل كتفه ،وسافر

عىل كل مسألة استفتاه عنها ،فأقر له هبا وأعجب به».

[تذكرة احلفاظ للذهبي ]524/2



 قال أبو عبيد القاسم بن سالم« :كنت يف تصنيف هذا الكتاب أربعني سنة،

وربام كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال ،فأضعها يف موضعها من هذا الكتاب،

فرحا مني بتلك الفائدة ،وأحدكم جييئني ،فيقيم عندي أربعة أشهر ،ومخسة
فأبيت
ساهرا ً
ً
فيقول :قد أقمت الكثري».

[طبقات احلنابلة ]261/1



 قال حجاج بن يوسف الثقفي املعروف بابن الشاعر« :مجعت يل أمي مائة

رغيف ،فجعلتها يف جراب ،وانحدرت إىل شبابة باملدائن ،فأقمت ببابه مائة يوم ،كل
يوم أجيء برغيف فأغمسه يف ِد ْجلة فآكله ،فلام نفدت خرجت».
[طبقات احلنابلة ]148/1


سف
 قال ابن عقيل يف فنونه« :أنا ُأقرص بغاية جهدي أوقات أكيل ،حتى
أختار ّ
َ

توفرا عىل مطالعة ،أو
الكعك وحتسيه باملاء عىل اخلبز؛ ألجل ما بينهام من تفاوت املضغً ،

تسطري فائدة ،مل أدركها فيه».

[طبقات احلنابلة ]146/3
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 قال ابن عقيل« :إين ال حيل يل أن أضيع ساعة من عمري ،حتى إذا تعطل

لساين عن مذاكرة ومناظرة ،وبرصي عن مطالعة أعملت فكري يف حال راحتي ،وأنا

مستطرح ،فال أهنض إال وقد خطر يل ما أسطره .وإين ألجد من حريص عىل العلم وأنا
يف َعرش الثامنني أشدَّ مما كنت أجده وأنا ابن عرشين سنة».

[ذيل طبقات احلنابلة ]146-145/1



 قال حممد بن عبد الباقي« :ما ضيعت ساعة من عمري يف هلو أو لعب».

[طبقات احلنابلة ]193/3



 قال اخلليل بن أمحد« :أيامي أربعة :يو ٌم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني،

فأتع َّلم منه فذاك يوم فائديت وغنيمتي .ويو ٌم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه ،فأعلمه

فذاك يوم أجري .ويو ٌم أخرج فألقى فيه من هو مثيل فأذاكره ،فذاك يوم دريس .ويو ٌم
أخرج فيه فألقى من هو دوين وهو يرى أنه فوقي ،فال أكلمه وأجعله يوم راحتي».

[جامع بيان العلم وفضله ]535/1



« قيل لإلمام أمحد :متى جيد العبد طعم الراحة؟ قال :عند أول قدم يضعها يف

اجلنة».

[طبقات احلنابلة ]293/1



اجلصاص« :قلت ألمحد بن حنبل :إىل متى يكتب
 قال احلسن بن منصور
َّ

الرجل؟ قال :حتى يموت».

[طبقات احلنابلة ]140/1
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 قال أبو عمر ابن عبد الرب:

يا من يرى العلم مجع املال والكتب

خ��دع��ت واهلل ليس اجل��د كاللعب

العلم وحي��ك م��ا يف ال��ص��در جتمعه

ح��ف ً
��ظ��ا وف��ه ً��م��ا وإت��ق��ا ًن��ا ف����داك أبي

ال م���ا ت��وه��م��ه ال���ع���ب ّ
���دي م���ن سف ٍه
ق����ال احل��ك��ي��م م���ق���الاً ل��ي��س يدفعه

إذ ق��ال ما تبتغي عندي ويف كتيب
ذو العقل من كان من ُع ْجم ومن عرب

م��ا إن ي��ن��ال ال��ف��ت��ى ع��ل ً��م��ا وال أدبً���ا

ب���راح���ة ال��ن��ف��س وال���ل���ذات والطرب

ن��ع��م ،وال ب��اك��ت��س��اب امل����ال جتمعه

شتان بني اكتساب العلم والذهب

أل��ي��س يف األن��ب��ي��اء ال��رس��ل أسوتنا

ع��ل��ي��ه�� ُم ص��ل��وات ال���رب ذي احلجب

ح����ازوا ال��ع��ل��وم وع��ن��ه��م مج��ل��ة ورثت

وع����اش أك��ث��ره��م ج��ه�ًل�اً ب�ل�ا نسب

إن احل������ي������اء خل���ي��ر ك����ل����ه أب ً
�������دا

ما مل يحَ ُْ��ل بني نفس امل��رء والطلب

وك ُّ��ل ما ح��ال دون اخل�ير مل يك يف

م��ا ب�ين ذاك وب�ي�ن اخل�ي�ر م��ن نسب
[جامع بيان العلم وفضله ]386/1
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العلم والتكسب
أذهب لعقول الرجال من الطمع».
 قال عمر بن اخلطاب « :Iما يشء
َ

[اآلداب الرشعية ]308/3



 ويف حديث آخر أن عمر بن اخلطاب  Iقال لكعب« :ما يذهب العلم من

صدور الرجال بعد أن علموه؟ قال :الطمع ،وطلب احلاجات إىل الناس».


[جامع بيان العلم وفضله ]693/1

 قال اإلمام مالك« :بلغني أن عمر بن اخلطاب قال :من كان له رزق يف يشء

فليلزمه».



[هبجة املجالس ]149/1

خري من املال؛ ألن املال حترسه والعلم
 قال عيل بن أيب طالب « :Iالعلم ٌ

حيرسك ،واملال تفنيه النفقة والعلم يزكو عىل اإلنفاق ،والعلم حاكم واملال حمكوم عليه،
مات ُخ َّزان املال وهم أحياء ،والعلامء باقون ما بقي الدهر ،أعياهنم مفقودة وآثارهم يف

القلوب موجودة».

إليه».



[جامع بيان العلم وفضله ]386/1

 قال ابن عباس « :Lمن اشرتى ما ال حيتاج إليه يوشك أن يبيع ما حيتاج
[حلية األولياء ]243/13
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 قال ابن املبارك« :ما الذل إال يف الطمع».

[جامع بيان العلم وفضله ]629/1



 قال سفيان الثوري« :عليك بعمل األبطال :الكسب من احلالل ،واإلنفاق عىل

العيال».

[النفقة عىل العيال البن أيب الدنيا ص]158



 قال عبد الرحيم بن سليامن الرازي« :كنا عند سفيان الثوري ،فكان إذا أتاه
ٍ
كفاية أ َمره بطلب
الرجل يطلب العلم سأله :هل لك وجه معيشة؟ فإن أخربه أنه يف
العلم ،وإن مل يكن يف كفاية أمره بطلب املعاش».
[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]98/1


 قال عبيد بن جناد ألصحاب احلديث« :ينبغي للرجل أن يعرف من أين مطعمه

وملبسه ومسكنه ،وكذا وكذا ثم يطلب العلم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]98/1



 قال عيل بن خرشم« :سمعت سفيان بن عيينة يسأل اً
رجل ما حرفتك؟ قال:

طلب احلديث ،قال :برش أهلك باإلفالس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]100/1



 قال احلسن بن اهليثم البزار« :قلت ألمحد بن حنبل :إين أطلب العلم ،وإن

أمي متنعني من ذلك ،تريد مني أن أشتغل بالتجارة؟ قال يل :دارها وأرضها ،وال تدع

الطلب».

[طبقات احلنابلة ]140/1



 قال أبو بكر األثرم« :سمعت أمحد بن حنبل ،يقول :لو كنت صان ًعا صناعة

كنت أحب أن أكون ورا ًقا ،قلت :يا أبا عبد اهلل ،أيام أحب إليك :نكتب عدد حديث أو
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عدد ورق؟ فقال :عدد احلديث يقع الطويل والقصري ،ولكن يكتب عدد ورق ويواصف

عليه».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]105/1

معرش العلامء أحدُّ الناس
 قالت امرأة إلبراهيم النخعي« :يا أبا عمران ،أنتم
َ
وأألم الناس .فقال هلا :أما ما ذكرت من ِ
احلدَّ ة فإن العلم معنا واجلهل مع خمالفينا ،وهم

دفع علمنا بجهلهم ،فمن ذا يطيق الصرب عىل هذا؟ وأما اللؤم فأنتم تعلمون
يأبون إال َ
اً
حالل ،فإذا صار إلينا مل نخرجه إال يف
تعذر الدرهم احلالل ،وإنا ال نبتغي الدرهم إال
َ
وجهه الذي ال بدَّ منه».

[جامع بيان العلم وفضله ]257/1



 وقال أبو بكر النجاد« :ضقت وقتًا من الزمان ،فمضيت إىل إبراهيم احلريب

فذكرت له قصتي ،فقال :اعلم أنني ضقت يو ًما ،حتى مل يبق معي إال قرياط ،فقالت

الزوجة :فتِّش كتبك ،وانظر ما ال حتتاج إليه فبعه ،فلام صليت العشاء اآلخرة جلست

يف الدهليز أكتب ،إذ طرق عيل الباب طارق ،فقلت :من هذا؟ فقال :كلمني ،ففتحت
الباب ،فقال يل :أطفئ الرساج ،فطفيتها ،فدخل الدهليز ،فوضع فيه كارة ،وقال يل:

اعلم أننا أصلحنا للصبيان طعا ًما ،فأحببنا أن يكون لك وللصبيان فيه نصيب ،وهذا
أيضا يشء آخر ،فوضعه إىل جانب الكارة ،وقال :ترصفه يف حاجتك ،وأنا ال أعرف
ً

الرجل ،وتركني وانرصف ،فدعوت الزوجة ،وقلت هلا :أرسجي ،فأرسجت ،وجاءت،
وإذا الكارة :منديل له قيمة ،وفيه مخسون وس ًطا ،يف كل وسط لون من الطعام ،وإىل

جانب الكارة كيس فيه ألف دينار».



[طبقات احلنابلة ]8/2

 قال إبراهيم احلريب« :جاء مجال بجملني عليهام محل ،وقال :هذان احلمالن

أنفذمها لك رجل من خراسان ،فقلت :من هو؟ فقال :قد استحلفني أن ال أقول من

هو».

[طبقات احلنابلة ]88-87/1
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 قال حييى بن أيب كثري« :كتب عمر بن عبد العزيز إىل ُعماَّ له :أن أجروا عىل طلبة

وفرغوهم للطلب».
العلم الرزق ِّ

[جامع بيان العلم وفضله ]647/1



 قال إبراهيم النخعي« :إنام أهلك الناس فضول الكالم وفضول املال».

[هبجة املجالس ]200/1



 قال املتلمس:

ق���ل���ي���ل امل���������ال ت���ص���ل���ح���ه فيبقى

وال ي��ب��ق��ى ال���ك���ث�ي�ر م����ع ال���ف���س���اد.
[هبجة املجالس ]198/1



 قال أبو عمر ابن عبد الرب:

ت�����ع�����ف�����ف امل���������������رء ع���������ن س������ؤال������ه

وك�����س�����ب�����ه احل����������ل ب����اح����ت����ي����ال����ه

وس�������ع�������ي�������ه يف ص�������ل������اح ع����ي����ش

مل����������ن ي������������واري������������ه م����������ن ع�����ي�����ال�����ه

م����������������������روء ٌة وب����������ال����������غ ب�������ه�������ا م����ن

ي����ب����ل����غ����ه����ا م�����ن�����ت�����ه�����ى ك����م����ال����ه
[هبجة املجالس ]165/1
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جادة التعلم
 قال عمر بن اخلطاب « :Iتفقهوا قبل أن تسودوا» ،يعني قبل أن جتلسوا

للناس فتُسألوا.

[الزهد لوكيع ]328/1



 كتب عمر إىل أيب موسى « :Lأما بعد فتفقهوا يف السنة ،وتعلموا العربية».
[مصنف عبد الرزاق ]323/4



 قال عيل بن أيب طالب« :تزاوروا وتدارسوا احلديث وال ترتكوه يدرس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]236/1



 قال البخاري« :كان عبد اهلل بن عمر يرضب ولده عىل اللحن».

[األدب املفرد ص]304



 قال ابن عباس « :Lإذا سمعتم مني حدي ًثا فتذاكروه بينكم».

[سنن الدارمي ]482/1



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iكان الرجل منا إذا تعلم عرش آيات مل جياوزهن

حتى يعرف معانيهن والعمل هبن ،قال :فتعلمنا العلم والعمل م ًعا».


[تفسري الطربي ]80/1
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 قال أبو سعيد اخلدري « :Iحتدثوا وتذاكروا؛ فإن احلديث يذكر بعضه

بعضا».
ً

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]237/1



 قال ٌ
رجل أليب هريرة « :Iإين أريد أن أتع َّلم العلم ،وأخاف أن أضيعه.

فقال أبو هريرة :كفى برتكك له تضيي ًعا».

[جامع بيان العلم وفضله ]430/1



 قال اإلمام الشافعي« :فعىل كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده،

أن ال إله إال اهللَّ ،
حتى َي ْش َهد به ْ
كتاب اهلل ،وينطق
ويتلو به
وأن حممدً ا عبده ورسوله،
َ
َ
ِ
وغري ذلك.
بالذكر فيام افترُ ِ ض عليه من التكبري ،و ُأمر به من التسبيح ،والتشهد،
َ
لسان َم ْن َختَم به نُبوته وأن َْز َل به آخر
وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله اهلل

خريا له».
كتبه كان ً

[الرسالة للشافعي ]47/1



 قال أبو عمرو ابن العالء البرصي  -وهو أعلم أهل عرصه بالقرآن والقراءات

والعربية واألدب والشعر والنحو ،وكانت كتبه التي كتبها عن العرب الفصحاء الذين
ِ
أصول
لقيهم قد مألت بيتا له إىل قريب من السقف « :-ما نحن يف َمن مىض إال كبقل يف
ٍ
نخل طِوال».
[موضح أوهام اجلمع والتفريق للخطيب البغدادي ]13/1


 قال سفيان الثوري« :تعلموا هذا العلم ،فإذا علمتموه فتحفظوه ،فإذا حفظتموه

فاعملوا به ،فإذا عملتم به فانرشوه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]340/1
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 قال سفيان الثوري« :كان يقال :أول العلم الصمت ،والثاين االستامع له

وحفظه ،والثالث العمل به ،والرابع نرشه وتعليمه ».

[احللية ]362 / 6



 قال عمر بن عبد العزيز« :ولتجلسوا ،حتى يعلم من ال يعلم؛ فإن العلم ال

رسا».
هيلك حتى يكون ًّ

[صحيح البخاري ]35/1



 كان اإلمام مالك يقول« :الكالم يف الدين أكرهه ،وكان أهل بلدنا يكرهونه

وينهون عنه ،نحو الكالم يف رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك ،وال أحب الكالم إال

أحب إ َّيل؛ ألين رأيت أهل
فيام حتته عمل ،فأما الكالم يف الدين ويف اهلل  Dفالسكوت ُّ
بلدنا ( -قال ابن عبد الرب :يعني العلامء منهم)  -ينهون عن الكالم يف الدين إال ما حتته

عمل».

[جامع بيان العلم وفضله ]938/2



« قيل ملالك بن أنس :ما تقول يف طلب العلم؟ قال :حسن مجيل ،ولكن انظر

الذي يلزمك من حني تصبح إىل حني متيس فالزمه».

[حلية األولياء ]319/6



 قال ابن حزم« :سياسة العلم أعوص من إتقانه».

[معجم األدباء ]1656/4



 قال رؤبة بن العجاج« :أتيت النسابة البكري ،فقال يل :من أنت؟ قلت :رؤبة

وعرفت ،فام جاء بك؟ قلت :طلب العلم .قال :لعلك من
ابن العجاج .قال :قرصت ّ

سكت مل يسألوين ،وإن تكلمت مل يعوا عني؟ قلت :أرجو أن ال
قو ٍم أنا بني أظهرهم إن
ُّ
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أكون منهم .قال :أتدري ما آفة املروءة؟ قلت :ال ،فأخربين .قال :جريان السوء إن رأوا
وهجنة ونكدً ا ،فآفته
حسنًا دفنوه ،وإن رأوا سي ًئا أذاعوه .ثم قال يل :يا رؤبة إن للعلم آفة ُ
النسيان ،وهجنته أن تضعه عند غري أهله ،ونكده الكذب فيه».

[جامع بيان العلم وفضله ]450-449/1



 قال ميمون بن مهران« :التودد إىل الناس نصف العقل ،وحسن املسألة نصف

الفقه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]213/1



 قال ابن شهاب« :العلم ِخزانة ،مفتاحها املسألة».

[جامع بيان العلم وفضله ]374/1



 قال اإلمام مالك بن أنس« :جاء ابن عجالن إىل زيد بن أسلم ،فسأله عن يشء

فخلط عليه ،فقال له زيد« :اذهب فتعلم كيف تسأل ،ثم تعال فسل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]213/1



 قال ابن شهاب ليونس بن يزيد« :يا يونس ،ال تكابر العلم؛ فإن العلم أودية،

فأهيا أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ،ولكن خذه مع األيام والليايل ،وال تأخذ

العلم مجل ًة؛ فإن من رام أخذه مجلة ذهب عنه مجلة ،ولكن اليشء بعد اليشء مع الليايل
واأليام».

[جامع بيان العلم وفضله ]431/1



 قال ابن شهاب الزهري« :من طلب العلم مجلة فاته مجلة ،وإنام يدرك العلم

حديث وحديثان».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]232/1
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 قال ابن املبارك« :قرأت عىل عاصم بن أيب النجود ،فكان يأمرين أن أقرأ عليه

كل يوم آية ال أزيد عليها ،ويقول :إن هذا أثبت لك ،فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن

أفرغ من القرآن ،فام زلت أطلب إليه حتى أذن يل يف مخس آيات كل يوم».


[طبقات احلنابلة ]42/1

 قال أبو بكر اخلطيب« :وال يأخذ الطالب نفسه بام ال يطيقه ،بل يقترص عىل

اليسري الذي يضبطه ،وحيكم حفظه ويتقنه».

[اجلامع ألخالق الراوي ]231/1



 قال إسامعيل بن علية« :كنت أسمع من أيوب مخسة ،ولو حدثني بأكثر من

ذلك ما أردت».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]231/1



ومنصورا ،فأسمع أربعة أحاديث،
 قال سفيان الثوري« :كنت آيت األعمش
ً

مخسة ثم أنرصف ،كراهة أن تكثر وتفلت».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]232/1



 قال شعبة بن احلجاج« :كنت آيت قتادة فأسأله عن حديثني ،فيحدثني ثم يقول:

أزيدك؟ فأقول :ال حتى أحفظهام وأتقنهام».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]232/1



 قال ابن شهاب الزهري« :إن هذا العلم إن أخذته باملكابرة له غلبك ،ولكن

خذه مع األيام والليايل ً
أخذا رفي ًقا تظفر به».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]232/1



 قال أمحد بن حنبل« :كنت يف كتاب احليض تسع سنني ،حتى فهمته».

[طبقات احلنابلة ]268/1
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 قال اخلطيب« :وإذا كان يف حفظ بعض الطلبة إبطا ٌء قدموا من عرفوه برسعة

احلفظ وجودته ،حتى حيفظ هلم عن الراوي ،ثم يعيد ذلك عليهم حتى يتقنوا حفظه

عنه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]232/1



 قال مطر الوراق« :كان قتادة إذا سمع احلديث خيتطفه اختطا ًفا ،وكان إذا سمع

اً
طويل بحيث ال
احلديث مل حيفظه أخذه العويل والزويل حتى حيفظه ،وإن كان احلديث
يمكن حفظه يف جملس واحد حفظ نصفه ،ثم عاد يف جملس آخر ،فحفظ بقيته».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع  ،235/1وسري أعالم النبالء ]272/5



 قال هشام بن أيب عبد اهلل الدستوائي« :كنا ربام رجعنا من عند قتادة بنصف

حديث ،حيدثنا باحلديث فنتحفظه ،فنحفظ نصفه ،ثم نعود فنحفظ نصفه من الغد».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]235/1



 قال اخلطيب« :ويستحب ملن حفظ عن شيخ حدي ًثا أن يعرضه عليه ،ليصححه

له ،ويرده عن خطأ إن كان سبق إىل حفظه إياه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]235/1



 قال أبو جعفر القطيعي :دخلت عىل أيب عبد اهلل ،فقلت :أتوضأ بامء النورة؟

قال :ما أحب ذلك ،قلت :أتوضأ بامء الباقالء؟ قال :ما أحب ذلك ،قلت :أتوضأ بامء

الورد؟ قال :ما أحب ذلك ،قال :فقمت ،فتعلق بثويب ،ثم قال :إيش تقول إذا دخلت
فسكت ،فقال :وإيش تقول إذا خرجت من املسجد؟ فسكت ،فقال :اذهب
املسجد؟
ُّ

فتعلم هذا».

[طبقات احلنابلة ]41/1
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وتفهمه ،وكل ما يعني عىل
 قال ابن عبد الرب « :فأول العلم حفظ كتاب اهلل ُّ D

فهمه فواجب طلبه معه ،وال أقول :إن حفظه كله فرض ،ولكني أقول :إن ذلك رشط

فقيها ناص ًبا نفسه للعلم ،ليس من باب الفرض».
أحب أن يكون عا ًملا ً
الزم عىل من َّ

[جامع بيان العلم وفضله ]1129/2



 قال ابن عبد الرب« :ومما يستعان به عىل فهم احلديث ما ذكرناه من العون عىل

كتاب اهلل  ،Dوهو العلم بلسان العرب ومواقع كالمها وسعة لغتها وأشعارها وجمازها

وعموم لفظ خماطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها ملن قدر ،فهو يشء ال يستغنى عنه».

[جامع بيان العلم وفضله ]1129/2



 قال أيوب السختياين« :عامة من تزندق بالعراق جلهلهم بالعربية».

[خطبة الكتاب املؤمل أليب شامة ص]63



 قال شعبة« :من طلب احلديث ومل يبرص العربية كمثل رجل عليه برنس وليس

له رأس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]26/2



 قال محاد بن سلمة« :مثل الذي يطلب احلديث وال يعرف النحو مثل احلامر

عليه خمالة وال شعري فيها».

[اجلامع ألخالق الراوي ]27/2



 قال عبد اهلل بن املبارك« :اللحن يف الكالم أقبح من آثار اجلدري يف الوجه».

[هبجة املجالس ]165/1
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أحب إليك :أبدأ ابني بالقرآن أو باحلديث؟
 وقال امليموين« :سألت أمحد أ ّيام
ُّ

قال :ال ،بالقرآن ،القرآن ،قلت :أعلمه كله؟ قال :إال أن يعرس عليه فتعلمه منه ،ثم قال:

إذا قرأ اً
تعود القراءة ولزمها».
أول َّ

[طبقات احلنابلة ]214/1



 قال الوليد بن مسلم« :كنا إذا جالسنا األوزاعي ،فرأى فينا حد ًثا قال :يا غالم،

قرأت القرآن؟ فإن قال :نعم ،قال :اقرأ[ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ] [النساء ]11:وإن

قال :ال ،قال :اذهب ،تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]108/1



رأس
 قال أبو هشام الرفاعي« :كان حييى بن يامن إذا جاءه غالم أمرد استقرأه َ

سبعني من األعراف ،ورأس سبعني من يوسف وأول احلديد ،فإن قرأه حدثه ،وإال مل

حيدثه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]108/1



 قال ابن عبد الرب« :إنام عابوا اإلكثار خو ًفا من أن يرتفع التدبر والتفهم».

[جامع بيان العلم وفضله ]1029/2



 قال اخلطيب البغدادي« :حلفظ القرآن ساعات ينبغي ملن أراد احلفظ أن

يراعيها ،فأجود األوقات :األسحار ،ثم بعدها وقت انتصاف النهار ،وبعدها الغدوات،
وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار».

[الفقيه واملتفقه ]207/2



 قال األعمش« :رأيت إسامعيل بن رجاء يأيت صبيان الكتاب ،فيحدثهم لكي

ال ينسى حديثه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]310/1
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 قال علقمة« :ما حفظت وأنا شاب كأين أنظر إليه يف قرطاس أو ورقة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]310/1



 قال النووي« :ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل يف وقت الفراغ والنشاط،

وقوة البدن ،ونباهة اخلاطر ،وق ّلة الشواغل قبل عوارض البطالة».
وحال الشباب ّ

[املجموع رشح املهذب ]38/1



 قال اخلليل بن أمحد« :إذا أردت أن تكون عا ًملا فاقصد لف ٍّن من العلم ،وإن كنت
أردت أن تكون أديبا فخذ من كل ٍ
يشء أحسنه».
[جامع بيان العلم وفضله ]522/1
ً


 قيل« :من أراد أن يكون حاف ًظا نظر يف فن واحد من العلم ،ومن أراد أن يكون

عا ًملا أخذ من كل عل ٍم بنصيب».

[جامع بيان العلم وفضله ]522/1



 قال ابن قتيبة« :كان طالب العلم فيام مىض ،يسمع ليعلم ،ويعلم ليعمل،

ويتفقه يف دين اهلل لينتفع وينفع ،وقد صار اآلن :يسمع ليجمع ،وجيمع ل ُيذكَر ،وحيفظ
لي ِ
غلب ويفخر».
[االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية واملشبهة ص]18
َ


أحرص منك عىل مدارسة
 قال اخلليل بن أمحد« :كن عىل مدارسة ما يف صدرك
َ

ما يف كتبك».

[جامع بيان العلم وفضله ]427/1



عيل الليل حتى أصبح فألقاهم ،فربام أدرسه
 قال إبراهيم النخعي« :إنه ليطول َّ

بيني وبني نفيس ،أو أحدِّ ث به أهيل».

[جامع بيان العلم وفضله ]427/1
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ٍ
بيشء من العلم أعلم مني بكذا  -لباب
«قدمت دمشق ،وما أنا
 قال مكحول:
ُ

ذكره من أبواب العلم ،قال - :فأمسك أه ُلها عن مسألتي حتى ذهب».

[جامع بيان العلم وفضله ]379/1



« قال عبد الرمحن بن أيب ليىل :إن إحياء احلديث مذاكرته ،قال :فقال له عبد اهلل
ٍ
حديث أحييته يف صدري قد كان مات».
ابن شداد :يرمحك اهلل ،كم من

[جامع بيان العلم وفضله ]428/1



 كان عطاء اخلراساين إذا مل جيد أحدً ا أتى املساكني فحدَّ ثهم ،يريد بذلك

احلفظ.

[جامع بيان العلم وفضله ]454/1



 وكان خالد بن يزيد بن معاوية إذا مل جيد أحدً ا حيدثه حيدث جواريه ثم يقول:

«إين ألعلم أنك َّن لستن له بأهل» ،يريد بذلك احلفظ.

[جامع بيان العلم وفضله ]454/1



 قال عبد الرمحن بن مهدي« :ذاكرت عبيد اهلل بن احلسن القايض بحديث ،وهو
ٍ
قاض ،فخالفني فيه ،فدخلت عليه وعنده الناس بسامطني ،فقال يل :ذلك احلديث
يومئذ

صاغرا».
قلت أنت ،وأرجع أنا
كام َ
ً

[جامع بيان العلم وفضله ]534/1



 قال عطاء بن أيب رباح« :كنا نكون عند جابر بن عبد اهلل فيحدثنا ،فإذا خرجنا

من عنده تذاكرنا حديثه ،قال :فكان أبو الزبري حممد بن مسلم بن تدرس أحف َظنا

للحديث».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]238/1
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 قال علقمة بن قيس« :أطيلوا ذكر احلديث ال يدرس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]238/1



 قال إبراهيم األصبهاين« :كل من حفظ حدي ًثا فلم يذاكر به تفلت منه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]238/1



 قال معاذ بن معاذ« :كنا بباب ابن عون ،فخرج علينا شعبة وقد عقد بيديه مجي ًعا

فكلمه بعضنا ،فقال :ال تكلمني؛ فإين قد حفظت عن ابن عون عرشة أحاديث أخاف

أن أنساها».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]239/1



 قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد« :ملا قدم أبو زرعة نزل عند أيب ،فكان كثري املذاكرة

له .سمعت أيب يو ًما يقول :ما صليت غري الفرض ،استأثرت بمذاكرة أيب زرعة عىل
نوافيل».

[طبقات احلنابلة ]199/1



 وقال أبو بكر ابن زنجويه« :قدمت مرص ،فأتيت أمحد بن صالح فسألني :من

أين أنت؟ قلت :من بغداد ،قال :أين منزلك من منزل أمحد بن حنبل؟ قلت :أنا من

أصحابه ،فقال :تكتب يل موضع منزلك؛ فإين أريد أن أوايف العراق حتى جتمع بيني
وبني أمحد بن حنبل ،فكتبت له ،فواىف أمحد بن صالح سنة اثنتي عرشة إىل عفان ،فسأل

عني فلقيني ،فقال :املوعد الذي بيني وبينك ،فذهبت به إىل أمحد بن حنبل ،فاستأذنت
وقربه .وقال له :بلغني
له ،فقلت :أمحد بن صالح بالباب ،فأذن له ،فقام إليهَّ ،
ورحب به َّ
عنك أنك مجعت حديث الزهري ،فتعال حتى نتذاكر ما روى الزهري عن أصحاب
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النبي  ،Hفجعال يتذاكران ،ال ُي ْغ ِرب أحدمها عىل اآلخر حتى فرغا ،قال :وما

رأيت أحسن من مذاكرهتام ،ثم قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح :تعال حتى نتذاكر

ما روى الزهري عن أوالد أصحاب النبي  ،Hفجعال يتذاكران ،وال يغرب
أحدمها عىل اآلخر ،إىل أن قال أمحد بن حنبل ألمحد بن صالح :عند الزهري عن حممد

بن جبري بن مطعم عن عبد الرمحن بن عوف قال :قال النبي « :Hما يسرُ ين أن
يل حمُ ْ َر النعم وأن يل حلف املطيبني» ،فقال أمحد بن صالح ألمحد بن حنبل :أنت األستاذ،
وتذكر مثل هذا؟ فجعل أمحد يبتسم ،ويقول :رواه عن الزهري رجل مقبول ،أو صالح

 عبد الرمحن بن إسحاق  ،-فقال :من رواه عن عبد الرمحن؟ فقال :حدثناه رجالنثقتان :إسامعيل بن علية ،وبرش بن املفضل .فقال أمحد بن صالح ألمحد بن حنبل :سألتك
باهلل إال ما أمليته عيل ،فقال أمحد :من الكتاب ،فقام فدخل ،وأخرج الكتاب وأمىل عليه،
كثريا ،ثم
فقال أمحد بن صالح ألمحد بن حنبل :لو مل أستفد بالعراق إال هذا احلديث كان ً

ودعه وخرج».



[طبقات احلنابلة ]49-48/1

 قال املزين« :ال تعدو املناظرة إحدى ثالث :إما تثبيت ملا يف يده ،أو انتقال عن

خطأ كان عليه أو ارتياب ،فال يقدم من الدين عىل شك».

[جامع بيان العلم وفضله ]972/2



 قالوا« :ال تصح املناظرة ويظهر احلق بني املتناظرين حتى يكونا متقاربني

أو متساويني يف مرتبة واحدة من الدين والفهم والعقل واإلنصاف ،وإال فهو مرا ٌء
ومكابرة».
[جامع بيان العلم وفضله ]972/2


تلقيحا أللباهبم».
 قال عمر بن عبد العزيز« :رأيت مالحاة الرجال
ً

[جامع بيان العلم وفضله ]972/2
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 قال عمر بن عبد العزيز« :ما رأيت أحدً ا الحى الرجال إال أخذ بجوامع الكلم».

[جامع بيان العلم وفضله ]972/2



ناظرت قط اً
رجل مفننًا يف العلوم إال غلبته،
 قال أبو عبيد القاسم بن سالم« :ما
ُ

وال ناظرين رجل ذو فن واحد من العلم إال غلبني فيه».

[جامع بيان العلم وفضله ]972/2



 قال أبو هالل العسكري« :واحلفظ ال يكون إال مع شدة العناية وكثرة الدرس

وطول املذاكرة ،واملذاكرة حياة العلم ،وإذا مل يكن درس مل يكن حفظ ،وإذا مل يكن

مذاكرة ق َّلت منفعة الدرس ،ومن عول عىل الكتاب وأخل بالدرس واملذاكرة ضاعت

ثمرة سعيه واجتهاده يف طلب العلم».

[احلث عىل طلب العلم ص]67



 قال ابن الصائغ:

�����ي����� ْع�����ت أول ك�������ل أم�����ر
إذا ض َّ

أب�����������ت أع����������ج����������ازه إال ال�������ت�������واء

[مجهرة األمثال أليب هالل العسكري ص]82
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الكتب والكتابة
 قال حنبل بن إسحاق« :رآين أمحد بن حنبل وأنا أكتب خ ًّطا دقي ًقا ،فقال :ال

تفعل ،أحوج ما تكون إليه خيونك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]261/1



 قال أبو بكر اخلطيب« :ال ينبغي أن يكتب الطالب خ ًّطا دقي ًقا إال يف حال العذر،

مسافرا فيدقق خطه ليخف محل
فقريا ال جيد من الكاغد سعة ،أو يكون
ً
مثل أن يكون ً
كتابه ،وأكثر الرحالني جيتمع يف حاله الصفتان اللتان يقوم هبام له العذر يف تدقيق اخلط».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]261/1



 قال هشام بن عروة« :قال يل أيب :أكتبت؟ قال :قلت :نعم ،قال :عارضت؟

قلت :ال ،قال :فلم تكتب».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]275/1



 قال اإلمام الشافعي« :حضور املجلس بال نسخة ذل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]284/1



 كتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله« :إذا كتبتم فأرقوا األقالم ،وأقلوا الكالم،

واقترصوا عىل املعاين ،وقاربوا بني احلروف تكتفوا من القراطيس بالقليل».

[هبجة املجالس ]357/1
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 وقال أبو حاتم الرازي« :اكتب أحسن ما تسمع ،واحفظ أحسن ما تكتب،

وذاكر بأحسن ما حتفظ».

[طبقات احلنابلة ]285/1



 قال الشافعي« :جئت إىل مالك ،وقد حفظت املوطأ ،فقلت له :إين أريد أن

أقرأ عليك املوطأ ،فقال :اطلب إنسانا يقرأ لك ،فقلت له :اسمع قراءيت ،فإن مل تعجبك

أخذت إنسانًا يقرأ يل ،فقرأت عليه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]284/1



 قال اإلمام طلحة بن مظفر« :بيعت كتب ابن اجلواليقي يف بغداد ،فحرضها

دينارا ،فاشرتاها احلافظ أبو
احلافظ أبو العالء اهلمداين ،فنادوا عىل قطعة منها :ستني
ً

دينارا ،واإلنظار من يوم اخلميس إىل يوم اخلميس ،فخرج احلافظ ،واستقبل
العالء بستني ً
دينارا ،فقال :بيعوا ،قالوا :تبلغ
طريق مهدان ،فوصل ،فنادى عىل دار له ،فبلغت ستني ً

أكثر من ذلك .قال :بيعوا ،فباعوا الدار بستني ،فقبضها ثم رجع إىل بغداد ،فدخلها يوم
اخلميس ،فوىف ثمن الكتب ،ومل يشعر أحد بحاله إال بعد مدة».

[طبقات احلنابلة ]328/3



 قال ابن النجار« :واشرتى ابن اخلشاب يو ًما كت ًبا بخمسامئة دينار ،ومل يكن

عنده يشء ،فاستمهلهم ثالثة أيام ،ثم مىض ونادى عىل داره ،فبلغت مخسامئة دينار ،فنقد
صاحبها وباعه بخمسامئة دينار ،ووىف ثمن الكتب ،وملا مرض أشهد عليه بوقف كتبه،
فتفرقت وبيع أكثرها ،ومل يبق إال عرشها ،فرتكت يف رباط املأمونية وق ًفا».

[طبقات احلنابلة (الذيل) ]319/3



 قال اهلروي« :املحدث جيب أن يكون رسيع امليش ،رسيع الكتابة ،رسيع

القراءة».

[طبقات احلنابلة (الذيل) ]59/3
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 قال الزهري ليونس بن يزيد« :يا يونس ،إياك وغلول الكتب ،قال :قلت :وما

غلول الكتب؟ قال :حبسها عىل أصحاهبا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]242/1



 قال ابن عبد الرب« :من كره كتاب العلم إنام كرهه لوجهني :أحدمها :أن ال

كتاب يضاهى به .ثانيهام :ولئال يتكل الكاتب عىل ما كتب ،فال حيفظ
يتخذ مع القرآن
ٌ

فيقل احلفظ».

[جامع بيان العلم وفضله ]292/1



 أنشد عبد اهلل بن األعرايب صاحب الغريب:

ل���ن���ا ج���ل���س���اء م�����ا من�����ل حديثهم

����ب����اء م���أم���ون���ون غ���ي��� ًب���ا ومشهدا
أل َّ

يفيدوننا من علمهم علم ما مضى

وع����ق��ًل�اً وت����أدي���� ًب����ا ورأيً���������ا م���س���ددا

ف�ل�ا ف��ت��ن��ة خن��ش��ى وال س����وء عشرة

وال ن��ت��ق��ي م��ن��ه��م ل���س���ا ًن���ا وال يدا

ف�����إن ق���ل���ت أم�������وات ف��ل��س��ت بكاذب

وإن ق���ل���ت أح����ي����اء ف��ل��س��ت َّ
مفندا
[هبجة املجالس ]51/1



 وملحمد بن بشري يف هذا املعنى قصيد له:

ق��ص��رت يف البيت م��س��رو ًرا حتدثين

عن علم ما غاب عين يف الورى الكتب

ف�����ردًا خت�ِّب�رِّ ن���ي امل���وت���ى وت��ن��ط��ق لي

ف��ل��ي��س ل���ي يف أن�����اس غ�ي�ره���م أرب

هلل م�����ن ج����ل����س����ا ٍء ال جليسه ُم
َ
يخَ���ش���ى رفي ُقه ُم
������ادرات األذى
ال ب
ِ

وال خ���ل���ي���ط���ه��� ُم ل���ل���س���وء مرت ِقب
وال ي�ل�اق���ي���ه م���ن���ه���م م���ن���ط���ق ذرب

��م��ا ت��ب��ق��ى منافعها
أب���ق���وا ل��ن��ا ِح��ك ً

أخرى الليالي على األي��ام وانشعبوا

إن شئت م��ن حمكم اآلث���ار يرفعها

�����ن��ب��ي ث�����ق ٌ
�����ات خ����ي���ر ٌة جنب
إىل ال ّ
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��م��ا بأوهلم
أو ش��ئ��ت م���ن ع����رب ع��ل ً

يف اجل��اه��ل��ي��ة ت��ن��ب��ي�ني ب��ه��ا العرب

أو شئت من سري األم�لاك من عجم

ت��ن�بي وخت�ب�ر ك��ي��ف ال����رأي واألدب

حتى ك��أن َ��ي ق��د ش��اه��دت عصره ُم

وق��د مضت دون��ه��م م��ن ده��رن��ا حقب

م���ا م����ات ق����وم إذا أب���ق���وا ل��ن��ا أدبً����ا

وع���ل��� َم دي����ن وال ب���ان���وا وال ذهبوا

[هبجة املجالس ]52/1
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الرسوخ يف العلم
 قال الثوري« :أنا فيه  -يعني احلديث  -منذ ستني سنة ،وددت أين خرجت منه

عيل».
كفا ًفا ال يل وال َّ

[هبجة املجالس ]1025/2



ُ س ِئل التابعي وهب بن منبه اليامين عن صفة املسلم قال« :يقتدي بمن قبله،

وهو إمام ملن بعده».

[الزهد لإلمام أمحد ص]372



 قال أمحد بن عقبة« :سألت حييى بن معني كم كتبت من احلديث يا أبا زكريا؟

قال :كتبت بيدي هذه ستامئة ألف حديث».

[طبقات احلنابلة ]405/1



«ح َزرنا حفظ أمحد بن حنبل باملذاكرة عىل سبعامئة
 وقال أبو زرعة الرازيَ :

ألف حديث ،ويف لفظ آخر :قال أبو زرعة الرازي :كان أمحد حيفظ ألف ألف ،فقيل له:
وما يدريك؟ قال :ذاكرته ،فأخذت عليه األبواب».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]77/1



 قال أبو بكر بن أيب شيبة« :من مل يكتب عرشين ألف حديث إمالء مل ُيعدَّ

صاحب حديث».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]77/1
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 قال أبو إسحاق ابن شاقال« :ملا جلست يف جامع املنصور رويت عن أمحد أن

اً
فقيها؟ قال :ال ،قال :فامئتي
رجل سأله فقال :إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون ً
ألف؟ قال :ال ،قال :فثالثامئة ألف؟ قال :ال ،قال :فأربعامئة ألف حديث؟ قال :فقال
بيده هكذا  -وحرك يده  -فقال يل رجل :فأنت هو ذا حتفظ هذا املقدار حتى هو ذا تفتي
الناس؟ فقلت :عافاك اهلل ،إن كنت أنا ال أحفظ هذا املقدار ،فإين هو ذا ُأفتي بقول من
كان حيفظ هذا املقدار وأكثر منه».

[طبقات احلنابلة ]164/2



 قال احلسن بن إسامعيل« :قيل ألمحد بن حنبل وأنا أسمع :يا أبا عبد اهلل ،كم

يكتب الرجل من احلديث ،حتى يمكنه أن يفتي ،مائة ألف؟ قال :ال ،قيل له :مائتي

ألف؟ قال :ال ،قيل :ثالثامئة ألف؟ قال :ال ،قيل :أربعامئة ألف؟ قال :ال ،قيل :مخسامئة

ألف؟ قال :أرجو».



[طبقات احلنابلة ]131/1

 قال الفريايب :قال يل سفيان الثوري يو ًما  -وقد اجتمع الناس عليه  -فقال يل:

يا حممد« ،ترى هؤالء ما أكثرهم ،ثلث يموتون ،وثلث يرتكون هذا الذي تسمعونه ،ومن
نجب».
الثلث اآلخر ما أقل من َي ُ

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع]114/1



« كثر من يطلب احلديث يف زمن األعمش ،فقيل له :يا أبا حممد ،ما ترى ما

أكثرهم؟ قال« :ال تنظروا إىل كثرهتم ،ثلثهم يموتون ،وثلثهم يلحقون باألعامل ،وثلثهم
من كل مائة يفلح واحد».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]115/1



 قال ابن سريين« :أدركت بالكوفة أربعة آالف شاب يطلبون العلم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]113/1
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 قال شعيب بن حرب« :كنا نطلب احلديث أربعة آالف ،فام أنجب منا إال

أربعة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]113/1



 قال أبو داود الطياليس« :كنت يو ًما بباب شعبة ،وكان املسجد مآلن ،قال:

فخرج شعبة فاتكأ عيل ،وقال :يا سليامن ،ترى هؤالء كلهم خيرجون حمدثني؟ قلت :ال،
قال :صدقت ،وال مخسة .قلت :مخسة؟ قال :نعم ،يكتب أحدهم يف صغره ثم إذا َكبرِ

تركه ،ويكتب أحدهم يف صغره ثم إذا كرب يشتغل بالفساد ،قال :فجعل يردد عيل ،قال
أبو داود :ثم نظرت بعد ،فام خرج منهم مخسة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]113/1



 قال احلسن اللؤلؤي صاحب اإلمام أيب حنيفة« :سافرت أربعني عا ًما ما ِق ْل ُت

موضوع عىل صدري».
والكتاب
اتكأت إال
وال بِ ُّت وال
ُ
ٌ
ُ

[كتاب احليوان ]40/1



 قال الزبري بن أيب بكر« :قالت ابنة أختي ألهلنا :خايل خري رجل ألهله ،ال

عيل من ثالث
يتخذ رضة وال يشرتي جارية ،قال :تقول املرأة :واهلل لهَ ذه الكتب أشدُّ ّ
رضائر».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]101/1

 قال الوزير ابن هبرية« :حيصل العلم بثالثة أشياء:

أحدها :العمل به؛ فإن من كلف نفسه التكلم بالعربية دعاه ذلك إىل حفظ النحو،

ومن سأل عن املشكالت ليعمل فيها بمقتىض الرشع تعلم .والثاني :التعليم ،فإنه إذا ع ّلم
الناس كان أدعى إىل تعليمه .والثالث :التصنيف ،فإنه خيرجه إىل البحث ،وال يتمكن من

التصنيف من مل يدرك غور ذلك العلم الذي صنف فيه».


[طبقات احلنابلة ]274/3
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 قال أبو بكر الكتاين« :سألت ابن الفرجي فقلت :إن هلل صفوة ،وإن هلل خرية.

فمتى يعرف العبد أنه من صفوة اهلل ،ومن خرية اهلل؟ فقال :كيف وقعت هبذا؟ قلت:
جرى عىل لساين .قال :إذا خلع الراحة ،وأعطى املجهود يف الطاعة ،وأحب سقوط
املنزلة ،وصار املدح والذم عنده سواء».

[تاريخ بغداد ]289 /3

357

تبليغ العلم
 قال األصمعي :قال يل أبو عمرو ابن العالء« :لو هتيأ أن أفرغ ما يف صدري من

العلم يف صدرك لفعلت».

[سري أعالم النبالء ]408 /6



 قال العباس بن حممد الدوري« :ربام كنا عند أمحد بن حنبل أيام احلج ،فيجيئه

أقوام من احلجاج ،فيقبل عليهم وحيدثهم ،فربام قلنا له يف ذلك ،فيقول :هؤالء قوم

غرباء ،وإىل أيام خيرجون».

[طبقات احلنابلة ]236/1



جلوسا مع حذيفة قال :فمر رجل،
 عن عطاء بن السائب عن رجل ،قال« :كنا
ً

فقال له حذيفة :يا فالن ،ما يمنعك أن جتالسنا؟ قال :واهلل ما يمنعني من ذاك إال هؤالء
الشباب الذين هم حولك ،قال :فغضب حذيفة ،وقال :أما سمعت اهلل تعاىل يقول:

[ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ]

[الكهف ]13:وهل اخلري إال يف الشباب».

[األنبياء]60:

و[ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ]

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]310/1



 قال يوسف بن يعقوب بن املاجشون :قال لنا ابن شهاب ونحن نسأله« :ال

حتقروا أنفسكم حلداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن اخلطاب  Iكان إذا نزل به األمر
املعضل دعا الفتيان فاستشارهم ،يبتغي ِحدَّ ة عقوهلم».
[جامع بيان العلم وفضله ]364/1
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 قال مالك بن دينار« :إنام اخلري يف الشباب».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]310/1



 قال احلسن البرصي« :قدموا إلينا أحداثكم؛ فإهنم أفرغ قلو ًبا ،وأحفظ ملا

سمعوا ،فمن أراد اهلل أن يتمه له أمته».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]312/1



 قال إسامعيل بن عياش« :كان ابن أيب حسني املكي يدنيني ،فقال له أصحاب

احلديث :نراك تقدم هذا الغالم الشامي وتؤثره علينا ،فقال :إين أؤمله ،فسألوه يو ًما عن
حديث حدث به عن شهر« :إذا مجع الطعام أرب ًعا فقد كمل» ،فذكر ثال ًثا ونيس الرابعة،
فسألني عن ذلك ،فقال يل :كيف حدثتكم؟ فقلت :حدثتنا عن شهر «أنه إذا مجع الطعام

اً
حالل ،وسمي عليه اهلل حني يوضع ،وكثرت عليه األيدي،
أرب ًعا فقد كمل :إذا كان أوله
ومحد اهلل حني يرفع» ،فأقبل عىل القوم فقال :كيف ترون؟».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]312/1



 قال سعيد بن رمحة األصبحي« :كنت أسبق إىل جملس عبد اهلل بن املبارك بليل

معي أقراين ،ال يسبقني أحد ،وجييء هو مع األشياخ ،فقيل له :قد غلبنا عليك هؤالء
الصبيان ،فقال :هؤالء أرجى عندي منكم؛ أنتم كم تعيشون ،وهؤالء عسى اهلل أن يبلغ

هبم ،قال سعيد :فام بقي أحد غريي».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]312/1



 قال حييى بن محيد الطويل أو غريه« :أتينا يو ًما محاد بن سلمة وبني يديه صبيان

حيدثهم ،فجلسنا إليه حتى فرغ ،فقلنا له :يا أبا سلمة ،نحن مشايخ أهلك قد جئناك،
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تركتنا وأقبلت عىل هؤالء الصبيان ،قال :رأيت فيام يرى النائم كأين عىل ِّ
شط هنر ،ومعي
ُدل َّية أسقي اً
فسيل ،فتأولته هؤالء الصبيان».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]312/1



حار شديد احلر،
 قال أبو ربيعة فهد بن عوف« :جئنا إىل محاد بن سلمة يف يوم ٍّ

وصلينا معه الظهر ،وكان محاد صاحب ليل ،وظننا أنه صائم قال :فرمحناه مما به من
اجلهد ،وأمجعنا عىل أن ننرصف عنه ال نسأله عن يشء ،فتفرقنا وبقي من بقي ،قال:

فركع بعد الفريضة وخرج من املسجد ،وسار يف الطريق يف الشمس ،فانربى له غالم

حدث ،فسأله عن يشء معه ،فوقف يف الشمس معه يسائله وحيدثه ،قال :فقال له بعض

مشيخة املسجد :يا أبا سلمة ،انرصف أصحابنا عنك ملا رأوا بك من الضعف ،ووقفت

مع هذا الغالم يف الشمس حتدثه ،قال :رأيت يف هذه الليلة كأين أسقي فسيلة أصب املاء
يف أصلها ،فتأولت رؤياي هذا الغالم حني سألني».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]313/1



 قال احلسني اللخمي« :أخربين بعض ولد وكيع أن وكي ًعا كان يميض يف احلر

وقت القيلولة للجامل إىل قوم سقائني حيدثهم ،ويقول :هؤالء قوم هلم معاش ،ال يقدرون
يأتوين ،فيحدثهم يتواضع بذلك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]203/1



 قال سحنون الفقيه« :كان ابن وهب قد قسم دهره أثال ًثاُ :ثل ًثا يف الرباط ،وثل ًثا

يعلم الناس بمرص ،وثل ًثا يف احلج ،وذكر أنه حج ستًّا وثالثني حجة».

[سري أعالم النبالء ]225/9



 قال أبو عبد اهلل حممد بن فراس العطار« :كان الوليد بن عتبة يقرأ علينا يف

مسجد باب اجلابية مصنفات الوليد بن مسلم ،وكان رجل جييء وقد فاته ُثلث املجلس،
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ُربع املجلس أو أقل أو أكثر ،وكان الشيخ يعيده عليه ،فلام كثر ذلك عىل الوليد بن عتبة منه

قال له :يا هذا ،أي يشء بليت بك ،اهلل حممود ،لئن مل جتئ مع الناس من أول املجلس ال
أعدت عليك شي ًئا ،قال :يا أبا العباس ،أنا رجل معيل ،ويل دكان يف بيت هليا ،فإن مل أشرت
هلا حوجياهتا من غدوة ،ثم أغلق وأجيء أعدو ،وإال خشيت أن يفوتني معايش ،فقال له

الوليد بن عتبة :ال أراك ههنا مرة أخرى ،فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا املجلس ،ويأخذ
الكتاب ويمر إىل بيت هليا حتى يقرأ عليه املجلس يف دكانه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]204-203/1



خريا من أعان اإلسالم
 قال أبو أسامة محاد بن أسامة يقول« :جزى اهلل عنا ً

بشطر كلمة».



[اإلبانة ]214/1

 قال عيل بن أيب طالب  Iيف قول اهلل [ :Dﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ] قال« :أدبوهم وعلموهم».

[هبجة املجالس ]112/1



 سأل كثري بن ٍ
زياد احلس َن عن قوله تعاىل[ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ] فقال :يا أبا سعيد ،ما هذه القرة األعني ،أيف الدنيا ،أم يف اآلخرة؟ قال:
ال؛ بل واهلل يف الدنيا ،قال :وما هي؟ ،قال :واهلل أن ُي ِر َي اهللُ العبدَ من زوجته ،من أخيه،
أحب إىل املرء املسلم من أن يرى ولدً ا ،أو والدً ا أو
من محيمه طاعة اهلل ،ال واهلل ،ما يش ٌء َّ

محيم أو ً
أخا مطي ًعا هلل .»D
اً

[حتفة املودود ص]226



 قال الغزايل يف تربية األطفال« :وينبغي أن يؤذن له بعد االنرصاف من الكتّاب

مجيل يسرتيح إليه من تعب املكتب بحيث ال يتعب يف اللعب؛ َّ
أن يلعب لع ًبا اً
فإن منع

361

دائم يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش،
الصبي من اللعب وإرهاقه إىل التعلم اً
رأسا».
حتى يطلب احليلة يف اخلالص منه ً

[إحياء علوم الدين ]73/3



 قال احلسن البرصي« :إذا رأيت يف ولدك ما تكره ،فاستعتب ربك ،وتب إليه؛

فإنام ذلك يش ٌء أردت به أنت».

[آداب احلسن البرصي ومناقبه ]59/1



 قال فضيل بن عياض« :رأى مالك بن دينار اً
رجل ييسء صالته فقال :ما

محني بعياله ،فقيل له :يا أبا حييى ،ييسء هذا صالته وترحم عياله؟ قال :إنه كبريهم،
أر َ

ومنه يتعلمون».

[حلية األولياء ]383/2



 قال حممد بن سريين« :كانوا يقولون :أكرم ولدك وأحسن أدبه».

[اجلامع البن وهب ص]170



كبريا» ،وكان يقال« :من أ ّدب ولده
 كان يقال« :من أدب ولده
صغريا سرُ َّ به ً
ً
أرغم حاسده».
[الكامل يف اللغة ]65/1


 قال لقامن« :رضب الوالد للولد كالسامد للزرع».

[الزهد لإلمام أمحد ص]80



عزوين وأكثروا،
 وقال أبو العباس الرباثي« :ملا مات أيب كنت صب ًّيا ،فجاء الناس َّ

وجاءين فيمن جاءين برش بن احلارث ،فقال يل :يا ُبني ،إن أباك كان اً
حلا ،وأرجو
رجل صا ً
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أن تكون خل ًفا منه ،بِ ّر بوالدتك وال ت ُع ّقها وال ختالفها ،يا ُبني ،والزم السوق؛ فإهنا من
تصحب من ال خري فيه».
العافية ،وال
ْ

[طبقات احلنابلة ]64/1



 قال عبد اجلبار الكرابييس« :كان معنا ابن أليوب السختياين يف الكُتاب،

ربا ،فخطب عليه وأعطونا
فحذق الصبي [أتقن القرآن] ،فأتينا منزهلم ،فوضعوا له من ً

جوزا ،وأيوب قائم عىل الباب يقول لنا :ادخلوا ،وهي دعوة خاصة بالصبيان».
ً

[اإلرشاف إىل منازل األرشاف البن أيب الدنيا ص  ،180والنفقة عىل العيال له ص]485



جزورا ،وصنعوا طعا ًما للناس».
 وقال احلسن« :كان الغالم إذا حذق نحروا
ً

[ينظر :العيال البن أيب الدنيا ص ]489

363

طريقة التعليم
 قال عمر بن اخلطاب « :Iأهيا الناس ال تبغضوا اهلل إىل عباده .فقال قائل:

وكيف ذاك أصلحك اهلل؟ قال :يكون أحدكم إما ًما فيطول عىل الناس فيبغض إليهم ما

قاصا».
هم فيه ،ويقعد ًّ

[الزهد أليب داود ص]86



 قال عيل بن أيب طالب « :Iإن الفقيه حق الفقيه من مل ُيقنط الناس من

رمحة اهلل ،ومل يرخص هلم يف معايص اهلل ،ومل يؤمنهم من عذاب اهلل ،ومل يدع القرآن رغبة

عنه إىل غريه ،إنه ال خري يف عبادة ال علم فيها ،وال عل ٍم ال فهم فيه ،وال قراءة ال تدبر
فيها».



[سنن الدارمي ]338/1

 وكان عيل بن أيب طالب  Iيقول« :إن هذه القلوب مت َ ُّل كام متل األبدان،

فابتغوا هلا طرائف احلكمة».



[مكارم األخالق ص]236

 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iائتوا األمر من تدبر ،وال يكونن أحدكم

إمعة ،قالوا :وما اإلمعة؟ قال :الذي جيري بكل ريح».

[الزهد أليب داود ص]141-140



 قال أبو الدرداء « :Iيا أهل محص ،ما يل أرى علامءكم يذهبون وأرى

جهالكم ال يتعلمون؟ وأراكم قد أقبلتم عىل ما ُتكُفل لكم به ،وضيعتم ما وكلتم به؟
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اعلموا قبل أن يرفع العلم؛ فإن رفع العلم ذهاب العلامء ،لوال ثالث صلح الناس :شح
مطاع ،وهوى متبع ،وإعجاب املرء بنفسه».

[الزهد ،أليب داود ص]207



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iأرحيوا القلوب ،فإن القلب إذا أكره عمي».

[اآلداب الرشعية ]100/2



 قال عبيد اهلل بن أيب جعفر ،وكان أحد احلكامء« :إذا كان املرء حيدث يف املجلس،

فأعجبه احلديث فليسكت ،وإن كان ساكتًا ،فأعجبه السكوت فليحدث».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]338/1



 قال عثامن بن عطاء« :ينبغي للعامل أن ال يعدو صوته جملسه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]412/1



« كان األعمش ال يرفع صوته باحلديث إال قدر ما جيوز جلساءه إعظا ًما للعلم».
[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]412/1



 قال عاصم بن هبدلة« :دخلت عىل عمر بن عبد العزيز وعنده رجل ،فتكلم
الرجل من الكالم أن ي ِ
َ
سمع جليسه».
الرجل فرفع صوته ،فقال له عمر :مه ،فإنام يكفي
ُ

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]413/1



 قال أبو عبيدة معمر بن املثنى« :أتى رجل األعمش ،فجعل حيدثه ،فقال الرجل:

زدين يف السامع؛ فإين أصم ،قال :ليس ذاك لك ،فقال :بيني وبينك أول طالع ،فطلع رقبة

365

ابن مسقلة فأخرباه القصة ،فقال لألعمش :عليك أن تزيده ،قال :ومل؟ قال :ألنك تقدر
أن تزيد يف صوتك ،وهو ال يقدر أن يزيد يف سمعه ،فقال األعمش :صدقت».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]413/1



 قال اخلطيب« :إذا كثر عدد من حيرض للسامع ،وكانوا بحيث ال يبلغهم صوت

الراوي وال يرونه ،استحب له أن جيلس عىل منرب أو غريه حتى يبدو للجامعة وجهه

ويبلغهم صوته».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]413/1



 قال أبو السليل القييس« :قدم علينا رجل من أصحاب النبي ،H

وكانوا جيتمعون عليه ،فإذا كثروا صعد عىل ظهر بيته فحدثهم منه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]413/1



 قال أيوب السختياين« :قدم علينا عكرمة ،فاجتمع الناس عليه حتى أصعد

فوق ظهر بيت ،وكان بعضهم يكره السامع ممن ال يرى وجهه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]414/1



 قال حبيب بن أيب ثابت« :من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم

مجي ًعا ،وال خيص أحدً ا دون أحد».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]305/1



 روي عن جماهد أنه قال :املعلم إذا مل يعدل بني الصبيان كتب من الظلمة.

[هبجة املجالس ]363/1
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 قال الفضل بن زياد :سألت أمحد بن حنبل ،قلت :فإن كان رجل له إخوان

خيصهم باحلديث ال ترى ذلك؟ قال :ما أحسن اإلنصاف ،ما أرى يسلم أصحاب
احلديث من هذا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]305/1



 قال اخلطيب البغدادي« :ومباح للمحدث أن يؤثر حفاظ الطلبة وأهل املعرفة

والفهم منهم ،وإن كان األفضل أن يعدل بينهم ،وال يؤثر بعضهم عىل بعض».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]305/1



 قال هارون بن عبد اهلل احلامل« :جاءين أمحد بن حنبل بالليل ،فدق عيل الباب،

فقلت :من هذا؟ فقال :أنا أمحد ،فبادرت أن خرجت إليه ،فمساين ومسيته ،قلت :حاجة

يا أبا عبد اهلل؟ قال :نعم ،شغلت اليوم قلبي ،قلت :بامذا يا أبا عبد اهلل؟ قال :جزت عليك

اليوم وأنت قاعد حتدث الناس يف الفيء ،والناس يف الشمس بأيدهيم األقالم والدفاتر،
ال تفعل مرة أخرى ،إذا قعدت فاقعد مع الناس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]411/1



الرشعي مراعا ُة ما ِ
 قال الشاطبي« :جيب عىل ِّ
فهم منه
كل ناظر يف الدليل
ّ

وأقو ُم يف العلم والعمل».
بالصوابَ ،
األولون ،وما كانوا عليه يف العمل به ،فهو أحرى ّ
ّ

[املوافقات ]289/3



 قال عمر بن عبد العزيز« :ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من ال يعلم،

رسا».
فإن العلم ال هيلك حتى يكون ًّ

[صحيح البخاري ]35/1
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 قال جعفر بن برقان :كتب إلينا عمر بن عبد العزيز« :أما بعدُ ُ ،م ْر أهل العلم

والفقه من ُجندك ،فلينرشوا ما ع َّلمهم اهلل  Dيف جمالسهم ومساجدهم ،والسالم».

[جامع بيان العلم وفضله ]496/1



 قال ابن وضاح« :سئل سحنون :أيسع العامل أن يقول( :ال أدري) فيام يدري؟

فقال :أما ما فيه كتاب اهلل قائم أو سنة ثابتة فال يسعه ذلك ،وأما ما كان من هذا الرأي
فإنه يسعه ذلك؛ ألنه ال يدري أمصيب هو أم خمطئ».

[جامع بيان العلم وفضله ]758/1



 قال حييى بن أكثم« :ليس من العلوم كلها علم هو أوجب عىل العلامء وعىل

واجب
املتعلمني وكافة املسلمني من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ ألن األخذ بناسخه
ٌ

فرضا ،والعلم به الزم ديانة ،واملنسوخ ال ُيعمل به ،وال ينتهى إليه ،فالواجب عىل كل
ً
فرضا
أمرا مل يوجبه اهلل ،أو يضع عنه ً
علم ذلك لئال يوجب عىل نفسه أو عىل عباد اهلل ً
عامل ُ

أوجبه اهلل».

[جامع بيان العلم وفضله ]767/1



 قال اخلطيب« :إذا أمسك عن الرواية يف خالل املجلس لالسرتاحة ذكر اهلل

تعاىل يف تلك احلال ،وقد كان مجاعة من أكابر السلف يفعلون ذلك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]415/1



 قال قرة بن خالد« :كان احلسن عند السكتة  -يعني إذا سكت عن احلديث -
يكون ِه ِّجرياه :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل العظيم ،وكان هجريى حممد بن سريين
إذا سكت عن احلديث أن يقول :اللهم لك الشكر».


[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]415/1
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« كان قتادة يقول عند سكتة القوم :أال إىل اهلل تصري األمور».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]415/1



« كان الضحاك يقول عند سكتة القوم :ال حول وال قوة إال باهلل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]415/1



 قال محاد بن زيد« :كان يونس حيدث ثم يقول :أستغفر اهلل أستغفر اهلل».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]416/1



 قال اخلطيب« :إذا اختلفت أغراض الطلبة يف السامع ،وأراد بعضهم القراءة ملا

ال يستفيده غريه ،فعىل املحدث أن يقدم السابق منهم إىل املجلس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]302/1



 قال اخلطيب« :ويستحب للسابق أن يقدم عىل نفسه من كان غري ًبا ،لتأكد

حرمته ووجوب ذمته».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]303/1



 قال األصمعي« :إذا كانت يف العامل خصال أربع ،ويف املتعلم خصال أربع

اتفق أمرمها وتم ،فإن نقصت من واحد منهام خصلة مل يتم أمرمها ،أما اللوايت يف العامل:
فالعقل ،والصرب ،والرفق ،والبذل ،وأما اللوايت يف املتعلم :فاحلرص ،والفراغ ،واحلفظ،
والعقل؛ ألن العامل إن مل حيسن تدبري املتعلم بعقله خلط عليه أمره ،وإن مل يكن له صرب

عليه م ّله ،وإن مل يرفق به ب َّغض إليه العلم ،وإن مل يبذل له علمه مل ينتفع به ،وأما املتعلم

369

فإن مل يكن له عقل مل يفهم ،وإن مل يكن له حرص مل يتعلم ،وإن مل يفرغ للعلم قلبه مل يعقل

عن معلمه ،وساء حفظه ،وإذا ساء حفظه كان ما يكون بينهام مثل الكتاب عىل املاء».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]343/1



 قال عبيد اهلل بن عمرو :كنت يف جملس األعمش ،فجاءه رجل فسأله عن مسألة

فلم جيبه فيها ،ونظر فإذا أبو حنيفة ،فقال :يا نعامن ،قل فيها .قال :القول فيها كذا .قال:

من أين؟ قال :من حديث كذا ،أنت حدثتَناه .قال :فقال األعمش« :نحن الصيادلة،

وأنتم األطباء».

[جامع بيان العلم وفضله ]1030/2



 قال ابن اجلوزي« :من املخاطرات العظيمة حتديث العوام بام ال حتتمله قلوهبم،

أو بام قد رسخ يف نفوسهم ضده ،فاملخاطب هلذا خماطر بنفسه ،فاهلل اهلل أن حتدث خملو ًقا

من العوام بام ال حيتمله دون احتيال وتلطف».

[صيد اخلاطر ص]433



 قال الشاطبي« :التحدث مع العوام بام ال تفهمه وال تعقل مغزاه من باب وضع

احلكمة يف غري موضعها».

[االعتصام ص]487



 قال الغزايل« :اعلم أن كل قاعد يف بيته أينام كان فليس خال ًيا يف هذا الزمان

عن منكر ،من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم ومحلهم عىل املعروف ،فأكثر

الناس جاهلون بالرشع يف رشوط الصالة يف البالد ،فكيف يف القرى والبوادي ،ومنهم
األعراب واألكراد والرتكامنية ،وسائر أصناف اخللق .وواجب أن يكون يف كل مسجد

وحملة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم ،وكذا يف كل قرية ،وواجب عىل كل فقيه  -فرغ
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من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية  -أن خيرج إىل من جياور بلده من أهل السواد ومن
العرب واألكراد وغريهم ويعلمهم دينهم وفرائض رشعهم».

[إحياء علوم الدين ]342/2



 قال حييى بن معاذ الزاهد« :أحسن يشء :كالم رقيق ،يستخرج من بحر عميق،

عىل لسان رجل رفيق».

[تاريخ بغداد ]209 /14

371

الفتــــوى
 يف كتاب عمر بن اخلطاب  Iإىل أيب موسى األشعري « :Lوال

راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إىل
يمنعك قضاء قضيته باألمس
َ
احلق ،فإن احلق قديم ،والرجوع إىل احلق أوىل من التامدي يف الباطل».

[جامع بيان العلم وفضله ]921/2



 قال ابن مسعود « :Iمن أفتى الناس يف كل ما يسألونه فهو جمنون».

[جامع بيان العلم وفضله ]921/2



 قال عبد الرمحن بن أيب ليىل :لقد أدركت يف هذا املسجد عرشين ومئة من

األنصار من أصحاب رسول اهلل  Hما منهم أحد حيدث بحديث إال ود أن أخاه

كفاه الفتيا.

[الطبقات الكبري البن سعد  -مكتبة اخلانجي ]230 /8



علم».
 قال ابن عيينة« :أجرس الناس عىل الفتيا أق ُّلهم اً

[جامع بيان العلم وفضله ]1124/2



 قال القايض ابن خلدة« :يا ربيعة ،إين أرى الناس قد أحاطوا بك ،فإذا سألك

الرجل عن مسألة فال تكن مهتك أن ختلصه ،ولكن لتكن مهتك أن ختلص نفسك».

[إبطال احليل البن بطة ص]63
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 وقال اإلمام مالك« :من سئل عن مسألة فينبغي له قبل أن جييب فيها أن يعرض

نفسه عىل اجلنة والنار ،وكيف يكون خالصه يف اآلخرة ،ثم جييب فيها».

[ترتيب املدارك ]179/1



 قال اإلمام مالك« :مل يكن من فتيا الناس أن يقال :هذا حالل وهذا حرام،

ولكن يقول :أكره هذا ،ومل أكن ألصنعه ،فكان الناس يكتفون بذلك» .ويف موضع آخر:

«كانوا ال يقولون :حالل وال حرام إال ملا يف كتاب اهلل».

[اجلامع للقريواين ص]176



 قال سليامن التيمي« :إن أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الرش كله» .قال

ابن عبد الرب تعلي ًقا عىل هذا« :هذا إمجاع ال أعلم فيه خال ًفا ،واحلمد هلل».


[جامع بيان العلم وفضله ]927/2

 ذكر ابن وهب وعتيق بن يعقوب أهنام سمعا مالك بن أنس يقول« :مل يكن

من أمر الناس وال َمن مىض من سلفنا وال أدري أحدً ا أقتدي به يقول يف يشء :هذا
حالل وهذا حرام ،ما كانوا جيرتؤون عىل ذلك ،وإنام كانوا يقولون :نكره هذا ،ونرى

هذا حسنًا ،ونتقي هذا وال نرى هذا» .وزاد عتيق بن يعقوب« :وال يقولون :حالل وال

حرام ،أما سمعت قول اهلل [ :Dﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ] .واحلالل ما أح َّله اهلل ورسوله،

حرمه اهلل ورسوله».
واحلرام ما َّ

[جامع بيان العلم وفضله ]1124/2



علم ،يكون عند الرجل
 قال سحنون بن سعيد« :أجرأ الناس عىل الفتيا أقلهم اً

الباب الواحد من العلم يظن أن احلق ك َّله فيه».



[جامع بيان العلم وفضله ]1124/2
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 قال سحنون« :إين ألحفظ مسائل منها ما فيه ثامنية أقوال من ثامنية أئمة من
العلامء ،فكيف ينبغي أن أعجل باجلواب حتى أختيرَّ  ،فلم ُأالم عىل حبس اجلواب؟».

[جامع بيان العلم وفضله ]1125/2



 قال ابن عبد الرب« :قد ذكر الشافعي يف كتاب «أدب القضاة» أن القايض

واملفتي ال جيوز له أن يقيض ويفتي حتى يكون عا ًملا بالكتاب وبام قال أهل التأويل يف

تأويله ،وعا ًملا بالسنن واآلثار ،وعا ًملا باختالف العلامء ،حسن النظر ،صحيح األود،
مشاورا فيام اشتبه عليه ،وهذا كله مذهب مالك وسائر فقهاء املسلمني يف كل
ور ًعا،
ً
مرص يشرتطون أن القايض واملفتي املقلد ال جيوز أن يكون إال يف هذه الصفات».

[جامع بيان العلم وفضله ]908/2



 قال اإلمام الشافعي« :يؤجر (يعني املجتهد املخطئ) ،ولكنه ال يؤجر عىل

اخلطأ ،ألن اخلطأ يف الدين مل يؤمر به أحد ،وإنام يؤجر إلرادته احلق الذي أخطأه».

[جامع بيان العلم وفضله ]884/2



ُ س ِئل عطاء عن يشء فقال :ال أدري ،فقيل له :قل فيها برأيك ،قال« :إين

أستحي من اهلل أن يدان يف أرضه برأيي».

[اإلبانة ]432/1



 قال حممد بن احلجاج« :ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى يكون

فيه مخس خصال :أما أوهلا :فأن تكون له نية ،فإنه إن مل تكن له نية مل يكن عليه نور ،وال

كالمه نور ،وأما الثانية :فيكون عليه حلم ووقار وسكينة ،وأما الثالثة :فيكون قو ًّيا عىل
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ما هو فيه وعىل معرفته ،وأما الرابعة :فالكفاية ،وإال مضغه الناس ،واخلامسة :معرفة

الناس».

رجل اً
قال أبو احلسني ابن الفراء :فأقول أنا  -واهلل العامل  -لو أن اً
عاقل أنعم نظره،

وم َّيز فكره ،وسام بطرفه ،واستقىص بجهده ،طال ًبا خصلة واحدة يف أحد من فقهاء وقتنا
صفحا اً
كثريا.
مجيل،
واملتصدرين للفتوى أخشى أن ال جيدها ،واهلل نسأل
ً
ً
وعفوا ً

[طبقات احلنابلة ]57/2



 قال أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل -وسئل عن الرجل يفتي بغري علم  :-يروى عن

أيب موسى األشعري قال :يمرق من دينه.

[طبقات احلنابلة ]331/1



 قال أبو بكر األثرم« :سمعت أمحد وقد عاوده السائل يف عرشة دنانري ومائة

درهم ،فقال أبو عبد اهلل :برأيي أستعفي منها ،وأخربك أن فيها اختال ًفا؛ فإن من الناس
عيل تقول :فام
من قال :يزكي كل نوع عىل حدة ،ومنهم من يرى أن جيمع بينهامُّ ،
وتلح َّ

تقول أنت فيها؟ ما تقول أنت فيها؟ وما عسى أن أقول فيها ،وأنا أستعفي منهاٌّ ،
كل قد

اجتهد .فقال له رجل :ال بد أن نعرف مذهبك يف هذه املسألة حلاجتنا إليها .فغضب
ٍ
قلت
أي يشء بد؟ إذا هاب الرجل شي ًئا حيمل عىل أن يقول فيه؟ ثم قال :وإن ُ
وقالُّ :
فإنام هو رأي ،وإنام العلم ما جاء من فوق ،ولعلنا أن نقول القول ثم نرى بعده غريه.

ثم ذكر أبو عبد اهلل حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له :يكتبون رأيك.

قال :يكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدً ا .قال أبو بكر األثرم :ومل يزل به السائل حتى
جعل جينح لقول من ال يرى اجلمع بينهام ،وكأين رأيت مذهبه أن يزكى كل نوع منهام

عىل حدته».

[جامع بيان العلم وفضله ]774/1



صحفي ،وال يقرئهم ُم ْص َح ِف ّي».
 قال أبو زرعة« :ال ُيفتي الناس
ٌّ
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[الفقيه واملتفقه ]97/2



 قال القايض عياض يف ترمجة أيب جعفر الداودي األسدي« :بلغني أنه كان ينكر

عىل معارصيه من علامء القريوان ُسكناهم يف مملكة بني ُعبيد ،وبقا َءهم بني أظهرهم،
وأنه كتب إليهم مرة بذلك ،فأجابوه :اسكت ال شيخ لك ،أي :ألن درسه كان وحده،

ومل يتفقه يف أكثر علمه عند إمام مشهور ،وإنام وصل إىل ما وصل بإدراكه ،و ُيشريون أنه
لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه َل ِ
علم أن بقاءهم مع َمن هناك من عامة املسلمني تثبيت
هلم عىل اإلسالم ،وبقية صاحلة لإليامن».
[ترتيب املدارك ]623/4


« كتب األمري أبو يعقوب يوسف بن تاشفني إىل قايض املرية حممد بن حييى

عرف بابن البكراء  Wيأمره بفرض املعونة ويرسل إليه هبا ،فامتنع حممد بن حييى
من فرضها ،وكتب إليه خيربه أنه ال جيوز له فرضها ،فجاوبه األمري خيربه بأن القضاة عنده

والفقهاء قد أباحوا له فرضها ،وأن عمر بن اخلطاب  Iقد فرضها يف زمانه ،فراجعه

القايض و ُّيل أمري املسلمني يف اهلل تعاىل حممد بن حييى:

احلمد هلل الذي إليه مآبنا وعليه حسابنا ،وبعد ،فإنه بلغني كتبك تذكر فيه ما كان

من تأخري عن املعونة وقبضها ،وأن القضاة والفقهاء أفت َْوك بقبضها ،وأن عمر I

اقتضاها ،فالقضاة والفقهاء إىل النار دون زبانية؛ ْ
صاحب
عمر قد اقتضاها فكان
َ
فإن ُ

رسول اهلل

H

ووزيره وضجي َعه يف قربه ،وال شك يف عدله ،وأنت لست

مصاح ًبا لرسول اهلل  Hوال وزيره وال ضجي ًعا له يف قربه ،وقد ُيشك يف عدلك،

وما اقتضاها عمر حتى دخل املسجد بحرضة من كان معه من الصحابة  Mوحلف
درهم يف بيت مال املسلمني ينفقه عليهم.
أن ليس عنده
ٌ

376

فإن كان الفقهاء والقضاة قد أنزلوك كمنزلته يف العدل فاهلل حسيبهم وسائلهم عىل

تق ُّلدهم ذلك ،فلتدخل املسجد بحرضة َمن هناك من أهل العلم ،وحتلف أن ليس عندك
ٍ
وحينئذ جتب تقويتك ،واهلل تعاىل عىل ذلك كله
يف بيت مال املسلمني درهم تنفقه عليهم،
احلق ،والسالم عليك ورمحة اهلل وبركاته.

ِ
أمرا ،واألعامل
فلام بلغ ذلك أبا يعقوب وعظه اهلل بقوله ،ومل ُيعدْ عليه يف ذلك ً

بالنيات».

[املعيار املعرب ]132/11



 وقال جمد الدين ابن دقيق العيد يف (التلقيح) :توقيف الفتيا عىل حصول املجتهد

يفيض إىل حرج عظيم ،أو اسرتسال اخللق يف أهوائهم .فاملختار أن الراوي عن األئمة
املتقدمني إذا كان عدال متمكنا من فهم كالم اإلمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به،
ألن ذلك مما يغلب عىل ظن العامي أنه حكم اهلل عنده .وقد انعقد اإلمجاع يف زماننا عىل

هذا النوع من الفتيا.

[البحر املحيط يف أصول الفقه ]360/8
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صيانة العلم
الناس وهم
 خرج عبادة بن الصامت  Iمع رجل إىل أرض الروم ،فنظر
َ

يتبايعون كرسة الذهب بالدنانري وكرسة الفضة بالدراهم ،فقال« :يا أهيا الناس إنكم
تأكلون الربا ،سمعت رسول اهلل  Hيقول« :ال تبايعوا الذهب إال اً
مثل بمثل
ال زيادة بينهام وال نَظِرة ،فقال رجل :ال أرى الربا يكون يف هذا إال ما كان من نظرة،
فقال عبادة :أحدثك عن رسول اهلل  Hوحتدثني عن رأيك ،لئن أخرجني اهلل ال

عيل إمرة ،فلام قفل حلق باملدينة فقال له عمر :ما أقدمك يا أبا الوليد،
أساكنك بأرض لك َّ
أرضا
فقص عليه القصة ،فقال :ارجع إىل أرضك وبلدك وال إمرة له عليك ،فقبح اهلل ً

لست فيها وأمثا ُلك».

[اإلبانة ]257-256/1



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن الرجل ليدخل عىل السلطان ومعه دينه،
لمِ
فيخرج ما معه منه يشء ،قيل َ :يا أبا عبد الرمحن؟ قال :ألنه يرضيه بام يسخط اهلل D
عليه».
[اإلبانة ]601/2


 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iحدث القوم ما أقبلت عليك قلوهبم ،فإذا

انرصفت قلوهبم فال حتدثهم ،قيل له :ما عالمة ذلك؟ قال :إذا حدقوك بأبصارهم ،فإذا

تثاءبوا ،واتكأ بعضهم عىل بعض فقد انرصفت قلوهبم ،فال حتدثهم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]330/1

378

 قال سفيان الثوري« :إين أللقى الرجل أبغضه ،فيقول يل :كيف أصبحت؟

فيلني له قلبي ،فكيف بمن أكل ثريدهم ،ووطئ بساطهم؟».

[حلية األولياء ]17/7



 قال اإلمام مالك« :من إهانة العلم أن حتدث كل من سألك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]206/1



 قال أبو أسامة محاد بن أسامة القريش «إين ألغار عىل احلديث كام يغار عىل

اجلارية احلسناء».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]206/1



 قال اخلطيب« :حق الفائدة أن ال تساق إال إىل مبتغيها ،وال تعرض إال عىل

الراغب فيها ،فإذا رأى املحدث بعض الفتور من املستمع فليسكت ،فإن بعض األدباء

قال :نشاط القائل عىل قدر فهم املستمع».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]330/1



 قال املربد« :االستامع بالعني ،فإذا رأيت عني من حتدثه ناظرة إليك ،فاعلم أنه

حيسن االستامع».

[هبجة املجالس ]44/1



 قال أبو العالية« :حدث القوم ما محلوا ،قال ،قلت :ما ما محلوا؟ قال :ما

نشطوا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]331/1



 قال محدان ابن األصبهاين« :كنت عند رشيك ،فأتاه بعض ولد املهدي ،فاستند

إىل احلائط وسأله عن حديث ،فلم يلتفت إليه ،فأعاد عليه فلم يلتفت إليه ،فقال :كأنك

379

تستخف بأوالد اخلالفة ،قال :ال ،ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه ،قال :فجثا

عىل ركبتيه ثم سأله ،فقال رشيك :هكذا يطلب العلم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]198/1



 وقال احلسن البرصي« :ال متكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك ،وال

برش مما
أمريا وإن دعاك لتقرأ عنده سورة من القرآن؛ فإنك ال خترج من عنده إال ٍّ
جتيب َّن ً
دخلت».

[اإلبانة ]445/2



 وقال أبو بكر ابن جابر خادم أيب داود« :كنت مع أيب داود ببغداد ،فصلينا

املغرب إذ ُقرع الباب ،ففتحته فإذا خادم يقول :هذا األمري أبو أمحد املوفق يستأذن،
فدخلت إىل أيب داود ،فأخربته بمكانه ،فأذن له ،فدخل وقعد ،ثم أقبل عليه أبو داود

ٌ
خالل ثالث ،فقال :وما هي؟ قال:
فقال :ما جاء باألمري يف مثل هذا الوقت؟ فقال:

تنتقل إىل البرصة ،فتتخذها وطنًا ،لريحل إليك طلبة العلم من أقطار األرض ،فتعمر
بك ،فإهنا قد خربت ،وانقطع عنها الناس ،ملا جرى من حمنة الزنج ،فقال :هذه واحدة،

هات الثانية ،قال :وتروي ألوالدي كتاب السنن ،فقال :نعم ،هات الثالثة ،قال :وتفرد

جملسا للرواية؛ فإن أوالد اخللفاء ال يقعدون مع العامة ،فقال :أما هذه فال سبيل
هلم ً
إليها؛ ألن الناس رشيفهم ووضيعهم يف العلم سواء .قال ابن جابر :وكانوا حيرضون
بعد ذلك ويقعدون يف كم حريي عليه سرت ،فيسمعون مع العامة».

[طبقات احلنابلة  ،162/1سري أعالم النبالء ]216/12



 قال األصمعي« :دخل عطاء بن أيب رباح عىل عبد امللك بن مروان وهو جالس

عىل رسيره ،وحواليه األرشاف من كل بطن ،وذلك بمكة يف وقت حجه يف خالفته ،فلام

380

برص به قام إليه ،فسلم عليه وأجلسه عىل الرسير ،وقعد بني يديه ،وقال له :يا أبا حممد،

حاجتك؟ فقال :يا أمري املؤمنني ،اتق اهلل يف حرم اهلل وحرم رسوله ،فتعاهده بالعامرة،

واتق اهلل يف أوالد املهاجرين واألنصار؛ فإنك هبم جلست هذا املجلس ،واتق اهلل يف

أهل الثغور؛ فإهنم حصن املسلمني ،وتفقد أمور املسلمني؛ فإنك وحدك املسؤول عنهم،
واتق اهلل فيمن عىل بابك فال تغفل عنهم وال تغلق دوهنم بابك .فقال له :أفعل ،ثم

هنض وقام ،فقبض عليه عبد امللك ،فقال :يا أبا حممد إنام سألتنا حوائج غريك ،وقد
قضيناها ،فام حاجتك؟ فقال :ما يل إىل خملوق حاجة ،ثم خرج .فقال عبد امللك :هذا
وأبيك الرشف ،هذا وأبيك السؤدد».

[املجالسة ]291-290/2



 قال محاد بن شعيب« :كان منصور ال يستعني بأحد خيتلف إليه يف حاجة ،وال

يدع أحدً ا يميش معه يف الطريق ،يقول :هو ذا أجلس إليكم».


[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]368/1

« دخل عبد اهلل بن حمرييز دكانًا يريد أن يشرتي ثو ًبا ،فقال رجل قد عرفه
ِ
فأحسن بيعه ،فغضب ابن حمرييز وطرح الثوب وقال:
لصاحب املحل :هذا ابن حمرييز
إنام نشرتي بأموالنا ،لسنا نشرتي بديننا».

[شعب اإليامن  ،228/7تاريخ دمشق ]19/33



 وقال سلمة بن شبيب« :سألت أمحد قلت :يا أبا عبد اهلل ،نكتب عن هؤالء

الذين يأخذون الدراهم وحيدثون؟ قال :ال تكتب عنهم وال كرامة».

[طبقات احلنابلة ]169/1



 قال احلسن بن الربيع البواري« :كنت عند عبد اهلل بن إدريس ،فلام قمت قال

يل :سل عن سعر األشنان ،فلام مشيت ردين ،فقال يل :ال تسل عنه؛ فإنك تكتب مني
احلديث ،وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني احلديث حاجة».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]369/1

381

 قال جرير بن عبد احلميد« :مر بنا محزة الزيات فاستسقى املاء وقعد ،ودخلت

البيت ،فلام أردت أن أناوله نظر إيل ،فقال :أنت هو؟ قلت :نعم ،قال :أليس حترضنا يف

القراءة؟ قلت :نعم ،قال :رده ،وأبى أن يرشب ،وقام ومىض».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]369/1



 قال حممد بن عيسى بن الطباع« :أهدَ ْوا لألوزاعي هدية أصحاب احلديث ،فلام

اجتمعوا قال هلم :أنتم باخليار ،إن شئتم قبلت هديتكم ومل أحدثكم ،وإن شئتم حدثتكم
ورددت هديتكم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]357/1



 قال ابن عامر« :كنا عند معاذ بن معاذ ،وقد تشفع لنا إليه رجل فقال :إن هؤالء

أهل سنة ،فحدثهم ،فلام جئنا إليه قال لنا :أنتم أصحاب سنة؟ ثم بكى معاذ ،وقال :لو

أعلم أنكم أصحاب سنة ألتيتكم يف بيوتكم حتى أحدثكم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]332/1



 قال أمحد بن يونس« :رأيت زهري بن معاوية جاء إىل زائدة بن قدامة ،فكلمه

يف رجل حيدثه ،فقال :من أهل السنة هو؟ قال :ما أعرفه ببدعة ،قال :هيهات ،أمن أهل
السنة هو؟ فقال زهري :متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة :متى كان الناس يشتمون أبا

بكر وعمر».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]332/1



 قال حييى بن يعىل« :حلفنا زائدة :حلف حسينا اجلعفي ،وأبا أسامة ،وعيل بن

غراب ،ومعاوية بن عمرو ك َّلنا أن ال نحدث الرافضة وال نحدثه إال أهله».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]333/1



382

 قال عبد اهلل بن مصعب الزبريي :قال يل أمري املؤمنني املهدي :يا أبا بكر ،ما

سمعت
تقول فيمن تنقص أصحاب رسول اهلل H؟ قال قلت :زنادقة ،قال :ما
ُ

قلت :هم قو ٌم أرادوا رسول اهلل  Hبنقص ،فلم جيدوا
أحدً ا قال هذا قبلك! قال ُ
أحدً ا من األمة يتابعهم عىل ذلك ،فتنقصوا هؤالء عند أبناء هؤالء ،وهؤالء عند أبناء

هؤالء فكأهنم قالوا :رسول اهلل  Hيصحبه صحابة السوء ،وما أقبح بالرجل أن
قلت.
يصحبه صاحبة السوء ،فقال :ما أراه إال كام َ

[تاريخ بغداد ]174/10



 وقال اإلمام أبو زرعة الرازي � :إذا رأيت الرجل ينتقص أحدً ا من

أصحاب رسول اهلل  Hفاعلم أنه زنديق؛ وذلك أن رسول اهلل  Hحق،

والقرآن حق ،وما جاء به حق ،وإنام أ َّدى إلينا ذلك ك َّله الصحابة ،وهؤالء يريدون أن
جيرحوا شهودنا ،ليبطلوا الكتاب والسنة ،واجلرح هبم أوىل ،وهم زنادقة.

[فتح املغيث ]101/3



 قال حممد بن عيل بن حرب :سمعت أبا داود الطياليس قال« :جهد وكيع أن

يسمع من زائدة حدي ًثا واحدً ا ،فلم يسمع حتى خرج من الدنيا ،قال :فقلت أليب داود:
وكيف سمعت أنت؟ قال :كان يستشهد رجلني عدلني عىل أن هذا صاحب مجاعة وليس
بصاحب بدعة ،فإذا شهد عدالن حدثه ،قال أبو داود :وكنت بمنى وحرض سفيان،

فكان يكرمني ويقول :ذاكرين بحديث أيب بسطام ،فقلت لسفيان :أحب أن تكلم زائدة
يف أمري حتى حيدثني ،فجاء إىل زائدة ،فقال :يا أبا الصلت ،حدث صاحبي هذا؛ فإنه

صاحب سنة ومجاعة ،فقال :نعم يا أبا عبد اهلل».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]333/1

383

عيل أن
 قال حممد بن ُبندار السباك اجلرجاين :قلت ألمحد بن حنبل :إين ليشتد َّ

وسكت أنا ،فمتى يعرف
سكت أنت
أقول :فالن ضعيف ،فالن كذاب ،قال أمحد :إذا
ُّ
َّ
اجلاهل الصحيح من السقيم؟».

[طبقات احلنابلة ]287/1



 قال مغرية بن مقسم« :إين ألحتسب يف منعي احلديث كام حتتسبون يف بذله».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]329/1



 قال كثري بن مرة احلرضمي« :ال حتدث باحلق عند السفهاء فيكذبوك ،وال

حتدث بالباطل عند احلكامء فيمقتوك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]334/1



 بعث عامل من العامل إىل سعيد بن املسيب بخمسة آالف درهم ،فقال له

الرسول :بعث هبذا إليك  -أصلحك اهلل  -لتنفقها وجتعلها يف حاجتك ،قال :وسعيد
جا ٌّد جمدٌّ حياسب غالمه يف نصف درهم يدعيه قبله ،والغالم يقول :ليس لك عندي يشء،
قال سعيد للرسول :اذهب إىل عملك ،ثم عرضها عليه الرسول أيضا ،فقال :اغرب

عني ،وأبى أن يأخذها منه ،وكلمه إنسان يف تركه أن يأخذها ،فقال له ابن املسيب :هذا
أحب إ َّيل منها».
النصف درهم ُّ

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]361/1



 قال احلجاج بن محزة« :أتى ابن املبارك ابن وايل خراسان ،فسأله أن حيدثه ،فأبى

عليه ومل حيدثه ،فلام خرج خرج معه ابن املبارك إىل باب الدار ،فقال له :يا أبا عبد الرمحن،

سألتك أن حتدثني فلم حتدثني ،وخرجت معي إىل باب الدار ،فقال :أما نفيس فأهنتها
لك ،وأما حديث رسول اهلل  Hفإين أجله عنك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]336/1



384

 قال اإلمام مالك أو غريه« :ملا دخل ربيعة عىل الوليد بن يزيد وهو خليفة قال:

يا ربيعة ،حدثنا ،قال :ما أحدث شي ًئا .قال :فلام خرج من عنده قال :أال تعجبون من هذا
الذي يقرتح عيل كام يقرتح عىل املغنية :حدثنا يا ربيعة؟».


[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]336/1

 قال اإلمام مالك :سمعت الزهري يقول« :هوان بالعلم وذلة أن حيمله العامل

إىل بيت املتعلم».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]369/1

أحقر منهم عند
 قال عيسى بن يونس« :ما رأيت األغنياء والسالطني عند أحد َ

األعمش مع فقره وحاجته».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]356/1



 قال رشيك« :كان أبو جعفر املنصور قد استخفى عند رجل فأكرمه ،فلام أفضت

اخلالفة إليه قدم عليه ذلك الرجل هينئه ،فأكرمه أبو جعفر ،وقال له :سل حاجتك ،فقال

له :أنت تعلم أين من اهلل يف نعمة ،ما يل حاجة إال أين أشتهي أن حيدثني األعمش ،فاكتب

إليه كتا ًبا ليحدثني ،فكتب له أبو جعفر كتا ًبا بخطه إىل األعمش ،يعرفه فيه وجوب
حقه عليه ،ويأمره بأن حيدثه ،فلام مىض الرجل بالكتاب واىف باب األعمش فد ّقه ،وكان

األعمش يكره أن يدق عليه بابه ،فقال :من ذا؟ ادخل ،فدخل واألعمش يلخف كس ًبا
للشاة  -فقال له :ما لك؟ فقال :هذا كتاب أمري املؤمنني إليك ،فقال :هاته فأخذه ،ثم
قال :يا برسة  -يعني أن اسم الشاة برسة  -فرفعت رأسها ،فجعل يضفرها الكتاب حتى

أكلته ،ثم قال :إيش فيه؟ قال :فيه أن حتدثني ،فقال :ما أحدثك بحرف ،فقال :سبحان
اهلل يا أبا حممد ،يكتب إليك أمري املؤمنني يف يشء فال تفعله ،فقال :واهلل ما أحدثك وال
أحدث قو ًما أنت فيهم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]337/1
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 قال جعفر بن محدويه« :كنا بالكوفة عىل باب قبيصة بن عقبة ،ومعنا دلف بن

أيب دلف بن عبد العزيز ،ومعه اخلدم ،فأبطأ قبيصة باخلروج ،فدنا خادم وقال :ابن ملك
اجلبل عىل الباب وأنت تبطئ ،فخرج وعليه إزار ويف طرفه كرس ،فقال :من ريض من
الدنيا هبذا إيش يعمل بابن ملك اجلبل ،واهلل ال حدثته ،ودخل ور َّد الباب».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]336/1



 بعث حممد بن يوسف ،وأيوب بن حييى إىل طاووس بخمسامئة دينار ،وقالوا

للرسول :إن أخذها منك؛ فإن األمري سيكسوك وحيسن إليك ،فخرج هبا حتى قدم عىل
طاووس اجلند ،فقال :يا أبا عبد الرمحن نفقة بعث هبا إليك األمري ،فقال :ما يل هبا حاجة،
قال :فأراده عىل قبضها فأبى ،فغفل طاووس ،فرمى هبا يف كوة البيت ثم ذهب ،فقال هلم:

قد أخذها ،فلبثوا حينًا ثم بلغهم عن طاووس يشء كرهوه ،قال :ابعثوا إليه ،فليبعث إلينا
باملنا ،فجاءه الرسول فقال :املال الذي بعث به إليك األمري ،قال :ما قبضت منه شي ًئا،

فرجع الرسول ،فأخربهم فعرفوا أنه صادق ،قيل :الرجل الذي ذهب هبا فابعثوه إليه،

قبضت منك شي ًئا؟ قال :ال ،قال:
فقال :املال الذي جئتك به يا أبا عبد الرمحن ،قال :هل
ُ
فهل تدري أين وضعتَه؟ قال :نعم ،يف تلك الكوة ،قال :فأبصرِ ه حيث وضعته ،قال:
فيمد يده فإذا هو بالرصة قد بنت عليها العنكبوت ،قال :فأخذها ،فذهب هبا إليهم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]362-361/1



 قال احلسني بن منصور« :بعث معن بن زائدة إىل سفيان بثالثامئة دينار ،قال:

فقال للرسول :قم إىل ذلك الطاق ،انظر ما عليه؟ قال :فوجد أربعة دوانيق ،قال :هذه
عندي منذ ثالثة أشهر ،ال أدري ما أصنع به فام أصنع بدنانريك؟».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]362/1
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 قال مقاتل بن صالح اخلراساين  -صاحب احلميدي  -بمكة« :دخلت عىل

محاد بن سلمة ،فإذا ليس يف البيت إال حصري ،وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه

وجراب فيه علمه ،ومطهرة يتوضأ فيها ،فبينا أنا عنده جالس إذ دق عليه داق الباب،
فقال :يا صبية اخرجي ،فانظري من هذا ،قالت :هذا رسول حممد بن سليامن ،قال :قويل
له يدخل وحده ،فدخل ،فسلم ،وناوله كتابه ،فقال :اقرأه ،فإذا فيه :بسم اهلل الرمحن

الرحيم ،من حممد بن سليامن إىل محاد بن سلمة ،أما بعد :فصبحك اهلل بام صبح به أولياءه

وأهل طاعته ،وقعت مسألة ،فأتنا نسألك عنها ،قال :يا صبية هلمي الدواة ،ثم قال يل:
اقلب الكتاب واكتب :أما بعد :وأنت فصبحك اهلل بام صبح به أولياءه ،وأهل طاعته،

إنا أدركنا العلامء وهم ال يأتون أحدً ا ،فإن وقعت مسألة فأتنا فسلنا عام بدا لك ،وإن
أتيتني فال تأتني إال وحدك ،وال تأتني بخيلك ورجلك ،فال أنصحك وال أنصح نفيس

والسالم ،فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب ،فقال :يا صبية اخرجي ،فانظري من

هذا ،قالت :هذا حممد بن سليامن ،قال :قويل له يدخل وحده ،فدخل فسلم ثم جلس بني
يديه ،ثم ابتدأ فقال :ما يل إذا نظرت إليك امتألت رع ًبا ،فقال محاد :سمعت ثابتا البناين

يقول :سمعت أنس بن مالك يقول :سمعت رسول اهلل  Hيقول« :إن العامل

إذا أراد بعلمه وجه اهلل هابه كل يشء ،وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل يشء»،
فقال :ما تقول يرمحك اهلل يف رجل له ابنان وهو عن أحدمها أرىض ،فأراد أن جيعل له يف

حياته ثلثي ماله ،قال :ال تفعل رمحك اهلل؛ فإين سمعت ثابتا البناين يقول :سمعت أنس

بن مالك يقول :سمعت رسول اهلل  Hيقول« :إن اهلل إذا أراد أن يعذب عبده

بامله وفقه عند موته لوصية جائرة» ،قال :فحاجة إليك ،قال :هات ،ما مل تكن رزية يف
دين ،قال :أربعني ألف درهم تأخذها تستعني هبا عىل ما أنت عليه ،قال :ارددها عىل من
ظلمته هبا ،قال :واهلل ما أعطيك إال ما ورثته ،قال :ال حاجة يل فيها ،ازوها عني زوى

اهلل عنك أوزارك ،قال :فغري هذا ،قال :هات ،ما مل يكن رزية يف دين ،قال :تأخذها
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فتقسمها ،قال :فلعيل إن عدلت يف قسمها أن يقول بعض من مل يرزق منها :إنه مل يعدل
يف قسمها فيأثم ،ازوها عني زوى اهلل عنك أوزارك».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]363-362/1



جارا لعبد اهلل بن إدريس« :حج الرشيد
 قال حممد بن املنذر الكندي وكان ً

ومعه األمني واملأمون ،فدخل الكوفة ،فقال أليب يوسف :قل للمحدثني يأتونا حيدثونا،
فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إال اثنان :عبد اهلل بن إدريس ،وعيسى بن يونس،

فركب األمني واملأمون إىل عبد اهلل بن إدريس ،فحدثهام بامئة حديث ،فقال املأمون

لعبد اهلل :يا عم ،أتأذن يل أن أعيدها عليك من حفظي ،قال :افعل ،فأعادها كام سمعها،
وكان ابن إدريس من أهل احلفظ يقول :لوال أين أخشى أن يتفلت مني القرآن ما دونت

العلم ،فعجب عبد اهلل بن إدريس من حفظ املأمون ،وقال املأمون :يا عم ،إىل جانب
مسجدك داران إذا أذنت لنا اشرتيناها ووسعنا هبا املسجد ،فقال :ما يب إىل هذا حاجة،
قد أجزأ من كان قبيل ،وهو جيزئني ،فينظر إىل قرح يف ذراع الشيخ فقال :إن معنا متطببني

وأدوية ،أفتأذن يل أن جييئك من يعاجلك؟ قال :ال ،قد ظهر يب مثل هذا وبرأ ،فأمر له بامل
جائزة فأبى أن يقبله ،وصارا إىل عيسى بن يونس فحدثهام ،فأمر له املأمون بعرشة آالف،

فأبى أن يقبلها ،فظن أنه استقلها فأمر له بعرشين أل ًفا ،فقال عيسى :ال وال إهليلجة وال
رشبة ماء عىل حديث رسول اهلل  ،Hولو مألت يل هذا املسجد ذه ًبا إىل السقف،
فانرصفا من عنده».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]363/1



 قال قطن بن إبراهيم القشريي« :كنت عند سليامن بن حرب إذ أقبل طاهر

بن عبد اهلل بن طاهر واملطرقة بني يديه ،فلام جلس أقبل عليه سليامن ،فقبض عىل حليته،
فقال :سبحان اهلل ،يستخف بشيخ مثيل قال :وما ذاك يا أبا أيوب؟ قال :بعثت إ َّيل أن
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تعال فحدثني ،العامل يأيت أو يؤتى؟ قال :ال أعود يا أبا أيوب ،قال :ال تعودن ليشء من
هذا ،إن أردت احلديث فهذا جمليس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]370/1



« كان طاهر بن عبد اهلل ببغداد ،فطمع يف أن يسمع من أيب عبيد ،وطمع أن يأتيه

يف منزله ،فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه ،فقدم عيل بن املديني وعباس العنربي،
فأرادا أن يسمعا غريب احلديث ،فكان حيمل كل يوم كتابه ويأتيهام يف منزهلام فيحدثهام

فيه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]370/1



توقريا
 قال أبو بكر اخلطيب« :إنام امتنع أبو عبيد من امليض إىل منزل طاهر
ً

للعلم ،ومىض إىل منزل ابن املديني ،وعباس تواض ًعا وتدينًا ،وال وكف عليه يف ذلك،
إذ كانا من أهل الفضل واملنزلة العالية يف العلم ،وقد فعل سفيان الثوري مع إبراهيم بن

أدهم مثل هذا».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]370/1



 قال عبد اهلل بن عبد الرمحن« :بعث إبراهيم بن أدهم إىل سفيان جييء حيدثه،

فقيل إلبراهيم :تبعث إليه حتى حيدثك؟ قال :أردت أن أعلم تواضعه ،قال :فجاء

فحدثه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]371/1



 قال ابن دقيق العيد يف قوله  Hللرجلني من األنصار «عىل رسلكام،

إنام هي صفية بنت حيى»« :هذا األمر متأكد يف حق العلامء ،ومن ُيقتدى به ،فال جيوز

هلم أن يفعلوا اً
فعل يوجب سوء الظن هبم ،وإن كان هلم فيه خملص؛ ألن ذلك سبب إىل

إبطال االنتفاع بعلمهم».

[إحكام األحكام ]45/2
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 أنشد القايض عيل بن عبد العزيز اجلرجاين لنفسه:

ي��ق��ول��ون ل���ي ف��ي��ك ان��ق��ب��اض وإمن���ا

رأوا رج�لا ع��ن موقف ال��ذل أحجما

أرى الناس من دان��اه�� ُم ه��ان عندهم

وم��ن أكرمته ع��زة النفس أكرما

ومل أقض حق العلم إن كان كلما

ب��������دا ط����م����ع ص��ي��رت�����ه ل������ي سلما

إذا ق��ي��ل ه����ذا م��ن��ه��ل ق��ل��ت ق���د أرى

ول��ك��ن ن��ف��س احل���ر حت��ت��م��ل الظما

ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت

ألخ�����دم م���ن الق���ي���ت ل��ك��ن ألخدما

أأش����ق����ى ب����ه غ����رس����ا وأج���ن���ي���ه ذل���ة

إذن فاتباع اجلهل ق��د ك��ان أحزما

ول���و أن أه���ل ال��ع��ل��م ص��ان��وه صانهم

ول����و ع��ظ��م��وه يف ال��ن��ف��وس ل ُع ّظما

ول�����ك�����ن أذل������������وه ف�����ه�����ان ودن�����س�����وا

حم���ي���اه ب���األط���م���اع ح���ت���ى جتهما
[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]371/1
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العمل بالعلم
 كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب موسى « :Lإن الفقه ليس بسعة اهلدر،

وكثرة الرواية ،وإنام الفقه اخلشية».

[طبقات احلنابلة ]149/2



ِ
خترب وهي عامرة؟ قال:
ُ سئل عمر بن اخلطاب « :Iأتوشك القرى أن َ

إذا عال فجارها عىل أبرارها».

[العقوبات البن أيب الدنيا ص]47-46



 قال عمر بن اخلطاب « :Iاعلموا أنه ال يزال الناس مستقيمني ما استقامت

هلم أئمتهم وهداهتم».

[جامع بيان العلم وفضله ]643/1



 قال عيل بن أيب طالب « :Iيا محلة العلم ،اعملوا به؛ فإنام العامل من عمل

بام علم ،ووافق عمله علمه ،وسيكون أقوام حيملون العلم ال جياوز تراقيهم ،ختالف
بعضا ،حتى
رسيرهتم عالنيتهم ،وخيالف عملهم علمهم ،جيلسون حل ًقا ،فيباهي بعضهم ً
إن أحدهم ليغضب عىل جليسه حني جيلس إىل غريه ويدعه ،أولئك ال تصعد أعامهلم يف

جمالسهم تلك إىل اهلل .»D

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]90/1
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 قال سعد بن معاذ « :Iثالث أنا فيهن رجل -يعني كام ينبغي ،-وما

سوى ذلك فأنا رجل من الناس :ما سمعت من رسول اهلل  Hحدي ًثا قط إال
ٍ
صالة قط فشغلت نفيس بغريها حتى أقضيها ،وال
علمت أنه حق من اهلل ،وال كنت يف
ُ
كنت يف جنازة قط فحدَّ ثت نفيس بغري ما تقول ويقال هلا حتى أنرصف عنها» .قال سعيد
بن املسيب :هذه اخلصال ما كنت أحسبها إال يف نبي.

[جامع بيان العلم وفضله ]1189/2



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iليس العلم من كثرة العلم ،ولكن العلم من

اخلشية».

[الزهد أليب داود ص]170



علم ،وكفى باالغرتار اً
جهل».
 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iكفى باخلشية اً

[الزهد أليب داود ص]168



 سأل رجل ابن عمر عن العلم فأجابه :إن العلم أكثر من أن أكتب به إليك،

ولكن إذا استطعت أن تلقى اهلل كاف اللسان عن أعراض املسلمني ،خفيف الظهر من

دمائهم ،مخيص البطن من أمواهلم فافعل!.

[تاريخ ابن عساكر ]256/53



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iلعن اهلل الواشامت واملستوشامت واملتنمصات

واملتفلجات للحسن املغريات خللق اهلل» .قال :فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال هلا :أم

يعقوب ،فقالت :يا أبا عبد الرمحن ،بلغني أنك لعنت كيت وكيت ،فقال :وما يل ال ألعن

َم ْن لعن رسول اهلل  ،Hومن هو يف كتاب اهلل؟ قالت :إين ألقرأ ما بني اللوحني
فلم أجده ،قال :إن كنت قارئة لقد وجدتيه ،أما قرأت[ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
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ﮥ ﮦ ﮧ]؟ قالت :بىل ،قال :فإنه قد هنى عنه رسول اهلل  .Hقالت :إين

ألظن أهلك يفعلون بعض ذلك .قال :فاذهبي فانظري .قال :فدخلت فلم تر شي ًئا .قال:

فقال عبد اهلل :لو كانت كذلك مل نجامعها.

[جامع بيان العلم وفضله ]1182/2



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن الناس قد أحسنوا القول ك ُّلهم ،فمن وافق

قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه ،ومن خالف قوله فعله فإنام يوبخ نفسه».

[الزهد أليب داود ص]175



ُ س ِئل حذيفة  Iعن ميت األحياء؟ فقال« :الذي ال ينكر املنكر بيده وال

بلسانه وال بقلبه».



[شعب اإليامن ]72/10

وبحسبه من الكذب
«بحسب املرء من العلم أن خيشى اهلل،
 قال حذيفة :I
ْ
ْ

أن يستغفر اهلل ثم يعود».

[الزهد أليب داود ص]243



 قال معاذ « :Iاعلموا ما شئتم أن تعلموا ،فلن ينفعكم اهلل بعلم حتى

تعملوا».

[الزهد أليب داود ص]180



 قال أبو الدرداء « :Iوال أخاف أن يقال يل :يا عويمر ،ماذا علمت؟

ولكني أخاف أن يقال يل :يا عويمر ،ماذا عملت فيام علمت؟».

[الزهد أليب داود ص]222



 قال معاوية « :Iواهلل يا معرش العرب ،لئن مل تقوموا بام جاء به حممد

غريكم من الناس أحرى أن ال يقوم به».
َ Hل ُ

[مسند اإلمام أمحد ]134/28
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 كان ابن عمر  Lيقول« :الرب يشء هني :وجه طليق وكالم لني».

[جامع العلوم واحلكم ]98/2



 عن سليامن بن يسار« :أن اً
رجل من بني متيم يقال له :صبيغ بن عسل قدم

املدينة ،وكانت عنده كتب ،فجعل يسأل عن متشابه القرآن ،فبلغ ذلك عمر ،I
فبعث له وقد أعد له عراجني النخل ،فلام دخل عليه جلس ،فقال له :من أنت؟ قال :أنا

صبيغ ،فقال عمر :وأنا عمر عبد اهلل ،ثم أهوى إليه ،فجعل يرضبه بتلك العراجني حتى

شجه ،فجعل الدم يسيل عىل وجهه ،فقال :حسبك يا أمري املؤمنني ،فقد واهلل ذهب الذي

كنت أجد يف رأيس».

[اإلبانة ]610 – 609/2



 وكان النعامن بن بشري  Lيقول« :خذوا عىل أيدي سفهائكم قبل أن

هتلكوا».

[الزهد البن املبارك ص]475



 قال مكحول« :كان ٌ
رجل يسأل أبا الدرداء فقال له :كل ما تسأل عنه تعمل به؟

قال :ال .قال :فام تصنع بزيادة حجة اهلل عليك؟».

[جامع بيان العلم وفضله ]695/1



 قال سلامن « :Iيوشك أن يظهر العلم وخيزن العمل ،يتواصل الناس

بألسنتهم ويتقاطعون بقلوهبم ،فإذا فعلوا ذلك طبع اهلل عىل قلوهبم وعىل سمعهم وعىل

أبصارهم».

[جامع بيان العلم وفضله ]702/1



«علمت فاعمل».
 قال عيل بن احلسني :كان نقش خاتم حسني بن عيل :L
َ
[جامع بيان العلم وفضله ]708/1
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 قال احلسن البرصي« :إن أشد الناس حرس ًة يوم القيامة رجالن :رجل نظر إىل

ٌ
ورجل نظر إىل علمه يف ميزان غريه سعد به
ماله يف ميزان غريه ،سعد به وشقي هو به،

وشقي هو به».

[جامع بيان العلم وفضله ]709/1



 قال حييى بن يامن سمعت سفيان – يعني الثوري  -يقول« :إين ألرى املنكر فال

أتكلم ،فأبول أكدم د ًما».

[سري أعالم النبالء ]243 ،259 / 7



 قال وكيع بن اجلراح« :كنا نستعني عىل حفظ احلديث بالعمل به ،وكنا نستعني

يف طلبه بالصوم».

[جامع بيان العلم وفضله ]709/1



 قال عبد اهلل بن املبارك« :سئل سفيان الثوري :طلب العلم أحب إليك يا أبا

عبد اهلل أو العمل؟ فقال :إنام يراد العلم للعمل ،ال تدع طلب العلم للعمل ،وال تدع

العمل لطلب العلم».

[حلية األولياء ]12 / 7



جدير أن يفوقهم يف
 قال احلسن البرصي« :الذي يفوق الناس يف العلم
ٌ
العمل».
[جامع بيان العلم وفضله ]706/1


 قال احلسن البرصي يف قوله تعاىل[ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ]:

«علمتم فعلمتم ومل تعملوا ،فواهلل ما ذلكم بعلم».


[جامع بيان العلم وفضله ]706/1
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علمه عم ُله ،ومن خالف علمه عمله
 قال احلسن البرصي« :العامل الذي وافق َ

فذلك راوية أحاديث سمع شي ًئا فقاله».

[جامع بيان العلم وفضله ]698/1



 عن احلسن البرصي قال« :كان الرجل إذا طلب العلم مل يلبث أن يرى ذلك يف

ختشعه وبرصه ولسانه وهديه وصالته وزهده ،وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب

خريا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها يف اآلخرة».
العلم فيعمل به ،فيكون ً

[جامع بيان العلم وفضله ]258/1



 سئل اإلمام أمحد عن رجل يكتب األحاديث ،فيكثر؛ فقال :ينبغي أن يكثر

العمل به عىل قدر زيادته يف الطلب ،ثم قالُ :س ُبل العلم مثل ُس ُبل املال ،إن املال إذا ازداد
ازدادت زكاته.

[اقتضاء العلم بالعمل ص]90



 قال خالد بن معدان« :إذا فتح ألحدكم باب خري فليرسع إليه ،فإنه ال يدري

متى يغلق عنه».

[الزهد لإلمام أمحد ]327/1



 قال مالك بن دينار« :إنك إذا تعلمت العلم لتعمل به رسك العلم ،وإذا طلبته

فجورا».
لغري العمل مل يزدك إال
ً



 قال جماهد« :الفقيه من خياف اهلل .»D

[الزهد لإلمام أمحد ص]451
[طبقات احلنابلة ]149/2



 وقال الفضيل بن عياض« :إنام الفقيه الذي أنطقته اخلشية ،وأسكتته اخلشية،

إن قال قال بالكتاب والسنة ،وإن سكت سكت بالكتاب والسنة ،وإن اشتبه عليه يشء

وقف عنده ،ورده إىل عامله».

[طبقات احلنابلة ]150/2
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 قال سفيان الثوري« :العلامء إذا علموا عملوا ،فإذا عملوا شغلوا ،فإذا شغلوا

ُفقدوا ،فإذا ُفقدوا ُطلبوا ،فإذا ُطلبوا هربوا».

[جامع بيان العلم وفضله ]700/1



 قال مالك بن دينار« :إن العامل إذا مل يعمل ز َّلت موعظته عن القلوب كام يزل

املطر عن الصفا».

[جامع بيان العلم وفضله ]702/1



 قال سفيان الثوري« :ال يأمر السلطان باملعروف إال رجل عامل بام يأمر ،عامل بام

ينهى ،رفيق فيام يأمر ،رفيق فيام ينهى ،عدل فيام يأمر ،عدل فيام ينهى».

[حلية األولياء ]369 / 6



علم ينبغي أن يكون أكثركم
 قال فضيل بن عياض :قال يل ابن املبارك« :أكثركم اً

خو ًفا».

[جامع بيان العلم وفضله ]706/1



علم يريد به وجه اهلل والدار اآلخرة آتاه اهلل من العلم
 قال إبراهيم« :من تع َّلم اً

ما حيتاج إليه».

[جامع بيان العلم وفضله ]707/1



علم
 قال أيوب السختياين :قال يل أبو قالبة« :يا أيوب ،إذا أحدث اهلل لك اً
مهك أن حتدِّ ث به».
[جامع بيان العلم وفضله ]708/1
فأحدث له عبادة ،وال يكن ُّ


علم أن خيشى اهلل ،وكفى باملرء اً
جهل أن يعجب
 قال مرسوق« :كفى باملرء اً

بعلمه» .قال ابن عبد الرب :إنام أعرفه «بعمله».

[جامع بيان العلم وفضله ]569/1
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كتبت عنه،
«رأيت أيوب السختياين بمكة َح َّجتينْ  ،فام
 وقال اإلمام مالك:
ُ
ُ
ورأيته يف الثالثة قاعدً ا يف فناء زمزم ،فكان إذا ُذ ِك َر النبي  Hعنده يبكي حتى

كتبت عنه».
رأيت ذلك ُ
أرمحه ،فلام ُ

[إسعاف املبطأ برجال املوطأ ص]3



 قال عبد اهلل بن اإلمام أمحد« :قلت أليب :هل كان مع معروف يشء من العلم؟

فقال يل :يا بني ،كان معه رأس العلم :خشية اهلل تعاىل».

[طبقات احلنابلة ]382/1



ُ س ِئل ابن املبارك :هل للعلامء عالمة يعرفون هبا؟ قال« :عالمة العامل َم ْن عمل

بعلمه ،واستقل كثري العمل من نفسه ،ورغب يف علم غريه ،وقبل احلق من كل من أتاه
به ،وأخذ العلم حيث وجد ،فهذه عالمة العامل وصفته».

[طبقات احلنابلة ]150/2



 قال ابن اجلوزي« :املسكني كل املسكني من ضاع عمره يف علم مل يعمل به،

مفلسا مع قوة احلجة عليه».
ففاته لذات الدنيا وخريات اآلخرة ،فقدم ً

[صيد اخلاطر ص]159



 قال ابن تيمية« :اخلشية أبدً ا متضمنة للرجاء ،ولوال ذلك لكانت قنو ًطا ،كام

أن الرجاء يستلزم اخلوف ،ولوال ذلك لكان أمنًا ،فأهل اخلوف هلل والرجاء له هم أهل
العلم الذين مدحهم اهلل».

[جمموع الفتاوى ]21/7



 قال قاسم بن إسامعيل بن عيل« :كنا بباب برش بن احلارث ،فخرج إلينا فقلنا:

يا أبا نرص ،حدثنا ،فقال :أتؤدون زكاة احلديث؟ قال :قلت له :يا أبا نرص ،وللحديث
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زكاة؟ قال :نعم ،إذا سمعتم احلديث فام كان يف ذلك من عمل أو صالة أو تسبيح

استعملتموه».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]144/1



 قال عمرو بن قيس املالئي« :إذا بلغك يشء من اخلري فاعمل به ولو مرة تكن

من أهله».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]144/1



 قال املروذي« :قال يل أمحد :ما كتبت حدي ًثا عن النبي  Hإال وقد

دينارا،
عملت به ،حتى مر يب احلديث أن النبي  Hاحتجم وأعطى أبا طيبة
ً

دينارا حتى احتجمت».
فأعطيت احلجام ً

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]145/1



 قال أبو عثامن سعيد بن إسامعيل الزاهد« :من أ َّمر السنة عىل نفسه اً
اً
وفعل
قول

نطق باحلكمة ،ومن أ َّمر اهلوى عىل نفسه نطق بالبدعة؛ ألن اهلل يقول[ :ﭡ ﭢ
ﭣ] [النور.»]54 :

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]145/1



 قال أبو عمرو حممد بن أيب جعفر بن محدان« :كان والدي أبو جعفر يصيل صالة

املغرب مع أيب عثامن يعني سعيد بن إسامعيل ،وربام أقام يف بعض الليايل حتى يصيل معه
صالة العشاء اآلخرة ،فإذا أبطأ علينا خرجت إىل مسجد أيب عثامن ،فخرجت ليلة من

الليايل إىل مسجد أيب عثامن ،فخرج علينا لصالة العشاء اآلخرة ،وعليه إزار ورداء ،فصىل

بنا ثم دخل داره ،ورجعت مع أيب إىل البيت ،فقلت أليب :يا أبه ،أبو عثامن قد أحرم؟

فقال :ال ،ولكنه هو ذا يسمع مني املسند الصحيح الذي خرجته عىل كتاب مسلم ،فإذا

سمع بسنة مل يكن استعملها فيام مىض أحب أن يستعملها يف يومه وليلته ،وإنه سمع يف

400

عيل أن النبي  Hصىل يف إزار ورداء ،فأحب أن يستعمل تلك السنة
مجلة ما قرئ ّ

قبل أن يصبح».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]145/1



 قال أبو القاسم ابن منيع« :أردت اخلروج إىل سويد بن سعيد ،فقلت ألمحد

بن حنبل يكتب يل إليه ،فكتب :وهذا رجل يكتب احلديث ،فقلت :يا أبا عبد اهلل ،لو
كتبت «هذا رجل من أصحاب احلديث» ،قال :صاحب احلديث عندنا من يستعمل
احلديث».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]144/1



«بت ليلة عند أمحد بن حنبل ،فجاء
 قال أبو عصمة عاصم بن عصام البيهقيُّ :

باملاء فوضعه ،فلام أصبح نظر إىل املاء ،فإذا هو كام كان ،فقال :سبحان اهلل ،رجل يطلب

العلم ال يكون له ورد من الليل؟».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]43/1



 قال أمحد بن محدان« :كنت يف جملس أيب عبد اهلل املروزي ،فحرضت صالة

الظهر ،فأذن أبو عبد اهلل ،فخرجت من املسجد ،فقال :يا أبا جعفر ،إىل أين؟ قلت:
أتطهر للصالة ،قال :كان ظني بك غري هذا ،يدخل عليك وقت الصالة وأنت عىل غري

طهارة؟».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]143/1



 قال سفيان بن عيينة« :كان الشاب إذا وقع يف احلديث احتسبه أهله» .قال أبو

بكر اخلطيب« :يعني أنه كان جيتهد يف العبادة اجتها ًدا يقتطعه عن أهله ،فيحتسبونه عند

ذلك».



[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]143/1

401

 قال احلسن« :ليس اإليامن بالتحيل وال بالتمني ،ولكن ما وقر يف القلب

وصدقته األعامل ،من قال حسنًا وعمل غري صالح رده اهلل عىل قوله ،ومن قال حسنًا

حلا رفعه العمل ،ذلك بأن اهلل  Dيقول[ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
وعمل صا ً

ﯫ ﯬ]».



[اإلبانة ]805/2

 قيل ملحمد بن احلسن الشيباين« :أال تصنف شي ًئا يف الزهد؟ قال :قد صنفت

كتاب البيوع» ،ومراده :بينت فيه ما حيل وحيرم ،وليس الزهد إال االجتناب من احلرام
والرغبة يف احلالل.

[املبسوط للرسخيس ]110/12



 قال ابن املبارك« :إنه ليعجبني من القراء كل طلق مضحاك ،فأما من تلقاه

بالبرش ،ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك بعمله ،فال أكثر اهلل يف القراء مثله».

[شعب اإليامن ]408/10



 قال ابن عبد الرب« :ومن أدب العالمِ ترك الدعوى ملا ال حيسنه ،وترك الفخر بام

حيسنه إال أن يضطر إىل ذلك كام اضطر يوسف  Sحني قال[ :ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ] [يوسف ،]55:وذلك أنه مل يكن بحرضته من يعرف ح َّقه فيثني

عليه بام هو فيه ويعطيه بقسطه ،ورأى هو أن ذلك املقعد ال يقعده غريه من أهل وقته إال
قصرَّ عام جيب هلل من القيام به من حقوقه ،فلم يسعه إال السعي يف ظهور احلق بام أمكنه،
فإذا كان ذلك فجائز للعالمِ حينئذ الثناء عىل نفسه ،والتنبيه عىل موضعه ،فيكون حينئذ
حتدَّ ث بنعمة ربه عنده عىل وجه الشكر هلا».



[جامع بيان العلم وفضله ]576/1

402

 قالت والدة سفيان الثوري« :يا بني ،إذا كتبت عرشة أحرف فانظر هل ترى يف

نفسك زيادة يف خشيتك وحلمك ووقارك ،فإن مل تر ذلك ،فإهنا ترضك ،وال تنفعك».

[صفة الصفوة ]110/2



 قال القاسم بن حممد« :أدركت الناس وما يعجبهم القول ،إنام يعجبهم العمل».

[هبجة املجالس ]343/3



 قال قتادة« :العلامء كامللح ،إذا فسد اليشء صلح بامللح ،وإذا فسد امللح مل

يصلح بيشء».

[جامع بيان العلم وفضله ]643/1



 قال أبو عبد الرمحن عبد اهلل بن عمر العمري الزاهد« :إن من غفلتك عن

إعراضك عن اهلل ،بأن ترى ما يسخطه ،فتُجاوزه ال تأمر فيه وال تنهى ،خو ًفا ممن
نفسك
َ

رضا وال نف ًعا».
ال يملك لك ًّ

[حلية األولياء ]284/8



 قال الزهري عن هشام بن حكيم بن حزام القريش « :Lكان يأمر باملعروف

يف رجال معه».

[هتذيب التهذيب ]37/11



قاطع بإمجاعهم
 قال الغزايل« :استمرار عادات السلف عىل احلسبة عىل الوالة
ٌ

عىل االستغناء عن التفويض ،بل كل من أمر بمعروف ،فإن كان الوايل راض ًيا به فذاك،

وإن كان ساخ ًطا له فسخطه له منكر جيب اإلنكار عليه ،فكيف حيتاج إىل إذنه يف اإلنكار

عليه؟

403

ويدل عىل ذلك عادة السلف يف اإلنكار عىل األئمة ،كام روي أن مروان بن

احلكم خطب قبل صالة العيد ،فقال له رجل :إنام اخلطبة بعد الصالة ،فقال له مروان:

اترك ذلك يا فالن ،فقال أبو سعيد اخلدري  :Iأما هذا فقد قىض ما عليه ،قال لنا

رسول اهلل « :Hمن رأى منكم منك ًرا فلينكره بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن

مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان» .فلقد كانوا فهموا من هذه العموميات دخول

السالطني حتتها ،فكيف حيتاج إذهنم؟».

[إحياء علوم الدين ]315/2



 قال ابن اجلوزي« :قال ابن عقيل :رأينا يف زماننا أبا بكر األقفايل يف أيام القائم،

إذا هنض إلنكار منكر استتبع معه مشايخ ال يأكلون إال من صنعة أيدهيم ،كأيب بكر
رضيرا  -من اطالعه يف التنور ،وتبعه مجاعة ما فيهم
اخلباز ،شيخ صالح أرض  -أي صار
ً

من يأخذ صدقة وال يدنس بقبول عطاءُ ،ص ّوام النهارُ ،ق ّوام الليل ،أرباب بكاء ،فإذا تبعه
خملط رده وقال :متى لقينا اجليش بمخلط اهنزم اجليش».

[تلبيس إبليس ال بن اجلوزي ص]149



 قال القايض أبو احلسني« :ويف سنة أربع وستني وأربعامئة اجتمع الرشيف أبو

جعفر ومعه احلنابلة يف جامع القرص ،وأدخلوا معهم أبا إسحاق الشريازي وأصحابه،

وطلبوا من الدولة قلع املواخري ،وتتبع املفسدين واملفسدات ،ومن يبيع النبيذ ،ورضب
دراهم تقع هبا املعاملة عوض القراضة ،فتقدم اخلليفة بذلك ،فهرب املفسدات ،وكُبِ َس ْت
الدور ،وأريقت األنبذة ،ووعدوا بقلع املواخري ،ومكاتبة عضد الدولة برفعها ،والتقدم

برضب الدراهم التي يتعامل هبا ،فلم يقنع الرشيف وال أبو إسحاق هبذا الوعد ،وبقي
مهاجرا هلم».
الرشيف مدة طويلة متعت ًبا
ً

 وحكى أبو املعايل صالح بن شافع عمن حدثه« :أن الرشيف رأى حممدً ا وكيل

اخلليفة حيث غرقت بغداد سنة ست وستني ،وجرى عىل دار اخلالفة العجائب ،وهم يف

404

غاية التخبط ،فقال الرشيف أبو جعفر :يا حممد ،يا حممد .فقال له :لبيك يا سيدنا ،فقال

له :قل له :كتبنا وكتبتم ،وجاء جوابنا قبل جوابكم ،يشري إىل قول اخلليفة :سنكاتب يف
رفع املواخري ،ويريد بجوابه :الغرق وما جرى فيه».

[طبقات احلنابلة ]18/3



 وعن ابن املبارك قال« :كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أ َم َره يف سرت،
وهناه يف سرت ،فيؤجر يف سرته ،ويؤجر يف هنيه ،فأما اليوم فإذا رأى أحدٌ من ٍ
أحد ما يكره

استغضب أخاه ،وهتك سرته».

[روضة العقالء ص]197



ٍ
وأحببت أن أز ِّي َن له
رجل خطأ إال سرتته،
رأيت عىل
ُ
 قال حييى بن معني« :ما ُ
رجل يف وجهه ٍ
أمره ،وما استقبلت اً
بأمر يكرهه ،ولكن أبينِّ ُ له خطأ ُه فيام بيني وبينه ،فإن
َقبِ َل ذلك وإال تركته».

[سري أعالم النبالء ]83/11



 قال الوزير ابن هبرية« :اجتهد أن تسرت العصاة؛ فإن ظهور معاصيهم عيب يف
أهل اإلسالم ،و َأولىَ األمر سرت العيوب».
[ذيل طبقات احلنابلة ]274/1


 يقول أحد تالمذة ابن اخلشاب احلنبيل« :كان ابن اخلشاب ينزل كل إنسان

منزلته ،حتى تآلفت القلوب عىل حمبته ،وحسن الذكر له يف اآلفاق البعيدة ،حتى أهل

خوارزم الذين هم معتزلة مع شدته يف احلنبلة ،وكان حسن الصالة ،مل أر أحدً ا من
مشاخينا أحسن صالة منه».

[سري أعالم النبالء ]43/21



405

 قال ابن القيم« :فجهاد املنافقني أصعب من جهاد الكفار ،وهو جهاد خواص

األمة ،وورثة الرسل ،والقائمون به أفرا ٌد يف العامل ،واملشاركون فيه واملعاونون عليه

قدرا».
-وإن كانوا هم األقلني عد ًدا -فهم األعظمون عند اهلل ً

[زاد املعاد ]5/3



 قال ابن القيم« :والنبي  Hكانت ساعاته موقوفة عىل اجلهاد بقلبه

قدرا».
ذكرا ،وأعظمهم عند اهلل ً
ولسانه ويده ،وهلذا كان أرفع العاملني ً

[زاد املعاد ]38/2



 قال ابن القيم« :ليس الدين بمجرد ترك املحرمات الظاهرة ،بل بالقيام مع ذلك

وأكثر الد ّيانني ال يعبأون منها إال بام شاركهم فيه عمو ُم الناس ،وأما
باألوامر املحبوبة هلل،
ُ
اجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والنصيحة هلل ورسوله وعباده ،ونرصة اهلل

اً
ورسوله ودينه وكتابه ،فهذه الواجبات ال ختطر بباهلم اً
وفضل
فضل عن أن يريدوا فعلها،

عن أن يفعلوهاُّ ،
وأقل الناس دينًا وأمقتهم إىل اهلل َمن ترك هذه الواجبات ،وإن زهد يف
الدنيا مجيعهاَّ ،
وقل أن ترى منهم َمن يحُ ِّمر وجهه و ُيم ّعره هلل ويغضب حلرماته ،ويبذل

وأصحاب الكبائر أحسن اً
حال عند اهلل من هؤالء».
عرضه يف نرصة دينه،
ُ

[عدة الصابرين ص]121



 قال ابن تيمية« :فمجموع أمته تقوم مقامه يف الدعوة إىل اهلل ،وهلذا كان إمجاعهم

حجة قاطعة ،فأمته ال جتتمع عىل ضاللة ،وإذا تنازعوا يف يشء ردوا ما تنازعوا فيه إىل
اهلل وإىل رسوله .وكل واحد من األمة جيب عليه أن يقوم من الدعوة بام يقدر عليه إذا
غريه
مل يقم به غريه ،فام قام به غريه سقط عنه ،وما عجز مل يطالب به .وأما ما مل يقم به ُ
وهو قادر عليه فعليه أن يقوم به ،وهلذا جيب عىل هذا أن يقوم بام ال جيب عىل ذاك،

406

وقد تقسطت الدعوة عىل األمة بحسب ذلك تارة وبحسب غريه أخرى ،فقد يدعو هذا

إىل اعتقاد الواجب ،وهذا إىل عمل ظاهر واجب ،وهذا إىل عمل باطن واجب ،فتنوع
الدعوة يكون يف الوجوب تارة ،ويف الوقوع أخرى .وقد تبني هبذا أن الدعوة إىل اهلل جتب

عىل كل مسلم ،لكنها فرض عىل الكفاية ،وإنام جيب عىل الرجل املعني من ذلك ما يقدر
عليه إذا مل يقم به غريه ،وهذا شأن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وتبليغ ما جاء به

الرسول  ،Hواجلهاد يف سبيل اهلل ،وتعليم اإليامن والقرآن.

وقد تبني بذلك أن الدعوة نفسها أمر باملعروف وهني عن املنكر ،فإن الداعي

طالب مستدع مقتض ملا دعا إليه ،وذلك هو األمر به؛ إذ األمر هو طلب الفعل املأمور
به ،واستدعاء له ودعاء إليه ،فالدعاء إىل اهلل الدعاء إىل سبيله ،فهو أمر بسبيله ،وسبيله

تصديقه فيام أخرب ،وطاعته فيام أمر».

[الفتاوى ]166-165/15



 قال الشاطبي« :فمن كان قادرا عىل الوالية فهو مطلوب بإقامتها ،ومن ال
مطلوب ٍ
وإجباره عىل القيام هبا؛ فالقادر إ ًذا
بأمر آخر ،وهو إقام ُة ذلك القادر
يقدر عليها
ٌ
ُ

يتوصل إىل قيام
مطلوب بإقامة الفرض،
وغري القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ ال َّ
ٌ
ُ
القادر إال باإلقامة ،من باب ما ال يتم الواجب إال به».

[املوافقات ]284 /1

407

سياسة الناس
 قال أبو عمران اجلوين عبد امللك بن حبيب« :كتب عمر بن اخلطاب إىل أيب

موسى األشعري أنه مل يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناس ،فأكرم وجوه الناس».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]348/1



 قال عيل بن أيب طالب « :Iامللك والدين أخوان ،ال غنى بأحدمها عن

أس ،وامللك حارس ،فام مل يكن له أس فمهدوم ،وما مل يكن له حارس
اآلخر ،فالدين ّ

فضائع».

[هبجة املجالس ]333/1



 قال عمر بن اخلطاب أليب مسعود عقبة بن عمرو « :Lأمل أنبأ أنك تفتي

ولست بأمريِّ ،
قارها».
الناس
َ
حارها من توىل َّ
ول َّ

[جامع بيان العلم وفضله ]1066/2



 قال عمر بن اخلطاب « :Iأنا أخربكم بام أستحل من مال اهلل ،حلة الشتاء

والقيظ ،وما أحج عليه وما أعتمر من الظهر ،وقوت أهيل كرجل من قريش ،ليس

بأغناهم وال بأفقرهم ،أنا رجل من املسلمني يصيبني ما يصيبهم».

[األموال البن زنجويه ]600/2



408

 قال عمر بن اخلطاب « :Iإين أنزلت مال اهلل مني بمنزلة مال اليتيم ،من

فقريا فليأكل باملعروف».
كان غن ًّيا فليستعفف ،ومن كان ً

[تاريخ املدينة البن شبة  ،694/2تفسري الطربي ]582/7



أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد
 قال عمر بن اخلطاب « :Iإن ً
رسول اهلل  ،Hوإن الوحي قد انقطع ،وإنام نأخذكم اآلن بام ظهر لنا من أعاملكم:

خريا أمنَّاه وقربناه ،وليس إلينا من رسيرته يشء ،اهلل حياسبه يف رسيرته،
فمن أظهر لنا ً

ومن أظهر لنا سو ًءا مل نأمنه ومل نصدقه ،وإن قال إن رسيرته حسنة».

[صحيح البخاري ]169/3



« وضع عمر  Iيف طريق السبل ما بني مكة واملدينة ما يصلح من ينقطع

به ،وحيمل من ماء إىل ماء».

[الطبقات الكربى ]214/3



ٍ
عامل يل ظلم أحدً ا ،فبلغتني مظلمته فلم أغيرِّ ها فأنا
 قال عمر « :Iأيام
ظلمته».
[الطبقات الكربى ]232/3


منه».

 قال عمر بن اخلطاب « Iإين ألحترج أن أستعمل الرجل وأنا أجد أقوى
[الطبقات الكربى كامال ]307 / 3 - 230



« كان عمر إذا استعمل اً
عامل كتب ماله».


[الطبقات الكربى ]233/3

409

 وأمر عمر عامله فكتبوا أمواهلم ،منهم سعد بن أيب وقاص ،فشاطرهم عمر

أمواهلم ،فأخذ نص ًفا وأعطاهم نص ًفا».

[الطبقات الكربى ]233/3



 قال ابن عباس « :Lكان عمر بن اخلطاب كلام صىل صالة جلس للناس،

فمن كانت له حاجة نظر فيها».

[الطبقات الكربى ]218/3



قال عمر بن اخلطاب « :Iالرعية مؤدية إىل اإلمام ما أدى اإلمام إىل اهلل ،فإذا

رتع اإلمام رتعوا».

[الطبقات الكربى ]222/3



 قال عمر بن اخلطاب « :Iما عىل األرض مسلم ال يملكون رقبته إال له
حيمر
حق ُأعطِ َيه أو ُمنِ َعه ،ولئن عشت ليأتني
يف هذا الفيء ٌّ
الراعي باليمن ح ُّقه قبل أن َّ
َ

وجهه» ،يعني يف طلبه.

[الطبقات الكربى ]230/3



 قال عمر بن اخلطاب « :Iلو مات مجل ضيا ًعا عىل شط الفرات خلشيت

أن يسألني اهلل عنه».

[الطبقات الكربى ]232/3



ني ،احفظ عني ما أوصيك به ،إمام
 قال عمرو بن العاص  Iالبنه« :يا ُب َّ

عدل خري من مطر وبل ،وأسد حطوم خري من إمام ظلوم ،وإمام ظلوم غشوم خري من

فتنة تدوم».

[هبجة املجالس ]333/1



410

« ملا أراد عمرو بن العاص املسري إىل مرص قال له معاوية :إين أريد أن أوصيك،

قال :أجل ،فأوص ،قال :انظر فاقة األحرار فاعمل يف سدها ،وطغيان السفلة فاعمل
يف قمعها ،واستوحش من الكريم اجلائع واللئيم الشبعان؛ فإنام يصول الكريم إذا جاع،

واللئيم إذا شبع».

[هبجة املجالس ]336/1



بت ليلتي هذه
 خطب زياد ذات يو ٍم عىل منرب الكوفة ،فقال« :أهيا الناس ،إين ُّ

مهتماًّ بخالل ثالث :بذي العلم ،وبذي الرشف ،وبذي السن ،رأيت أن أتقدم إليكم فيهن
بالنصيحة ،رأيت إعظام ذوي الرشف ،وإجالل ذوي العلم ،وتوقري ذوي األسنان ،واهلل

ٍ
برجل ر َّد عىل ذي عل ٍم ليضع بذلك منه إال عاقبته ،وال أوتى برجل ر َّد عىل ذي
ال أوتى
ٍ
ٍ
برجل ر َّد عىل ذي شيبة ليضعه بذلك
رشف ليضع بذلك من رشفه إال عاقبته ،وال أوتى
إال عاقبته ،إنام الناس بأعالمهم ،وعلامئهم ،وذوي أسناهنم».

[جامع بيان العلم وفضله ]235-234/1



« سأل ٌ
رجل عبد امللك بن مروان اخللوةَ ،فأقبل عىل أصحابه فقال :إذا شئتم،

املجلس وهيأ الرجل الكالم قال له عبد امللك :عىل رسلك ،إياك أن
فقاموا .فلام خال
ُ

متدحني ،فأنا أعلم بنفيس منك ،أو تكذبني؛ فإنَّه ال رأي لكذوب ،أو تغتاب عندي
أحدً ا .قال :فتأذن يل يف االنرصاف؟ قال :نعم».

[عني األدب والسياسة ص]173



عيل للرعية أن أحفظ ُس ُبلهم ،فينرصفون آمنني
 قال أبو جعفر املنصور« :الذي َّ

يف سبيلهم ،وال ُي َصدُّ ون عن حجهم وقضاء نُسكهم ،وأن أضبط ثغورهم وأحصنها من
عدوهم ،وأن أختار قضاهتم وأعزهم باحلق كيال يصل ظلم بعضهم إىل بعض ،وأن أرفع

أقدار فقهائهم وعلامئهم ،وأكف جهاهلم عن حكامئهم».

[هبجة املجالس ]335/1

411

أمرا ال يعني عليه إال اهلل ،قد فني عليه
 قال عمر بن عبد العزيز« :إين أعالج ً

الكبري ،وكرب عليه الصغري ،وفصح عليه األعجمي ،وهاجر عليه األعرايب ،حتى حسبوه

دينًا ال يرون احلق غريه».

[سرية عمر بن عبد العزيز ال بن عبد احلكم ص]25



سمعت أبا يوسف القايض يقول :مخسة جيب عىل الناس
 قال أمحد بن حنبل:
ُ

املتأول ،واملريض ،واملرأة ،والعامل ُ ليقتبس من علمه.
مداراهتم :امللك املتسلط ،والقايض ِّ
فاستحسنت ذلك منه.
ُ

[اجلامع للخطيب ]222/1



 قال ابن تيمية« :وأما لفظ «الزعيم» فإنه مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمني،

قال تعاىل[ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ] ،فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال:

رشا كان مذمو ًما
هو زعيم ،فإن كان قد تكفل بخري كان حممو ًدا عىل ذلك ،وإن كان ًّ
عىل ذلك .وأما «رأس احلزب» فإنه رأس الطائفة التي تتحزب ،أي تصري حز ًبا ،فإن

كانوا جمتمعني عىل ما أمر اهلل به ورسوله من غري زيادة وال نقصان فهم مؤمنون ،هلم ما

هلم ،وعليهم ما عليهم ،وإن كانوا قد زادوا يف ذلك ونقصوا ،مثل التعصب ملن دخل
يف حزهبم باحلق والباطل واإلعراض عمن مل يدخل يف حزهبم ،سواء كان عىل احلق

والباطل ،فهذا من التفرق الذي ذمه اهلل تعاىل ورسوله ،فإن اهلل ورسوله أمرا باجلامعة
واالئتالف ،وهنيا عن التفرقة واالختالف ،وأمرا بالتعاون عىل الرب والتقوى ،وهنيا عن

التعاون عىل اإلثم والعدوان».



[جمموع فتاوى ابن تيمية ]92/11

 ملا أخرج أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل  Iإىل املعتصم ،يوم رضب ،قال له

العون املوكل به« :ادع عىل ظاملك ،قال :ليس بصابر من دعا عىل ظامل».

[طبقات احلنابلة ]408/1



412

 قال اهليثم بن عبيد الصيدالين« :سمع ابن سريين اً
رجل يسب احلجاج ،فقال:

أعظم عليك من أعظم
أصغر ذنب عملته قط
مه أهيا الرجل! إنك لو وافيت اآلخرة كان
َ
ُ
ذنب عمله احلجاج ،واعلم أن اهلل  Dحك ٌَم ٌ
عدل إن أخذ من احلجاج ملن ظلمه شي ًئا

بسب أحد».
فشي ًئا أخذ للحجاج ممن ظلمه ،فال تشغلن نفسك ِّ

[شعب اإليامن ]287/5



 وقال األفوه األودي:

ال يصلح القوم فوضى ال َس��راة هلم

وال َس���������راة إذا ج���ه���اهل���م س������ادوا

إذا ت������وىل َس��������راة ال����ق����وم أم���ره���م

من��ا ع��ل��ى ذاك أم���ر ال��ق��وم وازدادوا

تلقى األمور بأهل الرأي قد صلحت

وإن ت����ول����ت ف�����ب�����األش�����رار تنقاد

[هبجة املجالس ]352/1

413

االستمساك بالسنة
 قال أبو بكر « :Iلست تاركًا شي ًئا كان رسول اهلل  Hيعمل به إال

عملت به ،وإين ألخشى إن تركت شي ًئا من أمره أن أزيغ».

[اإلبانة ]246/1



ُ ذ ِكر عند عمر بن اخلطاب  Iأبو بكر  ،Iفبكى ،وقالَ :و ِد ْد ُت أن عميل

ك َّله ُ
مثل عمله يو ًما واحدً ا من أيامه ،وليلة واحدة من لياليه ،أما ليلتُه ،فالليل ُة التي سار
النبي  Hإِىل الغار فلام انتهيا إليه قال :واهلل ال تدخله حتى أدخله قبلك ،فإن
مع ِّ

كان فيه يشء أصابني دونك ،فدخل فكسحه ،فوجد يف جانبه ثق ًباَ ،
فش َّق إزاره ،وسدَّ ها
به ،فبقي منها اثنان ،فألقمهام ِر ْجليه ،ثم قال لرسول اهلل  :Hادخل ،فدخل النبي
ِ
يتحر ْك
 ،Hووضع رأسه يف حجره ونام ،ف ُلد َغ أبو بكر يف ِر ْجله من اجلُحر ،ومل َّ
النبي  ،Hفقال :ما
النبي  ،Hفسقطت دموعه عىل وجه ِّ
خماف َة أن ينتبه ُّ
لك يا أبا بكر؟ قالُ :ل ِد ُ ِ
النبي  ،Hفذهب ما
غت ،فداك َأيب و ُأ ِّمي فتفل عليه ُّ

النبي  Hارتدت
جيده ،ثم انتقض عليه ،وكان سبب موته ،وأما يو ُمه ،فلام ُقبض ُّ
العرب ،وقالوا :ال ن َُؤ ِّدي زكاة ،فقال :لو منعوين ِع اً
فقلت :يا خليف َة
قال جلاهدتهُ م عليه،
ُ
ِ
ِ
أج َّبار يف اجلاهلية َ
وخ َّوار يف اإلسالم؟ إنه
وار ُف ْق هبم ،فقال يلَ :
رسول اهللَ ،تأ َّلف َ
الناسْ ،
ص وأنا َح ّي؟».
قد انقطع
وتم الدِّ ي ُن ،أينْ ُق ُ
الوحيَّ ،
ُ


[جامع األصول ]605/8

414

ٌ
خري من عمل كثري يف بدعة».
 قال ابن مسعود :I
«عمل قليل يف سنة ٌ

[اإلبانة ]357/1



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iاتبعوا وال تبتدعوا فقد كُفيتم».

[اإلبانة ]327/1



 قال اإلمام أمحد« :من رد حديث النبي  Hفهو عىل شفا هلكة».

[اإلبانة ]260/1



 قال رجل ملالك بن أنس« :أحرم من مسجد النبي  Hأو من ذي

احلليفة؟ فقال له :بل من ذي احلليفة ،فقال الرجل :فإن أحرمت أنا من مسجد رسول

اهلل H؟ قال :فقال مالك[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ]».

[اإلبانة ]262-261/1



 قال مطر الوراق« :عمل قليل يف سنة خري من عمل كثري يف بدعة ،من عمل يف

سنَّة قبل اهلل منه ،ومن عمل يف بدعة رد اهلل عليه بدعته».

[اإلبانة ]359-358/1



 كتب عمر بن عبد العزيز إىل الناس« :ال ر ْأي ألحد مع ُسنة سنها رسول اهلل

.»H

[اإلبانة ]263-262



ُ
ُ
األخذ
األخذ هبا فريضة وتركها كفر ،وسن ٌة
 قال مكحول« :السنة سنتان :سن ٌة

هبا فضيلة وتركها إىل غري حرج».

[اإلبانة ]263/1



415

 قال ابن سريين« :الرجل ما كان مع األثر فهو عىل الطريق».

[اإلبانة ]356/1



 قال عمر بن عبد العزيز« :س َّن رسول اهلل  Hووالة األمر من بعده

سننًا األخذ هبا تصديق لكتاب اهلل  Dواستكامل لفرائض اهلل وقوة عىل دين اهلل ،من

عمل هبا تصدي ًقا هبا مهتد ،ومن استنرص هبا منصور ،ومن خالفها اتبع غري سبيل املؤمنني
وواله اهلل ما تولىَّ ».

[اإلبانة ]352/1



 قال ابن تيمية« :العبد إذا أخذ من غري األعامل املرشوعة بعض حاجته ق ّلت

رغبته يف املرشوع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غريه ،بخالف من رصف هنمته ومهته

إىل املرشوع ،فإنه تعظم حمبته له ومنفعته به ،ويتم دينه ويكمل إسالمه ،ولذا جتد من أكثر
من سامع القصائد لطلب صالح قلبه تنقص رغبته يف سامع القرآن ،حتى ربام كرهه.»..

[اقتضاء الرصاط املستقيم ]543/1

417

اهلدي والسمت
« كان أصحاب عبداهلل بن مسعود  Iيرحلون إىل عمر بن اخلطاب ،I

فينظرون إىل سمته ،وهديه ،و َد ِّله ،فيتشبهون به».

[غريب احلديث للقاسم بن سالم ]384 – 383/3



 وقال عمر بن اخلطاب « :Iمن رسه أن ينظر إىل هدي رسول اهلل فلينظر

إىل هدي عمرو بن األسود».



[رواه اإلمام أمحد ]18/1

 قال عيل بن أيب طالب « :Iتع َّلموا العلم ،وتز َّينوا معه بالوقار واحللم،
ِ
ب باط ُلكم
وتواضعوا ملن تتع َّلمون منه وملن تعلمونه ،وال تكونوا جبابرة العلامء ف ُيذه َ
ح َّقكم».
[جامع بيان العلم وفضله ]561/1


« قال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله :مل عزلتني؟ قال :بلغني أن

كالمك مع اخلصمني أكثر من كالم اخلصمني».

[هبجة املجالس ]61/1



فنظرت إىل
غدوت،
وجدت من قلبي قسوة
«كنت إذا
 قال جعفر بن سليامن:
ُ
ُ
ُ
ُ

وجه حممد بن واسع ،كان كأنه ثكىل».

[سري أعالم النبالء ]120/6



418

نظرت إىل الفضيل َجدَّ َد يل احلزن ،و َم َق ُّت نفيس ثم
 قال ابن املبارك« :إذا
ُ

بكى».

[سري أعالم النبالء ]438/8



 قال يزيد بن املنادي« :كان اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل من أحيى الناس

معرضا عن القبيح
كثري اإلطراق والغض،
ً
وأكرمهم ً
نفسا وأحسنهم عرشة وأد ًباَ ،
واللغو ،ال يسمع منه إال املذاكرة باحلديث والرجال بالطرق ،وذكر الصاحلني والزهاد يف

وقار وسكون ولفظ حسن ،وإذا لقيه إنسان سرُ َّ به وأقبل عليه ،وكان يتواضع تواض ًعا
شديدً ا ،وكانوا يكرمونه ويعظمونه وحيبونه».
[الزهد لإلمام أمحد ص]11


 ذكر حممد بن احلسن الشيباين عن اإلمام أيب حنيفة قال« :احلكايات عن العلامء

وجمالستهم أحب إ َّيل من كثري من الفقه؛ ألهنا آداب القوم وأخالقهم» ،قال حممد« :ومثل
ذلك :ما روي عن إبراهيم النخعي قال :كنا نأيت مرسو ًقا ،فنتعلم من هديه و َد ِّله ،ثم

أسند إىل أيب الدرداء  Iقوله :من فقه الرجل :ممشاه ومدخله ،وخمرجه مع أهل

العلم».

[جامع بيان العلم وفضله ]127/1



 جاء يف ترمجة عيل ابن املديني عن عباس العنربي« :كان الناس يكتبون قيامه

وقعوده ولباسه ،وكل يشء يقول ويفعل».

[تاريخ بغداد ]462/11



 روى اإلمام مالك عن التابعي اجلليل حممد بن سريين قوله واص ًفا حال كبار

التابعني« :كانوا يتعلمون اهلدي كام يتعلمون العلم» ،قال مالك« :وبعث ابن سريين

اً
رجل ينظر كيف َهدْ ُي القاسم بن حممد وحاله» ،وقال ابن وهب« :حدثني مالك أن ابن

419

ف عن احلج ،فكان يأمر من حيج أن ينظر إىل هدي القاسم،
سريين كان قد ثقل ،وخت َّل َ

ولبوسه ،وناحيته ،فيبلغونه ذلك ،فيقتدي بالقاسم».

[سري أعالم النبالء ]57/5



 قال اإلمام مالك« :وأخربين عبد العزيز بن املطلب أنه دخل هذا املسجد ذات

يوم بغري عاممة ،قال :فسبني أيب سبا ًبا شديدً ا ،قال :فقال يل :إين أكره أن أذكر سبابه إياي،
منحرسا ليس عليك عاممة ،قال مالك :والعامئم واالنتعال من
وقال :أتدخل املسجد
ً

عمل العرب املاضني ،ال تكاد تعمله األعاجم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]384/1



 قال مطرف« :سمعت مالك بن أنس ،يقول :قلت ألمي :أذهب فأكتب العلم؟

فقالت يل أمي :تعال فالبس ثياب العلامء ،ثم اذهب فاكتب ،قال :فأخذتني فألبستني ثيا ًبا

مشمرة ،ووضعت الطويلة عىل رأيس وعممتني فوقها ،ثم قالت :اذهب اآلن فاكتب».


[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]384/1

 قال اإلمام مالك« :ال ينبغي أن ترتك العامئم ،ولقد اعتممت وما يف وجهي

شعرة ،ولقد رأيت يف جملس ربيعة بضعة وثالثني اً
معتم».
رجل اً


[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]384/1

 قال معن بن عيسى القزاز« :كان مالك بن أنس إذا أراد أن جيلس للحديث

اغتسل ،وتبخر ،وتطيب ،فإن رفع أحد صوته يف جملسه زبره ،وقال :قال اهلل تعاىل:

[ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ] [احلجرات ،]2:فمن رفع صوته عند

حديث رسول اهلل فكأنام رفع صوته فوق صوت رسول اهلل .»H

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]406/1



420

 قال حييى بن عبد اهلل بن بكري« :كان مالك إذا عرض عليه املوطأ هتيأ ولبس

ثيابه وتاجه أو ساجه وعاممته ،ثم أطرق فال يتنخم وال يبزق ،وال يعبث بيشء من حليته
حتى يفرغ من القراءة ،إعظا ًما حلديث رسول اهلل .»H

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]385/1



 قال أبو سلمة اخلزاعي« :كان مالك بن أنس إذا أراد أن خيرج حيدث توضأ

وضوءه للصالة ،ولبس أحسن ثيابه ،ولبس قلنسوته ومشط حليته ،فقيل له يف ذلك،

فقال :أوقر به حديث رسول اهلل .»H

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]388/1



 قال ابن وهب« :ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه».

[سري أعالم النبالء ]113/8



سمعت أيب يقول« :كنا نجتمع يف جملس اإلمام
 عن احلسني بن إسامعيل قال:
ُ

أمحد زهاء عىل مخسة آالف أو يزيدون ،أقل من مخسامئة يكتبون ،والباقي يتعلمون منه

حسن األدب ،وحسن السمت».

[رشح منتهى اإلرادات للبهويت ]9/1



« وكان العالمة ابن الشجري ال يكاد يتكلم يف جملسه بكلمة إال وتتضمن أدب

نفس ،أو أدب درس».

[رشح منتهى اإلرادات للبهويت ]196/20



 قال حييى بن حممد الشهيد« :ما رأيت حمد ًثا أورع من حييى بن حييى ،وال أحسن

لباسا منه».
ً

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]381/1



421

 قال اخلطيب البغدادي« :ينبغي للمحدث أن يكون يف حال روايته عىل أكمل

هيئته ،وأفضل زينته ،ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصالح أموره التي جتمله عند احلارضين
من املوافقني واملخالفني».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]372/1



 قال أبو بكر اخلطيب« :مل يزل صبغ اللحية من زي الصاحلني ،وزينة الفضالء

املتدينني ،واملستحب أن يكون باحلناء والكتم».

[اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع ]378/1



 وقال محيد بن عبد الرمحن الرؤايس« :يقال :مل يكن أحد من الصحابة أشبه

هد ًيا وسمتًا ودلاًّ من ابن مسعود بالنبي  ،Hوكان أشبه الناس به علقمة ،وكان

أشبه الناس بعلقمة إبراهيم ،وكان أشبههم بإبراهيم منصور بن املعتمر ،وأشبه الناس به
سفيان الثوري ،وأشبه الناس به وكيع ،وأشبه الناس بوكيع  -فيام قاله حممد بن يونس
اجلماّ ل  -أمحد بن حنبل».

[سري األعالم ]316/11

423

تواصي أهل العلم
 كان عمر بن اخلطاب  Iيأخذ بيد الرجل والرجلني يف احللق فيقول:

«تعالوا نزد ْد إيامنًا».

[اإلبانة ]847/2



 كتبت عائشة إىل معاوية بن أيب سفيان « :Mإنك إن اتقيت اهلل كفاك

الناس ،وإن اتقيت الناس مل يغنوا عنك من اهلل شي ًئا ،فاتق اهلل».

[الزهد أليب داود ص]281



 قالت عائشة « :Jمن أسخط الناس برىض اهلل كفاه اهلل  Dالناس ،ومن

أسخط اهلل برىض الناس وكله اهلل إىل الناس».

[الزهد أليب داود ص]277



 قال أبو مدينة الدارمي« :كان الرجالن من أصحاب حممد  Hإذا

التقيا ،ثم أرادا أن يفرتقا قرأ أحدمها[ :ﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖ] حتى خيتمها،
ثم يسلم كل واحد منهام عىل صاحبه».

[الزهد أليب داود ص]341



ُ أ ِ
وخ َي بني سلامن وأيب الدرداء  ،Lفسكن أبو الدرداء الشام ،وسكن

سلامن الكوفة ،فكتب أبو الدرداء إىل سلامن« :سالم عليك ،أما بعد :فإن اهلل قد رزقني
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بعدك اً
مال وولدً ا ،و ُأنزلت األرض املقدسة» ،فكتب سلامن إليه« :سالم عليك ،أما بعد:
فإنك كتبت إ ّيل أن اهلل رزقك بعدي اً
مال وولدً ا ،وإن اخلري ليس بكثرة املال والولد ،ولكن

اخلري أن يعظم حلمك ،وأن ينف َعك علمك ،وكتبت إيل بأنك نزلت األرض املقدسة ،وإن

األرض ال تعمل ألحد ،فاعمل كأنك ترى ،واعدد نفسك يف املوتى».

[الزهد أليب داود ص]236-235



 أرسل عمر بن عبد العزيز إىل أحد والته فقال« :أما بعد ،فاعمل عمل رجل

يعلم أن اهلل ال يصلح عمل املفسدين».

[تاريخ الطربي ]567/6



 قال أبو الدرداء  :Iكان ابن رواحة  Iيأخذ بيدي فيقول« :تعال

نؤمن ساعة ،إن القلب أرسع تقل ًبا من القدر إذا استجمعت غل ًيا».

[اإلبانة ]848/2



 قال عمر بن عبد العزيز لسامل بن عبد اهلل بن عمر« :أساءتك واليتنا أم رستك؟

قال :ساءتني لك ،ورستني للمسلمني».

[هبجة املجالس ]100/1



« دخل حممد بن عيل بن حسني عىل عمر بن عبد العزيز ،فقال له عمر :أوصني،

فقال :أوصيك أن تتخذ صغار املسلمني ولدً ا ،وأوسطهم ً
أخا ،وأكربهم أ ًبا ،فارحم
ولدك ،وصل أخاك ،وبر أباك».

[هبجة املجالس ]250/3



« كتب ميمون بن مهران إىل عمر بن عبد العزيز :إين شيخ كبري رقيق ،كلفتني

أن أقيض بني الناس  -وكان عىل اخلراج والقضاء باجلزيرة  ،-فكتب إليه :إين مل أكلفك
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ما ُيعنّيكِ ،
اجب الطيب من اخلراج ،واقض بام استبان لك ،فإذا لبس عليك يشء فارفعه

إيل؛ فإن الناس لو كان إذا كرب عليهم أمر تركوه مل يقم دين وال دنيا».

[سري أعالم النبالء ]74 /5



 ذكر ابن عبد الرب أنه «ملا التقى هرم بن حيان بأويس القرين كان فيام أوصاه

بت ،واجعله أمامك إذا قمت ،وال تنظر إىل
ووعظه به أن قال :يا هرم ،توسد املوت إذا ّ

صغر ذنبك ،ولكن انظر من عصيت ،ومن ع ّظم أمر اهلل فقد ع ّظم اهلل ،يا هرم ،ادع اهلل
أن يصلح لك قلبك ون ّيتك؛ فإنك مل تعالج شي ًئا هو أشد عليك منهام ،بينام قلبك مقبل إذ

أدبر ،فاغتنم إقباله قبل إدباره».

[هبجة املجالس ]250/3



قال حممد بن أيب عتاب األعني« :أتيت آدم العسقالين ،فقلت له :عبد اهلل بن صالح

كاتب الليث بن سعد يقرئك السالم ،قال :ال تقرئه مني السالم ،فقلت له :مل؟ قال :ألنه
قال القرآن خملوق ،فأخربته بعذره ،وأنه أظهر الندامة ،وأخرب الناس بالرجوع ،فقال:

أقرئه مني السالم ،فقلت له بعد :إين أريد أن أخرج إىل بغداد ،فلك حاجة؟ قال :نعم،
إذا أتيت بغداد فائت أمحد بن حنبل ،فأقرئه مني السالم ،وقل له :يا هذا ،اتق اهلل ،وتقرب

إىل اهلل بام أنت فيه ،وال يستفزنك أحد؛ فإنك إن شاء اهلل مرشف عىل اجلنة ،وقل له:
حدثنا الليث بن سعد ،حدثنا حممد بن عجالن عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرة

 Iقال :قال رسول اهلل « :Hمن أرادك��م على معصية اهلل فال تطيعوه»،
فأتيت أمحد بن حنبل يف السجن ،فدخلت عليه فسلمت عليه ،وأقرأته السالم ،وقلت له

هذا الكالم واحلديث ،فأطرق أمحد إطراقة ثم رفع رأسه فقال V :ح ًّيا وميتًا ،فلقد
أحسن يف النصيحة».

[طبقات احلنابلة ]331/1
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 عبد اهلل بن إدريس قال :قلت لداود الطائي :أوصني .قال :أقلل من معرفة

الناس .قلت :زدين .قال :ارض باليسري من الدنيا مع سالمة الدين كام ريض أهل الدنيا

مع فساد الدين .قلت :زدين .قال :اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطرت عىل املوت.

[صفة الصفوة ]77 /2



 قال يوسف بن أسباط« :أتيت سفيان الثوري ،فقلت :يا أبا عبد اهلل ،أوصني،

قال :أقلل من معرفة الناس ،قلت :زدين يرمحك اهلل ،قال :أنكر من عرفت ،قلت :زدين
يرمحك اهلل ،قال:

اب�����ل ال�����رج�����ال إذ أردت إخ���اءه���م

وت��������وسمّ��������ن أم��������وره��������م وت����ف���� ّق����د

وإذا ظ��ف��رت ب���ذي األم���ان���ة وال ّتقى

ف��ب��ه ال���ي���دي���ن ق���ري���ر ع�ي�ن فاشدد»

[هبجة املجالس ]253/3



اً
أنسك
الكرخي
 أوىص معروف
رجل ،فقال« :توكل عىل اهلل حتى يكون َ
ّ
وموضع شكواك ،واجعل ذكر املوت جليسك ،واعلم أن الفرج من كل بالء كتامنه؛ فإن

الناس لن يعطوك ولن يمنعوك ،ولن ينفعوك ،ولن يرضوك إال بام شاء اهلل لك ،وقضاه

عليك».



[هبجة املجالس ]254/3

 كتبت عائشة إىل معاوية « :Lأما بعد فإنه من يعمل بسخط اهلل  Dيعود

حامده من الناس له ذا ًّما».

[الزهد أليب داود ص]285



 قال عمر بن عبد العزيز ملواله مزاحم« :إن الوالة جعلوا العيون عىل العوا ّم،

وأنا أجعلك عيني عىل نفيس ،فإن سمعت مني كلمة تربأ يب عنها ،أو اً
فعل ال حتبه فعظني

عنده ،واهنني عنه».

[عيون األخبار البن قتيبة ]18/2

427

 قال بالل بن سعد لصاحبه« :بلغني أن املؤمن مرآة أخيه ،فهل تسرتيب من

أمري شي ًئا؟».

[الزهد البن املبارك ص]485



 قال ميمون بن مهران« :قولوا يل ما أكره يف وجهي ،ألن الرجل ال ينصح أخاه

حتى يقول له يف وجهه ما يكره».

[حلية األولياء ]86/4



 قال حممد بن بشري« :جرى بني ابن السامك و بني صديق له كالم ،فقال له

صديقه :امليعاد غدً ا نتعاتب ،فقال :بل امليعاد غدً ا نتغافر».

[شعب اإليامن ]324/6



 قال ابن تيمية« :املؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحدامها األخرى ،وقد ال

ينقطع الوسخ إال بنوع من اخلشونة ،لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد

معه ذلك التخشني».

[جمموع الفتاوى ]53/28



 قال أبو األسود الدؤيل:

وم���ا ك��ل ذي ل��ب مب��ؤت��ي��ك نصحه

وم������ا ك�����ل م������ؤت ن���ص���ح���ه بلبيب

ول��ك��ن إذا م��ا استجمعا عند واحد

ف����ح����ق ل������ه م������ن ط�����اع�����ة بنصيب

[أدب الدنيا والدين ص]301

429

الفتـــن
 قال أبو هريرة « :Iأتيت عثامن بن عفان  Iيوم الدار فقلت :جئت

نفسا
أقاتل معك ،قال :أيرسك أن تقتل الناس كلهم؟ قلت :ال .قال :فإنك إن قتلت ً

واحدة كأنك قتلت الناس كلهم ،فقال :انرصف مأذونًا غري مأزور .قال :ثم جاء احلسن
ابن عيل بن أيب طالب  Mفقال :جئت يا أمري املؤمنني أقاتل معكَ ،ف ْأ ُم ْرنيِ بأمرك،
مأجورا غري مأزور ،جزاكم اهلل من أهل
فالتفت عثامن إليه فقال :انرصف مأذونًا لك،
ً

خريا».
بيت ً

[املجالسة ]278/2



 قال كميل بن زياد« :أخذ عيل بن أيب طالب بيدي ،فأخرجني إىل ناحية اجلبان،

فلام أصحرنا جلس ،ثم تنفس ثم قال :يا كميل بن زياد ،القلوب أوعية فخريها أوعاها،
واحفظ ما أقول لك :الناس ثالثة :فعامل رباين ،ومتعلم عىل سبيل نجاة ،ومهج رعاع أتباع

كل ناعق ،يميلون مع كل ريح ،مل يستضيئوا بنور العلم ،ومل يلجؤوا إىل ركن وثيق».

[حلية األولياء ]79/1



 قال أبو بردة بن أيب موسى :ملا قتل عثامن

I

خرج حممد بن مسلمة

عيل مرص من أمصارهم حتى
األنصاري إىل الربية ،فرضب هبا خباء ،وقال« :ال يشتمل ّ

جتلىّ بام جتلت».

[اإلبانة ]577/2



430

 قال أبو الرواع عثامن بن احلارث :يا أبا عبد الرمحن  -يعني ابن مسعود  -إنا

أمورا نخاف أن تكون لنا سب ًبا ،فإن كان ذلك فكيف نصنع؟ فقال له عبد اهلل:
نرى ً
عيل بيتي؟ قال:
تدخل دارك ،قال :فإن دخل داري؟ قال :تدخل بيتك ،قال :فإن دخل ّ
ال أحسبه إال قال :ادخل خمدعك ،فإن دخل عليك فكن كاجلمل األورق الثقال الذي ال

كرها».
كرها وال يميش إال ً
ينبعث إال ً

[اإلبانة ]592/2



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iيأيت عىل الناس زمان املؤمن فيه أذل من

أكيسهم الذي يروغ بدينه روغان الثعالب».
األَمةُ ،

[الزهد أليب داود ص]173



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iيأيت عىل الناس ،أو يكون يف آخر الناس زمان

أفضل أعامهلم بينهم التالوم ،يسمون األنتان».

[الزهد أليب داود ص]176



 قال حذيفة « :Iإياكم والفتن ،فال يشخص هلا أحد ،فو اهلل ما يشخص

فيها أحد إال نسفته كام ينسف السيل الدمن ،إهنا مشبهة متصلة حتى يقول اجلاهل
هذه سنة وتتبني مدبرة ،فإذا رأيتموها فاجثموا يف بيوتكم ،وكرسوا سيوفكم ،وقطعوا

أوتاركم».

[اإلبانة ]594/2



 قال معاذ بن جبل « :Iكيف أنتم بثالث؟ بزلة عامل ،وجدال املنافق

بالقرآن ،ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العامل فإن اهتدى فال تقلدوه دينكم ،وإن افتتن

فال تقطعوا عنه أناتكم .وجدال املنافق بالقرآن ،والقرآن حق ،عليه منار كمنار الطريق،
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فام عرفتم فخذوه ،وما أنكرتم فكلوا علمه إىل عامله .وأما الدنيا فمن جعل اهلل له الغني

يف قلبه نفعته الدنيا ،ومن مل جيعل اهلل غناه يف قلبه مل تنفعه دنياه».

[الزهد أليب داود ص]177



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iكيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغري،

وهيرم الكبري ،وتتخذ سنة مبتدعة جيري عليها الناس ،فإذا غيرِّ منها يش ٌء قيل :قد غيرِّ ت
السنة» .قيل :متى ذلك يا أبا عبد الرمحن؟ قال :إذا كثر َّقراؤكم َّ
وقل فقهاؤكم ،وكثر

أمراؤكم َّ
وقل أمناؤكم ،والتمست الدنيا بعمل اآلخرة ،وتف ِّقه لغري الدين».

[جامع بيان العلم وفضله ]654/1



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن األمر يؤول إىل آخره ،وإن أملك األعامل به

خوامته ،وإنكم يف خواتم األعامل ،أال فال يقلدن رجل منكم دينه اً
رجل إن آمن آمن ،وإن
كفر كفر ،فإن كنتم البد فاعلني فببعض من قد مات؛ فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة».

[الزهد أليب داود ص]140



 قال احلسن البرصي« :جور امللوك نقم ٌة من نقم اهلل تعاىل ،ونقم اهلل ال تالقى

بالسيوف ،وإنام تتقى ،وتستدفع بالدعاء والتوبة واإلنابة واإلقالع عن الذنوب .إن نقم

اهلل متى لقيت بالسيوف ،كانت هي أقطع».

[آداب احلسن البرصي البن اجلوزي ]116/1



 قال الفضيل بن عياض لقوم طرقوا بابه وطلبوا املوعظة ،فاطلع عليهم من كوة

وهو يبكي ،والدموع تتقاطر من وجهه وحليته ،وهو يضطرب ،فقال هلم« :ما بالكم؟

فقالوا له :عظنا يا أبا عيل ،فقال :عليكم بالقرآن ،عليكم بالسنة ،عليكم بالصالة،
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وحيكم! هذا الزمان ليس بزمان حديث ،وإنام هو زمان :احفظ لسانك ،وأخف مكانك،

وعالج بالليل ،وخذ ما تعرف ،ودع ما تنكر».

[إحياء علوم الدين ]186/4



 قال اإلمام أمحد« :نظرت يف املصحف ،فوجدت طاعة الرسول H

يف ثالث وثالثني موض ًعا» ،ثم جعل يتلو[ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ] .وجعل يكررها ويقول :وما الفتنة؟ الرشك ،لعله إذا ر َّد بعض قوله أن يقع يف
قلبه يشء من الزيغ ،فيزيغ قلبه فيهلكه ،وجعل يتلو هذه اآلية[ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ].

[الصارم املسلول عىل شاتم الرسول ص]56



 قال اإلمام أمحد« :الفتنة إذا مل يكن إما ٌم يقوم بأمر املسلمني».

[طبقات احلنابلة ]311/1



 قال قتادة بن دعامة السدويس« :قد رأينا واهلل أقوا ًما يرسعون إىل الفتن وينزعون

فيها ،وأمسك أقوام عن ذلك هيبة هلل وخمافة منه ،فلام انكشفت إذا الذين أمسكوا أطيب

ظهورا من الذين أرسعوا إليها وينزعون فيها ،وصارت
وأخف
صدورا،
نفسا ،وأثلج
ُّ
ً
ً
ً
أعامل أولئك حزازات عىل قلوهبم كلام ذكروها .وايم اهلل! لو أن الناس كانوا يعرفون

منها إذ أقبلت ما عرفوا منها إذ أدبرت لعقل فيها ٌ
كثري».
جيل من الناس ٌ

[حلية األولياء ]336/2



 قال ابن املبارك« :إن البرصاء ال يأمنون من أربع خصال :ذنب قد مىض ال

يدري ما يصنع الرب فيه ،وعمر قد بقي ال يدري ماذا فيه من اهللكات ،وفضل قد أعطي
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لعله مكر واستدراج وضاللة ،وقد زينت له فرياها هدى ،ومن زيغ القلب ساعة ساعة

أرسع من طرفة عني قد يسلب دينه وهو ال يشعر».

[شعب اإليامن ]132/2



 قيل للحسن البرصي« :يا أبا سعيد ،أخربين عن رجل مل يشهد فتنة ابن املهلب،

إال أنه عاون بلسانه وريض بقلبه؟ قال :يا ابن أخي ،كم يدً ا عقرت الناقة؟ قلت :يد
واحدة ،قال :أليس قد هلك القوم مجي ًعا برضاهم ومتاليهم».

[الزهد لإلمام أمحد ص]289



 قال احلسن البرصي« :الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عامل ،وإذا أدبرت عرفها كل

جاهل».

[التاريخ الكبري للبخاري ]322/2



 قال احلاكم« :كان إبراهيم النخعي حيج مع عمه وخاله علقمة واألسود ،وكان

ف عليهم من عدهتم من
أخو ُ
يبغض املرجئة ،ويقول :ألنا عىل هذه األمة من املرجئة َ

األزارقة».

[سري أعالم النبالء ]523/4



 قال النرض بن شميل« :دخلت عىل املأمون ،قال يل :كيف أصبحت يا نرض؟

قال قلت :بخري يا أمري املؤمنني ،قال :أتدري ما اإلرجاء؟ قلت :هو دين يوافق امللوك،

يصيبون به من دنياهم وينقص من دينهم ،قال يل :صدقت»[ .تاريخ دمشق البن عساكر ]286/33



 قال الشافعي :اعلموا أن العلم واحلصافة ال تبطره املنزلة الرفيعة ،وال تعجبه

نفسه بالعز الكامل ،كاجلبل ال يتزعزع ،وإن اشتدت به الرياح العواصف ،واخلفيف
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السخيف من الناس تبطره أدنى منزلة يصري إليها ،وأيرس والية يناهلا ،فهو مثل احلشيش

حتركه أضعف الرياح.

[الفوائد واألخبار البن محكان ص]140



 قال سعيد بن جبري :قال يل راهب« :يا سعيد ،يف الفتنة يتبني لك من يعبد اهلل

ممن يعبد الطاغوت».

[اإلبانة ]599/2
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E
 قالت عائشة « :Jسمعت أيب ملا حرشج قلت :يا أبه هذا كام قال القائل.

قال :ال ،بل هذه كام قال اهلل[ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ]».

[الزهد أليب داود ص]61



 قال عثامن « :Iأنا آخركم عهدً ا بعمر ،دخلت عليه ورأسه يف حجر ابنه

عبد اهلل بن عمر ،فقال له :ضع خدي باألرض .فقال :هل فخذي واألرض إال سواء؟
قال :ضع خدي باألرض ال أم لك  -يف الثانية أو الثالثة  -ثم شبك بني رجليه ،فسمعته

يقول« :وييل وويل ألمي إن مل يغفر اهلل يل» حتى فاضت نفسه».

[الزهد أليب داود ص]64



 قال عمر  Iحني طعن قال« :لو كان يل ما طلعت عليه الشمس الفتديت

به من كرب ساعتي -يعني كرب املوت -فكيف يب ومل أر النار».

[الزهد أليب داود ص]92



 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iال راحة للمؤمن دون لقاء اهلل».

[الزهد لوكيع ]311/1
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 قال عبد اهلل بن مسعود « :Iإن املؤمن ليعمل السيئة فيشدد عليه هبا عند

موته ليكون هبا ،وإن الفاجر ليعمل احلسنة فيخفف هبا عليه عند موته ليكون هبا».

[الزهد لوكيع ]317/1



 قال أيب الدرداء « :Iأال إن عا ًدا مألت ما بني عدن وعامن اً
خيل وركا ًبا،

فمن يشرتي مني مرياث عاد بدرمهني؟».

[الزهد أليب داود ص]220



 قال أبو الدرداء « :Iأضحكني مؤمل دنيا واملوت يطلبه ،وغافل ليس

بمغفول عنه ،وضاحك بملء فيه وال يدري أرىض اهلل أم أسخطه».

[الزهد البن املبارك ص]84



« قيل لعمرو بن العاص  Iيف مرضه الذي مات فيه :كيف جتدك؟ قال:

أجدين أذوب وال أثوب ،فلام قربت نفسه من أن تفيض قال له ابنه :قد كنت حتب أن ترى

اً
عاقل فطنًا قد احترض ،فتسأ َله عام جيد املحترض وقد احترضت ،وأنا أحب أن تصف يل
املوت ،فقال :أجد كأن السامء منطبقة عىل األرض ،وكأين أتنفس من خرم إبرة».

[هبجة املجالس ]371/3



 قال مرسوق« :ما من بيت خري للمؤمن من حلد قد اسرتاح من مهوم الدنيا،

وأمن من عذاب اهلل».

[الزهد لوكيع ]313/1



 قال الربيع بن خثيم« :ما من غائب ينتظره املؤمن خري له من املوت».

[الزهد لوكيع ]313/1
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 قال عمر بن جرير« :ملا مات ذر بن عمر بن ذر وقف والده عىل قربه فقال:

رمحك اهلل يا ذر ،ما علينا بعدك من خصاصة ،وما بنا إىل أحد مع اهلل حاجة ،وما يرسين

أين كنت املقدم قبلك ،ولوال هول املطلع لتمنيت أن أكون مكانك ،وقد شغلني احلزن
لك عن احلزن عليك ،فيا ليت شعري ماذا قلت وماذا قيل لك؟ ثم رفع رأسه إىل السامء
فقال :اللهم إين قد وهبت حقي فيام بيني وبينه ،فاغفر له من الذنوب ما بينك وبينه ،فأنت

أجود األجودين ،وأكرم األكرمني ،ثم انرصف فقال :فارقناك ،ولو أقمنا ما نفعناك».

[املجالسة ]331/3



 قال سعيد بن جبري« :لو فارق ذكر املوت قلبي خشيت أن يفسد عيل قلبي».

[الزهد لإلمام أمحد بن حنبل ص]371



 قال عمر بن عبد العزيز لعنبسة بن سعيد« :يا عنبسة ،أكثر ذكر املوت؛ فإنك

ال تكون يف ضيق من أمرك ومعيشتك فتذكر املوت إال اتسع ذلك عليك ،وال تكون يف
رسور من أمرك وغبطة فتذكر املوت إال ضيق ذلك عليك».

[الطبقات الكربى ]372/5



متفكرا».
 قال ثابت البناين« :كنا نتبع اجلنازة فام نرى إال متقنعا باك ًيا أو متقن ًعا
ً

[حلية األولياء ]322/2



 قال ابن فروخ« :كان الربيع بن خثيم إذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج

إىل املقابر ،فيجول يف املقابر يقول :يا أهل القبور كنتم وكنا ،فإذا أصبح كأنه نرش من أهل

القبور».

[الزهد لإلمام أمحد ص]464
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 قال أبو عيل احلسن بن عبد العزيز اجلروي احلزامي« :من مل يردعه القرآن

واملوت فلو تناطحت اجلبال بني يديه مل يرتدع».

[طبقات ابن سعد ]372/5



 كان هشام الدستوائي ال يطفئ رساجه بالليل ،فقالت له امرأته :إن هذا الرساج

أتقار».
يرض بنا إىل الصبح ،فقال هلا« :وحيك إنك إذا طفيتيه ذكرت ظلمة القرب فلم َّ

[املجالسة ]318/3



 قال أبو طالب املكي« :الويل الطويل ملن يموت وتبقى ذنوبه بعده مائة سنة

ومائتي سنة ّ
يعذب هبا يف قربه ،ويسأل عنها إىل آخر انقراضها».

[قوت القلوب ]442/2



 قال عون بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود اهلذيل« :كم من مستقبل يو ًما ال يستكمله،

ومنتظر غدً ا ال يبلغه ،لو تنظرون إىل األجل ومسريه ألبغضتم األمل وغروره».

[الزهد ال بن املبارك ص]4



 قال سليامن بن عبد امللك أليب حازم :ما لنا نكره املوت؟ قال« :ألنكم عمرتم

الدنيا وخربتم اآلخرة ،فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إىل اخلراب».

[املجالسة ]269/2



«حرضت أيب الوفا ُة فجلست عنده ،وبيدي اخلرقة
 قال صالح بن اإلمام أمحد:
ْ

ألشد هبا حليته ،فجعل يعرق ثم يضيق ويفتح عينيه ،ويقول بيده هكذا :ال ب ْعدُ  ،ال ب ْعدُ

-ثالث مرات ،-فقلت :يا أبت ،إيش هذا الذي قد هلجت به يف هذا الوقت؟ قال :يا بني
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عاضا عىل أنامله ،يقول :يا أمحد
ما تدري؟ قلت :ال ،قال :إبليس لعنه اهلل قائم بحذائي ًّ
ُفتَّني ،فأقول :ال ،حتى أموت».

[طبقات احلنابلة ]175/1



 نقل معروف عن اإلمام أمحد أنه قال« :من علم أنه إذا مات نُيس أحسن ومل

ُيسئ».

[طبقات احلنابلة ]381/1



 قال الشاعر:

م���ن راق�����ب امل�����وت مل ت��ك��ث��ر أمانيه

ومل ي��ك��ن ط���ال��� ًب���ا م���ا ل��ي��س يعنيه

[هبجة املجالس ]124/1



 قال أبو نواس:

ي���ا رب إن ع��ظ��م��ت ذن���وب���ي كثرة

ف��ل��ق��د ع��ل��م��ت ب�����أن ع���ف���وك أعظم

إن ك����ان ال ي���رج���وك إال حمسن

ف���ب���م���ن ي����ل����وذ وي���س���ت���ج�ي�ر اجمل�����رم

تضرعا
أدع������وك رب ك��م��ا أم�����رت
ً

ف������إذا رددت ي�����دي ف���م���ن ذا يرحم

م����ا ل����ي إل���ي���ك وس���ي���ل���ة إال ال���رج���ا

���������ي م��س��ل��م
ومج�����ي�����ل ظ��ن��ي ث�����م أن َ

[هبجة املجالس ]375/3
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