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  ، وسلم عليه اهللا صلى ، حممد رسوله على والسالم والصالة ، العاملني رب هللا احلمد

  : بعد أما

  / األفاضل اإلخوة

 رمحه-األصبهاين نعيم أليب األصفياء وطبقات ، األولياء حلية(  كتاب بقراءة ، أخيكم على اهللا من لقد
  . ورائعاً  ، نافعاً  ، ماتعاً  ، نفيساً  كتاباً  فوجدته) - اهللا

 تبعهم ،ومن األعالم ،وتابعيهم ،والتابعني الصحابة أئمة تراجم من ترمجة مثامنائة زهاء الكتاب هذا حيوي
  .والعباد ،والعلماء والزهاد النساك ،من بإحسان

  .اجلميلة النافعة والكلمات ، اجلليلة الدرر نم الكثري بانتقاء قمت ، فيه قراءيت وخالل

  .ومتعتها أجرها لتشاركوين ، أيديكم بني الدرر هذه أضع أن فأحببت

  . عشرة أجزاءها وعدد -بريوت العريب الكتاب دار - طبعة على التوثيق يف اعتمدت

 والرفعة ونوره ، الدنيا يف تهوحالو  العلم لذة وإياكم يرزقين وأن ، {ا وإياكم ينفعين أن وعال جل املوىل أسأل
  .قريب مسيع إنه ، اآلخرة يف به

  ...والسداد التوفيق سائله...وعونه اهللا بركة على وأبدأ



 

  :- عنه اهللا رضي– بالالً  - عنه اهللا رضي– بكر أبو اشرتى

  ألخذته وقيةأ مائة إال أبيتم لو قال لبعناكه أوقية إال أبيت لو فقالوا ذهبا أواق خبمس باحلجارة مدفون وهو

]١/٣٨[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال

  .العابدين غنيمة الشتاء

]١/٥١[  

  

  : - اهللا رمحه– عيسى بن عبداهللا قال

  البكاء من أسودان خطان عمر وجه يف كان

]١/٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسن بن هشام قال

  .مريضاً  حيسبونه يعاد حىت بيته يلزم مث يسقط حىت فيبكي فتخنقه ورده يف باآلية مير عمر كان

]١/٥١[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال



 وتزينوا أنفسكم حتاسبوا أن غداً  احلساب يف عليكم أهون فإنه حتاسبوا أن قبل وحاسبوها توزنوا أن قبل أنفسكم زنوا
  خافية منكم ختفى ال تعرضون يومئذ األكرب للعرض

]١/٥٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال

   حيبون من بعض زارهم أكون ما أمسن كنت إذا حىت هلم بدا ما يسمنوين أهلي كبش كنت ليتين

  بشرا أك ومل عذرة فأخرجوين أكلوين مث قديدا وبعضي شواء بعضي فجعلوا

]١/٥٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عمر بن اهللا عبد قال

  األرض على رأسي ضع يل فقال فيه مات الذي مرضه يف فخذي على عمر رأس كان

 وويل ويلي فقال األرض على فوضعته قال األرض على ضعه قال األرض على أم فخذي على كان عليك وما فقلت قال
  ريب يرمحين مل إن أمي

]١/٥٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– خمرمة بن املسور قال

  .راهأ أن قبل من اهللا عذاب من به الفتديت ذهباً  األرض طالع يل أن لو واهللا قال عمر طعن ملا

]١/٥٢[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال



  .رقعة عشر ثنيت فيه إزار وعليه خليفة وهو اخلطاب بن عمر خطب

 ]١/٥٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال

  .القيامة يوم عنها سائلي تعاىل اهللا أن لظننت ضائعة الفرات شط على شاة ماتت لو

]١/٥٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال

   هو أكون أن خلفت واحداً  رجالً  إال أمجعون كلكم اجلنة داخلون إنكم الناس أيها السماء من منادٍ  نادى لو

  .هو أكون أن لرجوت واحداً  رجالً  إال النار داخلون إنكم الناس أيها منادٍ  نادى ولو

]١/٥٣[  

  

  : يقول - عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر كان

  .الغافلني من جتعلين أو غفلة يف تذرين أو غرة على ذينتأخ أن بك أعوذ إين اللهم

]١/٥٤[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال

 تصحب وال شيء يعادله ال القوم من األمني فإن األمني إال خليلك من واحتفظ عدوك واعتزل يعنيك ال فيما تعرتض ال
  .جل و عز اهللا خيشون ذينال أمرك يف واستشر سرك إليه تفش وال فجوره من فيعلمك الفاجر

]١/٥٥[  



  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  .املؤمنني أمري وهو أحد حوله ليس ملحفة يف املسجد يف نائماً  عثمان رأيت

]١/٦٠[  

  

  :- اهللا رمحه– الرومي بن عبداهللا قال

 أيتهما إىل أعلم أن قبل رماداً  كونأ أن الخرتت يب يؤمر أيتهما إىل أدري وال والنار اجلنة بني أين لو قال عثمان أن بلغين
  أصري

]١/٦٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عثمان موىل هانئ قال

  حليته يبل حىت بكى قرب على وقف إذا عثمان كان

]١/٦١[  

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

   اهللا إال إله ال أهل حلرمة وتعظيماً  حباً  الناس أشد ، باهللا وأعلمهم الناس أنصح

]١/٧٤[  

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي لقا



 أحسنت فإن ربك بعبادة الناس تباهى وأن حلمك ويعظم علمك يكثر أن اخلري ولكن وولدك مالك يكثر أن اخلري ليس
 رجل أو بتوبة ذلك تدارك فهو ذنباً  أذنب رجل رجلني ألحد إال الدنيا يف خري وال اهللا استغفرت أسأت وإن اهللا محدت
  اتاخلري  يف يسارع

]١/٧٥[  

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

 وال ذنبه إال خياف وال ربه إال عبد يرجو ال تدركوهن أن قبل* ألنضيتموهن طلبهن يف اإلبل ركبتم فلو مخساً  عين احفظوا
 مبنزلة اناإلمي من والصرب أعلم اهللا يقول أن يعلم ال عما سئل إذا عامل يستحي وال يعلم ال عما يسأل أن جاهل يستحي
   له صرب ال ملن إميان وال اجلسد من الرأس

]١/٧٦[  

   كالمه نفاسة عن كناية وهي ، إليهن وصلتم وما اإلبل أهلكتم أي* 

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

  اآلخرة فينسي األمل طول وأما احلق عن فيصد اهلوى اتباع فأما األمل وطول اهلوى اتباع أخاف ما أخوف إن

 وال اآلخرة أبناء من فكونوا بنون منهما واحد ولكل مقبلة ترحلت قد اآلخرة وإن أال مدبرة ترحلت قد الدنيا وإن أال
  عمل وال حساب وغداً  حساب وال عمل اليوم فإن الدنيا أبناء من تكونوا

]١/٧٦[  

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

 فتنة كل عنهم اهللا يكشف اهلدى مصابيح أولئك برضوان اهللا عرفه اسالن يعرفه ومل الناس عرف نؤمة عبد لكل طوىب
   مظلمة



  املرائني اجلفاة وال* البذر باملذاييع أولئك ليس منه رمحة يف اهللا سيدخلهم

]١/٧٦[  

  األسرار يفشي الذي وهو بذور مجع* 

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

 وال اهللا معاصي يف هلم يرخص وال اهللا عذاب من يؤمنهم وال اهللا رمحة من لناسا يقنط ال الذي الفقيه كل الفقيه إن أال
  غريه إىل عنه رغبة القرآن يدع

   فيها تدبر ال قراءة يف خري وال فيه فهم ال علم يف خري وال فيها علم ال عبادة يف خري وال

]١/٧٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

  األرض يف به وتذكروا السماء يف به تعرفوا القلوب جدد الثياب خلق الليل حمصابي العلم ينابيع كونوا

]١/٧٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

 من اهللا إىل خرجتم مث الرهبان متبتلي جؤار وجأرمت احلمام دعاء ودعومت العجال الوله حنني حننتم لو واهللا إنكم الناس أيها
 من لكم أرجو فيما قليال لكان كتبته أحصاها سيئة غفران أو عنده درجة ارتفاع يف إليه قربةال التماس واألوالد األموال
 ما الدنيا يف عمرمت مث إليه ورغبة منه رهبة عيونكم سالت لو باهللا باهللا فباهللا عقابه أليم من عليكم وأختوف ثوابه جزيل
 ما الدهر به تستحقون كنتم ما لالسالم إياكم {دايته كمعلي العظام ألنعمه جهدكم من شيئا تبقوا مل ولو باقية الدنيا
   العابدين التائبني من وإياكم اهللا جعلنا املقسطون منكم يصري جنته وإىل ترمحون برمحته ولكن جنته بأعمالكم قائم الدهر

]١/٧٧[  



  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

 ومل العلم بنور يستضيئوا مل ريح كل مع مييلون ناعق كل اتباع رعاع مهجو  جناة سبيل على ومتعلم رباين فعامل ثالثة الناس
 وحمبة النفقة تنقصه واملال العمل على يزكو العلم املال حترس وأنت حيرسك العلم املال من خري العلم وثيق ركن إىل يلجئوا
  تهمو  بعد األحدوثة ومجيل حياته يف الطاعة العامل يكسب العلم {ا يدان دين العامل

]١/٨٠[  

  

  : قال أبيه عن األرقم بن علي عن

 الكرب به كشفت لطاملا احلبة فلق فوالذي السيف هذا مين يشرتي من ويقول السوق يف له سيفا يبيع وهو عليا رأيت
  بعته ما إزار مثن عندي كان ولو سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول وجه عن

]١/٨٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

  املال يف األخ ومواساة حال كل على اهللا وذكر نفسك من احلق إعطاء ثالثة األعمال أشد

]١/٨٥[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسن بن عوف قال

  ففرقه أصبح حىت املال خمافة من أرقاً  فبات ليلة عنده املال ذلك فبات ألف بسبعمائة له أرضا طلحة باع

]١/٨٩[  

  



  :- عنه اهللا رضي– وقاص أيب بن سعد قال

   اإلسالم لثلث وإين أيام سبعة مكثت ولقد فيه أسلمت الذي اليوم يف أحد أسلم ما

]١/٩٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– وقاص أيب بن سعد قال

  الشاة تضع كما أحدنا يضع حىت الشجر ورق إال طعام لنا وما سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع رأيتنا لقد

]١/٩٢[  

  

  :- هعن اهللا رضي– زيد بن سعيد قال

 عمل من أفضل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع وجهه يغرب سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مع رجل شهده ملشهد
  نوح عمر عمر ولو أحدكم

]١/٩٦[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اجلراح بن عبيدة أبو قال

 يف أكون أن أحببت إال بتقوى مين أفضل أنه أعلم فصيح وال عجمي عبد وال حر أسود وال أمحر من الناس من ما
   مسالخه

]١/١٠١[  

  

  : - عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال



 لو أمتىن رجل فقال متنوا قال مث اهللا سبيل يف أنفقه ذهبا مملوءة الدار هذه يل أن لو أمتىن رجل فقال متنوا ألصحابه قال أنه
 لو أمتىن عمر فقال املؤمنني أمري يا ندري ما فقالوا نوامت قال مث وأتصدق اهللا سبيل يف أنفقه وجوهرا وزبرجدا لؤلؤا مملوءة أiا
   اجلراح بن عبيدة أيب مثل رجاال مملوءة الدار هذه أن

]١/١٠٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– مسعود بن عبداهللا قال

 الناس إذا هوببكائ يفرحون الناس إذا وحبزنه يفطرون الناس إذا وبنهاره نائمون الناس إذا ليله يعرف أن القرآن حلامل ينبغي
 حكيما حمزونا باكيا يكون أن القرآن حلامل وينبغي خيتالون الناس إذا وخبشوعه خيلطون الناس إذا وبصمته يضحكون

   حديدا وال صياحا وال صخابا وال غافال وال جافيا يكون ال أن القرآن حلامل وينبغي سكيتا عليما حليما

]١/١٣٠[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

   اآلخرة عمل يف وال الدنيا عمل يف ال فارغا الرجل أرى أن ألكره إين

]١/١٣٠[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  بغريه تشغلوها وال بالقرآن فاشغلوها أوعية القلوب هذه إمنا

]١/١٣١[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن عون قال



   اخلشية العلم ولكن لروايةا بكثرة العلم ليس مسعود بن عبداهللا يل قال

]١/١٣١[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  فاعملوا علمتم فإذا العلم تعلموا

]١/١٣١[  

  

  : -عنه اهللا رضي– عكيم بن عبداهللا قال

 لوخي كما به سيخلو تعاىل ربه أن إال أحد من منكم ما فقال الكالم قبل باليمني يبدأ املسجد هذا يف مسعود ابن مسعت
  علمت فيما عملت ماذا آدم ابن املرسلني أجبت ماذا آدم ابن يب غرك ما آدم ابن يا فيقول البدر ليلة بالقمر أحدكم

]١/١٣١[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  يعملها للخطيئة تعلمه كان العلم ينسى الرجل ألحسب إين

]١/١٣١[  

  

   :- عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  مسلم كل حتفة اليوم فاملوت كدرها وبقي الدنيا صفو ذهب

]١/١٣١[  

  



  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

 من إليه أحب والتواضع الغىن من إليه أحب الفقر يكون حىت بذروته حيل وال بذروته حيل حىت اإلميان حقيقة عبد يبلغ ال
 إليه أحب احلالل يف الفقر يكون حىت قالوا عبداهللا أصحاب سرهافف قال سواء عنده وذامه حامده يكون وحىت الشرف

 احلق يف عنده وذامه حامده يكون وحىت اهللا معصية يف الشرف من إليه أحب اهللا طاعة يف والتواضع احلرام يف الغىن من
  سواء

]١/١٣٢[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  الدنيا يف أصابه ما عليه وميسي اإلسالم على صبحي عبدا يضر ما غريه إله ال الذي واهللا

]١/١٣٢[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد كان

 أن يوشك خريا يزرع فمن بغتة يأيت واملوت حمفوظة وأعمال منقوصة آجال يف والنهار الليل ممر يف إنكم يقول قعد إذا
 مل ما حريص يدرك وال حبظه بطيء يسبق ال زرع ما مثل زارع ولكل ندامة حيصد أن يوشك شرا يزرع ومن رغبة حيصد
   زيادة وجمالستهم قادة والفقهاء سادة املتقون وقاه تعاىل فاهللا شرا وقي ومن أعطاه تعاىل فاهللا خريا أعطى فمن له يقدر

]١/١٣٣[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

   أهلها إىل مؤداة والعارية مرحتل والضيف عارية وماله ضيف إال منكم ما

]١/١٣٤[  

  



  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  لسان من سجن طول إىل أحوج شيء األرض ظهر على ما هو إال إله ال الذي واهللا

]١/١٣٤[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  وإدبارها فرتoا عند ودعوها باهلاوإق شهوoا عند فاغتنموها وادبارا فرتة للقلوب وإن وإقباال شهوة للقلوب إن

]١/١٣٤[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  جسما وأمرضهم قلبا الناس أصح من املؤمن وتلقون قلبا وأمرضهم جسما الناس أصح من الكافر ترون إنكم

  اجلعالن من اهللا على أهون لكنتم أجسامكم وصحت قلوبكم مرضت لو اهللا وأمي

]١/١٣٥[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  كنزه مع الرجل قلب فإن فليفعل السراق تناله وال السوس يأكله ال حيث كنزه جيعل أن منكم استطاع من

]١/١٣٥[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا لعبد رجل قال

  خطيئتك ذكر على وابك لسانك واكفف بيتك ليسعك قال عبدالرمحن أبا يا أوصين



]١/١٣٥[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

 مل قالوا منكم خريا كانوا وهم سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من اجتهادا وأكثر صالة وأكثر صياما أكثر أنتم
   اآلخرة يف وأرغب الدنيا يف أزهد كانوا هم قال عبدالرمحن أبا يا

]١/١٣٦[  

  

  : - نهع اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

 عليه يؤمن ال احلي فإن بامليت فاقتدوا مقتدين بد ال كنتم فإن كفر كفر وإن آمن آمن فإن رجال دينه أحدكم يقلدن ال
   الفتنة

]١/١٣٦[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

   يكن مل هذا ليت اهللا قضاه ألمر يقول أن من خري تطفأ حىت مجرة على أحدكم يعض ألن

]١/١٣٧[  

  

  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  للباقي بالفاين فأضروا قوم يا بالدنيا أضر اآلخرة أراد ومن باآلخرة أضر الدنيا أراد من

]١/١٣٨[  

  



  : - عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  حتصيها ال أمارة من خري تنجيها ونفس

]١/١٣٨[  

  

  :-عنه اهللا رضي– ياسر بن عمار قال

 أن عين لك أرضى أن علمت ولو فعلت فأسقط أتردى أن عين لك أرضى أن أعلم لو اللهم الفرات شط على يسري وهو
   فعلت فيه فأغرق املاء هذا يف نفسي ألقى

]١/١٤٣[  

  

  : يقول - عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر كان

  .عنه اهللا رضي بالال يعين سيدنا وأعتق سيدنا بكر أبو

]١/١٤٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اريالغف ذر أبو قال

  والفقر املوت املكروهان حبذا أال يبقى ما ويرتكون يفىن ما على وحيرصون للخراب ويعمرون للموت يولدون

]١/١٦٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– الغفاري ذر أبو قال

  الدرهم ذي من حسابا أشد الدرمهني ذو

]١/١٦٤[  



  

  :- عنه اهللا رضي– الغفاري ذر أبو قال

 خلقين يوم خلقين جل و عز اهللا أن لوددت واهللا فرشكم على تقاررمت وال نسائكم إىل انبسطتم ما علمأ ما تعلمون واهللا
   مثرها ويوكل تعضد شجرة

١/١٦٤  

  

  :- عنه اهللا رضي– الغفاري ذر أبو قال

  صمدها فليصمد اجلنة أراد من

]١/١٦٤[  

  

  :- عنه اهللا رضي– الغفاري ذر أبو قال

  تائب أو تقي إال خري همفي ما أكثرهم ما الناس ترى هل

]١/١٦٤[  

  

  :- عنه اهللا رضي– الغفاري ذر أبو قام ؛ قال الثوري سفيان عن

 أن لو أرأيتم فقال الناس فاكتنفه الشفيق الناصح األخ إىل هلموا الغفاري جندب أنا الناس أيها يا فقال الكعبة عند
 ما منه فخذوا تريدون ما أبعد القيامة طريق فسفر قال ىبل قالوا ويبلغه يصلحه ما الزاد من يتخذ أليس سفرا أراد أحدكم

 سواد يف ركعتني صلوا النشور لطول حره شديدا يوما صوموا األمور لعظام حجة حجوا قال يصلحنا ما قالوا يصلحكم
 من تنجو لعلك مبالك تصدق عظيم يوم لوقوف عنها تسكت سوء كلمة أو تقوهلا خري كلمة القبور لوحشة الليل

 اجعل تريده ال ينفعك وال يضرك والثالث احلالل طلب يف وجملسا اآلخرة طلب يف جملسا جملسني الدنيا اجعل عسريها



 بأعلى نادى مث تريده ال ينفعك وال يضرك والثالث آلخرتك تقدمه ودرمها حله من عيالك على تنفقه درمها درمهني املال
  أبدا تدركونه ال حرص قتلكم قد الناس أيها يا صوته

]١/١٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– عمري بن خالد قال

 أال اإلناء كصبابة صبابة إال منها يبق ومل حذاء وولت بصرم آذنت قد الدنيا إن الناس أيها فقال غزوان بن عتبة خطبنا
  حبضرتكم ما بصاحل فانتقلوا منها متحولون أنتم دار يف وإنكم

]١/١٧١[  

  

  :- عنهما اهللا رضي– حلذيفة الفارسي سلمان قال

   تعانه فال سواه ما ودع دينك أمر يف إليه حتتاج ما العلم من فخذ قصري والعمر كثري العلم إن عبس بين أخا يا

]١/١٨٩[  

  

  : يعوده -عنهما اهللا رضي– سلمان على وقاص أيب بن سعد دخل

 رسول وتويف احلوض سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول على وترد أصحابك تلقى يبكيك ما سعد له فقال سلمان فبكى
   راض عنك وهو سلم و عليه اهللا صلى اهللا

 بلغة ليكن فقال إلينا عهد سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول ولكن الدنيا على حرصا وال املوت من جزعا أبكي ما فقال
 عهدا ناإلي أعهد سعد له فقال وحنوها اجنانة أو مطهرة حوله وإمنا حويل األساود وهذه الراكب كزاد الدنيا من أحدكم
  قسمت إذا يدك وعند حكمت إذا حكمك وعند مهمت إذا مهك عند ربك أذكر له فقال بعدك به نأخذ

]١/١٩٥[  

  



  :- اهللا رمحه– قالبة أيب عن

 عليه جنمع أن فكرهنا صنعة يف قال أو عمل يف اخلادم بعثنا فقال هذا ما فقال يعجن وهو سلمان على دخل رجال أن
 تؤدها مل لو إنك أما فقال قال وكذا كذا منذ قال قدمت مىت قال السالم يقرئك فالن قال مث صنعتني قال أو عملني
  تؤدها مل أمانة كانت

]١/٢٠١[  

  

  :- عنه اهللا رضي– الفارسي سلمان قال

  برانيه اهللا يفسد جوانيه يفسد ومن برانيه اهللا يصلح جوانيه يصلح فمن وبراين جواين امرئ لكل

]١/٢٠٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– الفارسي سلمان قال

 فلم الرمحة منه نزعت ممقتا مقيتا كان فاذا ممقتا مقيتا إال تلقه فلم احلياء منه نزع هلكة أو شراً  بعبد أراد إذا تعاىل اهللا إن
 من اإلسالم ربقة نزعت كذلك كان فإذا خموناً  خائناً  إال تلقه فلم األمانة منه نزعت كذلك كان فإذا غليظاً  فظاً  إال تلقه
   ملعناً  لعيناً  فكان عنقه

]١/٢٠٤[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

   النار لك فتجب مسلماً  تقتل أن فانظر الناس تداوي طبيباً  جلست أنك بلغين إنه الدرداء أيب إىل سلمان كتب

]١/٢٠٥[  

  



  :- عنه اهللا رضي– الفارسي سلمان قال

 فانك تقربه ال وقال منعه يضره ما اشتهى فاذا ودواءه داءه علمي الذي طبيبه معه مريض كمثل الدنيا يف املؤمن مثل إمنا
 العيش من غريه به فضل مما كثرية أشياء يشتهي املؤمن وكذلك وجعه من يربأ حىت مينعه يزال وال أهلكك أصبته إن

  اجلنة فيدخله يتوفاه حىت عنه وحيجزه إياه اهللا فيمنعه

]١/٢٠٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي– الفارسي سلمان قال

 يدري ال فيه ملء وضاحك عنه يغفل ال وغافل يطلبه واملوت الدنيا مؤمل من ضحكت ثالث وأبكاين ثالث أضحكين
 رب يدي بني والوقوف املوت غمرات عند املطلع وهول وحزبه حممد األحبة فراق ثالث وأبكاين مرضيه أم ربه أمسخط
   اجلنة إىل إم انصرايف النار إىل أدري ال حني العاملني

]١/٢٠٧[  

  

  :- عنها اهللا رضي– الدرداء ألم قيل

   التفكر فقالت الدرداء أيب عمل أفضل كان ما

]١/٢٠٨[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

   ليلة قيام من خري ساعة تفكر

]١/٢٠٩[  

  



  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 يف كلها الصالة أشهد دينار ثالمثائة يوم لك فأصيب وأشرتي فأبيع املسجد باب من الدرج على أقوم أن يسرين ما
 عن بيع وال جتارة تلهيهم ال الذين من أكون أن أحب ولكن الربا وحيرم البيع حيل مل جل و عز اهللا إن أقول ما املسجد

   اهللا ذكر

]١/٢٠٩[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

   له دنيا فال الدنيا عن غنياً  يكن مل ومن عذابه وحضر ملهع قل فقد ومشربه مطعمه يف إال عليه اهللا نعمة يعرف مل من

]١/٢١٠[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  مرات سبع يعمل وال يعلم ملن وويل لعلمه اهللا شاء ولو يعلم ال ملن ويل

]١/٢١١[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

   اهللا جنب يف الناس متقت حىت الفقه كل تفقه ال وإنك وجوها للقرآن ترى حىت الفقه كل تفقه ال إنك

   للناس منك مقتا أشد هلا فتكون نفسك إىل ترجع مث

]١/٢١١[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال



  معيشته يف رفقه الرجل فقه من

]١/٢١١[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  العلم أهل مع وجملسه وخمرجه ومدخله ممشاه الرجل فقه من

]١/٢١١[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 أعظم ويقني تقوى صاحب بر من ذرة ومثقال وصيامهم احلمقى سهر يعيبون كيف وإفطارهم األكياس نوم حبذا يا
   املغرتين عبادة من اجلبال أمثال من وأرجح وأفضل

]١/٢١١[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 يطل الناس يف يرى ما تتبع من فإنه نفسك عليك آدم ابن ر{م دون الناس حتاسبوا الو  يكلفوا مل ما الناس تكلفوا ال
   غيظه يشف وال حزنه

]١/٢١١[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 يبلى ال الرب أن واعلموا يلهيكم كثري من خري يغنيكم قليال أن واعلموا املوتى من أنفسكم وعدوا ترونه كأنكم اهللا اعبدوا
   ينسى ال اإلمث وأن



]١/٢١٢[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 جل و عز اهللا عبادة يف الناس تباري وأن علمك ويكثر حلمك يعظم أن اخلري ولكن وولدك مالك يكثر أن اخلري ليس
   جل و عز اهللا استغفرت أسأت وإن تعاىل اهللا محدت أحسنت فإن

]١/٢١٢[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 الليل اختالف يف خلالقي للسجود وجهي وضوع لوال فقال هن وما فقيل الدنيا يف أبقى ال أن ألحببت خالل ثالث لوال
  الفاكهة تنتقى كما الكالم ينتقون أقوام ومقاعدة اهلواجر وظمأ حليايت تقدمه يكون والنهار

]١/٢١٢[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 أن خشية حالل أنه يرى ما بعض يرتك حىت ذرة مثقال مثل يف يتقيه حىت العبدُ  جل و عز هللاً ا يتقى أن التقوى ومتام
 مثقال يعمل من تعاىل قال إليه يصريهم هو الذي لعباده بني قد تعاىل اهللا إن احلرام وبني بينه حاجزا يكون حراما يكون
   تفعله أن اخلري من شيئا وال تتقيه أن رالش من شيئا حتقرن فال يره شرا ذرة مثقال يعمل ومن يره خريا ذرة

]١/٢١٢[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  بعدمها الناس سائر يف خري وال سواء األجر يف واملتعلم اخلري معلم فإن يتعلمون ال وجهالكم يذهبون علماءكم أرى مايل



]١/٢١٢[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

   فيه خري ال مهج والثالث ومتعلم عامل ثالثة الناس

]١/٢١٢[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 على مؤنيت وإمنا موديت من مينعكم ما األعداء على واألنصار الدار يف واجلريان الدين يف اإلخوان أنتم دمشق أهل يا
 إن أال به أمرمت ما وتركتم به لكم تكفل ما على أقبلتم قد وأراكم يتعلمون ال وجهالكم يذهبون علماءكم أرى مايل غريكم
 العامل فان وعلموا فتعلموا أال بورا ومجعهم غرورا وأملهم قبورا بنياiم فأصبح بعيدا وأملوا كثريا ومجعوا شديدا بنوا قوما

   بعدمها الناس يف خري وال سواء األجر يف واملتعلم

]١/٢١٣[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  العلماء ذهاب العلم رفع إن العلم يرفع أن قبل تعلموا

]١/٢١٣[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

   عليه أوجر أن أرجو ولكين أفعله وما باألمر آلمركم إين

]١/٢١٣[  



  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

   عامالً  به يكون حىت مجيالً  بالعلم يكون ولن عاملاً  يكون حىت تقياً  يكون ال

]١/٢١٣[  

  

  :يقول - عنه اهللا رضي – الدرداء بوأ كان

  علمت فيما عملت فما علمت قد يل يقال أن احلساب على وقفت إذا أخاف ما أخوف إن

]١/٢١٣[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 إال زاجرة أو آمرة آية تبقى ال علمت قلت فإن جهلت أم أعلمت عومير يا القيامة يوم يل يقال أن أخاف ما أخوف
   يسمع ال ودعاء تشبع ال ونفس ينفع ال علم من باهللا وأعوذ ازدجرت هل والزاجرة ائتمرت هل اآلمرة بفريضتها أخذت

]١/٢١٤[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  علمت فيما عملت ماذا فيقال نعم فأقول علمت هل عومير يا اخلالئق رؤوس على يل يقال أن نفسي على أخشى إمنا

]١/٢١٤[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال



 يأتيك غداً  مثله فتكون حاسداً  فيه تطع وال له وِلنْ  أخاك أعط كله بأخيك لك ومن فقده من لك خري األخ معاتبة
  وصله تركت كنت قد ما حياته ويف املوت بعد تبكيه وكيف فقده فيكفيك املوت

]١/٢١٥[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 فيه تستظلون بيتاً  دخلتم وال شهوة على شراباً  شربتم وال شهوة على طعاماً  أكلتم ملا املوت بعد راءون أنتم ما تعلمون لو
   تؤكل مث تعضد شجرة أنكم ولوددت أنفسكم على وتبكون صدوركم تضربون الصعدات إىل وخلرجتم

]١/٢١٦[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  جل و عز للرب واالستسالم التوكل يف واإلخالص بالقدر ىوالرض للحكم الصرب اإلميان ذروة

]١/٢١٦[  

  

  :- عنه اهللا رضي – الدرداء أبو احتضر ملا

 أفئدoم ونقلب يقول مث هذا مضجعي ملثل يعمل من هذه ساعيت ملثل يعمل من هذا يومي ملثل يعمل من يقول جعل
   مرة أول به يؤمنوا مل كما وأبصارهم

]١/٢١٧[  

  

  :-عنه اهللا رضي – اءالدرد أبو قال



 من ويله بالنهار الليل لوصل يستطيع ولو عنده ما يرى وال الناس عند ما يرى جمنون كأنه فاه فاغر مجاع لكل ويل
   شديد وعذاب غليظ حساب

]١/٢١٧[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء الدرداء أبا أن شرحبيل عن

 يذهب واعظا باملوت كفى سريعة وغفلة بليغة موعظة غادون نافإ روحوا أو رائحون فإنا اغدوا قال جنازة رأى إذا كان
  له حلم ال اآلخر ويبقى فاألول األول

]١/٢١٧[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 وأحب لريب تواضعا الفقر وأحب ريب إىل اشتياقا املوت أحب قال واملوت واملرض الفقر الناس ويكرههن أحبهن ثالث
  خلطيئيت تكفريا املرض

]١/٢١٧[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 فيها وننظر فيها تنظروا أن إال ليس سواء فيها وإياكم نكون أن قبل أموالكم من جلودكم على بردوا األموال أهل معشر يا
  معكم

]١/٢١٨[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال



  العلم من وجتوعون الطعام من تشبعون حني وذلك ملهية نعمة يف خفية شهوة عليكم أخاف وإين

]١/٢١٨[  

  

  :- عنه اهللا رضي – الدرداء أبو مر

   أراد ما على غالب واهللا خرا{ا يريد واهللا الدنيا جتددون الدرداء أبو فقال يبنون وهم قوم على

]١/٢١٨[  

  

  :- عنه اهللا رضي – الدرداء أبو اشتكى

   اجلنة أشتهي قال تشتهي فما قالوا ذنويب شتكيأ قال الدرداء أبا يا تشتكي ما فقالوا أصحابه عليه فدخل

  أضجعين الذي هو قال طبيبا لك ندعو أفال قالوا

]١/٢١٨[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 تأمرين فما قال يرتكوك مل تركتهم وإن قارضوك الناس قارضت إن يعجز األمور لفواجع الصرب يعد ال ومن يفقد يتفقد من
   فقرك يومل عرضك من اقرض قال

]١/٢١٨[  

  

  : - عنه اهللا رضي – الدرداء أليب قيل

   الغرق وأخاف السباحة أحسن ال قال ، لنا اهللا ادع

]١/٢١٨[  



  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 من غنيا يكن مل ومن الطريق كمنار منار القرآن وعلى حق والقرآن بالقرآن منافق وجدال العامل زلة عليكم أخشى مما إن
  له دنيا فال نياالد

]١/٢١٩[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  يضحك وهو اجلنة أحدهم يدخل جل و عز اهللا بذكر رطبة ألسنتهم الذين إن

]١/٢١٩[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  دينار مبائة أتصدق أن من إيل أحب مرة مائة اهللا أكرب ألن

]١/٢١٩[  

  

  :-عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 وتضربوا رقابكم فيضربوا عدوكم تغزوا أن من خري درجاتكم يف وأمناها مليككم إىل وأحبها أعمالكم خبري أخربكم أال
   أكرب اهللا وذكر اهللا ذكر قال الدرداء أبا يا هو وما قالوا والدنانري الدراهم إعطاء من خري رقا{م

]١/٢١٩[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال



 من جل و عز اهللا إىل أبغض بضعة الكافر يف وما اجلنة يدخله به لسانه من جل و عز اهللا إىل أحب بضعة املؤمن يف ما
  النار يدخله به لسانه

]١/٢٢٠[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

   حسده وقل فرحه قل املوت ذكر أكثر من

]١/٢٢٠[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  نعمة فيه تعاىل اهللا من علي أن رأيت إال بداهية فيها الناس يرمين مل فأصبحت ليلة بت ما

]١/٢٢٠[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 يأتون ال الذين هم باخليل البيطار من بشراركم أعلم ألنا به وكلتم ما وتضيعون به لكم تكفل ما على حترصون أراكم مايل
   حمرروهم يعتق وال هجرا إال قرآنال يسمعون وال دبرا إال الصالة

]١/٢٢١[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  لتلعنهم قلوبنا وإن أقوام وجوه يف* لنكشر إنا

]١/٢٢٢[  



، واْنَكلَّ، الرجُل، َكَشرَ : يقال. التبسُّم: الَكْشرُ : السكيت ابن قال*    .األسنان منه تبدو ذلك كل وابتسم، وافْـتَـرَّ

  

  : -عنه اهللا رضي – ءالدردا أبو قال

  بعلمه ينتفع ال عاملا القيامة يوم منزلة جل و عز اهللا عند الناس شر من إن

]١/٢٢٢[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  بلسانك نفسك تزك وال بوجعك حتدث وال مصيبتك تشك ال آدم ابن أمر مالك من ثالث

]١/٢٢٤[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

 من فأجرين مستجري خائف إين اللهم يقول وهو ساجد رجل على مررت دخلت فلما املسجد إىل ليلة ذات أدجلت
 أبو فأصبح قال مستغفر مذنب ولكن فانتصر قوة ذو وال فاعتذر مذنب ال فضلك من فارزقين فقري وسائل عذابك
   {ن إعجابا أصحابه يعلمهن الدرداء

]١/٢٢٤[  

  

  : -عنه اهللا رضي – الدرداء أبو قال

  ضرائك يوم يف لك يستجيب أن لعله سرائك يوم يف تعاىل اهللا ادع

]١/٢٢٥[  

  



  : - عنه اهللا رضي – الدرداء أليب قيل

 يعطى أن املرء يريد...  فامسعوا قلت قد وأنا قال شعرا قال وقد إال األنصار من بيت له رجل ليس فانه تشعر ال مالك
  استفادا ما أفضل اهللا وتقوى...  ومايل فائديت املرء يقول...  أرادا ما إال اهللا ويأىب...  مناه

]١/٢٢٥[  

  

  :-  عنه اهللا رضي- جبل بن معاذ كان

 النار من وهريب بطئ للجنة طليب اللهم قيوم حي وأنت النجوم وغارت العيون نامت قد اللهم قال الليل من oجد إذا
   امليعاد ختلف ال إنك القيامة يوم إىل ترده هدى عندك يل اجعل اللهم ضعفيف

]١/٢٣٣[  

  

  :البنه- عنه اهللا رضي– جبل بن معاذ قال

 حسنة حسنتني بني ميوت املؤمن أن بين يا واعلم أبدا إليها تعود أنك تظن ال مودع صالة فصل صالة صليت إذا بين يا
  أخرها وحسنة قدمها

]١/٢٣٤[  

  

  : - عنه اهللا رضي– جبل بن معاذ حتت كانت

   املاء األخرى بيت من يشرب مل حدامهاإ عند كان فإذا امرأتان

]١/٢٣٤[  

  

  :- عنه اهللا رضي– جبل بن معاذ قال



 أن إال وال قال اهللا سبيل يف اجلهاد وال عبدالرمحن أبا يا قالوا اهللا ذكر من اهللا عذاب من له أجنى عمال آدمي عمل ما
  أكرب اهللا ولذكر كتابه يف يقول تعاىل اهللا ألن ينقطع حىت بسيفه يضرب

]١/٢٣٥[  

  

  :- عنه اهللا رضي– جبل بن معاذ قال

  الليل حىت بكرة من اهللا سبيل يف اخليل جياد على أمحل أن من إيل أحب الليل حىت بكرة من تعاىل اهللا أذكر ألن

]١/٢٣٥[  

  

  :- عنه اهللا رضي– جبل بن معاذ قال

  تعملوا حىت بعلم اهللا يؤجركم فلن تعلموا أن شئتم ما اعلموا

]١/٢٣٦[  

  

  :- عنه اهللا رضي– جبل بن اذمع قال

  جوع غري من واألكل سهر غري من والنوم عجب غري من الضحك للمقت تعرض فقد فعلهن من ثالث

]١/٢٣٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي– جبل بن معاذ عن

 ضبع يف أيت حىت تصبح مل له فقيل فأيت أصبحنا انظروا فقال تصبح مل فقيل فأيت أصبحنا انظروا قال املوت حضره ملا أنه
 فاقة على جاء حبيب مغب زائر مرحبا باملوت مرحبا إلىالنار صباحها ليلة من باهللا أعوذ قال أصبحت قد فقيل ذلك



 وال األiار جلري فيها البقاء وطول الدنيا أحب أكن مل أين تعلم إنك اللهم أرجوك اليوم فأنا أخافك كنت قد إين اللهم
   الذكر حلق عند بالركب العلماء ومزامحة لساعاتا ومكابدة اهلواجر لظمأ ولكن األشجار لغرس

]١/٢٣٩[  

  

  :-عنه اهللا رضي– كعب ابن أيب قال

 و عز اهللا خشية من عيناه ففاضت جل و عز الرمحن ذكر وسنة سبيل على عبد من ليس فانه والسنة بالسبيل عليكم
 كمثل مثله كان إال جل و عز اهللا فةخما من جلده فاقشعر الرمحن ذكر وسنة سبيل على عبد من وليس النار فتمسه جل

 هذه عن حتات كما ذنوبه عنه حتاتت إال ورقها عنها فتحاتت الريح أصابتها إذ كذلك هي فبينا ورقها يبس شجرة
 كانت فان أعمالكم فانظروا وسنته اهللا سبيل خالف يف اجتهاد من خري وسنة سبيل يف اقتصادا وإن ورقها الشجرة
   وسنتهم األنبياء منهاج على تكون أن اقتصادا أو اجتهادا

]١/٢٥٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– كعب بن أليب رجل قال

 ال وشاهد مطاع شفيع رسولكم فيكم استخلف الذي فانه وحكما قاضيا به وارض إماما اهللا كتاب اختذ قال أوصين
   بعدكم ما وخرب وخربكم بينكم ما وحكم قبلكم من وذكر ذكركم فيه يتهم

]١/٢٥٣[  

  

  :-عنه اهللا رضي– كعب ابن يبأ قال

 ال واقع وكلهن عذاب وكلهن أربع هن قال اآلية فوقكم من عذابا عليكم يبعث أن على القادر هو قل جل و عز قوله يف
 بأس بعضهم وذاق شيعا فألبسوا سنة وعشرين خبمس سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول وفاة بعد اثنتان فمضت حمالة
  والرجم اخلسف حمالة ال واقعتان ثنتان وبقي بعض



]١/٢٥٣[  

  

  :-عنه اهللا رضي– كعب ابن أيب قال

 وهو النور من مخسة يف يتقلب فهو عدل حكم وإن صدق قال وإن شكر أعطى وإن صرب ابتلي إن أربع بني املؤمن
 والكافر القيامة يوم النور إىل ومصريه نور من وخمرجه نور يف ومدخله نور وعلمه نور كالمه نور على نور اهللا يقول الذي
  القيامة يوم الظلمات إىل ومصريه ظلمة يف وخمرجه ظلمة ومدخله ظلمة وعمله ظلمة فكالمه الظلم من مخسة يف يتقلب

١/٢٥٥  

  

  :- عنه اهللا رضي -  مالك بن أنس قال

 يكاد ؤالءه فإن ربنا فلنذكر هلم أنس يا مايل فقال فصاحة فسمع يتحدثون الناس فسمع له مسري يف موسى أيب مع كنا
 الذي ما أي الناس ثرب ما أتدري ثربهم وما اآلخرة عن بالناس أبطأ ما أنس يا قال مث بلسانه األدمي يفرى أن أحدهم
 هلم عجلت ولكن واهللا ال قال والشيطان الشهوات قلت قال عنها احلبس والثرب قال مث اهللا طاعة من ومنعهم صدهم
   ميلوا وما واعدل ما عاينوا ولو اآلخرة وأخرت الدنيا

١/٢٥٩  

  

  :- عنه اهللا رضي - األشعري موسى أبو قال

  جل و عز ريب من حياء ثويب آخذ حىت صليب أقيم فما املظلم البيت يف ألغتسل إين

١/٢٦٠  

  

  :- عنه اهللا رضي - األشعري موسى أبو قال

   تنتظره فتنة أو حمزنا كال إال الدنيا من ينتظر ما



١/٢٦٠  

  

  :- عنه اهللا رضي - األشعري موسى أبو قال

   لبطن ظهرا الريح تفيؤها األرض من فضاء يف بشجرة معلقة ريشة مثل القلب وإن أال تقلبه من القلب مسي إمنا

١/٢٦٣  

  

  :-  عنه اهللا رضي -  األنصاري أوس بن شداد عن

 حىت فيصلي فيقوم ومالن مين أذهبت النار إن اللهم فيقول النوم يأتيه ال فراشه على يتقلب الفراش دخل إذا كان أنه
  يصبح

١/٢٦٤  

  

  : يقول– عنه اهللا رضي - أوس بن شداد كان

 وإن النار يف حبذافريه كله والشر اجلنة يف حبذافريه كله اخلري أسبابه إال الشر من تروا ومل أسبابه إال اخلري من تروا مل إنكم
 أبناء من فكونوا بنون ولكل قاهر ملك فيها حيكم صادق وعد واآلخرة والفاجر الرب منها يأكل حاضر عرض الدنيا
  الدنيا أبناء من تكونوا وال اآلخرة

  

١/٢٦٤  

  

  :أصحابه من لرجل يوما-عنه اهللا رضي– أوس بن شداد قال

 مين أفلتت ما فقال صحبتك منذ الكلمة هذه مثل منك مسعت ما أصحابه من رجل فقال قال {ا نتعلل السفرة هات
  .هذه غري تنفلت ال اهللا وأمي خمطومة مزمومة إال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فارقت منذ كلمة



]١/٢٦٥[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

 أحب فمن بيضاء نكتة فيه نكتت أنكرها فإن سوداء نكتة فيه نكتت أشر{ا قلب فأي القلوب على تعرض الفتنة إن
 فقد حراما يراه كان ما حالال يرى أو حالال يراه كان ام حراما يرى كان فإن فلينظر ال أم الفتنة أصابته يعلم أن منكم
   الفتنة أصابته

]١/٢٧٢[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

 مقبلة مشبهة إiا الدمن السيل ينسف كما نسفته إال أحد فيها شخص ما فواهللا أحد إليها يشخص ال والفنت إياكم
   أوتاركم وقطعوا سيوفكم وكسروا بيوتكم يف اجثمواف رأيتموها فإذا مدبرة وتبني تشبه هذه اجلاهل يقول حىت

]١/٢٧٣[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

  السيف غمد بالوقفات يعين فليفعل وقفاoا يف ميوت أن استطاع فمن وبغتات وقفات للفتنة إن

]١/٢٧٤[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

   الفتنة من الرجال بعقول بأذهب صرفا اخلمر ما

]١/٢٧٤[  



  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة لقا

 قلب فذاك يزهر سراج فيه أجرد وقلب املنافق قلب فذلك مصفح وقلب الكافر قلب فذلك أغلف قلب أربعة القلوب
 فأيهما ودم قيح ميدها القرحة مثل النفاق ومثل طيب ماء ميدها شجرة كمثل اإلميان فمثل وإميان نفاق فيه وقلب املؤمن

   غلب عليه غلب ما

]١/٢٧٦[  

  

  : املوت عند-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

  فيها أنا ما على أدري ال أشياء خالطت فقد اليوم فأما أشك مل املوت أتاين لو يوم رب

]١/٢٧٨[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

  .جل و عز اهللا ألقى حىت أحدا علي أدخل فلم الباب عليَّ  أُغلق مث ، مايل يف يكون إنساناً  يل أن لوددت

]١/٢٧٨[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

   يظهرونه اليوم وهم يكتمونه يومئذ كانوا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول عهد على منهم شر اليوم املنافقون

]١/٢٨٠[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال



  اإلسالم فارق إال شربا اجلماعة رجل فارق ما واهللا

]١/٢٨٠[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

  بعيدا ضالال ضللتم لقد ومشاال ميينا أخذمت ولئن بعيدا سبقا سبقتم لقد سلكتموه فلئن الطريق أسلكوا لقراءا معشر يا

]١/٢٨٠[  

  

  :-عنه اهللا رضي– حذيفة قال

   يعود مث اهللا استغفر يقول أن الكذب من وحبسبه جل و عز اهللا خيشى أن العلم من املرء حبسب

]١/٢٨١[  

  

  :- عنه اهللا رضي – اصالع بن عمرو بن عبداهللا قال

  ورقك ختزن كما لسانك واخزن يعنيك ال فيما تنطق وال شيء يف منه لست ما دع يقال كان

]١/٢٨٨[  

  

  :- عنه اهللا رضي– العاص بن عمرو بن اهللا عبد مسع

 عادت أن من الكربى النار من لتستجري إiا بيده نفسي والذي قال هذا ما عمرو ابن يا فقيل ، وأنا فقال النار صوت
  .فيها

]١/٢٨٩[  

  



  :-اهللا رمحه– نافع قال

 كما {ا فأمر يسأل سائل فجاء يديه بني فوضعت فشويت مسكة له فاشرتيت حوتا عنه تعاىل اهللا رضي عمر ابن اشتهى
  فأىب مثنها من خريا نعطه فقالوا ، شيئا منها ذاق ما هي

]١/٢٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه– عمر بن عبداهللا بن محزة قال

 حنل قد فرآه يعوده مطيع ابن عليه فدخل آكال له جيد أن بعد منه شبع ما عمر بن عبداهللا عند كان كثريا اطعام أن لو
 من أحدا يدع ال ولكنه ذلك لنفعل إنا قالت طعاما له فتصنعي جسمه إليه يرتد أن لعله تلطفيه أال لصفية فقال جسمه
 إليك فرجع طعاما اختذت لو عبدالرمحن أبا يا مطيع ابن لفقا ذلك يف أنت فكلمه عليه دعاه إال حيضره من وال أهله

 أن تريد فاآلن واحدة شبعة إال فيها أشبع ال قال أو واحدة شبعة فيها أشبع ما سنني مثاين علي ليأيت إنه فقال جسمك
  .محار ظمء إال عمري من يبق مل حني أشبع

]١/٢٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  .هذا طيلساين يسوى ما فيه كان فما رعم ابن منزل دخلت

]١/٣٠١[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عمر بن اهللا عبد قال

 قلوبا أبرها األمة هذه خري كانوا سلم و عليه اهللا صلى حممد أصحاب أولئك مات قد مبن فليسنت مستنا كان من
 وطرائقهم بأخالقهم فتشبهوا دينه لونق وسلم عليه اهللا صلى نبيه لصحبة اهللا اختارهم قوم تكلفا وأقلها علما وأعمقها

   املستقيم اهلدى على كانوا سلم و عليه اهللا صلى حممد أصحاب فهم



]١/٣٠٥[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عمر بن اهللا عبد قال

 عند يديك بني ملا يديك ايف مما فخذ عملك على موقوف فإنك ومهك بقلبك وفارقها ببدنك الدنيا صاحب آدم ابن يا
   رياخل يأتيك املوت

]١/٣٠٦[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عمر بن اهللا عبد قال

  مثنا بالعلم يبتغي وال دونه من حيقر وال فوقه من حيسد ال حىت مبكان العلم من الرجل يكون ال

]١/٣٠٦[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عمر بن اهللا عبد قال

  تتبعين أن أحببت ما مخر يف أصبعي وضعت لو

]١/٣٠٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عمر بن اهللا عبد قال

  .لسانه العبد طهر ما أحق

]١/٣٠٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي-  عمر البن رجلٌ  قال



 أرجو اهللا عباد من عبد ولكين الناس خري ابن وال الناس خبري أنا ما:  عمر ابن فقال ، الناس خري ابن يا أو الناس خري يا
  .oلكوه حىت بالرجل تزالوا لن واهللا ، وأخافه تعاىل اهللا

]١/٣٠٧[  

  

  :- اهللا رمحه-  نافع قال

  .جمنون هذا لقلت - سلم و عليه اهللا صلى- النيب أثر اتبع إذا -  عنه تعاىل اهللا رضي- عمر ابن إىل نظرت لو

]١/٣١٠[  

  

  : - عنه اهللا رضي– عمر ابن كان

   سلم و عليه اهللا صلى النيب راحلة خف يعين خف على يقع خفا لعل ويقول يثنيها راحلته برأس يأخذ مكة طريق يف

]١/٣١٠[  

  

  : - عنه اهللا رضي– عمر ابن مر

 وما اهللا لنخشى إنا:  قال هذا يصيبه القرآن عليه قرئ إذا إنه قالوا شأنه ما:  فقال ، العراق أهل من ساقط برجل
  .نسقط

]١/٣١٢[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  .علمه كثرة من البحر يسمى عنه تعاىل اهللا رضي عباس ابن كان

]١/٣١٦[  



  

  :- عنه اهللا رضي– عباس بن اهللا عبد قال

  .وفيك لقلت فيك اهللا بارك فرعون يل قال لو

]١/٣٢٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عباس بن اهللا عبد قال

  .الباغي لدك جبل على بغى جبال أن لو

]١/٣٢٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عباس بن اهللا عبد قال

  .اهللا إال إله ال أن دةشها:  قال)  سليم بقلب اهللا أتى من إال:(  تعاىل قوله يف

]١/٣٢٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عباس بن اهللا عبد قال

 أم {ا تزين عليها قدرت أنت إذا) الصدور ختفي وما( ال أم اخليانة تريد إليها نظرت أنت إذا:  قال) األعني خائنة يعلم(
 باحلسنة جيزي أن قادر)  باحلق ييقض واهللا( قال بلى قلت قال تليها باليت أخربك أال فقال األعمش سكت مث قال ال

  ).البصري السميع هو اهللا إن( السيئة وبالسيئة احلسنة

]١/٣٢٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عباس بن اهللا عبد قال



   عملته إذا الذنب من أعظم الذنب يتبع وملا عاقبته سوء من تأمنن ال الذنب صاحب يا

 ال وأنت وضحكك عملته الذي الذنب من أعظم الذنب على وأنت الشمال وعلى اليمني على ممن حيائك قلة فان
 فاتك إذا الذنب على وحزنك الذنب من أعظم به ظفرت إذا بالذنب وفرحك الذنب من أعظم بك صانع اهللا ما تدري
 نظر من فؤادك يضطرب وال الذنب على وأنت بابك سرت حركت إذا الريح من وخوفك به ظفرت إذا الذنب من أعظم
  . عملته إذا الذنب من أعظم إليك اهللا

]١/٣٢٤[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عباس بن اهللا عبد قال

 إىل أهديه بدانق ولطبق حجة بعد حجة من إيل أحب اهللا شاء ما أو مجعة أو شهرا املسلمني من بيت أهل أعول ألن
  .جل و عز اهللا سبيل يف أنفقه دينار من إيل أحب جل و عز اهللا يف يل أخ

]١/٣٢٨[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عباس بن اهللا عبد قال

  .بالناس وليسوا بالناس يتشبهون الذين قال النسناس وما قيل النسناس وبقي الناس ذهب

]١/٣٢٨[  

  

  :- عنه اهللا رضي– الزبري بن اهللا عبد قال

  .ذل يف سوط ضربة من إيل أحب عز يف بسيف لضربة واهللا

]١/٣٣١[  

  



  :- عنه اهللا رضي– عمر بن اهللا عبد قال

  مجيعا فرتكاها تريد ما مثل الشهادة من أريد إين قال درعي خذ أحد يوم زيد ألخيه عمر قال

]١/٣٦٧[  

  

  :- عنه اهللا رضي– هريرة أبو قال

 إنه الناس فيقول عنها تعاىل اهللا رضي عائشة حجرة وبني سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول منرب بني أصرع رأيتين لقد
  اجلوع إال يب ما جنون يب وما جمنون

]١/٣٧٩[  

  

  : البنته يقول - عنه اهللا رضي– هريرة أبو كان

  .اللهب عليك أخشى فإين الذهب تلبسي ال

]١/٣٨٠[  

  

  :- عنه اهللا رضي– هريرة أبو قال

 لرميتموين سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول من مسعته ما بكل حدثتكم لو بيده نفسي والذي هريرة أبا يا أكثرت يقولون
  .ينناظرمتو  ما مث بالقشع

]١/٣٨١[  

  

  : يقول وهو بالبيت يطوف - عنه اهللا رضي– هريرة أبو كان

  سبين أجعته وإن كظين أشبعته إذا بطين من يل ويل



]١/٣٨١[  

  

  :- عنه اهللا رضي– هريرة أبو قال

  مرة ألف عشر اثين يوم كل إليه وأتوب اهللا ألستغفر إين

]١/٣٨٣[  

  

  : مرضه يف - عنه اهللا رضي– هريرة أبو بكى

 أصبحت وأين زادي وقلة سفري بعد على أبكي ولكين هذه دنياكم على أبكي ال إين أما فقال ؟ يبكيك ما:  هل فقيل
  ونار جنة على مهبط صعود يف

  يب يؤخذ أيهما أدري ال

]١/٣٨٣[  

  

  :- عنه اهللا رضي– هريرة أبو قال

  .عليكم فالدمار مصاحفكم وحليتم مساجدكم زوقتم إذا

]١/٣٨٣[  

  

  :- عنه اهللا ضير – هريرة أبو قال

 وبيع السفهاء أمرت إذا تدركين أن أخاف املوت أمتىن فلذلك فلريسلها يده يف أحدكم نفس كانت فإن ستا رأيتم إذا
  .مزامري القرآن يتخذون نشء ونشأ اجلالوزة وقطعت األرحام وقطعت بالدم وoون احلكم

]١/٣٨٤[  



  

  :- عنه اهللا رضي– عباس ابن قال

   اهللا إال إله ال قال ومن اهللا عظم فقد أكرب اهللا قال ومن اهللا شكر فقد هللا احلمد قال ومن اهللا رذك فقد اهللا بسم قال من

]١/٣٢٢[  

  

  :- عنه اهللا رضي– عبيد ابن فضالة قال

 من اهللا يتقبل إمنا يقول تعاىل اهللا ألن فيها وما الدنيا من إيل أحب خردل من حبة مثقال مين تقبل اهللا أن أعلم ألن
  .املتقني

]٢/١٧[  

  

  :-عنه اهللا رضي– األسلمي برزة أبو قال

  .أفضل الذاكر لكان جل و عز اهللا يذكر وآخر يعطيها دنانري حجره يف رجال أن لو

]٢/٣٣[  

  

  :-اهللا رمحه– احلارث قال

 فما الق باملعروف املنكر دفع السداد أبت يا قال السداد ما بين يا فقال املروءة أمر من أشياء عن احلسن ابنه علي سأل
 اليسري يف النظر قال الرأفة فما قال املال وإصالح العفاف قال املروءة فما قال اجلريرة ومحل العشرية اصطناع قال الشرف
 الشح فما قال واليسر العسر يف البذل قال السماح فما قال عرسه وبذله نفسه املرء احراز قال اللؤم فما قال احلقري ومنع
 اجلرأة قال اجلنب فما قال والرخاء الشدة يف املواساة قال االخاء فما قال تلفا أنفقته وما فاشر  يديك يف ما ترى أن قال
 فما قال الباردة الغنيمة هي الدنيا يف والزهادة التقوى يف الرغبة قال الغنيمة فما قال العدو عن والنكول الصديق على
 النفس غىن الغىن وإمنا قل وإن هلا تعاىل اهللا قسم مبا فسالن رضى قال الغىن فما قال النفس وملك الغيظ كظم قال احللم



 الفزع قال الذل فما قال الناس أعزاء ومنازعة البأس شدة قال املنعة فما قال شئ كل يف النفس شره قال الفقر فما قال
 فما قال األقران قةمواف قال اجلرأة فما قال املخاطبة عند البزق وكثرة باللحية العبث قال العى فما قال املصدوقة عند

 القلب حفظ قال العقل فما قال اجلرم عن وتعفو الغرم يف تعطي أن قال ا)د فما قال يعنيك ال فيما كالمك قال الكلفة
 القبيح وترك اجلميل إتيان قال السناء فما قال كالمك عليه ورفعك امامك معاداتك قال اخلرق فما قال استوعيته كلما
 تركك قال الغفلة فما قال الغواة ومصاحبة الدناة اتباع قال السفه فما قال بالوالة والرفق األناة طول قال احلزم فما قال
 واملتهاون ماله يف األمحق قال السيد فما قال عليك عرض وقد حظك تركك قال احلرمان فما قال املفسد وطاعتك ا)د
  .السيد هو عشريته بأمر واملتحزن جييب فال يشتم عرضه يف

]٢/٣٥[  

  

  : للحسن - عنه اهللا رضي– طالب أيب بن علي قال

  .بقلبك اآلخرة ويف ببدنك الدنيا يف كن

]٢/٣٧[  

  

  - عنه اهللا رضي– الزبري بن عروة قال

 كنت أال هلا موالة هلا فقالت الشعري خبز على أفطرت مث فقسمته ألف مبائة ماهلا - عنها اهللا رضي– عائشة باعت
  ذكرتيين أفهال قالت معك ونأكل فتأكلني حلما به نشرتي درمها املال ذا من لنا أبقيت

]٢/٤٨[  

  

  - عنه اهللا رضي– الزبري بن عروة قال

 عائشة من بنسب وال العرب حبديث وال بشعر وال حبرام وال حبالل وال بفريضة وال بالقرآن أعلم الناس من أحدا رأيت ما
  عنها تعاىل اهللا رضي



]٢/٤٩[  

  

  :-عنه اهللا رضي– مالك بن أنس قال

 مسلمة امرأة وأنا كافر رجل ولكنك يرد مثلك وما لراغبة فيك إين أما فقالت يسلم أن قبل سليم أم طلحة أبو خطب
   فتزوجها طلحة أبو فأسلم غريه أسألك ال مهري فذلك تسلم فان

]٢/٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه– املغرية قال

  اجلمعة]  إىل[  أي فيه روحي ما جيد ال عريانا جيلس حىت بثيابه ليتصدق القرين أويس كان

]٢/٨٤[  

  

  :-اهللا رمحه– قيس عبد بن عامر قال

  والفرح الراحة فأين واحلساب النار اآلخرة ويف واألحزان الغموم الدنيا

]٢/٨٨[  

  

  : فبكى -اهللا رمحه– قيس عبد بن عامر مرض

  ! ؟ مين بالبكاء أحق ومن أبكي ال مايل:  فيقول ، كنت وقد كنت وقد يبكيك ما له فقيل

 أو جنة وهبوط صعود يف أمسيت وإين زادي وقلة سفري لبعد ولكن املوت من جزعا وال الدنيا على حرصا أبكي ما واهللا
  .أصري أيهما إىل أدري فال نار

]٢/٨٨[  



  

  :-اهللا رمحه– قيس عبد بن عامر قال

  الشتاء ليل وقيام اهلواجر ظمأ على أبكي ولكن فيها رغبة دنياكم على أبكي ما

]٢/٨٩[  

  

  :-اهللا رمحه– قيس عبد بن عامر كان

  نفسه يعاتب وكان العبادة يف ملقصر إين يقول وكان ركعة مثامنائة اليوم يف يصلي

]٢/٨٩[  

  

  :-اهللا رمحه– قيس عبد بن عامر قال

  اجلنة يدخل مثلي أو اجلنة أهل من أنا أو اجلنة أهل من أأنا

]٢/٨٩[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 ختتلف ألن واهللا قال نعم قالوا أجتدونه فقال ، الصالة يف الضيعة أمر من يذكرونه وما الناس قيس عبد بن عامر مسع
  .صاليت يف مين هذا يكون أن من إيل أحب جويف يف األسنة

]٢/٩٢[  

  

  : -اهللا رمحه– مسروق قال

   بعمله يعجب أن جهال باملرء وكفى اهللا خيشى أن علما باملرء كفى



]٢/٩٥[  

  

  : ألهله يقول- اهللا رمحه– مسروق كان

  .الصالة إىل أقوم أن قبل يل فاذكروها لكم حاجة كل هاتوا

]٢/٩٦[  

  

  : - اهللا رمحه– مسروق أخذ

 ركبوها فأبلوها لبسوها فأفنوها أكلوها الدنيا هذه الدنيا أريك أال قال بالكوفة كناسة على به فارتقى له أخ ابن بيد
   أرحامهم فيها وقطعوا حمارمهم فيها حلواواست دماءهم فيها سفكوا فأنضوها

]٢/٩٧[  

  

  : -اهللا رمحه– مسروق قال

  درهم وال قفيز البيت يف ليس اخلادم يل يقول حني ظنا أكون ما أحسن إين

]٢/٩٧[  

  

  :-اهللا رمحه– لعلقمة قيل

  .علقمة هذا يقال وأن عقىب يوطأ أن أكره قال وحدثتهم القرآن فأقرأت جلست لو

]٢/١٠٠[  

  

  : -اهللا رمحه– يزيد بن لألسود يقول - اهللا رمحه– قيس بن لقمةع كان



  .أريد اجلسد هذا راحة قال ؛ اجلسد هذا تعذب مل

]٢/١٠٣[  

  

  : بكى -  اهللا رمحه– يزيد بن األسود احتضر ملا

 مما منه احلياء هلمين جل و عز اهللا من باملغفرة أتيت لو واهللا مين بذلك أحق ومن أجزع ال مايل قال اجلزع هذا ما له فقيل
  صنعته قد

  .منه مستحيا يزال فال عنه فيعفو الصغري الذنب الرجل وبني بينه ليكون الرجل إن

]٢/١٠٣[  

  

  : ألصحابه - اهللا رمحه– خيثم بن الربيع قال

  .تعود ال مث تتوب أن والشفاء اإلستغفار والدواء الذنوب الداء قال. ال:  قالوا ؟ والشفاء والدواء الداء ما تدرون

]٢/١٠٨[  

  

  :- اهللا رمحه– خيثم بن الربيع قال

 املنكر عن وiيك باملعروف وأمرك الشر من وتعوذك اخلري وسؤالك وحتميد وoليل وتكبري تسبيح بتسع إال الكالم أقلوا
  .القرآن وقراءة

]٢/١٠٩[  

  

  :- اهللا رمحه– سفيان قال

  . كلمتني إال كلمين فما سنتني صحبته خرآ وقال تصعد بكلمة إال تكلم فما سنة عشرين خثيم بن ربيع صحبنا



]٢/١١٠[  

  

  :-  اهللا رمحه– للربيع الكواء حممد بن عبداهللا قال

  حديث إىل ذنيب من فأتفرغ براض نفسي عن أنا ما الكواء ابن يا ويلك فقال تذمه وال أحداً  تعيب نراك ما

  . نفوسهم على وآمنوه الناس ذنوب على تعاىل اهللا خافوا الناس إن

]٢/١١٠[  

  

  :- اهللا رمحه– خيثم بن الربيع قال

  .جتاهله فال اجلاهل ،وأما تؤذه فال املؤمن فأما ؛ وجاهل مؤمن رجالن الناس

]٢/١١١[  

  

  :- اهللا رمحه– خيثم بن الربيع قال

  عملك إليك خالص فإنه نفسك من الناس ثناء كثرة يغرنك ال

]٢/١١٢[  

  

  :- اهللا رمحه– خيثم بن الربيع قال

  املوت من خري املؤمن هينتظر  غائب ما

]٢/١١٤[  

  



  :- اهللا رمحه– وائل أليب قيل

  .عقال مين أكرب وهو ، سناً  منه أكرب أنا:  قال ؟ خيثم بن الربيع أم أكرب أأنت

]٢/١١٥[  

  

  :- اهللا رمحه– خيثم بن للربيع قيل

  .علي فسد ساعة قليب املوت ذكر فارق لو: فقال ، جالستنا لو

]٢/١١٦[  

  

  :- اهللا رمحه– دزيا بن املعلى قال

 كيف النار من وعجبت طالبها ينام كيف اجلنة من عجبت صوته بأعلى وينادي الليل بعض يف خيرج حيان بن هرم كان
  أهله إىل يرجع مث وأهلاكم والعصر يقرأ مث نائمون وهم بياتا بأسنا يأتيهم أن القرى أهل أفأمن قرأ مث هار{ا ينام

]٢/١١٩[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 عامر البن هرم فقال الشجر ختاجلان رواحلهما أعناق فجعل ، احلجاز يؤمان عامر بن اهللا وعبد حيان بن هرم خرج
   ذلك من أوسع هو ما اهللا رمحة من لنرجو إنا واهللا ال عامر ابن فقال الشجر هذه من شجرة أنك أحتب

 مث الراحلة هذه أكلتين قد الشجر هذا من شجرة أين لوددت واهللا لكين باهللا وأعلمهما الرجلني أفقه وكان هرم له قال
  الكربى الداهية أخاف إين عامر ابن يا وحيك النار إىل وإما اجلنة إىل إما القيامة يوم احلساب أكابد ومل بعرا قذفتين

]٢/١٢٠[  

  



  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 يسلمون قومه فجاءه ، القوم من يأتيه من وبني بينه فأوقدت بنار فأمر ، سيأتونه قومه أن فظن ، حيان بن هرم استـُْعِملَ 
  . بعيد من عليه

  .وبينك بينا النار حالت لقد. منك ندنو أن نستطيع ما واهللا قالوا ؛ أُدنُو بقومي مرحبا فقال

  فرجعوا قال جهنم نار يف منها أعظم نار يف تلقوين أن تريدون وأنتم:  قال

]٢/١٢٠[  

  

  :-اهللا رمحه– حيان بن هرم قال

  آجاهلم فيه وتقرب كبريهم فيه وتآمر صغريهم فيه مترد زمان شر من بك أعوذ إين اللهم

]٢/١٢٠[  

  

  - اهللا رمحه– هالل بن محيد قال

  .النحل سورة خبواتيم أوصيكم ولكين به أوصى شيء ومايل احلياة يف نفسي صدقتين:  قال أوص حيان بن هلرم قيل

]٢/١٢١[  

  

  :-اهللا رمحه– حيان بن هرم قال

  فعلت أال صنعت أال فتقول نفسي تلومين لئال العمل أدع مل النار أهل من إين يل قيل لو

]٢/١٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– اخلوالين مسلم أبو قال



  يرتكوك مل تركتهم وإن ناقدوك ناقدoم وإن سابوك ساببتهم إن فيه ورق ال شوك اليوم فإiم فيه شوك ال ورقا الناس كان

]٢/١٢٣[  

  

  :- اهللا رمحه– اخلوالين مسلم أبو قال

 رضيت قال كما أو وأعملتها وأنصبتها أسخطتها أنا وإن اهللا عند غدا ذمتين وودعتها ونعمتها أكرمتها أنا إن نفسا أرأيتم
  نفسي واهللا تيكم قال مسلم أبا يا تيكم من قالوا غدا عين

]٢/١٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– اخلوالين مسلم أبو قال

  عملي يف أزيد أن استطعت ما تسعر جهنم إن يل قيل لو

]٢/١٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– اخلوالين مسلم أبو قال

 أن من إيل أحب مين اهللا قبضه إىل يكون ما أعجب وكان شبابه على استوى إذا حىت نباته اهللا حيسن مولود يل يولد ألن
  .فيها وما الدنيا يل يكون

]٢/١٢٧[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  مغموم فهو املسلمني من بقي ومن املناكر وبقيت املعارف هبتذ

]٢/١٣٢[  



  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 فيه يصنع اهللا ما يدري ال مضى قد ذنب بني خمافتني بني ألنه ذلك غري يسعه وال حزينا وميسي حزينا يصبح املؤمن إن
  املهالك من فيه يصيب ما يدري ال بقي قد أجل وبني

]٢/١٣٢[  

  

  :- اهللا رمحه– حزم أيب بن حزم قال

  احلزن إال دينه يف املؤمن يسع ما هو إال إله ال الذي باهللا حيلف احلسن مسعت

]٢/١٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  حزنه يطول أن مشهده تعاىل اهللا يدي بني القيام وأن موعده الساعة وأن مورده املوت أن يعلم ملن حيق

]٢/١٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري سناحل قال

  الصاحل العمل تلقيح الدنيا يف احلزن طول

]٢/١٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  مغموما وأمسى مغموما أصبح إال ظهرانيكم بني أصبح األول القرن أدرك رجل الناس من ما واهللا



]٢/١٣٣[  

  

 ----------------------  

  

  .العزيز عبد بن عمر إىل احلسن وصية! : مثينة درة 

  .]اجلليلة املوعظة هذه قرأت وقد إال ، الصفحة هذه من خترج أال على ، املبارك أخي نفسك صرب[

  

  : العزيز عبد بن عمر إىل احلسن كتب ؛ قال الشامي محيد أيب عن

  

 يعدل كثريا كان كان وإن يفىن ما وليس ، تركه إىل يدعو الشر على والندم ، به والعمل اخلري إىل يدعو التفكر أن اعلم
  عزيزاً  طلبه كان وإن يبقى ما

   باقية مؤونة تعقب منقطعة راحة تعجيل من خري الطويلة الراحة تعقب اليت املنقطعة املؤونة واحتمال

  

 وتشوفت ، بأملها أهلها وقتلت ، بغرورها وغرت ، خبدعها تزينت قد اليت اخلاتلة اخلادعة الصارعة الدار هذه فاحذر
  .ا)لوة كالعروس بحتفأص ، خلطا{ا

  

  .قاتلة كلهم ألزواجها وهي ، دامغة وأللبا{ا ، واهلة إليها والقلوب ، عاشقة هلا والنفوس ، ناظرة إليها العيون

  

 باهللا العارف وال ، منتفع التجارب بكثرة اللبيب وال ، مزدجر األول من رأى مبا اآلخر وال ، معترب باملاضي الباقي فال
   ، مدكر عنها أخرب حني له واملصدق



  

 ومات غريه يعقل مل شيئا عشق ومن. عشقا إال مناهلا هذا وما ، ضنا إال {ا النفوس وأبت ، حباً  إال هلا القلوب فأبت
 لبه {ا فشغل.  واملعاد املبدأ {ا ونسي وطغى واغرت {ا ظفر قد فعاشق ؛ هلا طالبان عاشقان فهما ، به يظفر ومل طلبه يف
 ما مع ، كربته واشتدت ، حسرته وكسرت ، ندامته فعظمت ، منيته وجاءته ، قدمه عنها زلت حىت ، لهعق فيها وذهل ،

  .به نزل ما موصوف غري ، بغصته املوت وحسرة ، بأمله املوت سكرات عليه واجتمعت ، سكرته من عاجل

  

 ، والنصب التعب من نفسه يرح ومل ، طلب ما منها يدرك مل وغمه بكربه فذهب حباجته منها يظفر أن قبل مات وآخر
   ، مهاد غري على وقدما ، زاد بغري مجيعا خرجا

  

 ،وضع منها يصحبك ما لقلة فيها يعجبك عما فاعرض ، يقتل ومسها مسها لني احلية مثل فإiا كله احلذر فاحذرها
 تكون ما أسر وكن ، يبكيص ما لرخاء منها اشتد ما وشدد فراقها من به وأيقنت ، فجائعها من عاينت ملا مهومها عنك
   ، فيها

  

 وثىن منها بشيء ظفر وكلما ، مبكروه عنها أشخصته له سرور إىل فيها اطمأن كلما صاحبها فإن هلا تكون ما احذر
  .به انقلبت ، عليه رجال

  

 باحلزن مشوب ورهاسر  ، فناء إىل فيها البقاء وُجعل ، بالبالء فيها الرخاء ُوِصل ، ضار غداً  فيها والنافع غار فيها فالسار
 الثاوي تزيل أiا واعلم. الوامق العاشق نظر تنظر وال املفارق الزاهد نظر إليها فانظر ، والوهن الضعف فيها احلياة وآخر ،

 أمانيها فإن فاحذرها. فينتظر فيها آت هو ما يُدَرى وال فأدبر منها توىل ما يَرِجع ال ، اآلمن املغرور وتفجع ، الساكن
  ، باطلة آماهلا نوإ ، كاذبة

  



 منية وإما ، موجعة مصيبة وإما ، نازلة بلية وإما ، زائلة نعمة إما. خطر على منها وأنت ، كدر وصفوها ، نكد عيشها
 على املنايا ومن ، حذر على البلوى ومن ، خطر على النعماء من وهو ، عقل إن املعيشة عليه كّدت فلقد ، قاضية
   ، يقني

  

 ، النائم أيقظت قد الدار لكانت ، بزهد فيها يأمر ومل ، مثالً  هلا يضرب ومل ، خبرب عنها خيرب مل تعاىل اخلالق كان فلو
 عند هلا وال ، قدر جل و عز اهللا عند هلا فما ؛ واعظ وفيها ، زاجر عنها تعاىل اهللا من جاء وقد فكيف ، الغافل ونبهت

 خلق وال ، الثرى مجيع يف ثراه مقدار وال ، احلصا من حصاة ارمقد تعاىل اهللا عند تزن وال ، الصغر من وزن تعاىل اهللا
   ، هلا مقتاً  خلقها منذ إليها نظر وال ، الدنيا من إليه أبغض -  بلغت فيما - خلقا

  

.  يقبلها أن ،فأىب بعوضة جناح عنده ذلك ينقصه ومل وخزائنها ، مبفاتيحها سلم و عليه اهللا صلى نبينا على عرضت ولقد
 شيئا ،وصغر فأبغضه شيئا أبغض تعاىل اهللا أن علم أنه إال شيء تعاىل اهللا عند ينقصه وال ، هلا القبول نم منعه وما

 وأن ، خالقه أبغض ما حيب أن كره ولكنه ، قبوهلا إياها حبه على الدليل كان قبلها ولو ، فوضعه شيئاً  ووضع ، فصغره
  .مليكه وضع ما يرفع

  

 عذاباً  عقوبتها جيعل ن وأ ، للمطيعني ثواباً  خريها جيعل أن حقرها تعاىل اهللا أن إال الدار هذه صغر على يدله مل ولو
  . عنها املعصية عقوبة وأخرج ، منها الطاعة ثواب فأخرج ، للعاصني

  

 ويظن ؛ واغرتاراً  اعتباراً  لغريهم وبسطاً  ، اختباراً  وأحبائه أنبيائه عن زواها تعاىل اهللا أن ، الدار هذه شر على يدلك وقد
 عليه املختار وموسى سلم و عليه اهللا صلى املصطفى مبحمد صنع ما ونسي ، {ا أكرمه إمنا أنه عليها واملفتون {ا املغرور
  . ومبناجاته له بالكالم السالم

  



 من البقل خضرة فرئي السالم عليه موسى وأما ، اجلوع من بطنه على احلجر فشد سلم و عليه اهللا صلى حممد فأما
 أن عنه الروايات جاءت ولقد. جوعه من يأكله طعاما إال الظل إىل أوى يوم تعاىل اهللا سأل ما ، هزاله من بطنه صفاق

 فقل أقبل قد الغىن رأيت وإذا ، الصاحلني بشعار مرحبا فقل مقبال الفقر رأيت إذا موسى يا أن ؛ إليه أوحى تعاىل اهللا
  . عقوبته عجلت ذنب

  

 ، اجلوع أدمى يقول كان ؛ عجيبة أمره ففي) السالم عليه عيسى يقصد( والكلمة الروح بصاحب ثلثته شئت وإن
 وفاكهيت ، الشمس الشتاء يف وصالييت ، القمر بالليل وسراجي ، رجلي ودابيت ، الصوف ولباسي ، اخلوف وشعاري
  .، مين أغىن أحد وليس ، شيء يل وليس أبيت ، واألنعام للسباع األرض أنبتت ما ورحياين

  

 ويطعم ، خاصته يف الشعري خبز يأكل ، العجب يف دوiم فليس ، السالم عليهما داود ابن بسليمان ربعت شئت وول
 يأكل ، يصبح حىت باكيا وبات ، العنق إىل اليد وغل ، املسوح لبس ، الليل جنه فإذا.  الدرمك والناس ، اخلشكار أهله

  ، الثياب من الشعر ويلبس ، الطعام من اخلشن

  

 الصاحلون اقتص مث ، زهد فيه فيما ويزهدون ، تعاىل اهللا صغر ما ويصغرون ، جل و عز اهللا أبغض ما يبغضون اهذ كل
 الذي الغرور متاع عن القصري األجل مدة يف وصربوا ، التفكر وألطفوا ، والعري الكد وألزموا بآثارهم وأخذوا منهاجهم بعد
 مث ، حالوoا عاجلة إىل ينظروا ومل مرارoا عاقبة إىل ونظروا ، أوهلا إىل ينظروا ومل الدنيا آخر إىل ونظروا ، يصري الفناء إىل

 بقدر منها فأكلوا ، إليها الضرورة حال يف إال منها الشبع حيل ال اليت امليتة مبنزلة أنفسهم من أنزلوها الصرب أنفسهم ألزموا
  ، القرم ويسكن الروح ويقي النفس يرد ما

  

 ، الضر حلال منها يصيبون فهم ، منها أنفه على أمسك {ا مر من فكل ، رحيها ننت اشتد قد اليت فةاجلي مبنزلة وجعلوها
   ، أنفسهم من منزلتها هذه وكانت ، عنهم فغربت ، الننت من الشبع إىل منها ينتهون وال

  



 أما ، األكل من خيافون ال هؤالء ترى أما أنفسهم يف ويقولون ، أشرا {ا واملتلذذ ، شبعا منها اآلكل من يعجبون فهم
 فال الصرب استعجلوا أقواما أن غري ، املرصوفة اجليفة من أننت واآلجلة العاقبة يف أخي يا واهللا وهي ، الننت ريح جيدون
  عنده واجلالس املارة يؤذي ما رحيه من جيد وال ، نتنه جيد ال ، الننت اإلرهاب ريح يف نشأ والذي ، الننت ريح جيدون

  

 أو ، وضيعاً  فيها كان أنه شريفاً  أو ، فقرياً  فيها كان أنه سره كثريا ماال وترك عنها مات من أنه منها العاقل ييكف وقد
 كنت أنك سرك فارقتها وإن ، سوقة فيها كان أنه سره مسلطنا كان أو ، مبتلى فيها كان أنه سره معاىف فيها كان
  .أمرها يعقل ملن خزيها على دليلال ذلك أليس ، فاقة فيها وأشدهم ، ضعة أهلها أوضع

  

 حقوق لزمته شيئا منها أخذ إذا أنه غري نصب وال طلب غري من جنبه إىل وجده شيئاً  منها أراد من الدنيا كانت لو واهللا
 ، السؤال َحَذرَ  ، يكفي وما قوته قدر إال منها يأخذ ال أن للعاقل ينبغي لكان حسابه على ووقفه عنه وسأله فيه اهللا

   احلساب لشدة يةوكراه

  

 تدري ال يأيت ويوم ، تغتنمه أن لك ينبغي فيه أنت ويوم ، ترجوه ال مضى يوم ؛ أيام ثالثة فيها فكرت إذا الدنيا وإمنا
 وإن أمس أن غري مودع فصديق اليوم وأما ، مؤدب فحكيم أمس فأما. قبله متوت لعلك تدري وال ؟ ال أم أهله من أنت
 عنك كان وقد ، منه خلف جاءك فقد أضعته قد كنت وإن ، حكمته يديك يف قىأب فقد بنفسه فجعك قد كان
  ، أمله منه يديك يف أيضا وغداً  ، الرحلة سريع عنك اآلن وهو ، الغيبة طويل

  

 زدت ، بعده ما هم أو غد هم اليوم على تدخل أن وإياك ، األجل حلول قبل باألمل الغرور واترك ، بالعمل الثقة فخذ
 ، التعب وعظم ، احلزن وزاد ، الشغل كثر هيهات ، أيامك يكفيك ما يومك يف جتمع أن وأردت بكوتع حزنك يف

   ، باألمل العمل العبد وأضاع

  



 الغد يف منك األمل أن غري.  يومك هلم واقتصرت ، عملك يف اليوم أحسنت قلبك من خرج غدك يف األمل أن ولو
  .  الطلب يف املزيد إىل ودعاك التفريط إىل دعاك

  

 فاما ، فيها أنت وساعة ، آتية وساعة ، ماضية ساعة ؛ ساعتني بني ساعة الدنيا لك ألصفن واقتصرت شئت ولئن
 اجلنة عن الساعة تلك فخدعتك فيها أنت ساعة الدنيا وإمنا ، أملا لبالئهما وال ، لذة لراحتهما جتد فليس والباقية املاضية
 وأثىن لك شهد وقراه نزله أحسنت فان ، عنك مرحتل وهو بك نزل ضيف عقلت إن اليوم وإمنا ، النار إىل وصريتك
  . عينيك يف جال ، قراه حتسن ومل ضيافته أسأت وإن فيك وصدق ، بذلك عليك

  

 إين فقال بعده اآلخر فجاءك ، وبينه بينك فيما قراه حتسن ومل إليه فأسأت أحدمها بك نزل ، األخوين مبنزلة يومان ومها
 بعد وجئتك بك نزلت إذ فدونك ، صنعت ما لك ويغفر ، اليه إساءتك ميحو إيل إحسانك فإن يأخ بعد جئتك قد
 إن أخلقك فما باألول اآلخر أحلقت وإن.  أضعت قد ما فدارك عقلت إن منه خبلف ظفرت فلقد ، عنك املرحتل أخي
  عدل وال له ألمثن العمر من بقي الذي إن عليك بشهادoما oلك

  

 يكونن وال ، مثنه بغري الدنيا من تعدله وال اليوم تبع فال صاحبه عمر من بقي يوما عدلت ما كلها الدنيا مجعت فلو
   لك وهو منك يديك يف ملا تعظيما أعظم املقبور

  

 فقد ، ورائك من فيها يتنعمون بعدك من لولدك جتعلها آخرها إىل أوهلا الدنيا هذه له قيل قربه يف مدفونا أن لو فلعمري
 شيئا اليوم مع ليجمع كان وما ذلك الختار ؟ لنفسك تعمل فيه ترتك يوم أم ؟ اليك أحب غريهم هم لك وليس كنت
   له وتعظيما فيه رغبة عليه اليوم اختار إال

  



 على لنفسه الساعة اختار إال لسواه يكون وأضعافه لك وصفت ما أضعاف بني وما خريها ساعة على اقتصر لو بل
 الكلمة الختار وأضعافه لك وصفت ما وبني له تكتب يقوهلا كلمة على اقتصر لو بل ، لغريه يكون ذلك أضعاف
  عليه الواحدة

  

 هلذا تكون أن تأمن وال ، السكرة نزول عند احلسرة واحذر ، الكلمة وأعظم ، الساعة وأبصر ، لنفسك اليوم فانتقد
  .حجة الكالم

   وبركاته اهللا ورمحة عليك السالمو  العواقب خري وإياك ورزقنا باملوعظة وإياك اهللا نفعنا

  

  ] ١٣٤ صفحة:  الثاين ا)لد[ األولياء حلية:  املصدر

  

 -------  

  

  :-اهللا رمحه– حوشب قال

 الدنيا يف وليشتدن حزنك الدنيا يف ليطولن به آمنت مث القرآن قرأت لئن آدم ابن يا واهللا يقول باهللا حيلف احلسن مسعت
   بكاؤك الدنيا يف وليكثرن خوفك

]٢/١٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 هلؤالء ما لقالوا ما لقالوا خياركم رأوا ولو جمانني قلتم رأيتموهم ولو الصوف لباسهم أكثر بدريا سبعني أدركت لقد واهللا
  احلساب بيوم هؤالء يؤمن ما لقالوا شراركم رأوا ولو خالق من

]٢/١٣٤[  



  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 عنده جيد وما أحدهم ميسي أقواما رأيت ولقد قدميه حتت الرتاب من أحدهم على أهون الدنيا كانت أقواما أيتر  ولقد
 يتصدق ممن أحوج هو كان وإن ببعضه فيتصدق جل و عز هللا بعضه ألجعلن بطين يف كله هذا أجعل ال فيقول قوتا إال
  عليه به

]٢/١٣٤[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 هلا واحملبة فيها الرغبة على صحبها ومن صحبتها ونفعته {ا سعد فيها والزهادة هلا بالنقص صحبها من عمل دار االدني إن
 صغري فأمرها اهللا عذاب من به له طاقة وال عليه له صرب ال ما إىل أسلمته مث جل و عز اهللا من حبظه وأجحف {ا شقي

 الثواء طول يغريها وال تبلى ال منازل إىل عنها حمولون وأهلها مرياثها وىل تعاىل واهللا مكتوب عليها والفناء قليل ومتاعها
  املفلت ذلك ذكر وأكثروا املوطن ذلك باهللا إال قوة وال فاحذروا خيرجون منها

]٢/١٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 قلبك احلق عن ويزيغ نفسك من له خلقت ما ذكر فينقطع بك حباهلا لتقطعن أو مهك أكثر الدنيا من آدم ابن يا اقطع
  شديد وعذاب طويلة ندامة إىل بأهلها واهللا مفضية نفعها منقطع ضرها بني سوء منازل وتلك فرتديك الدنيا إىل ومتيل

]٢/١٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال



 منها ختلص مل أمامك األمور ومفظعات األعظم اهلول فإن منه األمان يأتك مامل تأمن وال مغرتا آدم ابن يا تكونن ال
 منازل وهي اهللكة وإما أهواهلا من وينجيك شرها من يعافيك إما األمور تلك وحضور املسلك ذلك من بد وال اآلن حيت

 بنفسك تربص وال الفاين القليل املتاع يلهينك وال فاهرب شرها ومن فاعدد فلذلك للقلوب مفزعة حمذورة خموفة شديدة
  تصري اهللا إىل مىت تدري ال فإنك غدا غدا تقل وال أجلك فبادر عمرك من ٢ االنتقاص سريعة فهي

]٢/١٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 أشد إىل بأهلها يفضي مث سريعا يكون ما الصرام فإىل أمرها لك بدا قد وكأن الفظتك هي دار يف اليوم أنت آدم ابن يا
 ما إال شيء دنياك من لك ليس فإنه آلخرتك دنياك يف سعيك وليكن آدم ابن يا اهللا فاتق خطرا وأعظمها األمور
 الشقة لبعد تزود ولكن خلفك تاركه أنك علمت قد ما نفسك تتبع وال مالك نفسك عن تدخرن فال أمامك صدرت
  تريد الذي دون فيحول نازل هو ما اهللا قضاء من بك ينزل أن قبل مقامك وطول حياتك أيام العدة واعدد

]٢/١٤١[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 وبني الدنيا أهل بني وحال العمر من يديك بني سلف قد مما رأيت قد ما ولينفعك بقلبك وفارقها جبسدك الدنيا صاحب
  كانوا كذلك الصاحلني فإن منها وحذرا فيها زهدا {ا أهلها إعجاب وليزدك وباله وخموف فناؤه قليل عن فإنه فيه هم ما

]٢/١٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن لقا

  اآلخرة خري لك خلص إذا الدنيا شدائد من أصابك الذي يضرك ما آدم ابن يا وحيك

]٢/١٤٢[  



  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 نعم وسهرهم ورواحهم بغدوهم اجلنة فطلبوا خلقنا هلا ليس حاجة الدنيا يف لنا ليس يقولون كانوا أقواما صحبنا لقد واهللا
 ذليال صائما إال تلقاه وال يفرتشه وال ثوبا أحدهم يطوي ال هلم هنيئا وجنوا فأفلحوا ورجوا دماءهم فيها أهرقوا حىت واهللا

 قال مث هذا وما هذا ما شيء عن يسأهلم ال سكت وإال أكله شيء إليه قرب إن أهله إىل دخل إذا حىت[  خائفا متبائسا
  ...  األحياء ميت يتامل أمنا...  مبيت فاسرتاح مات من ليس... 

]٢/١٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  عملك تلقى حال أي على فانظر ودمك حلمك هو فامنا عملك عملك آدم ابن يا

]٢/١٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 وال مكانه سرك يتهرأ إذا فانك صغر هو وإن شيئا اخلري من حتقرن فال وشره خريه يوزن عملك إىل ناظر إنك آدم ابن يا
  مكانه ساءك رأيته إذا فإنك شيئا الشر من حتقرن

]٢/١٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  مجيعا فتخسرمها بدنياك آخرتك تبيعن وال مجيعا ترحبهما بآخرتك دنياك بع آدم ابن يا

]٢/١٤٣[  



  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 يوم صبيحة عن متخض ليلة إن القيامة يوم صبيحتها ليلة من ألبكيتكم حاصال بالقلوب أن لو حياة بالقلوب أن لو
   القيامة يوم من باكية عني وال بادية عورة من فيه أكثر قط بيوم اخلالئق مسع ما القيامة

]٢/١٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  آخرة وال له دنيا فال آخرته على دنياه آثر ومن له آخرة ال ملن عاجلة ال إنه

]٢/١٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  العمل فأساء الظن أساء املنافق وإن العمل فأحسن بربه الظن أحسن املؤمن إن

]٢/١٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 وعند ةالشهو  وعند والرهبة الرغبة عند نفسه ميلك من الشيطان من وأعاذه النار على اهللا حرمه خالل أربع له كانت من
  الغضب

]٢/١٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال



 أتاك عليك وباال يكون أن وإياك فإياك حالال املال هذا أتاك أمامك صوحيبك خدع كما ختدع ال الوارث أيها عنك أيها
 فأوعاه مجعه منعه حق ومن مجعه باطل من والقفار املفاوز فيه يقطع والنهار الليل فيه يدأب منوعا مجوعا له كان ممن واهللا

 ماله أحدكم يرى أن غدا احلسرات أعظم وإن حسرات ذو القيامة يوم إن رمحا منه يصل ومل زكاة منه يؤد مل فأوكاه وشده
 الوارث هذا فورثه به فبخل اهللا حقوق صنوف يف بإنفاقه وأمره ماال اهللا آتاه رجل ذاكم كيف تدرون أو غريه ميزان يف

   تنال ال وتوبة تقال ال عثرة فياهلا غريه ميزان يف يراه فهو

]٢/١٤٥[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 رجعوا هم وال طلبوا ما أدركوا هم فال أبصارهم اجلزع فانتزع عرفوا أقواما فإن فبصر أبصر مث صرب مث عرف امرءا اهللا رحم
  تركوا ما إىل

]٢/١٤٥[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  مهه من احملاسبة وكانت نفسه من واعظ له كان ما خبري يزال ال العبد إن

]٢/١٤٦[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 األرض وبني بينه جعل وما قط طعام بصنعة أهله يف أمر وال قط ثوب بيته يف ألحدهم طوى ما أقواما أدركت لقد واهللا
 املاء يف تبقى اآلجرة أن بلغنا ويقول قال آلجرةا مثل جويف يف أكلة أكلت أين لوددت ليقول أحدهم كان وإن قط شيئا

 يا ألخيه فيقول قال اجلهد شديد )هود واهللا وإنه قال العظيم املال لريث أحدهم كان إن أقواما أدركت ولقد سنة ثلثمائة
 فال قال فيه يل حاجة ال لك فهو وعملي قليب علي يفسد أن اخاف ولكين حالل وهو مرياث ذا أن علمت قد إين أخي
   اجلهد شديد جمهود إنه و أبدا شيئ منه يرزأ



]٢/١٤٦[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 فاستهاiا له الدنيا راقت ولكن ورخائها نعيمها من أصاب يكون أن ندم ما فواهللا يسرية أياما تعاىل هللا عمل املؤمن إن
 نفسه يف يتعاظم ومل برخائها يفرح ومل نعيمها يف بيرغ ومل بدار نفسه يف الدنيا تكن فلم منها وتزود آلخرته وهضمها

 فأمن هنيئا فهنيئا راهبا راغبا مضى حىت الدنيا نوال حيتسب ومل اهللا عند لألجر احتسابه مع به نزل إن البالء من شيء
  حسابه ويسر عورته وسرت روعته بذلك اهللا

]٢/١٤٦[  

  

  :- اهللا رمحه– القصري عمران قال

 الدنيا يف الزاهد الفقيه إمنا بعينك فقيها رأيت وهل فقال وكذا كذا يقولون الفقهاء إن تفقل شيء عن احلسن سألت
  جل و عز ربه عبادة على املداوم بدينه البصري

]٢/١٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  بعضك ذهب يوم ذهب كلما أيام أنت إمنا آدم ابن

]٢/١٤٨[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  أذله إال عبد يعصيه أن اهللا أىب ولقد قلو{م لفي املعاصي ذل إن أعقا{م الرجال ووطئت اهلماليج {م تدقدقت ئنل واهللا



]٢/١٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  فرحا لب لذي فيها يرتك فلم الدنيا املوت فضح

]٢/١٤٩[  

  

  : هبرية ابن عند من - اهللا رمحه– البصري احلسن خرج

 مبجالسة جمالستهم ما واهللا أما اخلبثاء هؤالء على الدخول تريدون هاهنا جيلسكم ما فقال الباب على راءبالق هو فإذا
 فضحكم القراء فضحتم شعوركم وجززمت ثيابكم ومشرمت نعالكم لقحتم قد وأجسادكم أرواحكم بني اهللا فرق تفرقوا األبرار

   أبعد من اهللا أبعد عندكم فيما فزهدوا عندهم فيما رغبتم لكنكم معندك فيما لرغبوا عندهم فيما زهدمت لو واهللا أما اهللا

]٢/١٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– الطويل محيد قال

 سعيد أبا يا فقلت يديه بني عليه أثين يوما فذهبت رضيه قد فكأن قال بينهما السفري أنا وكنت احلسن إىل رجل خطب
 مسلم ورع علمت كما إنه سعيد أبا يا قلت حالل من تمعتاج ما ألفا مخسون له قال درهم ألف مخسني له أن وأزيدك

  أبدا صهر وبينه بيننا جرى ال واهللا ال حق عن {ا ضن فقد حالل من مجعها كان إن قال

]٢/١٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  .يسجر والتنور يعتلف والكبش جتذ السكني:  آدم ابن



]٢/١٥٢[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن كان

  اهللا أذله إال الدرهم أحد أعز ما ؛ باهللا حيلف

]٢/١٥٢[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  قلبه من غفلة املؤمن ضحك

]٢/١٥٢[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 وعبادة وبرا صالحا يزداد ال يعاين أن دون أمن ما مال من جبال أنفق لو خوفا الناس وأشد عمال الناس أحسن املؤمن
   تعاىل اهللا على ويتمىن العمل فينسئ علي بأس وال يل وسيغفر كثري الناس سواد يقول واملنافق أجنو ال يقول فرقا إزداد إال

]٢/١٥٣[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 يفتح أن الباب ذلك أوشك اال شغل باب نفسه على رجل يفتح ال االشغال كثرية الدنيا فان الدنيا من شغل وما اياكم
  أبواب عشرة عليه

]٢/١٥٣[  

  



  :- اهللا رمحه– البصري احلسن عن

 وارى قد القرب كأن بثيابه معجب جبماله معجب بشبابه معجب آدم ابن إيه فقال فدعاه له بردة وعليه به مر شابا أن
  قلو{م صالح عباده إىل اهللا حاجة فإن قلبك فداو عملك القيت قد وكأنك بدنك

]٢/١٥٤[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 وحدك وتبعث وحدك القرب وتدخل وحدك متوت إنك آدم ابن الناس كثرة من يرى ما كثرة يغره مل رجال اهللا رحم
   يراد وإياك املعىن وأنت آدم ابن وحدك وحتاسب

]٢/١٥٥[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 الناس أأمر أقوام يف بقينا ولقد له وأتركهم منكر عن اسالن وأiى به وآخذهم باملعروف الناس أأمر كانوا أقواما أدركت لقد
  هؤالء مع احلياة فكيف فيه وأوقعهم املنكر عن الناس وأiى منه وأبعدهم باملعروف

]٢/١٥٥[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  يفارقانك حىت ينفعانك ال والدينار الدرهم الرفيقان بئس

]٢/١٥٥[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال



  منقصة الفعال على املقال وفضل مكرمة املقال على الفعال فضل

]٢/١٥٦[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 شق وإمنا الدنيا يف أنفسهم حاسبوا قوم على القيامة يوم احلساب خف وإمنا هللا نفسه حياسب نفسه على قوام املؤمن إن
  حماسبة ريغ على األمر هذا أخذوا قوم على القيامة يوم احلساب

]٢/١٥٧[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  هلكتهم وبني بينهم وحال القرآن أوثقهم قوم املؤمنني إن

]٢/١٥٧[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

   كله ذلك يف عليه مأخوذ أنه يعلم جل و عز اهللا يلقى حىت شيئا يأمن ال رقبته فكاك يف يسعى الدنيا يف أسري املؤمن إن

]٢/١٥٧[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

 خمافتني بني ألنه حمسنا كان وإن خائفا إال ميسي وال ذلك إال يصلحه ال حمسنا كان وإن خائفا إال يصبح ال املؤمن إن
  اهللكات من فيه يصيب ما يدري ال بقي قد اجل وبني فيه تعاىل اهللا يصنع ماذا يدري ال مضى قد ذنب بني

]٢/١٥٨[  



  

  :- اهللا رمحه– البصري ناحلس قال

  قلوبا وأجدب السنة أخصب أنيسا أرى وال أصواتا أمسع عقوال أرى وال رجاال أرى

٢/١٥٨.  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  ملاتوا القيامة يوم ر{م يرون ال أiم العابدون علم لو

٢/١٥٩  

  

  :- اهللا رمحه– املسيب بن سعيد قال

  املسجد يف وأنا إال سنة ثالثني منذ املؤذن أذن ما

]٢/١٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن عمران قال

  ذباب نفس من اهللا ذات يف عليه أهون كانت املسيب بن سعيد نفس إن

]٢/١٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– املسيب بن سعيد قال

 يرى أن اهللا من رةنص باملؤمن وكفى اهللا معصية مبثل أنفسها أهانت وال جل و عز اهللا طاعة مبثل أنفسها العباد أكرمت ما
  اهللا مبعصية يعمل عدوه



]٢/١٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– املسيب بن سعيد قال

  النساء من عندي أخوف شيء وما سنة مثانني بلغت قد

]٢/١٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه– املسيب بن سعيد قال

  سبيلها غري يف هاووضع وجهها بغري وطلبها حقها بغري أخذها من منها وأنذل أميل نذل كل إىل وهي نذلة الدنيا إن

]٢/١٧٠[  

  

  :- اهللا رمحه– املسيب بن سعيد قال

  .مجيل حسن عظيم فهو هللا كان ما مسيجد وال مصيحف تقولوا ال

]٢/١٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه– املسيب بن سعيد قال

  .إليه الناس افتقر باهللا استغىن من

]٢/١٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه– الزبري بن عروة قال



  .طويال عزا أورثتين احتملتها ذل كلمة رب

]٢/١٧٧[  

  

  :- اهللا رمحه– الزبري بن عروة قال

 احلسنة فإن أخوات عنده هلا أن فاعلم السيئة يعمل رأيته فإذا أخوات عنده هلا أن فاعلم احلسنة يعمل الرجل رأيت إذا
  .أخواoا على تدل السيئة وإن أخواoا على تدل

]٢/١٧٧[  

  

  :- اهللا رمحه– عروة بن هشام قال

 مساجدهم رأيت إين فقال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول مسجد جفوت الناس له قال بالعقيق قصره روةع اختذ ملا
  .عافية فيه عماهم هنالك فيما فكان عالية ١ فجاجهم يف والفاحشة غالية وأسواقهم الهية

]٢/١٨٠[  

  

  :-اهللا رمحه– أيوب قال

   بكر أيب حممد بن القاسم مسعت

 حل وال كتمناكم ما علمنا ولو عنه تسألون ما كل نعلم ما واهللا قال عليه اكثروا فلما أعلم ال يأدر  ال فيقول مبىن ُيسأل
  .نكتمكم أن لنا

]٢/١٨٤[  

  

  :- اهللا رمحه– بكر أيب حممد بن القاسم قال



  . معل ال ما يقول أن من له خري عليه تعاىل اهللا حق يعرف أن بعد جاهال الرجل يعيش ولئن عنه نسأل ما كل نعلم ما

]٢/١٨٤[  

  

  :- عنه اهللا رضي– هريرة أبو قال

 شيء ولكل عابد ألف من الشيطان أشد واحد ولفقيه أصبح حىت أصليها ليلة أحيي أن من إىل أحب ساعة أتفقه ألن
  الفقه الدين ودعامة دعامة

]٢/١٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه- الزهري شهاب ابن قال

 الكعك قلت طعامك فما جسمك أحسن ما فقال دامللكعب بن الوليد على دخلت يقول عبداهللا بن سامل مسعت
  أكلته اشتهيته فاذا أشتهيه حىت ادعه قلت وتشتهيه قال والزيت

]٢/١٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  نفسي على تصاغرت إال قط أحد مدحين ما

]٢/١٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  ترابا أصري أن اخرتت ترابا أصري أو النار يف أو اجلنة يفأ فخريين تعاىل ريب من آت أتاين لو

]٢/١٩٩[  



  

  :-اهللا رمحه– الباين زهري قال

 وقد {ذا منك نرضى ما له فقيل حلته ولبس مجته رجل قد احلي على فخرج الشخري بن عبداهللا بن ملطرف ابن مات
 ماء شربة عليها ووعدين مين اهللا فأخذها يل فيها اوم الدنيا أن لو فواهللا للمصيبة أستكني أن أتأمروين فقال ابنك مات
  والرمحة واهلدى بالصلوات فكيف أهال الشربة لتلك رأيتها ما غدا

]٢/١٩٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  مثنا {ا أعطاين قد كان القيامة يوم {ا ليسقيين ماء بشربة مين اهللا فأخذها يل الدنيا كانت لو

]٢/٢٠٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن رفمط قال

  فأصرب أبتلى أن من إيل أحب فأشكر أعاىف ألن

]٢/٢٠٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  معجبا وأصبح قائما أبيت أن من إيل أحب نادما وأصبح نائما أبيت ألن

]٢/٢٠٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال



 حىت شيئا منه قليب أوجل أن استطعت ما اليمىن هذه يف فجعل باخلري ءوجي اليسار هذه يدي يف فجعل قليب أخرج لو
  يضعه تعاىل اهللا يكون

]٢/٢٠١[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  شينها جل و عز اهللا عند وذلك زينها به أردت كأنك املأل رؤوس على إطراء بالنفس كفى

]٢/٢٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  غرينا به يعين احلديث وكأن منا ليست وبالقل كأن

]٢/٢٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

   زماiم قدر على الناس عقول

]٢/٢٠٣[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  فيه موت ال نعيما فاطلبوا نعيمهم النعيم أهل على أفسد قد املوت هذا إن

]٢/٢٠٤[  

  



  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  صاحبه على أحدمها يزيد ال سواء لوجدا ورجاؤه املؤمن خوف وزن لو

]٢/٢٠٨[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

  اآلخرة عمل الدنيا به طلبت ما أقبح إن

]٢/١٠٨[  

  

  :يقول -اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف كان

  .الظن بسوء الناس من احرتسوا

]٢/٢١٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن مطرف قال

 أن أكره فإين إيل ارفعها مث رقعة يف ايل اكتبها ولكن فيها تكلمين فال حاجة إيل لك كانت إذا فالن أبا يا إخوانه لبعض
  .السؤال ذل وجهك يف أرى

]٢/٢١٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبداهللا بن يزيد العالء أليب قيل

  .مسجدكم يكفكم قلوبكم اصلحوا قال مسجدنا نسقف أال

]٢/٢١٢[  



  

  :- اهللا رمحه– العالية وأب كان

  .قام أربعة من أكثر إليه جلس إذا

]٢/٢١٨[  

  

  :- اهللا رمحه– العالية أبو قال

  .األهواء هذه من عافاين أو لإلسالم اهللا هداين أن أفضل النعمتني أي أدري ما

]٢/٢١٨[  

  

  :- اهللا رمحه– العالية أبو قال

  .منه اهللا يستغفر وذنب ليهاع اهللا حيمد نعمة نعميني بني عبد يهلك ال أن ألرجو إين

]٢/٢١٩[  

  

  :- اهللا رمحه– العالية أبو قال

 واحللماء واحلكماء العلماء أجر فإمنا أجرا علمت ما على تأخذ ال قال) قليال مثنا اهللا بآيات تشرتوا وال( تعاىل قوله يف
 أيوب بن حممد لفظ جمانا علمت كما جمانا علم آدم ابن يا التوراة يف عندهم مكتوبا جيدونه وهم جل و عز اهللا على
  .جمانا علمت كما جمانا علم آدم ابن األول الكتاب يف مكتوب قال اجلعد بن علي ولفظ

]٢/٢١٩[  

  

  :- اهللا رمحه– العالية أبو قال



  متكرب وال مستحي يتعلم ال

]٢/٢٢٠[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال

 يكون أن يلتمس أن إنسان لكل ينبغي لكان واحد رجل إال منكم اجلنة خليد ال أنه السماء من ينادي مناديا أن لو
 يفرق أن إنسان لكل ينبغي لكان واحد رجل إال منكم النار يدخل ال أنه السماء من ينادي مناديا أن ولو الواحد ذلك
  الواحد ذلك هو يكون أن

]٢/٢٢٤[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر كان

  ارتكب مما أكثر الذنوب من ارتكبت مىن خري هذا قال شابا رأى وإذا قبلي عبداهللا مىن خري هذا الق شيخا رأى إذا

]٢/٢٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال

 قال هو ما قيل أمثتم أخطأمت وإن تؤجروا مل أصبتم إن أمر وكل وإياكم تأمثوا مل أخطأمت وإن أجرمت أصبتم إن بأمر عليكم
  أمثتم أخطأمت وإن تؤجروا مل أصبتم لو فانكم بالناس لظنا سوء

]٢/٢٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال



 باالميان هذا سبقين قد فقل منك أكرب كان فإن فانظر اإلسالم أهل من أحد على فضال لك بأن إبليس لك عرض إن
 خري فهو العقوبة واستوجبت والذنوب باملعاصي هذا سبقت قد فقل منك أصغر كان وإن مين خري فهو الصاحل والعمل

  منك أصغر أو منك أكرب إال االسالم أهل من أحدا ترى ال فانك مين

]٢/٢٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال

 جفاء منهم رأيت وإن به أخذوا فضل هذا أنت فقل ويصلونك ويعظمونك يكرمونك من املسلمني إخوانك رأيت إن
  أحدثته ذنب هذا فقل قباضاوان

]٢/٢٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال

  أنفسهم يف له تعظيم الخوانه املرء تذلل

]٢/٢٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال

 قال أو الصرب ولدها جرتؤ  املرأة رأيتم أما بكر قال أمره عاقبة صالح من به يريد ملا املرارة من املؤمن عبده ليجرع اهللا إن
  عافيته به تريد احلضض

]٢/٢٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال



  يبكي وهو النار دخل يضحك وهو اخلطيئة يأيت من

]٢/٢٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– العصري عبداهللا بن خالد قال

  {ا بأس ال دنيا أمر من حاجة أو يسرته بيت أو يعمره مسجد يف خالل ثالث يف إال تلقاه ال املؤمن قال

]٢/٢٣٢[  

  

  :- اهللا رمحه– العجلي مورق قال

  ينجيه أن اهللا لعل رب يا رب يا يقول وهو البحر يف خشبة على رجل مثل إال مثال الدنيا يف ملؤمن وجدت ما

]٢/٢٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه– العجلي مورق قال

  الغضب عين ذهب إذا عليه أندم غضبت إذا قط شيئا قلت وما سنني عشر يف الصمت تعلمت

]٢/٢٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

 دعوين صلة فقال شديدا أخذا بألسنتهم يأخذوه أن صلة أصحاب فهم ثوبه جير فىت {م مر وأصحابه اشيم بن صلة إن
 رفعف عني ونعمى نعم قال إزارك ترفع أن أحب قال حاجتك وما قال حاجة إليك يل إن أخي يابن فقال أمره أكفكم

  لشتمكم وآذيتموه شتمتموه لو أردمت مما أمثل كان هذا الصحابه صلة فقال إزاره

]٢/٢٣٨[  



  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

 منذ أخي إيل نعى فقد فكل إذن له فقال أخاه يعين مات أو قتل فالنا إن فقال يأكل وهو أشيم بن صلة إىل رجل جاء
  يتونم وإiم ميت إنك جل و عز اهللا قال حني

]٢/٢٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

 قتل حىت فقاتل فحمل أحتسبك حىت فقاتل تقدم بين أي فقال له ابن ومعه له مغزى يف كان أشيم بن صلة إن
 ذلك لغري جئنت كننت وإن بكن فمرحبا لتهنئنين جئنت كننت إن مرحبا فقالت العدوية معاذة امرأته عند النساء فاجتمعت
  فارجعن

]٢/٢٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه– زياد بن العالء قال

  شهوة القلب يف جيعل النظر فان املرأة رداء بصرك تتبع ال

]٢/٢٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه– زياد بن العالء قال

  جل و عز اهللا بطاعة فليعمل فأقاله نفسه تعاىل ربه فاستقال املوت حضره قد أنه نفسه أحدكم لينزل

]٢/٢٤٤[  

  



  :- اهللا رمحه– زياد بن العالء أن ذكر

  وغريك غريي به يسخر أحدا الشيطان وجد أما وحيك له فقال اجلنة يف كأنك رأيت رجل له قال

]٢/٢٤٥[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسني بن خملد قال

  شئت إن حسبك قال دخل أو منزله بلغ إذا حىت فسكت باألذى رجل عليه أقبل العدوي السوار أبا إن

]٢/٢٥٠[  

  

  :- اهللا رمحه– هالل بن محيد قال

  ميت شجر وسط خضراء شجرة كمثل السوق يف اهللا ذاكر مثل

]٢/٢٥٢[  

  

  :-اهللا رمحه- شداد أيب بن عون ذكر

  وحيمدوا يكفوا أن اهللا أولياء ويوشك أمرنا و{ذا خلقنا هلذا ويقول ركعة مائة الضحى يصلي كان غالب ابن عبداهللا أن

]٢/٢٥٦[  

  

  :- اهللا رمحه– غالب بن اهللا عبد قال

  منا الصاحلني وذهاب آجالنا واقرتاب عملنا ونقص أحالمنا سفه إليك نشكو إنا اللهم دعائه يف

]٢/٢٥٧[  



  

  :- اهللا رمحه– ذكوان بن عون قال

  .داره إىل محله فيمن وكنت ميتا خر الناقور يف نقر فإذا بلغ حىت املدثر أيها يا فقرأ الصبح صالة أوىف بن زرارة بنا صلى

]٢/٢٥٨[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين نب حملمد قيل

  اهللا حرمه شيئا ألحل كنت ما قال فتحله اغتابك قد رجال إن بكر أبا يا

]٢/٢٦٣[  

  

  :-اهللا رمحه– عتيق بن حيىي قال

 له بل واحد أجر قال ؟ أجر ذلك يف له ، أهلها من حياء يتبعها حسبة يتبعها ال اجلنازة يتبع الرجل سريين بن حملمد قلت
  احلي لصلته وأجر أخيه ىعل لصالته أجر أجران

]٢/٢٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

  وينهاه يأمره قلبه من واعظا له جعل خريا بعبد تعاىل اهللا أراد إذا

]٢/٢٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد كان

  كان بالذي ليس كأنه حىت وتبدل لونه تغري واحلرام احلالل الفقه من شيء عن سئل إذا



]٢/٢٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– عون ابن لقا

 رأيت كيف بكر أبا يا فقلت الغد من إليه رجعت مث علم أهل من إنه بكر أبا يا وقلت رجل يف سريين بن حممد كلمت
  أمسعه مل يسمعه مل ملا يقول وال العلم يعلم أنه يرى قلت مما بعيد قال صاحبنا

]٢/٢٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

 آخره إىل أوله من القرآن عليهم فيقرأ حائط على جيلسوا أن وبينهم بينا ما ميعاد قال فيصعق قرآنال يسمع عمن وسئل
  .يقولون كما فهم سقطوا فإن

]٢/٢٦٥[  

  

  : -  اهللا رمحه – العجلي مورق قال

  سريين ابن حممد من فقهه يف أورع وال ورعه يف أفقه رجال رأيت ما

]٢/٢٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

  والدينار الدرهم عند املسلم املسلم

]٢/٢٦٧[  

  



  :- اهللا رمحه– حازم بن جرير قال

  اغتبناه قد إال أرانا ما اهللا أستغفر قال مث األسود الرجل ذلك رأيت يل وقال سريين بن حممد مسعت

]٢/٢٦٨[  

  

  :- اهللا رمحه– خلدة أبو قال

 الشهدة تلك هات جارية يا وحلم خبز بيته يف كلكم به أحتفكم ما أدري ما فقال سريين بن حممد على دخلنا قال
  ويطعمنا ويأكل يقطع فجعل {ا فجاءت

]٢/٢٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد عن

  سنة أربعني منذ أصبته بذنب الغم هذا ألعرف إين فقال لذلك اغتم الدين ركبه ملا أنه

]٢/٢٧١[  

  

  :- اهللا رمحه– عون ابن قال

   سنة أربعني منذ أصبته بذنب الغم هذا ألعرف إين فقال لذلك اغتم لدينا سريين بن حممد ركب ملا

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

   مفلس يا سنة أربعني من لرجل قلت هو ما الدين به علي محل الذي الذنب ألعرف إين

   نؤتى أين من ندري فليس وذنوبك ذنو{م وكثرت يؤتون أين من فعرفوا ذنو{م قلت فقال الداراين سليمان أبا به فحدث

]٢/٢٧١[  

  



  

  :- اهللا رمحه– عوانة أبو قال

  تعاىل اهللا ذكر إال أحد رآه فما السوق يف سريين بن حممد رأيت

]٢/٢٧٢[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

  النوم يف له ريء ما يضره ال اليقظة يف العبد اهللا اتقى إذا

]٢/٢٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه– عون ابن قال

   أمه عند كان إذا يكون هكذا ولكن ال قالوا شيئا أيشتكي حممد شأن ما فقال أمه عند وهو حممد على جلر  دخل

]٢/٢٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

  ريبة غري من يعشقون كانوا

]٢/٢٧٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

  الريب وجمانبة األذى وكف األدب حسن غربة معهم ليس ثالثة



]٢/٢٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

  تأخذونه عمن فانظروا دين العلم هذا إن

]٢/٢٧٨[  

  

  :- اهللا رمحه– سريين بن حممد قال

 أهل وإىل حديثهم فنأخذ السنة أهل إىل فننظر رجالكم لنا مسوا قالوا الفتنة وقعت فلما االسناد عن يسألون ال كانوا
  حديثهم نأخذ فال البدعة

]٢/٢٧٨[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو لقا

  الناس به حتدث ما مهك يكن وال عبادة له فأحدث علما لك تعاىل اهللا أحدث إذا أيوب يا

]٢/٢٨٣[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال

 ومل بعلمه يعش مل عامل و بعلمه الناس يعش ومل بعلمه عاش وعامل بعلمه الناس وعاش بعلمه عاش فعامل ثالثة العلماء
  بعلمه سالنا يعش

]٢/٢٨٣[  

  



  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال

  به ويغنيهم تعاىل اهللا وينفعهم فيعفهم صغارا عياله على ينفق رجل من أجرا أعظم رجل أي

]٢/٢٨٣[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال

  .يهلك نأ قمن فذاك نفسه من به أعلم الناس كان وإذا ينجو أن قمن فذاك الناس من بنفسه أعلم االنسان كان إذا

]٢/٢٨٤[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال

 ال عذرا ألخي لعل نفسك يف فقل عذرا له جتد مل فان جهدك العذر له فالتمس تكرهه شيء أخيك عن بلغك إذا
  .أعلمه

]٢/٢٨٥[  

  

  :-اهللا رمحه– أيوب قال

  قالبة أيب من بالقضاء أعلم املصر {ذا أدركت وما منه فرارا أشدهم بالقضاء الناس أعلم وجدت قال

]٢/٢٨٥[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال

  ينفعه وال يضره يعرفه ال من فإن يعرفه ال من احلديث حتدث ال

]٢/٢٨٦[  



  

  :-اهللا رمحه– أيوب قال

 نزع قد تعاىل اهللا أن علمت أما مبجالسنا نفعك قد تعاىل اهللا أن أظن كنت قد فقال رديئا مترا أشرتي وأنا قالبة أبو رآين
  بركته رديء لك من

]٢/٢٨٦[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال

 يتعلق حىت يقوم فال العلم إىل وجيلس بشيء منه يتعلق فال سنة القاص الرجل الرجل جيالس القصاص إال العلم أمات ما
  بشيء منه

]٢/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال

  السيف استحل إال بدعة رجل ابتدع ما

]٢/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– ةقالب أبو قال

  تعرفون كنتم ما عليكم يلبسوا أو ضاللتهم يف يغمسوكم أن آمن ال فإين حتادثوهم وال األهواء أهل جتالسوا ال

]٢/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– قالبة أبو قال



 لأه وإن الضالل ذلك ومجاع خمتلف وعمل خمتلف بقول املنافقني ذكر تعاىل اهللا فإن املنافقني مثل األهواء أهل مثل
  السيف على واجتمعوا األهواء يف اختلفوا األهواء

]٢/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه–حيان بن جعفر قال

  قليب أين يدريكم وما فقال صالته يف التفاته قلة يسار بن ملسلم ذكر

]٢/٢٩٠[  

  

  :- اهللا رمحه– الشهيد بن حبيب قال

  النار تطفئ حىت به شعر فما جنبه إىل حريق فوقع يصلي قائما يسار بن مسلم كان

]٢/٢٩٠[  

  

  :- اهللا رمحه– يسار بن مسلم بن اهللا عبد قال

  وضحكوا تكلموا يصلي قام وإذا كالم هلم يسمع فال البيت أهل سكت املنزل دخل إذا يسار بن مسلم كان

]٢/٢٩١[  

  

  :- اهللا رمحه– عون ابن قال

  صالة يف كأنه صالة غري يف كان إذا يسار بن مسلم كان

]٢/٢٩١[  

  



  :- اهللا رمحه– يسار بن مسلم قال

 أحب أجدين ال فاين جل و عز اهللا يف احلب ليس علي أفسده ما دخله قد يكون أن أخاف وأنا إال عملي من شئ ما
  اهللا يف إال

]٢/٢٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه– يسار بن مسلم قال

  جل و عز اهللا يف أحبهم كنت قوم من نفسي يف أوثق شئ عملي يف يكن فلم يل مرضة مرضت

]٢/٢٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه– يسار بن مسلم قال

  لك هو الثوب فبئس غريه يف مما أفضل الثوب ذلك يف أنك فظننت ثوبا لبست إذا

]٢/٢٩٤[  

  

  : يقول- اهللا رمحه– يسار بن مسلم كان

  زلته الشيطان يبتغي و{ا العامل جهل ساعة فإiا واملراء إياكم

]٢/٢٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه– يسار بن مسلم قال

  جل و عز اهللا مبناجاة اخللوة مبثل لذذوناملت تلذذ ما

]٢/٢٩٤[  



  

  :-اهللا رمحه– قرة بن معاوية قال

 إال اليوم عليه أنتم مما شيئا عرفوا ما اليوم فيكم خرجوا لو سلم و عليه اهللا صلى حممد أصحاب من رجال سبعني أدركت
  األذان

]٢/٢٩٩[  

  

  :- اهللا رمحه– يسار بن مسلم قال

 حالل من وأصبت قال وكذا كذا ألهلي اشرتيت قلت أنت صنعت ما يل فقال الكأل من جاء ناوأ قرة بن معاوية لقيين
  النهار وأصوم الليل اقوم أن من ايل أحب يوم كل به غدوت فيما أغدو ألن قال نعم قلت

]٢/٣٠٠[  

  

  :- اهللا رمحه– يسار بن مسلم قال

  علما علمه يعد مل العلم يكتب مل من

]٢/٣٠١[  

  

  :-اهللا رمحه– عطارديال رجاء أبو قال

  إبل قعود من نفسه يف أذل للمؤمن واهللا

]٢/٣٠٦[  

  

  :-اهللا رمحه– العطاردي رجاء أبو قال



  الدمع من البايل الشراك كأنه الدموع جمرى أي عباس ابن من املوضع هذا كان

]٢/٣٠٧[  

  

  :- اهللا رمحه– اجلوين عمران أبو قال

  شديد أليم أخذه فإن الطلب نحس وال النسيئة طول تعاىل اهللا من يغرنكم ال

]٢/٣٠٨[  

  

  :- اهللا رمحه– اجلوين عمران أبو قال

  القيامة يوم إىل اليكم أرجع فلن خري من استطعتم ما يف اعملوا وتنادي إال تأيت ليلة من ما

]٢/٣١٠[  

  

  :- اهللا رمحه– اجلوين عمران أبو قال

 دخلها من منها يعتق إمنا ويقولون النار من أعتقنا اللهم يقولوا أن يكرهون كانوا أدركت من أفضل هم أربعة أدركت
  النار من باهللا ونعوذ النار من باهللا نستجري يقولون وكانوا

]٢/٣١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

  ذلك فأعطين قبه يف لك يصلي أن خلقك من أحد أعطيت كنت إن اللهم

]٢/٣١٩[  

  



  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

  عيين اهللا أنام فال النوم إىل أعود ذهبت مث واستيقظت منت إذا يقول لعبادا من رجل كان

]٢/٣٢٠[  

  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

  سنة عشرين {ا وتنعمت سنة عشرين الصالة كابدت

]٢/٣٢١[  

  

  :-اهللا رمحه– البناين ثابت بن حممد قال

  السابع او السادس وردي يف فاين عيند بين يا فقال اهللا إال إله ال املوت يف وهو أيب ألقن ذهبت

]٢/٣٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

  عمله يف ذلك رؤي إال املوت ذكر أحد أكثر ما

]٢/٣٢٥[  

  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

  عمله يف ذلك رؤى إال املوت ذكر عبد أكثر وما املوت ساعة ذكر ملن طوىب

]٢/٣٢٦[  



  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

 أبلغ فنيته ذلك على نفسه تتابعه فال ماله من وخيرج النهار ويصوم الليل يقوم أن ينوي املؤمن إن عمله من أبلغ املؤمن نية
   عمله من

]٢/٣٢٦[  

  

  :- اهللا رمحه– قتادة قال

  علي أعد قط ألحد قلت وما بنوره يذهب ا)لس يف احلديث تكرير

]٢/٣٣٤[  

  

  :- اهللا رمحه– قتادة قال

  سنة ثالثني منذ برأيي يتأفت ما

]٢/٣٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه– قتادة قال

 هو املؤمن ولكن]  أميل[  امللل واىل الفرتة واىل السآمة إىل نفسك فإن بنشاط اال اخلري تأيت أن تريد ال كنت إن آدم ابن
 السر يف ربنا ربنا يقولون منوناملؤ  زال وما والنهار بالليل اهللا إىل العجاجون هم املؤمنني وأن املتقوي واملؤمن املتحامل
  هلم استجاب حىت والعالنية

]٢/٣٣٦[  

  



  :- اهللا رمحه– قتادة قال

  منافقد الليل ساهر قلما يقال كان

]٢/٣٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– قتادة عن

 كل يف ختم العشر جاء فاذا مرة ليال ثالث كل يف ختم رمضان جاء فاذا مرة ليال سبع كل يف القرآن خيتم كان أنه
   مرة ةليل

]٢/٣٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– قتادة قال

  يضل ال الذي واهلادي الينام الذي واحلارس تغلب ال اليت الفئة فمعه معه اهللا يكن ومن معه يكن اهللا يتق من

]٢/٣٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– قتادة قال

  كامل حول عبادة من أفضل الناس وصالح نفسه صالح به يطلب الرجل حيفظه العلم من باب

]٢/٣٤١[  

  

  :- اهللا رمحه– قتادة قال

  بأس {ا ليس الدنيا من حاجة أو يعمره مسجد أو يسرته بيت مواطن ثالثة يف إال يعرف ال املؤمن كان

]٢/٣٤١[  



  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  اليه املؤمنني بقلوب اهللا أقبل اهللا اىل بقلبه العبد أقبل إذا

]٢/٣٤٥[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حملمد قيل

  عملي سيئا أملي بعيدا أجلي قريبا قال عبداهللا أبا أصبحت كيف

]٢/٣٤٦[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  نزهة يف حلوا منه حلوا فأينما العارفني بستان القرآن

]٢/٣٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

 به تشعر ال دموعه من خده حتت ما بل قد واحدة وسادة على امرأته رأس مع رأسه يكون الرجل كان رجاال أدركت لقد
   جانبه إىل الذي به يشعر وال خده على دموعه فتسيل الصف يف أحدهم يقوم رجاال أدركت ولقد امرأته

]٢/٣٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  به تعلم ال معه وامرأته سنة عشرين ليبكي الرجل كال



]٢/٣٤[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد حضر

 الطعام إىل تدنو أال بكر أبا يا له فقالوا فجلس ناحية واسع بن حممد فتنحى بالطعام أتوا فرغوا فلما بكاء فيه احمضر 
  البكاء مع أو البكاء بعد الطعام عليهم يعيب كأنه بكى من يأكل إمنا قال فتأكل

]٢/٣٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  عين يعفو أو النار إىل هو إال إله ال الذي اهللاو  يب يذهب يب يذهب أين تدرون اخوتاه يا

]٢/٣٤٨[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد كان

  قردا أمسخ أن أخاف واهللا إين فقال ذلك يف له فقيل دبره إىل بيده ضرب منامه من انتبه إذا

]٢/٣٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  رحيي ننت من مين تدنوا أن قدرمت ما ريح للذنوب يوجد كان لو

]٢/٣٤٩[  

  

  : - اهللا رمحه– الربيع قال



  أبعه مل رضيته لو قال يل أترضاه رجل له فقال البيع على له محارا ويعرض مير واسع بن حممد أيت

]٢/٣٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد نظر

 املسلمني يف اهللا كثر ال بوكوأ درهم مبائيت إشرتيتها أمك أنت من ابن أتدري وحيك تعاىل له فقال بيده خيطر له ابن إىل
  مثله أو حنوه أو ضربه

]٢/٣٥٠[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  طيبا وأطعم طيبا أكل من اهللا فرحم األبدان زكاة املكاسب طلب

]٢/٣٥٠[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  مقته من أمنه اهللا ذات يف نفسه مقت من

]٢/٣٥٠[  

  

  : أوصين-اهللا هرمح– واسع بن حملمد رجل قال

   الدنيا يف ازهد قال بذلك يل كيف قال واآلخرة الدنيا يف ملكا تكون أن أوصيك فقال

]٢/٣٥١[  

  



  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

 املوتى وجمالسة لك ويقول له تقول األمحق ومالحاة وحديثهن النساء مثافنة وكثرة الذنب على الذنب القلب مينت أربع
   جائر وسلطان مرتف غين كل جمالسة قال ملوتىا جمالسة وما قيل

]٢/٣٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– عاصم بن سعيد قال

 أرى وال ختشع ال القلوب أرى مايل جلساءه يوبخ وهو يوما فقال واسع بن حممد مسجد من قريبا جيلس قاص كان
 إن قبلك من إمنا أتوا القوم أرى مايل اهللا عبد يا واسع بن حممد فقال تقشعر ال اجللود أرى ال ومايل تدمع ال العيون
  القلب على وقع القلب من خرج إذا الذكر

]٢/٣٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  يريد مما كثري عن صاحبه لتثقل الطعام كثرة وإن ورق وصفا وأفهم فهم طعمه قل من

]٢/٣٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

 يف وجياهدون الليل ويقومون النهار يصومون شباب نشأ قد أليس عبداهللا أبا اهللا رمحك قلت أصحايب ذهب واصاحباه
  العجب أفسدهم وتفل أخ ولكن بلى قال اهللا سبيل

]٢/٣٥٢[  

  



  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال

  السلطان من الدنو من خري الرتاب وسف القصب لقضم

]٢/٣٥٢[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد كان

 له فقيل فيه من ينظر املسجد إىل فبعث إليهم خرجت الرتك وكانت خراسان صاحب وكان جيش يف مسلم بن قتيبة مع
   عنان ألف ثالثني من ايل أحب تلك أصبعه قتيبة فقال أصبعه رافعا واسع بن حممد إال فيه ليس

]٢/٣٥٣[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  تعاىل اهللا معرفة قال حيىي أبا يا هو وما قالوا فيها شئ أطيب يذوقوا ومل الدنيا من الدنيا أهل خرج

]٢/٣٥٨[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  جل و عز اهللا ذكر مبثل املتنعمون تنعم ما

]٢/٣٥٨[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال



 من الغيث ينزل اهللا انف األرض ربيع الغيث أن كما املؤمن ربيع القرآن فان قلوبكم يف القرآن زرع ماذا القرآن محلة يا
 ماذا القرآن محلة فيا وحتسن وختضر oتز أن موضعها تن!  مينعها فال احلبة فيه فتكون احلش فيصيب األرض اىل السماء
   فيهما عملتم ماذا سورتني أصحاب أين سورة أصحاب أين قلوبكم يف القرآن زرع

]٢/٣٥٨[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  اسرتاح فقد املال حب عنه ألقى فمن املال حب إال أجده فلم إمث كل أصل يف نظرت علمال أهل بعض يقول

]٢/٣٦٠[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

   صاحبه أحدهم خيرج حىت القلب يف يعرتكان والكذب الصدق

]٢/٣٦٠[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 يعرفون ال سفهاؤكم كذلك عليه أكب العظم اليه طرح وإذا يعرفهما مل والفضة الذهب اليه طرح إذا الكلب إن هؤالء يا
  احلق

]٢/٣٦٠[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال



 ال دار يف بينهما جيمع أن اهللا عسى له يعرض واألمر الشغل ذلك من فيمنعه ويزوره أخاه يلقى أن حيب رجل من كم
  العابدين ومسرتاح طوىب ظل يف وبينكم ينناب جيمع أن اهللا أسأل وأنا مالك يقول مث فيها فرقة

]٢/٣٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 عذاب أي شعري فليت هذا على اهللا يزرنا وال بعضا بعضنا ينهى وال بعضا بعضنا يأمر فال الدنيا حب على اصطلحنا
  ينزل اهللا

]٢/٣٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 وطلبوا أفواههم يف ألسنتهم انتفخت قد تفاخرهم كثري زمان يف إنكم البصري إال زمانكم صريب ال أشهب زمان يف إنكم
   شباكهم يف يوقعونكم ال أنفسكم على فاحذروهم اآلخرة بعمل الدنيا

]٢/٣٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  قلبه دخول من الشيطان أمكن دفق الباطل مبدح فرح ومن هلواه الغالب فذلك الدنيا احلياة زهرة من تباعد من

]٢/٣٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن ملالك قيل

   نفسي لطلقت استطعت لو:  فقال ؟ تتزوج أال



]٢/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه – املبارك بن عبداهللا قال

  األثقال أصحاب هلك وقال جيره كسائه بطرف مالك فأخذ بالبصرة حريق وقع

]٢/٣٦٨[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 يا كلها الدنيا سائر يف ينادون لفرقتهم أعوانا وجدت ولو نائم وأنا العذاب ينزل أن خمافة أمن مل أنام ال أن استطعت لو
  النار النار الناس أيها

]٢/٣٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  أموت حىت غريها ألتمس ال أمصها حصاة يف رزقي جعل جل و عز اهللا إن وددت

]٢/٣٧٠[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 يرمحكم مهومكم فانظروا مهومكم يرى واهللا الفجور بأعمال قلو{م تغلي الفجار وإن الرب بأعمال قلو{م تغلي األبرار إن
  اهللا

]٢/٣٧٠[  

  



  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

   رجع جزع وإن حرو  إىل به أفضت صاحبها صرب فإن عقبة ودونه إال شيء الرب أعمال من ما

]٢/٣٧١[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  مفرط وذامهم مفرط مادحهم ألن قال ذلك ومل قيل مذمتهم أكره وال مبدحتهم أفرح مل الناس عرفت منذ

]٢/٣٧٢[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  فخرا زاده به العمل لغري العلم تعلم وإذا علمه كسره به ليعمل العلم العبد تعلم إذا

]٢/٣٧٢[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 للوضوء إجانة ترى مصحفا ترى للصالة حصريا فرتى بيته عليك قص بيته يف جتده فلم أتيته إذا الذي أوالقاص العامل إمنا
  اآلخرة أثر ترى

]٢/٣٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  واحلمل الذئب يصطلح حىت واملنافق املؤمن يصطلح ال

]٢/٣٧٦[  



  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  عليها ميشون أرضا املؤمنون وجد ما أذناب للمنافقني نبت لو لكم أقسم

]٢/٣٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  والعزلة االستغفار وكثرة اللسان بسجن بثالث يتواصون األبرار كان

]٢/٣٧٧[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قرأ

 إال القرآن {ذا عبد يؤمن ال لكم أقسم: قال مث) اهللا خشية من متصدعا خاشعا لرأيته جبل على القرآن هذا أنزلنا ول(
  قلبه صدع

]٢/٣٧٨[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  عملك ويف فيك لرؤي تعاىل هللا طلبته العلم هذا كان لو بعلمك وتفخر بعلمك تأكل عامل أنت عامل يا

]٢/٣٧٨[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  كذاب يومئذ فأنا إليه خالفتكم مث شيء عن iيتكم إذا ولكن عملي يبلغها ال بأشياء آمركم إين



]٢/٣٧٩[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  حلن كله وعمله حرفا يلحن وما الرجل تلقى

]٢/٣٨٣[  

  

  : - اهللا رمحه – دينار بن مالك على صفرة أيب بن املهلب مر

 له فقال تعرفين أما املهلب له فقال الصفني بني إال تكره املشية هذه أن علمت أما مالك له فقال مشيته يف يتبخرت وهو
 قال العذرة حتمل بينهما وانت قذرة فجيفة آخرك وأما مذرة نطفة أولك أما قال مين تعرف وما قال املعرفة أحسن أعرفك
  ةاملعرف حق عرفتين اآلن املهلب فقال

]٢/٣٨٤[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 ألمسكتم أعمالكم فيها ينسخون اليت الصحف أمثان يتقاضونكم عليكم غدوا أعمالكم ينسخان اللذين امللكني أن لو
  أنفسكم على تربعون أفال ربكم عند من الصحف كانت فإذا كالمكم فضول من كثري عن

]٢/٣٨٥[  

  

  :- اهللا رمحه– أنس بن مالك قال

  »نرمحه حىت بكى وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث له ذكرنا فإذا السختياين، أيوب على ندخل كنا«

]٣/٤[  



  

  :- اهللا رمحه– عمر بن اهللا لعبيد قيل

 قلو{م اهللا نور قد أقواما ألقى املوسم، أيام إال سنيت يف أفرح ما واهللا: فقال: فقال املوسم، يف العراقيني لقاء تتحرى أراك
   أيوب منهم قليب، ارتاح رأيتهم فإذا إلميان،با

  

]٣/٤[  

  

  :- اهللا رمحه– حسان بن هشام قال

  »حجة أربعني السختياين أيوب حج«

]٣/٤[  

  

  :-اهللا رمحه–شعبة قال

  »إليه سبقين قد وجدته إال موعدا أيوب وعدت ما«

]٣/٥[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

   منهم يكون عما والتغافل الناس، أيدي يف مما اليأس: خصلتان فيه يكون حىت - دالعب يسود ال أو -  العبد يستوي ال

]٣/٥[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال



  »مبعزل عنهم كنت الصاحلون ذكر إذا: «

]٣/٥[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

  »احلديث من يعين كفافا، األمر هذا من أنفلت أين وددت«

]٣/٦[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

  يعلنه أن من خري زهده الرجل خيفي فألن الناس، على عذابا زهده جيعلن فال زهد وإن رجل، وجل عز اهللا ليتق

]٣/٦[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

  »مبكانه يشعر ال أن سره إال عبد صدق ما واهللا«

]٣/٦[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

  »عرضت رمبا الزكمة: «وقال »فيه على يده فوضع،  فوه وغلبه مج كرب إذا الشيخ: «فقال ، »يوما اءالبك أيوب غلب«

]٣/٦[  

  



  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

 اهللا دون عبد من عبادة يف الزهد تعاىل اهللا عند ثوابا وأعظمها اهللا عند وأعالها اهللا إىل أحبها أشياء ثالثة الدنيا يف الزهد
 يا هذا زهدكم: فيقول علينا يقبل مث واإلعطاء، األخذ من تعاىل اهللا حرم فيما الزهد مث ووثن، وحجر وصنم لكم كل من

  "وجل عز اهللا حالل يف الزهد اهللا، عند أخسه واهللا فهو القراء معشر

]٣/٧[  

  

  :- اهللا رمحه– عمري أبو قال

 عملنا يبلغ وما وسرته، إياهم اهللا عافية على الناس حيمد إمنا: فقال وقف، إذ مساه قد إنسان وبني بيين ميشي أيوب بينما
   بعد بالنعم فكيف عطشان وهو أحدنا شر{ا بارد ماء شربة جزاء كله

]٣/٧[  

  

  :-اهللا رمحه- األخضر أيب بن صاحل قال

  " الكالم أقل: فقال أوصين: أليوب قلت" 

]٣/٧[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

 مضغ أكره: فقال جترت، أال للحمار قيل: أيوب فقال - الرأي يعين - هذا يف تنظر ال لك ام: " له وقيل أيوب، مسعت
  " الباطل

]٣/٨[  

  



  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

  »وسلم عليه اهللا صلى حممد أمة وعلى عليك مباركا تعاىل اهللا جعله: «قال مبولود رجال هنأ إذا أيوب كان

]٣/٨[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

  »أيوب من الرجال وجوه يف تبسما أشد قط رجال رأيت ما«

]٣/٨[  

  

  :-اهللا رمحه– مطيع أيب بن سالم قال

   كلمة نصف وال ال،: قال كلمة، أكلمك أليوب األهواء أهل من رجل قال

]٣/٩[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

  »بعدا اهللا من ازداد إال اجتهادا بدعة صاحب ازداد ما«

]٣/٩[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

  »أعضائي من عضو يسقط فكأمنا السنة أهل من الرجل موت ليبلغين إنه«

]٣/٩[  



  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

  »الناس جالس غريه، جتالس حىت معلمك خطأ تبصر ال إنك: «أيوب لنا قال

]٣/٩[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

 من الغىن فإن السوق الزم: أيوب لنا وقال: قال قبلكم، {ا لبدأت بقل دستجة إىل أهلي احتاج ول: " أيوب لنا قال: قال
   العافية

]٣/١٠[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

  »يرفعهم أن إال اهللا ويأىب يتواضعون أقواما وإن يضعهم، أن إال اهللا ويأىب يتنعمون، قوما إن«

]٣/١٠[  

  

  :- اهللا هرمح– السختياين أيوب قال

  »فاجر قارئ من أخبث خبيث ال«

]٣/١١[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

  " أباه يعين متيمة أبو إال وبينه بيين ليس الشرك من عافانا الذي هللا احلمد: وقال رأسه على يده وضع أيوب رأيت" 



]٣/١١[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

  »إليهم حتتج مل ما إخوانك على كرميا تزال ال فإنك سوقك الزم: «أيوب يل قال

]٣/١١[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

  »له هيبة سألته فما سنني أربع احلسن جالست لقد«

]٣/١١[  

  

  :-اهللا رمحه– عروبة أىب بن سعيد قال

  " اهللا أستغفر: فقال قتادة عند أيوب حلن" 

]٣/١١[  

  

  :- اهللا رمحه– عبيد بن يونس قال

  »قلة إال يزدادان وما اإلسالم، يف إليه يسكن أخ أو حق يف صاحبه ينفقه طيب درهم من أقل شيئا أعلم ما«

]٣/١٧[  

  

  :-اهللا رمحه-شوذب ابن قال



   حالال درمها مايل يف أعلم ما: قال فكالمها واحلرام، احلالل فتذاكرا اجتمعا عون وابن عبيد، بن يونس مسعت

]٣/١٨[  

  

  :- اهللا رمحه– عبيد بن يونس قال

  »واحدة خصلة منها يف ما الرب خصال من خصلة مائة ألعد إين«

]٣/١٨[  

  

  :- اهللا رمحه– جعفر أيب جسر قال

 أراه ما واهللا: قال مث: قال شاة، من وكذا كذا لنا خذ جعفر، أبا يا: فقال األضحى أيام عبيد بن يونس على دخلت" 
 قد: قال أو -  أراين ما منها أشد علي حلف مث -  شيئا مين تقبل يكون ال أن خشيت: قال أو - شيئا مين يتقبل

  " النار أهل من أكون أن خشيت

]٣/١٨[  

  

  :- اهللا رمحه– إبراهيم بن أمحد قال

  " وجل عز اهللا سبيل يف تغربا مل قدماي: قال اهللا؟ عبد أبا يبكيك، ما: له فقيل فبكى، موته عند قدميه إىل يونس نظر

]٣/١٩[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسن قال

  »بيوoم املؤمنني معصوا«

]٣/١٩[  



  

  :- اهللا رمحه– احلسن قال

 بك، استخفوا ذلك فعلت فإذا أيديهم، يف ما تعاط مل ما يكرمونك الناس يزال ال أو -  الناس على كرميا تزال ال«
  »وأبغضوك حديثك وكرهوا

]٣/٢٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبيد بن يونس قال

  " ولسانه صالته: أمره من سوامها ما صلح العبد من صلحتا إذا خصلتان" 

]٣/٢٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبيد بن يونس قال

  »تكلم إذا كالمه يف الرجل ورع تعرف تكاد إنك«

]٣/٢٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عبيد بن يونس إىل رجل جاء

 اءج أن يربح فلم فتغيظ. اهللا اتق: يونس له فقال قبل، ابنك عليه دخل وقد عبيد بن عمرو جمالسة عن أتنهانا:  فقال
 أiاك: فقال إليه يعتذر فجعل فالن، معي كان أبت يا: فقال عليه فتدخل عمرو يف رأيي عرفت قد بين يا: فقال ابنه
  " عمرو وأصحاب عمرو برأي تلقاه أن من إيل أحب {ن وجل عز اهللا تلقى وألن اخلمر، وشرب والسرقة، الزنا، عن

]٣/٢٠[  

  



  : -اهللا رمحه– عبيد بن يونس رجل سأل

  " فال حلسبة أما: قال جنازته؟ على أصلي مات: قلت ، فال حلسبة أما: قال أعوده، معتزيل يل جار:  فقال

]٣/٢١[  

  

  :- اهللا رمحه– حزم أيب بن حزم قال

 وأغرب غريبا، عرفها السنة عرف إذا من أصبح: فقال فوقف الحق ابن باب على قعود وحنن محار على يونس بنا مر" 
  " يعرفها الذي منه

]٣/٢١[  

  

  :- اهللا رمحه– جعفر أبو جسر قال

  »القدر يف اختصموا ملا ذنو{م مهتهم لو: «قال القدر، يف خيتصمون بقوم مررت: ليونس قلت" 

]٣/٢١[  

  

  :- اهللا رمحه– عبيد بن يونس إىل رجل جاء

 ألف؟ مائة هب تبصر الذي هذا ببصرك أيسرك: يونس له فقال بذلك، منه واغتماما ومعاشه، حاله من ضيقا إليه فشكى
 ال،: قال ألف؟ مائة به تنطق الذي فلسانك: قال ال،: قال ألف؟ مائة به يسرك به تسمع الذي فسمعك: قال ال،: قال
 فذكره: قال فرجالك؟: قال ال؟: قال ألف؟ مائة {ما يسرك فيداك: قال ال،: قال ألف؟ مائة به تعقل الذي ففؤادك: قال
  " احلاجة تشكو وأنت ألوفا، مئني لك أرى: قال يونس، عليه فأقبل عليه، اهللا نعم

]٣/٢٢[  

  



  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

 فالتمس توافقك، ال دار هذه إن اهللا، عبد أبا يا: يونس له: فقال بطنه، يف جيده وجعا عبيد بن يونس إىل رجل شكى" 
  " توافقك دارا

]٣/٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

  »خري من بعدك العيش يف ما: «السختياين أيوب فقال عبيد، بن يونس مرض

]٣/٢٣[  

  

  :-اهللا رمحه– القطان سعيد بن حيىي قال

 النوم غلب إذا أنه احلسن بقول يأخذ وكان اآلخرة، عشاء بوضوء الصبح يصلي فكان مكة إىل التيمي سليمان خرج«
  »التيمي صرب من يتعجب حيىي وكان توضأ، قلبه على

]٣/٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– سلمة بن محاد قال

  »امرأتان له وكانت سنة، عشرين باألرض جنبه يضع ومل سنة، أربعني فراشه طوى التيمي سليمان كان«

]٣/٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– التيمي سليمان قال

  »العمل يف وضعف القلب يف ظلمة والسيئة العمل، يف وقوة القلب يف نور احلسنة«



]٣/٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عياض بن الفضيل قال

 اهللا مسعت وجل، عز ريب من يل يبدو ما أدري ال هكذا، تقولوا ال: قال مثلك، ومن أنت أنت: التيمي لسليمان قيل" 
  ] "٤٧: الزمر} [حيتسبون يكونوا مل ما اهللا من هلم وبدا{ يقول وجل عز

]٣/٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  التيمي سليمان بن معتمر قال

 أعجل األمر: فقال بنيته، لو: له فقيل مات، حىت فيه فكان فسطاطا أيب فضرب ،فيه يكون أيب كان لنا بيت سقط" 
  " املوت غدا ذلك، من

]٣/٣٠[  

  

  :- عنه اهللا رضي– اخلطاب بن عمر قال

  »العبد غنيمة الشتاء«

]٣/٣١[  

  

  :- اهللا رمحه-  التيمي سليمان بن معتمر قال

  »به الظن أحسن وأنا وجل عز اهللا ألقى لعلي بالرخص، حدثين معتمر، يا: «املوت حضره حني أيب قال

]٣/٣١[  

  



  :- اهللا رمحه-  التيمي سليمان بن معتمر قال

 على صاحبك كان معتمر يا: فقال عليه، جزعي أيب فرأى عليه، فجزعت احلديث معي يطلب كان يل صاحب مات" 
  " عليه حتزن ال أو عليه جتزع فال: قال نعم،: قلت السنة؟

]٣/٣١[  

  

  :- اهللا رمحه– يميالت سليمان قال

  »مذلته عليه فيصبح الذنب ليذنب الرجل إن«

]٣/٣١[  

  

  :- اهللا رمحه-  التيمي سليمان بن معتمر قال

 الدين عين قضى يل غفر إذا: قال الدين، عنك يقضي اهللا سل: له فقيل تعاىل، اهللا يستغفر فكان دين، أيب على كان" 
"  

]٣/٣٢[  

  

  :- اهللا رمحه– التيمي سليمان قال

  »كله الشر فيك اجتمع عامل كل زلة أو عامل كل برخصة أخذت لو«

]٣/٣٢[  

  

  :- اهللا رمحه– عامر بن سعيد قال



 على مررت ولكن ال: قال املوت، من أجتزع يبكيك ما: له فقيل شديدا، بكاء مرضه يف فبكى التيمي سليمان مرض" 
  " عليه وجل عز ريب حياسبين أن فأخاف عليه، فسلمت َقَدرِيّ 

]٣/٣٢[  

  

  :-اهللا رمحه– سليمان بن مهدي قال

 أحدا حيدث ال فكان البصريني وأصحابنا املفضل، بن وبشر زريع بن ويزيد زيد، بن محاد عنده فوجدت سليمان أتيت" 
 دينه هذا أن حلف فإن به، اهللا تدين الذي دينك هذا أن استحلفه نعم،: قال فإن بقدر؟ الزنا: له فيقول ميتحنه حىت
  " حيدثه مل حيلف مل وإن ديث،أحا مخسة حدثه

]٣/٣٢[  

  

  : - مصعب ابن خارجة قال

  »خطيئة عليه كتبت املالئكة أن أعلم فما سنة وعشرين أربعا عون ابن يعين اهللا عبد صحبت«

]٣/٣٧[  

  

  :-اهللا رمحه– عون ابن عن

  »رقبتني فأعتق صوoا فعال فأجا{ا أمه نادته أنه«

]٣/٣٩[  

  

  :-اهللا رمحه– املبارك البن قيل

  »باالستقامة: «قال ارتفع؟ مب عون ابن



]٣/٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عون ابن قال

  " املسلمني أعراض عن والكف اجلماعة، ولزوم والنهار، الليل آناء تتلونه القرآن هذا: ثالثا إخواين معشر يا لكم أحب" 

]٣/٤١[  

  

  :-اهللا رمحه– السبخي فرقد قال

 ستا، الثالث هؤالء من فاستل واحلرص، واحلسد الكرب: به اهللا عصي ذنب أول: ثثال اخلطايا أمهات: التوراة يف قرأت" 
  " الرياسة وحب اجلماع وحب املال وحب والراحة والنوم الشبع: تسعا فصاروا

]٣/٤٥[  

  

  :-اهللا رمحه– السبخي فرقد قال

  »الكفر أبو الشبع«

]٣/٤٥[  

  

  :-اهللا رمحه– السبخي فرقد قال

  »ثـَُقل أشبعه وإن ضُعف، أضاعه إن بطنه من البطن لذي ويل«

]٣/٤٥[  

  

  :-اهللا رمحه– السبخي فرقد قال



 ثوبني ولبس اغتسل فرغ فإذا ثيابه، أدىن يلبس كيف عمل إذا الفاعل إىل تروا أمل العمل قبل الفراغ ثياب لبستم إنكم«
  »العمل قبل الفراغ ثياب تلبسون وأنتم نقيني

]٣/٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– الرقاشي يزيد قال

رًا َخْريٍ  إىل دعتك {مة وكفاك الرب، أعمال تـُبَـلُِّغُهم مهم لألبرار«   »َخيـْ

]٣/٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– الرقاشي يزيد قال

  ]١٨: الزمر} [أحسنه فيتبعون القول يستمعون: {يقول تعاىل اهللا فإن {ا، يعمل مل وإن قاهلا ممن الطيبة الكلمة خذوا

]٣/٥١[  

  

  :- هللا رمحه– الرقاشي يزيد قال

 ذهبها من فيها مبا الدنيا فهي جنازة تشيع أخربك فهلم وزخارفها، وفضتها ذهبها من فيها مبا الدنيا إىل تنظر أن سرك إن
  " فكرته حتمل أن آمرك ولكن تربته، حتمل أن آمرك لست إين أما فيه، مبا القرب احتمل مث وزخارفها، وفضتها

]٣/٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– عوانة أبو قال

  »مزيد من عنده كان ما غدا أو اليوم ميت إنك زاذان بن ملنصور قيل لو«

]٣/٥٨[  



  

  :- اهللا رمحه– زاذان بن منصور قال

  »السيئات يف يزيد والبطر واألشر احلسنات، يف يزيد واحلزن اهلم«

]٣/٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه– العقيلي بديل قال

 وجهه، عنه صرف تعاىل اهللا لغري عمل ومن إليه، العباد وببقل وأقبل بوجهه، عليه اهللا أقبل اهللا وجه بعلمه أراد من«
  »عنه العباد بقلوب وصرف

]٣/٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه– العقيلي بديل قال

  »العابدين معقل الصيام«

]٣/٦٢[  

  

  :دعائه يف يقول - اهللا رمحه– حبيب بن طلق كان

 املخبتني وإنابة بك، املؤمنني وتوكل عليك، املتوكلني ويقني بك، العاملني وخوف لك، اخلائفني علم أسألك إين اللهم«
  »عندك املرزوقني األحباء وجناة لك، الشاكرين وصرب لك، الصابرين وشكر إليك، املنيبني وإخبات إليك،

]٣/٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه– جنيح أيب ابن قال



  »حبيب بن طلق من لصالته مداراة أحسن أحد ببلدنا يكن مل«

]٣/٦٤[  

  

  :- اهللا هرمح– حبيب بن طلق قال

  »إليك به املفضى السر يف آدم ابن يا اهللا فاتق ِحبَرِيٍز، منها تكون ال وإنك بدار، لك ليست الدنيا آدم ابن يا«

]٣/٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– حبيب بن طلق قال

  " تائبني وأمسوا تائبني أصبحوا ولكن حتصى، أن من أكثر اهللا نعم وإن العباد، {ا يقوم أن من أعظم تعاىل اهللا حقوق إن

]٣/٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  »اجلسد براحة العلم يأيت ال«

]٣/٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  »التواضع العبادة وأفضل الورع، األعمال أفضل«

]٣/٦٨[  

  



  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي عن

  " نفسي من ذلك عرفت قد: قال أحبك، إين: رجل له قال أنه

]٣/٦٨[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  »آخر طريق يف فخذ طريق يف بدعة صاحب لقيت إذا«

]٣/٦٨[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي كان

  " متقبال مين وتسلمه رمضان، يل وسلم لرمضان سلمين اللهم: رمضان شهر حضرة يدعو" 

]٣/٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  – اغتيابه يعين -  أخيه حلم اخلبيث، احلرام على ويفطر الطيب، احلالل عن الرجل ميصو " 

]٣/٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  " يقع شقيه أي على تدري ال فإنك يطمع، حىت أمانته وال يغضب، حىت امرئ حلم يعجب ال

]٣/٦٩[  



  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  »تنظر وطائفة بطائفة، خلسف األمة هذه وعدم الساعة أن لوال«

]٣/٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  »العمل من أبلغ فإiا النية تعلموا«

]٣/٧٠[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

  شهر يف الساحر يفسد ال ما ساعة يف النمام يفسد" 

]٣/٧٠[  

  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

 ونشرب نأكل تعال: ألخيه يقول الذي اإلخوان وشر منوت، أن قبل نصوم تعال: لصاحبه يقول الذي خواناإل خري" 
  " منوت أن قبل

]٣/٧١[  

  

  :-اهللا رمحه– الوراق مطر قال



 بدعة يف عمال عمل ومن عمله، منه اهللا قبل سنة يف عمال عمل ومن بدعة، يف كثري عمل من خري سنة يف قليل عمل«
  »بدعته عليه اهللا رد

]٣/٧٦[  

  

  :-اهللا رمحه– اجلوزاء أبو قال

  »األهواء أهل من رجال أجالس أن من إيل أحب واخلنازير القردة أجالس ألن«

]٣/٧٨[  

  

  :-اهللا رمحه– اجلوزاء أبو قال

 هذه يف دخلوا لقد األهواء، أهل من أحد جياورين أن من إيل أحب وخنازير قردة داري متتلئ ألن بيده نفسي والذي«
  اآلية} » آمنا قالوا لقوكم وإذا كله بالكتاب وتؤمنون حيبونكم وال حتبوiم أوالء أنتم ها{ آليةا

]٣/٧٨[  

  

  :-اهللا رمحه– اجلوزاء أبو قال

  »قط أحدا آذيت وال ملعونا، شيئا أكلت وال قط، شيئا لعنت ما«

]٣/٧٨[  

  

  :-اهللا رمحه– اجلوزاء أبو قال



 أحدهم على يأيت ا)الس يف تروiم أال اهللا، ذكر صاحبه يستطيع ما حىت بالقلب مليلز  الشيطان إن بيده نفسي والذي" 
 وإذا{ قرأ مث اهللا، إال إله ال قول إال َطْردٌ  القلب يف له ما بيده، اجلوزاء أيب نفس والذي حالفا، إال اهللا يذكر ال عامة

  ] "٤٦: اإلسراء} [نفورا أدبارهم على ولوا وحده القرآن يف ربك ذكرت

]٣/٨٠[  

  

  :-اهللا رمحه– اجلوزاء أبو قال

  »القرآن قراءة من املنافق عند أهون احلجارة نقل«

]٣/٨٠[  

  

  :-اهللا رمحه– التياح أبو قال

  »جريانه به يشعر ال سنة عشرين يقرأ الرجل كان«

]٣/٨٣[  

  

  :- اهللا رمحه– الضيب الضحاك قال

 بقرآن إال تفتني فال ستستفىت وإنك البصرة، أهل فقهاء من كإن جابر يا: فقال الطواف يف زيد بن جابر عمر ابن لقي" 
  " وأهلكت هلكت فقد ذلك غري فعلت إن فإنك ماضية سنة أو ناطق

]٣/٨٦[  

  

  :- اهللا رمحه– الضيب الضحاك قال



 آنبقر  إال تفتني فال ستستفىت وإنك البصرة، أهل فقهاء من إنك جابر يا: فقال الطواف يف زيد بن جابر عمر ابن لقي" 
  " وأهلكت هلكت فقد ذلك غري فعلت إن فإنك ماضية سنة أو ناطق

]٣/٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه-  زيد، بن جابر قال

  »اإلسالم حجة بعد حجة من إيل أحب مسكني أو يتيم على بدرهم أتصدق ألن«

]٣/٨٩[  

  

  :-اهللا رمحه– عدي أيب ابن قال

 السوق، إىل أختلف غالم، وأنا كنت به، ينتفع أن بعضكم لعل أخربكم فتيان يا: «فقال هند أيب بن داود علينا أقبل
 على جعلت املكان ذاك بلغت فإذا وكذا، كذا مكان إىل تعاىل اهللا أذكر أن نفسي على جعلت بييت إىل انقلبت فإذا
  »املنزل آيت حىت وكذا، كذا مكان إىل تعاىل اهللا أذكر أن نفسي

]٣/٩٣[  

  

  :-اهللا رمحه– عدي أيب ابن قال

 عشيا ويرجع الطريق يف به فيتصدق عندهم من غداءه معه حيمل خرازا وكان أهله، به يعلم ال سنة أربعني وددا صام
   معهم فيفطر

]٣/٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه–األحول عاصم قال



 تذهب أن وإياك دوiم، إليك خيلص األمر فإن نفسك؛ عن الناس كثرة يشغلك ال هذا يا: «الرقاشي فضيل يل قال
 لذنب حديثة حسنة من إدراكا، أسرع وال طلبا، أحسن قط شيئا رأيت وما عليك، حمفوظ فإنه وههنا؛ ههنا تقطعه iارك
  »قدمي

]٣/١٠٢[  

  

  :-اهللا رمحه– الثوري سفيان قال

 حىت يلهو ال واملؤمن فيها، وزهد الدنيا ترك أحبه ومن أحبه، ربه عرف من: «بديل قال فرافصة، بن احلجاج إيل كتب
  »حزن رتفك وإن يغفل،

]٣/١٠٨[  

  

  : والسنة الفقه يتذاكرون وهم:- اهللا رمحه– جملز أليب رجل قال

  »فيه حنن مما أفضل سورة قراءة أن أرى ما: «فقال سورة؟ قرأمت أو سورة، قرأت لو

]٣/١١٢[  

  

  :- اهللا رمحه– السلمي النضر بن اجلبار عبد قال

 تسألني بنيت، كم مذ عليك وما: فقال نفسه إىل رجع مث: قال هذه؟ بنيت كم مذ: فقال بغرفة سنان أيب بن حسان مر
  سنة بصوم فعاقبها. يعنيك ال عما

]٣/١١٥[  

  

  :-اهللا رمحه–سنان أيب بن حسان قال



  »اجترت ما املساكني لوال«

]٣/١١٥[  

  

  :-اهللا رمحه– البايب نعيم بن زهري قال

 ما لكن: حسان فقال الورع، من علي أشد شيئا عاجلت ما: يونس فقال سنان، أيب بن وحسان عبيد بن يونس اجتمع
  فاسرتحت يريبين، ال ما إىل يريبين ما تركت: قال كيف؟: يونس قال منه، علي أهون شيئا عاجلت

]٣/١١٦[  

  

  :-اهللا رمحه– سنان أيب بن حسان قال

  »فاتركه شيء يف شككت إذا الورع؛ أيسر ما«

]٣/١١٦[  

  

  : األهواز من- اهللا رمحه– إليه سنان أيب بن حسان غالم كتب

 اشرتى فيما فإذا قليل، إال عليه يأت فلم رجل، من فاشرتاه: قال قبلك، فيما السكر فاشرت آفة، أصابته السكر قصب أن
 منك، اشرتيته فيما فأقلين أعلمك، ومل إيل كتب غالمي إن هذا، يا: فقال السكر صاحب فأتى: قال ألفا، ثالثني ربح
 من األمر هذا آت مل إين هذا يا: وقال فأتاه: قال قلبه، حيتمل ومل فرجع: قال لك، يبتهوط اآلن، أعلمتين قد: اآلخر قال
  " عليه رده حىت به زال فما: قال البيع، هذا تسرتد أن فأحب وجهه، قبل

]٣/١١٨[  

  

  :- اهللا رمحه–األحول عاصم قال



 وال دوiم، إليك خيلص األمر فإن ؛نفسك عن الناس كثرة يشغلنك ال هذا، يا: «أسائله وأنا الرقاشي، فضيل يل قال
 حسنة من إدراكا، أسرع وال طلبا، أحسن قط رأيت وما عليك، حمفوظ فإنه النهار؛ عين ينقطع وههنا ههنا أذهب تقل

  »قدمي لذنب حديثة

]٣/١٢٠[  

  

  :يقول - اهللا رمحه– معاوية بن إياس كان

  »الدنيا من مفروحا يل وإن القيامة، يوم ا{ أؤاخذ وال اهللا إال عليها يطلع ال كذبة أكذب أين أحب ما«

]٣/١٢٣[  

  

  :- اهللا رمحه– معاوية بن إياس قال

  " الكالم كثرة: قال عيبك؟ ما واثلة، أبا يا: قالوا أمحق، فهو عيبه يعرف ال رجل كل" 

]٣/١٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– بشر أبو قال

 ما اإلسراف: قال ،] ١٤١: األنعام} [املسرفني حيب ال إنه{ اآلية هذه عن فسألوه معاوية بن بإياس الناس أطاف" 
  " وجل عز اهللا حق عن فيه قصرت

]٣/١٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– معاوية بن إياس قال



 اإلنسان يأخذ أن: قالوا فيكم؟ الظلم ما: هلم قلت فإين القدرية، إال كله بعقلي األهواء أصحاب من أحدا كلمت ما" 
  " شيء كل وجل عز هللا فإن: هلم فقلت له؟ ليس ما

]٣/١٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– عجالن بن مشيط بن اهللا عبيد قال

 فآكل أصبح مىت: يقول وجلده، وفرجه بطنه مهه إمنا الفطنة، قليل البطنة، دائم: " قال الدنيا أهل وصف إذا أيب مسعت
  " بالنهار بطال بالليل، جيفة فأنام؟ أمسي ومىت وألعب؟ وأهلو وأشرب

]٣/١٢٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مشيط بن اهللا عبيد قال

 ساعات إلينا ساعاoا أبغض واجعل وعبادتك، ذكرك ساعات إلينا الدنيا ساعات أحب اجعل اللهم: «يقول أيب مسعت
  »ونومنا وشربنا أكلنا

]٣/١٢٧[  

  

  :-اهللا رمحه– األزدي مسيع بن اهللا عبد بن حممد قال

 ديين بذل من عليَّ  أيسر َأْكَلةٍ  فقد: فقال ذلك، يف له فقيل ،يأته ومل عليه فاعتل طعام، إىل مشيطا األمراء بعض دعا" 
  " دينه من عليه أعز املؤمن بطن تكون أن ينبغي ما هلم،

]٣/١٢٨[  

  

  : - اهللا رمحه–عجالن بن مشيط امرأة قالت



 أبغض إن واهللا: فقال ويربد، يفسد حىت جتيء فال معنا، منه تأكل أن فنشتهي ونصنعه الشيء نعمل إمنا مهام، أبا يا" 
  " فيها آكل اليت الساعة إيل ساعايت

]٣/١٢٨[  

  

  :- اهللا رمحه–عجالن بن مشيط قال

  »الرجال عليه يأمن وال الرحال، يف خيلفه ال دينه، معه زال زال حيثما دينه، املؤمن مال رأس«

]٣/١٢٨[  

  

  :- اهللا رمحه–عجالن بن مشيط قال

  »السوءات إىل ونيقاد {ما املنافقني، أزمة والدرهم الدينار إن«

]٣/١٢٨[  

  

  :- اهللا رمحه–عجالن بن مشيط قال

  »بسعتها وال الدنيا بضيق يبال مل عينيه نصب املوت جعل من«

]٣/١٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عجالن بن مشيط قال

 إليه فنظر رأسه، على ومحلها صدره، إىل فضمها الدنيا أخذ علمه إذا حىت العلم، ويطلب القرآن فيقرأ أحدهم يعمد" 
 هذا، فعل ما ذخرية الدنيا يف ير مل لو منا، باهللا أعلم هذا: فقالوا وأعجمي، جاهل، وأعرايب ضعيفة، امرأة: ضعفاء ثالثة



} علم بغري يضلوiم الذين أوزار ومن: {وجل عز اهللا قال الذي كمثل فمثله: يقول أيب وكان. ومجعوها الدنيا يف فرغبوا
  ] "٢٥: النحل[

]٣/١٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عجالن نب مشيط قال

  »فيكم اهللا يبارك اهللا طاعة يف فأنضوها أال وجل، عز ربكم إىل مطايا إال أبدانكم رأيت ما واهللا إين«

]٣/١٣١[  

  

  :- اهللا رمحه–) العابدين زين( احلسني بن علي كان

 إىل أتدرون وحيكم: فقال ذلك، يف له فقيل ونفضة، رعدة أخذته وصالته وضوئه بني وصار للصالة وضوئه من فرغ إذا
  " أناجي أن أريد ومن أقوم، من

]٣/١٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– ثابت بن عمرو قال

  مكة إىل املدينة من بعريه يضرب ال احلسني بن علي كان

]٣/١٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– غزوان بن فضيل قال

  »العلم من جمة مج ضحكة ضحك من: «احلسني بن علي يل قال

]٣/١٣٣[  



  

  :- اهللا رمحه– احلسني بن علي قال

 سريريت، العيون خفيات يف َوتـَُقبِّحَ  عالنييت، العيون لوائع يف ُحتَسِّنَ  أن بك أعوذ إين اللهم: يقول وكان غربة، األحبة فقد
  علي فعد عدت فإذا إيل وأحسنتَ  َأَسْأتُ  كما اللهم

]٣/١٣٤[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسني بن علي قال

 عبادة فتلك شكرا اهللا عبدوا وقوما،  التجار عبادة فتلك رغبة عبدوه وآخرين العبيد، عبادة فتلك رهبة اهللا عبدوا قوما إن
  األحرار

]٣/١٣٤[  

  

  : - اهللا رمحه– إسحاق بن حممد قال

 به يؤتون كانوا ما فقدوا احلسني بن علي مات فلما معاشهم، كان أين من يدرون ال يعيشون املدينة أهل من ناس كان«
  »الليل يف

]٣/١٣٦[  

  

  :- اهللا رمحه– الطائي املنهال ابن لقا

  " ناوله مث قـَبـََّلهُ  السائل الصدقة ناول إذا: احلسني بن علي كان

]٣/١٣٧[  

  



  :- اهللا رمحه– دينار بن عمر قال

: قال دين؟ علي: قال شأنك؟ ما: فقال يبكي، فجعل مرضه، يف زيد بن أسامة بن حممد على احلسني بن علي دخل
  " علي فهو: قال دينار، فأل عشر مخسة: قال هو؟ كم

]٣/١٤١[  

  

  :- اهللا رمحه–عكرمة قال

 وبدا: {تعاىل اهللا قال وجل، عز اهللا كتاب من آية أخشى: فقال جتزع؟ مل: له فقيل املوت، عند املنكدر بن حممد جزع
  " أحتسب أكن مل ما اهللا من يل يبدو أن أخشى وإين] ٤٧: الزمر} [حيتسبون يكونوا مل ما اهللا من هلم

]٣/١٤٦[  

  

  : - اهللا رمحه– أنس بن مالك قال

  »يبكي كان إال حديث عن يسأله أحد يكاد وال القراء، سيد املنكدر بن حممد كان«

]٣/١٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه–املنكدر بن حممد قال

  »استقامت حىت سنة أربعني نفسي كابدت«

]٣/١٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– سفيان قال



 عن تعجز رمحته أن مين يعلم أن اهللا من أستحي إين: فقال  فالن على صليت: له فقيل رجل، على املنكدر ابن صلى
  " خلقه من أحد

]٣/١٤٨[  

  

  :-اهللا رمحه– املنكدر ابن قال

 اإلفضال: قال تستلذه؟ ما منك بقي فما: قالوا املؤمن، على السرور إدخال: قال إليك؟ أحب األعمال أي: سئل أنه
  " اإلخوان على

]٣/١٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه– سوقة بن حممد قال

  " للدين أقضى احلج: فقال دين؟ وعليك أحتج: له فقيل دين، وعليه حيج املنكدر بن حممد كان

]٣/١٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه– املنكدر بن حممد قال

  »بليلته ليليت أن يسرين وما يصلي، عمر وبات أمي، رجل أغمز بت«

]٣/١٥٠[  

  

  :- اهللا رمحه– املنكدر بن حممد قال

  " خدي على قدمك ضعي قومي: ألمه يقول مث األرض، على خده يضع كان أنه" 

]٣/١٥٠[  



  

  :- اهللا رمحه– املنكدر بن حممد قال

  »يدخل كيف فلينظر عباده، وبني اهللا بني يدخل الفقيه«

]٣/١٥٣[  

  

  :- اهللا رمحه– املنكدر بن حممد قال

  »حبقك ويستخفوا عليهم فتهون الصبيان متازح ال«

]٣/١٥٣[  

  

  :-اهللا رمحه– عياض بن أنس مرةض أبو قال

  " العبادة من عليه هو ما على مزيد عنده كان ما القيامة غدا: له قيل ولو سليم، بن صفوان رأيت" 

]٣/١٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه– إبراهيم بن سعد سئل

  " أتقاهم أفقههم: قال املدينة؟ أهل أفقه من

]٣/١٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– احلنفية ابن حممد قال

  »وخمرجا فرجا له اهللا جيعل حىت معاشرته من بدا جيد ال من باملعروف يعاشر مل من حبكيم ليس«



]٣/١٧٥[  

  

  :- اهللا رمحه– احلنفية ابن حممد قال

  »قدر عنده للدنيا يكن مل نفسه عليه كرمت من«

]٣/١٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه– علي بن حممد قال

  »كثر أو ذلك قل ذلك من لهدخ ما مثل عقله من نقص إال الكرب من شيء امرئ قلب دخل ما«

]٣/١٨٠[  

  

  :-اهللا رمحه– اجلعفي جابر قال

 من إنه جابر يا: قال قلبك؟ وشغل،  حزنك ومل: قلت القلب، ملشتغل وإين حملزون، إين جابر يا: " علي بن حممد يل قال
 أو ركبته، مركب الإ هو هل تكون، أن عسى وما الدنيا ما جابر يا سواه، عما شغله اهللا دين خالص صاف وقلبه دخل
 ومل عليهم، اآلخرة قدوم يأمنوا ومل فيها، لبقاء الدنيا إىل يطمئنوا مل املؤمنني إن جابر، يا أصبتها؟، امرأة أو لبسته، ثوب

 األبرار، بثواب ففازوا الزينة، من بأعينهم رأوا ما اهللا نور عن يعمهم ومل الفتنة، من بآذاiم مسعوا ما اهللا ذكر عن يصمهم
 اهللا، حبق قوالني أعانوك، ذكرت وإن ذكروك، نسيت إن معونة، لك وأكثرهم مؤنة، الدنيا أهل أيسر التقوى أهل إن

 لطاعة الدنيا من وتوحشوا بقلو{م، حمبته وإىل وجل عز اهللا إىل ونظروا وجل، عز اهللا مبحبة حمبتهم قطعوا اهللا، بأمر قوامني
 منامك يف أصبته كمال أو عنه، وارحتلت به نزلت مبنزل الدنيا فأنزل iم،شأ من إليهم منظور ذلك أن وعلموا مليكهم،

  وحكمته دينه من اسرتعاك ما تعاىل اهللا واحفظ شيء، منه معك وليس فاستيقظت

]٣/١٨٢[  

  



  :- اهللا رمحه– علي بن حممد جعفر أبو قال

  »النسيان العلم وآفة آفة، شيء لكل«

]٣/١٨٣[  

  

  :- اهللا هرمح– علي بن حممد جعفر أبو قال

  »عابد سبعني موت من إبليس إىل أحب عامل ملوت واهللا«

]٣/١٨٣[  

  

  : البنه- اهللا رمحه– علي بن حممد قال

  »حق على تصرب مل ضجرت وإن حقا، تؤد مل كسلت إن إنك شر، كل مفتاح فإiما والضجر، والكسل إياك بين يا«

]٣/١٨٣[  

  

  :- اهللا رمحه– علي بن حممد جعفر أبو قال

  املال يف األخ ومواساة نفسك، من وإنصافك حال، كل على اهللا ذكر: ثالثة عمالاأل أشد" 

]٣/١٨٣[  

  

  :-اهللا رمحه– جابر قال

 عنهما، اهللا رضي وعمر بكر أبا ويتناولون حيبوننا أiم يزعمون بالعراق قوما أن بلغين جابر، يا: «علي بن حممد يل قال
 تعاىل اهللا إىل لتقربت وليت لو بيده حممد نفس والذي بريء، منهم اهللا إىل أين فأبلغهم بذلك، أمرoم أين ويزعمون
  »عنهما لغافلون اهللا أعداء إن عليهما، وأترحم هلما، أستغفر أكن مل إن حممد شفاعة نالتين ال بدمائهم



]٣/١٨٥[  

  

  :- اهللا رمحه– الوليد بن اهللا عبيد قال

 فلستم: قال ال،: قلنا: قال يريد؟، ما فيأخذ صاحبه، كم يف يده أحدكم يدخل: " علي بن حممد جعفر أبو لنا قال
  " تزعمون كما بإخوان

]٣/١٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– علي بن حممد جعفر أبو قال

  »قلبك يف له مما أخيك قلب يف لك املودة اعرف«

]٣/١٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– حممد بن جعفر سئل

  »املعروف الناس يتمانع لئال: «قال الربا؟ اهللا حرم مل" 

]٣/١٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه– حممد بن جعفر قال

  »الكذب من أدوى داء وال اجلهل، من أضر عدو وال الصمت، من أحسن شيء وال التقوى، من أفضل زاد ال«

]٣/١٩٦[  

  

  :- اهللا رمحه– حممد بن جعفر قال



  »النفاق وتورث القلب، تشغل فإiا الدين، يف واخلصومة إياكم«

]٣/١٩٨[  

  

  : الثوري لسفيان - اهللا رمحه– حممد بن جعفر قال

  " وسرته وتصغريه بتعجيله: بثالثة إال املعروف يتم ال" 

]٣/١٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي قال

  " سجدة ألف يوم كل يسجد العباس بن علي كان

]٣/٢٠٧[  

  

  :- اهللا رمحه– القرظي كعب بن حممد قال

  " بعيوبه وبصر الدنيا يف وزهادة الدين يف فقه: خالل ثالث فيه جعل خريا بعبد تعاىل اهللا أراد إذا" 

]٣/٢١٣[  

  

  :- اهللا رمحه– القرظي كعب بن حممد قال

 فيها، الناس أرغب {ا الناس فأشقى األشقياء، أيدي من وأسرعت السعداء، عنها رغبت بِْلَغٍة، ومنزل فناء، دار الدنيا«
 جهل، علمها هلا، انقاد ملن اخلائنة اتبعها، ملن هلكةامل أطاعها، ملن املعذبة هي {ا، الناس أزهد فيها الناس وأسعد
  »دول وأيامها نقصان، وزيادoا فقر، وغناؤها

]٣/٢١٣[  



  

  :- اهللا رمحه– القرظي كعب بن حممد قال

 يعمل ممن وتبكي تعاىل، اهللا بطاعة ظهرها على يعمل كان ملن تبكي رجل، على وتبكي رجل، من لتبكي األرض إن" 
] ٢٩: الدخان} [منظرين كانوا وما واألرض السماء عليهم بكت فما: {قرأ مث أثقلها، قد تعاىل، اهللا مبعصية ظهرها على

"  

]٣/٢١٣[  

  

  :- اهللا رمحه-  دينار، بن عمرو قال

 ذرة مثقال يعمل ومن] {٧: الزلزلة} [يره خريا ذرة مثقال يعمل فمن{ اآلية، هذه عن القرظي كعب بن حممد سألت" 
 له وليس خيرج حىت وماله وأهله نفسه يف ثوا{ا يرى كافر من خري من ذرة مثقال يعمل من: قال] ٨: الزلزلة} [يره شرا

  " شر له وليس خيرج حىت وماله وأهله نفسه يف عقوبتها يرى مؤمن من شر من ذرة مثقال يعمل ومن خري،

]٣/٢١٣[  

  

  : البنها القرظي كعب بن حممد أم قالت

 الليل يف بنفسك تصنع أراك ملا موبقا، ذنبا أحدثت أنك لظننت طيبا، وكبريا طيبا، صغريا أعرفك أين لوال بين يا" 
 مع لك، أغفر ال اذهب: فقال فمقتين، ذنويب بعض يف وأنا علي اطلع قد اهللا يكون أن يؤمنين وما أماه يا: قال والنهار،

  " حاجيت من أفرغ ومل الليل لينقضي أنه حىت أمورا، علي تورد القرآن عجائب أن

]٣/٢١٤[  

  

  :-اهللا رمحه-  العزيز عبد بن عمر كتب



 سامل، فأتاه فأرنيه،: قال دبرته، قد إين: فقال - خريا عابدا وكان -  ساملا غالمه يبيعه، أن يسأله كعب بن حممد إىل
 فهو قولت كما كنت إن: اهللا عبد بن سامل له فقال أجنو، ال أن أختوف واهللا وأنا ترى، مبا ابتليت قد إين: عمر فقال

 من {ا خرج واحدة خطيئة عمل وسلم عليه اهللا صلى آدم: قال عظنا سامل يا: قال ختاف، الذي األمر فهو وإال جناتك،
  " سكت مث اجلنة، {ا تدخلوا أن ترجون اخلطايا تعملون وأنتم اجلنة،

]٣/٢١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– القرظي كعب بن حممد سئل

  " قبيحا كان ما ويستحسن يستحسن كان ما الرجل حيستقب أن: قال اخلذالن؟ عالمة ما" 

]٣/٢١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– القرظي كعب بن حممد قال

 أن من إيل أحب وأتفكر فيهما، وأتردد عليهما، أزيد ال والقارعة زلزاهلا األرض زلزلت إذا أصبح حىت ليلة يف أقرأ ألن" 
  " نثرا أنثره: قال أو هدرا، القرآن أهدر

]٣/٢١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– القرظي كعب بن مدحم قال

 رمزا إال أيام ثالثة الناس تكلم أال آيتك{ تعاىل اهللا قال السالم، عليه لزكريا لرخص الذكر ترك يف ألحد رخص لو" 
 اهللا قال تعاىل، اهللا سبيل يف يقاتلون للذين لرخص الذكر ترك يف ألحد رخص ولو] ٤١: عمران آل} [كثريا ربك واذكر
  ] "٤٥: األنفال} [كثريا اهللا واذكروا فاثبتوا فئة لقيتم إذا آمنوا الذين هاأي يا{ تعاىل

]٣/٢١٥[  

  



  :-اهللا رمحه– املدين هانئ بن عمري قال

: يقول: قال] ٨٠: اإلسراء} [صدق خمرج وأخرجين صدق مدخل أدخلين{ تعاىل قوله عن كعب بن حممد سألت" 
  " حسنة وعالنييت سريريت اجعل

]٣/٢١٦[  

  

  :- اهللا رمحه– القرظي كعب بن دحمم قال

 اآليات هذه القرظي ويتلو: قال اهللا، روح من تيأس وأن اهللا، رمحة من تقنط وأن اهللا، مكر تأمن أن: ثالث الكبائر،" 
} الضالون إال ربه رمحة من يقنط ومن] {٩٩: األعراف} [اخلاسرون القوم إال اهللا مكر يأمن فال اهللا مكر أفأمنوا{
} الكافرون القوم إال اهللا روح من ييأس ال إنه اهللا روح من تيأسوا ال{ لبنيه السالم عليه يعقوب قالو ] ٥٦: احلجر[
  ] "٨٧: يوسف[

]٣/٢١٦[  

  

  :-اهللا رمحه– أسلم بن زيد قال

  " منك اهللا إىل أفقر أحد يكونن وال منك، باهللا أغىن أحد يكونن وال

]٣/٢٢١[  

  

  ::- هللا رمحه- القاري الرمحن عبد بن يعقوب قال

  " الصبح حيضرون الذين هم: قال باألسحار املستغفرين، عن أسلم بن زيد سألت" 

]٣/٢٢٣[  

  



  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال

 {م اهلم صاحب من اهتماما أشد هلو حىت غريه {م نفسه يشغل الرجل جتد فإنك اآلخرة، كثري عن يشغل الدنيا يسري«
  »نفسه

]٣/٢٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال

  »بلية فهي وجل عز اهللا من تقرب ال نعمة كل«

]٣/٢٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال

  »قدميه ملوضع منه للسانه حفظا أشد يكون، أن للمؤمن ينبغي«

]٣/٢٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال

 ذلك ومعاينة املوقف، ذلك حضور من لوجلا عليهم حلق النار دخول من األرض أهل بأمن السماء من مناد نادى لو«
  »اليوم

]٣/٢٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال



 يا فأراك معهم، فيقوم أخرى خطيئة أهل يا ينادى مث معهم، فتقوم وكذا، كذا خطيئة أهل يا القيامة يوم ينادى أعرج يا«
  »  خطيئة كل أهل مع تقوم أن تريد أعرج

]٣/٢٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– ناردي بن سلمة قال

  »عدوك تقاتل مما أشد هواك قاتل«

]٣/٢٣١[  

  

  :- اهللا رمحه- حازم أبو فقال متشدد، إنك حازم أليب رجل قال

 ومنافق يقتلين، وكافر حيسدين، ومؤمن يفتنين، فشيطان: أربعة أما عدوا، عشر أربعة ترصدين وقد أتشدد ال يل وما" 
 أطيقهن وال والنار، واملوت، والفقر، واملرض، واهلرم، والعري، والربد، واحلر، طش،والع اجلوع،: فمنها العشرة وأما يبغضين،

  " التقوى من أفضل سالحا هلن أجد وال تام، بسالح إال

]٣/٢٣١[  

  

  :-اهللا رمحه- حازم أليب قيل

  " الناس أيدي يف مما وإياسي تعاىل، باهللا ثقيت: قال مالك؟ ما حازم أبا يا

]٣/٢٣١[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال



 شأنك إن مبوتك، األسواق ترفع مل مت إذا أنك واعلم منوت، حىت نتوب ال وحنن نتوب، حىت منوت، أن نريد ال حنن«
  »نفسك فاعرف صغري

]٣/٢٣٢[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال

 ما فأدىن يكفيك ما الدنيا من تطلب كنت وإن قليلها، ينسيك كثريها وإن اآلخرة، كثري عن يشغل الدنيا قليل إن«
  »يغنيك شيء فيها فليس يكفيك، ما يغنيك ال كان وإن يكفيك، فيها

]٣/٢٣٢[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال

  »فهلكوا قوما أعطاها رأيته إين منها، أعطاين فيما علي نعمته من أعظم الدنيا من عين زوى فيما اهللا نعمة«

]٣/٢٣٣[  

  

  :- اهللا هرمح– دينار بن سلمة قال

  »مسلم لكل وأرجاه نفسه على خوفا الناس أشد يكون أن للمؤمن ترجى خصلة أفضل«

]٣/٢٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن سلمة قال

  »عليها فوثبوا الدنيا هلم تراءت«

]٣/٢٣٣[  



  

  :- اهللا رمحه– كثري أيب بن حيىي قال

 فأرسل حازم، أبو نعم،: قالوا الصحابة؟ من عدة أدرك رجل {ا هل: فقال حاجا، املدينة امللك عبد بن سليمان دخل
 ومل أتوين الناس وجوه: قال املؤمنني؟ أمري يا مين رأيت جفاء وأي: قال اجلفاء، هذا ما حازم أبا يا: قال أتاه فلما إليه،
 أصاب: قالف الزهري إىل سليمان فالتفت مين؟ رأيت جفاء فأي رأيتك، أنا وال هذا قبل عرفتين ما واهللا: قال تأتين،

 من اخلروج فتكرهون اآلخرة، وخربتم الدنيا عمرمت: فقال املوت، نكره لنا ما حازم أبا يا: فقال أنا، وأخطأت الشيخ،
 على عملك اعرض: قال غدا؟ تعاىل اهللا عند لنا ما شعري ليت حازم أبا يا: فقال صدقت،: قال اخلراب، إىل العمران
 لفي الفجار وإن نعيم لفي األبرار إن{ تعاىل اهللا قال: قال تعاىل؟ اهللا كتاب نم أجده وأين: قال وجل، عز اهللا كتاب
 قال] ٥٦: األعراف} [احملسنني من قريب: {حازم أبو قال اهللا؟ رمحة فأين: سليمان قال] ١٤: االنفطار} [جحيم
 املسيء وأما أهله، ىعل يقدم كالغائب احملسن أما: حازم أبو قال غدا؟ اهللا على العرض كيف شعري ليت: سليمان
: قال نصلح؟ أن لنا كيف حازم أبا يا: فقال بكاؤه، واشتد حنيبه، عال حىت سليمان فبكى مواله، على به يقدم كاآلبق
 ذلك، من املأخذ وكيف حازم أبا يا: قال القضية، يف وتعدلوا بالسوية، وتقسموا باملروءة، ومتسكوا الصلف عنكم تدعون

 أعدل فما: قال والنهى، املروءة أولو: قال اخلالئق؟ أفضل من حازم أبا يا: قال أهله، يف حبقه وتضعه حبقه تأخذه: قال
 فما: قال للمحسنني احملسن دعاء: قال إجابة؟ الدعاء أسرع فما: قال وختافه، ترجوه من عند صدق كلمة: قال العدل؟
: قال الناس؟ أكيس من حازم أبا يا: قال أذى الو  من يتبعها ال الفقري البائس يد إىل املقل جهد: قال الصدقة؟ أفضل
 وهو أخيه هوى يف اغتاظ رجل: قال اخللق؟ أمحق فمن: قال عليها، الناس دل مث {ا فعمل تعاىل اهللا بطاعة ظفر رجل
: قال ومل،: قال كال،: قال منك، ونصيب منا وتصيب تصحبنا أن لك هل حازم أبا يا: قال بدنياه، آخرته فباع له ظامل

 أبا يا: قال نصريا، منه يل يكون ال مث املمات وضعف احلياة ضعف اهللا فيذيقين قليال شيئا إليكم أركن أن أخاف ينإ
 سواها، حاجة يل فما: قال إيل، ذاك ليس: قال النار، من وخترجين اجلنة، تدخلين نعم،: قال حاجتك، إيل ارفع حازم
 من كان وإن واآلخرة، الدنيا خلري فيسره أوليائك من سليمان كان إن مالله نعم،: قال يل، اهللا فادع حازم أبا يا: قال

 وإن أهله، كنت إن وأطنبت، أكثرت قد: حازم أبو قال قط،: سليمان قال وترضى، حتب ما إىل بناصيته فخذ أعدائك
 أو: قال فيه؟ حنن فيما تقول ما حازم أبا يا: سليمان قال وتر، هلا ليس قوس عن ترمي أن حاجتك فما أهله تكن مل

 من بالسيف عنوة فأخذوه األمر، هذا الناس غصبوا آباءك إن: قال إيل، تلقيها نصيحة بل: قال املؤمنني؟ أمري يا تعفيين
 من رجل فقال هلم، وقيل قالوا ما شعرت فلو وارحتلوا، عظيمة، مقتلة فيه قتلوا وقد الناس، من اجتماع وال مشورة غري

 آل} [تكتمونه وال للناس لتبيننه{ امليثاق العلماء على أخذ تعاىل اهللا إن كذبت،: حازم أبو قال قلت، ما بئس: جلسائه



 أو iاك حيث يراك أن وعظمه تعاىل اهللا نزه: وأوجز أوصيك سوف نعم: قال أوصين، حازم أبا يا: قال] ١٨٧: عمران
: وقال {ا، فرمى كثري، أمثاهلا عندي ولك قها،أنف دينار مائة هذه حازم أبا يا: قال وىل فلما قام مث أمرك، حيث يفقدك
 فإن...  بذال، عليك وردي هزال إياي سؤالك يكون أن باهللا أعيذك إين لنفسي، أرضاها فكيف لك، أرضاها ما واهللا

 مال من كان وإن منه، أحل االضطرار حال يف اخلنزير، وحلم والدم، فامليتة، حدثتك عما عوضا دينار املائة هذه كانت
 حيث والتقى اهلدى على يزالوا مل إسرائيل بين إن فيها، يل حاجة فال وإال وازيتهم، إن ونظراء شركاء فيها فلي سلمنيامل

 باجلبت وآمنوا تعاىل، اهللا عني من وسقطوا ونفسوا نكسوا فلما علمهم، يف رغبة علمائهم إىل يأتون أمراؤهم كان
 أبا يا: شهاب ابن قال قتلهم، يف معهم وشركوا دنياهم، يف اركوiمويش أمرائهم إىل يأتون علماؤهم كان والطاغوت،

: قال تعرفه؟ شهاب ابن يا: سليمان قال تسمع، ما هو ولكن اعتمدت، إياك ما: قال تعرض؟ يب أو تعين، إياي حازم
 تعاىل هللا أحببت ولو فنسيتين، اهللا نسيت إنك: حازم أبو قال قط، كلمة كلمته ما سنة، ثالثني منذ جاري نعم،

 للجار أن علمت أما نفسك، شتمتك ولكن شتمك، ما: سليمان قال تشتمين؟ حازم أبا يا: شهاب ابن قال ألحببتين،
 الناس يكون أن حتب املؤمنني أمري يا: سليمان جلساء من رجل قال حازم أبو ذهب فلما القرابة، كحق حقا اجلار على
  ؛ ال: قال حازم؟ أيب مثل كلهم

]٣/٢٣٤[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »يغنيك شيء الدنيا يف فليس يكفيك ما يغنيك ال كان وإن يكفيك، عيشك فأدىن يكفيك، ما يغنيك كان إن«

]٣/٢٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

 وجدت إال شيء إىل يديك متد ال ألنك: قال الدنيا؟ فكيف الدين، هذا حازم أبا يا: قالوا والدين، الدنيا مؤنة اشتدت
   إليه سبقك قد واحدا

]٣/٢٣٨[  



  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

   »اليوم فاتركه مث معك يكون أن تكره الذي وانظر اليوم، فقدمه اآلخرة يف معك يكون أن حتب الذي انظر«

]٣/٢٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »فأماين بقي وما فحلم، الدنيا من مضى ما«

]٣/٢٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »مت مىت يضرك ال مث فاتركه، أجله من املوت تكره عمل كل«

]٣/٢٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

 ورع إال تعاىل اهللا وبني بينه فيما يعور وال العباد، وبني بينه فيما اهللا أحسن إال تعاىل اهللا وبني بينه فيما عبد حيسن ال«
 كلها الوجوه مالت اهللا صانعت إذا إنك كلها، الوجوه مصانعة من أيسر واحد وجه وملصانعة العباد وبني بينه فيما اهللا

  »كلها الوجوه شنأتك وبينه بينك ما أفسدت وإذا إليك،

]٣/٢٣٩[  

  

  :-اهللا رمحه– يزيد بن حممد قال



 الذي إن ذلك؟ من يغمكم وما: فقال السعر، غال قد ترى أما حازم أبا يا: " له فقالوا أتوه، أiم حازم، أيب عن بلغين
  " الغالء يف يرزقنا الذي هو الرخص يف يرزقنا

]٣/٢٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »بلوى على حيزن ومل برخاء، فيها يفرح مل الدنيا عرف من«

]٣/٢٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »يسوءك شيء به ألزق وقد إال كيسر  شيء الدنيا يف ما«

]٣/٢٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »سيئاتك تكتم مما أشد حسناتك اكتم«

]٣/٢٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عيينة بن سفيان قال

 الشر، أهل ذهب اخلري أهل أدنيت إن ببابك الناس انظر: له فقال تكلم،: له فقال املدينة أمري على حازم أبو دخل" 
  " اخلري أهل ذهب الشر أهل أدنيت وإن

]٣/٢٤٠[  



  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »العمل وتركوا باحلديث الناس رضي«

]٣/٢٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »نفسي إال بذلك أريد وما موضعا، للموعظة أرى وما ألعظ إين«

]٣/٢٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »اإلجابة أمنع أن مين أخوف الدعاء أُمنع أن من ألنا«

]٣/٢٤١[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »احلرام لريكبوا احلالل تركوا الذين {ؤالء ظنكم فما شغله، لكثرة احلالل من الكثري جتنبوا قوما إن«

]٣/٢٤١[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

 وال قليل إىل ال منها تصل مل نفاقها يوم جاء قد لو فإنه كسادها، أوان يف منها فاستكثروا كاسدة، اآلخرة بضاعة إن«
  »كثري إىل



]٣/٢٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

 تسوءه حىت السيئة ليعمل العبد وإن منها، له أضر سيئة من اهللا خلق وما يعملها، حني تسره احلسنة ليعمل العبد إن«
 ويرى فيها فيتجرب يعملها، حني تسره احلسنة ليعمل العبد أن وذلك منها، له أنفع حسنة من اهللا خلق وما يعملها، حني
 حني تسوءه السيئة يعمل حني العبد وإن كثريا، عمال معها وحيبط حيبطها أن تعاىل اهللا ولعل غريه، على فضال {ا له أن

  »باق جوفه لفي خوفها وإن تعاىل اهللا يلقى وجال {ا له حيدث تعاىل اهللا ولعل يعملها،

]٣/٢٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »له تعظيما أعمل ولكين األجرة، طلب عمل إذا السوء كاألجري فأكون شيئا أسأله أن وجل عز ريب من ألستحيي إين«

]٣/٢٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

 علمك على تأخذ وال دونك، من حتتقر وال فوقك، من على تبغي ال: خصال ثالث فيك يكون حىت عاملا تكون ال" 
  " دنيا

]٣/٢٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

 هو من لقي وإذا غنيمة، يوم كان العلم يف فوقه هو من منهم العامل لقي إذا الزمان من مضى فيما كانوا العلماء إن«
  »الناس فهلك الزمان هذا كان اإذ حىت عليه يزه مل دونه هو من لقي وإذا ذاكره، مثله



]٣/٢٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »دنياه يف خمالطته فأقل اهللا يف أخا أحببت إذا«

]٣/٢٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »فاحذره تعصيه وأنت عليك نعمه يتابع ربك رأيت إذا«

]٣/٢٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  »الفاجر خليلك حيبك أن من لك خري املسلم عدوك غضكيب إن«

]٣/٢٤٥[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

 فليسوا اليوم فأما القراء، هم الذين القراء وأدركت القرآن، مصعه قد فتعرفه رجال، مخسني يف القرآن حامل ترى كنت«
  »خراء ولكنهم بقراء

]٣/٢٤٦[  

  

  :-اهللا رمحه– حازم أبو كان



  »اجلنة موعدك: «فيقول فيشتهيها، السوق يف الفاكهة على مير

]٣/٢٤٦[  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج حازم أبو قال

  التبعة وبقيت اللذة، ذهبت

]٣/٢٤٨[  

  

  :-اهللا رمحه– الثوري سفيان قال

 ،ظاهر رياء: قال يبكيك؟ ما: له فقيل فبكى، اضطجع مث رأسه، فغطى جالسا يوما الرمحن عبد أيب بن ربيعة كان
  " انتهوا عنه iوهم وما ائتمروا، به أمروهم ما أمهاoم، حجور يف كالصبيان علمائهم عند والناس خفية، وشهوة

]٣/٢٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه– غزية بن عمارة قال

  " حقها يف ووضعها حلها من األشياء مجع: قال الزهادة؟ رأس ما عثمان أبا يا: فقال ربيعة، سأل رجال مسعت" 

]٣/٢٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه–الرمحن عبد أيب بن ربيعة وقف

 يف مما أعظم أيديكم يف ملا صادقني، تكونوا أن باهللا وأعوذ صادقني، كنتم لئن: فقال القدر شأن يتذاكرون وهم قوم على
  " بأيديكم والشر اخلري كان إن ربكم يدي

]٣/٢٦٠[  



  

  :- اهللا رمحه–الرمحن عبد أيب بن ربيعة قال

 منها اخلالص فاطلب املسألة، عن سئلت فإذا أنفسهم، أمر ملكوك قد الناس أرى إين: «الزرقي خلدة ابن يل قال
  »سألك للذي مث لنفسك،

]٣/٢٦٠[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد، بن يونس قال

  " تصيبه أن قبل مثله املصيبة تصيبه يوم يكون أن: قال الصرب؟ منتهى ما الرمحن عبد أيب بن ربيعة سألت

]٣/٢٦١[  

  

  :- اهللا رمحه–الرمحن عبد أيب بن ربيعة قال

 هيئة يف احلناء آثار أيديهم ويف خماصر، أيديهم يف واملورد، املمصر وعليهم لغرائز، هلم وإن باملدينة، مشيخة رأيت لقد«
  »دينه على أريد إذا الثرياء من أبعد أحدهم ودين الفتيان،

]٣/٢٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه– عمري بن عبيد قال

  »مضى فيمن الالعبك إال فيكم ا)تهد ما«

]٣/٢٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عمري بن عبيد قال



   »حيب من إال اإلميان يعطي وال حيب، ال ومن حيب من يعطيها أن تعاىل اهللا على هينة الدنيا إن«

]٣/٢٧٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عمري بن عبيد قال

  »دينه أعز نفسه أذل ومن دينه، أذل نفسه أعز من«

]٣/٢٧٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عمري بن عبيد قال

  »لكفاه املعاصي من مينعه منه حياءه أن إال أخيه من يصب مل لو املسلم إن«

]٣/٢٨٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عمري بن عبيد قال

  »وجل عز اهللا خياف من الفقيه«

]٣/٢٨٠[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  »الدنيا بعرض ليس: «قال] ٣٢: النساء} [فضله من اهللا واسألوا{

]٣/٢٨١[  

  



  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  »بطاعته فيها تعمل أن آلخرتك، دنياك من خذ: «قال] ٧٧: القصص} [الدنيا من نصيبك تنس وال{

]٣/٢٨١[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

 ارتفعت ذنبا عمل كلما بالقلوب، حتيط الذنوب: قال] ٨١: البقرة} [خطيئته به وأحاطت سيئة كسب من بلى" {
  " الران هو: قال مث يده، قبض مث هكذا، ونيك وحىت القلب، تغشى حىت

]٣/٢٨٢[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  »ولده وولد ولده العبد بصالح ليصلح تعاىل اهللا إن«

]٣/٢٨٥[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  »خيدمين هو فكان أخدمه، أن أريد وإين عمر، ابن صحبت «

]٣/٢٨٦[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  " الغناء: قال] ٦: لقمان} [احلديث هلو يشرتي من الناس ومن{ تعاىل قوله يف

]٣/٢٨٦[  



  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  »متكرب وال مستح يتعلمه ال العلم هذا إن«

]٣/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  " النار أهل بأعمال أعملهم ما: قال] ١٧٥: البقرة} [النار على أصربهم فما: {تعاىل قوله يف

]٣/٢٩٠[  

  

  :- اهللا رمحه– اهدجم قال

  »املسرفني من يكن مل تعاىل اهللا طاعة يف أحد مثل أنفق رجال، أن لو«

]٣/٢٩٢[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  " والفقه العلم: قال] ٢٦٩: البقرة} [يشاء من احلكمة يؤيت{ تعاىل قوله يف

]٣/٢٩٢[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  " والعلماء الفقهاء: قال] ٥٩: ءالنسا} [منكم األمر وأويل{ تعاىل قوله يف



]٣/٢٩٢[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  " والشبهات البدع: قال] ١٥٣: األنعام} [سبيله عن بكم فتفرق السبل تتبعوا وال{ تعاىل قوله يف

]٣/٢٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  »السنة اتباع يعين احلسن، الرأي العبادة أفضل«

]٣/٢٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  »األهواء من عافاين أو لإلسالم، هداين أن أفضل، النعمتني أي أدري ما«

]٣/٢٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

 فما الباطنة وأما والرزق، فاإلسالم الظاهرة أما: قال] ٢٠: لقمان} [وباطنة ظاهرة نعمه عليكم وأسبغ{ تعاىل قوله يف
  " والذنوب العيوب من سرت

]٣/٢٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال



  " تعود ال مث الذنب، من تتوب أن النصوح: قال] ٨: التحرمي} [نصوحا توبة{ تعاىل قوله يف

]٣/٢٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

 كذلك قالت إال ليلة وال يف، تعمل ما فانظر اليوم، بعد أرجع ومل اليوم عليك دخلت قد آدم ابن: يقول إال يوم من ما" 
"  

]٣/٢٩٥[  

  

  :- اهللا رمحه– هدجما قال

  " داع دعا: قال] ١: املعارج} [سائل سأل{ تعاىل قوله يف

]٣/٢٩٦[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

 إليه أحوج هو من إىل الرأس {ذا بعثنا لو: فقالوا شيئا، فأصابوا شاة، رأس عندهم حاجة ذوو بيت أهل باملدينة كان" 
  " عندهم من خرج الذين أصحابه إىل رجع حىت باملدينة يدور يزل فلم به، فبعثوا: قال منا،

]٣/٢٩٦[  

  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  " الدنيا يف لذة كل عن: قال] ٨: التكاثر} [النعيم، عن يومئذ لتسألن" {

]٣/٢٩٨[  



  

  :- اهللا رمحه– جماهد قال

  " املصافحة: قال] ٣٤: فصلت} [أحسن هي باليت ادفع{ تعاىل قوله يف" 

]٣/٢٩٩[  

  

  :- اهللا هرمح– جماهد قال

  »وسلم عليه اهللا صلى النيب إال ويرتك قوله من يؤخذ إال أحد ليس«

]٣/٣٠٠[  

  

  :-  اهللا رمحه– جريج ابن قال

 يتحرك وال شيء منه يزول ال قائم، وهو البقرة سورة من آية مائيت فيقرأ الصالة إىل يقوم وضعف كرب ما بعد عطاء كان
"  

]٣/٣١٠[  

  

  :-  اهللا رمحه–األعور سعد بن معاذ قال

 هذه ما: وقال فغضب حديثه، يف القوم من رجل فعرض حبديث، فحدث رباح، أيب بن عطاء عند جالسا كنت" 
   " منه شيئا أحسن ال أين فأريه به منه أعلم وأنا الرجل من احلديث ألمسع إين الطبائع؟ هذه وما األخالق

]٣/٣١١[  

  

  :-  اهللا رمحه–رباح أيب بن عطاء قال



 اهللا حقوق مواضع عن شراء وال بيع يلهيهم ال: قال] ٣٧: النور} [اهللا ذكر عن بيع وال جتارة تلهيهم ال{ تعاىل قوله يف
  " أوقاoا يف يؤدوها أن عليهم تعاىل اهللا فرضها اليت

]٣/٣١٢[  

  

  :-  اهللا رمحه–رباح أيب بن عطاء قال

  »فافعل عرفة عشية بنفسك ختلو أن استطعت إن«

]٣/٣١٤[  

  

  :-اهللا رمحه– لكويفا إمساعيل أبو قال

 من عندنا أقوى األمة عليه اجتمعت ما: فقال ذا؟ عمن: له فقلت فأجابين، شيء، عن رباح أيب بن عطاء سألت" 
  " اإلسناد

]٣/٣١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– حنيفة أبو قال

 فرقوا الذين القرية أهل من أنت: قال الكوفة، أهل من: قلت أنت؟ أين من: فقال شيء، عن فسألته مبكة عطاء لقيت" 
 وال بالقدر، ويؤمن السلف، يسب ال ممن: قلت أنت؟ األصناف أي يدري فمن: قال نعم،: قلت شيعا؟ وكانوا دينهم
  " فالزم عرفت: عطاء يل فقال بذنب، أحدا يكفر

]٣/٣١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سوقة بن حممد قال



 الكالم فضول يعدون وكانوا الكالم، فضول يكرهون كانوا قبلكم كان من إن أخي ابن يا: " رباح أيب بن عطاء لنا قال
 منها لك بد ال اليت معيشتك يف حاجتك يف تنطق أو منكر، عن iيا أو مبعروف أمرا أو يقرأ، أن تعاىل اهللا كتاب عدا ما

 الإ قول من يلفظ ما قعيد، الشمال وعن اليمني عن] {١١: االنفطار} [كاتبني كراما حلافظني، عليكم وإن{ أتنكرون
 من ليس فيها ما أكثر iاره صدر أمالها اليت صحيفته عليه نشرت لو أحدكم يستحي أما] ١٧: ق} [عتيد رقيب لديه
  " دنياه وال دينه أمر

]٣/٣١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– عكرمة قال

  " والسنن القرآن ويعلمين ،- القيد- الكبل رجلي يف جيعل عباس ابن كان

]٣/٣٢٦[  

  

  :- اهللا رمحه– عكرمة قال

 فال يعنيه ال عما سألك ومن فأفته يعنيه عما سألك فمن الناس فأفت انطلق: «يل عنه تعاىل اهللا رضي عباس ابن الق
  »الناس مؤونة ثلثي عين تطرح فإنك تفته،

]٣/٣٢٦[  

  

  :- اهللا رمحه– السختياين أيوب قال

: يل قيل محار، على رجل فإذا -  صرةالب سوق يعين - فأتى: قال اآلفاق، من أفق إىل عكرمة إىل أرحل، أن أريد كنت" 
 إىل فقمت مين، املسائل ذهبت عنه، أسأله شيء على قدرت فما إليه فقمت إليه الناس واجتمع: قال عكرمة، هذا
  أحفظ وأنا يسألونه الناس فجعل: قال محاره، جنب

]٣/٣٢٨[  



  

  :- اهللا رمحه– عكرمة قال

 كلها قريب، كلها الدنيا: قال] ١٧: النساء} [قريب من يتوبون مث جبهالة السوء يعملون للذين{ وجل عز قوله يف" 
  " جهالة

]٣/٣٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عكرمة قال

  " غضبت إذا: قال] ٢٤: الكهف} [نسيت إذا ربك واذكر{ تعاىل قوله يف" 

]٣/٣٣٤[  

  

  :-اهللا رمحه- أسد بين موىل اهللا عبد بن بسام قال

 فله البيت متاع من شيئا أو قصعة أو قدرا أو غرباله الرجل منع فإن: قلت العارية،: فقال املاعون، عن عكرمة سألت" 
  " الويل فله املاعون ومنع الصالة عن سهى إذا ولكنه ال،: قال الويل؟

]٣/٣٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه– عكرمة قال

 أعد ما وعاينوا ورالقب دخلوا إذا الكفار: قال] ١٣: املمتحنة} [القبور أصحاب من الكفار يئس كما{ تعاىل قوله يف" 
  " اهللا رمحة من يئسوا اخلزي من اهللا

]٣/٣٣٥[  

  



  :- اهللا رمحه– عكرمة قال

  التصاوير أصحاب هم: قال ورسوله، اهللا] ٥٧: األحزاب} [يؤذون الذين: {تعاىل قوله يف

]٣/٣٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– عكرمة قال

  »احلسن اخللق اإلسالم وأساس أساس، شيء لكل«

]٣/٣٤٠[  

  

  :–اهللا رمحه– عبيد بن هللا عبد قال

 احلريص فعل واجتهد اجهد ولكن الدينء، املهني كعمل وجل عز اهللا طاعة يف األمر من باليسري لنفسك تقنعن ال«
  »السيب الغريب فعل الضعف دون وجل عز هللا وتواضع احلفي،

]٣/٣٥٤[  

  

  :–اهللا رمحه– عبيد بن اهللا عبد قال

 وال لقائدها، تستقم مل سائقها دنا وإن لسائقها، تستقم مل قائدها دنا فإن رون،ح والنفس سائق، والعمل قائد، اهلوى«
  »معا يَرَِدا حىت هذا، مع إال هذا يصلح

]٣/٣٥٤[  

  

  :–اهللا رمحه– عبيد بن اهللا عبد قال



 من خرج لنبال شرب فلما لبنا، املؤمنني أمري يا شربت لو: بعضهم له قال فيها مات اليت طعنته اهللا رمحه عمر طعن ملا" 
 الشمس عليه طلعت ما يل أن لو حني، هذا: وقال حوله، من وأبكى فبكى: قال شرب، الذي شرابه أنه وعلموا جرحه،

  " غريه أبكاين ما: قال هذا؟ إال أبكاك وما: قالوا املطلع، هول من به الفتديت

]٣/٣٥٤[  

  

  :–اهللا رمحه– عبيد بن اهللا عبد قال

  »الدنيا لصاحب يَِذلَّ  أن بالورع، ورزق بالتقوى، أخذ ملن ينبغي ال«

]٣/٣٥٦[  

  

  :–اهللا رمحه–كيسان بن صاحل قال

 مث: قال وسلم، عليه اهللا صلى النيب عن جاء ما فكتبنا السنن، نكتب: فقلنا العلم، نطلب وحنن والزهري، أنا اجتمعت" 
 وضيعت فأجنح أكتب، ومل فكتب: الق أكتبه، فال بسنة، ليس: أنا فقلت سنة، فإنه أصحابه؛ عن جاء ما نكتب: قال

"  

]٣/٣٦٠[  

  

  :–اهللا رمحه– سعد بن الليث قال

 ال: لقلت الرتغيب يف حيدث شهاب ابن مسعت ولو منه، علما أكثر وال شهاب، ابن من أمجع قط عاملا رأيت ما" 
: قلت واألنساب العرب عن حدث وإن هذا، إال حيسن ال: لقلت الكتاب وأهل األنبياء عن حدث وإن هذا، إال حيسن
  " جامع بوعي حديثه كان والسنة القرآن عن حدث وإن هذا، إال حيسن ال

]٣/٣٦١[  

  



  :–اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »بك يقطع حىت تقطع ال فإنك منه، خترج حىت بالتؤدة فعليك واديا هبطت فإن واد؛ العلم«

]٣/٣٦٢[  

  

  :–اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »له إعظاما لدخلت؛ أدخل أن أشاء ولو أدخل، وال أنصرف مث فأجلس، عروة باب آليت كنت إن«

]٣/٣٦٢[  

  

  :–اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  .أستطرفه حديثا وجدت فما واحلجاز، الشام بني أختلف سنة وأربعني مخسا مكثت

]٣/٣٦٢[  

  

  :–اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »أيام ثالثة يثحد طلب يف املسيب بن سعيد تبعت«

]٣/٣٦٢[  

  

  :–اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »علمه من إلينا أحب أدبه من نتعلم فما العامل، نأيت كنا«

]٣/٣٦٢[  



  

  :-اهللا رمحه– الثوري سفيان قال

  " عاملا كان: يقول وال العلم، أوعية من وكان فالن، حدثين: يقول الزهري أمسع كنت" 

]٣/٣٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه– أنس بن مالك قال

  »شهاب ابن العلم دون من أول«

]٣/٣٦٣[  

  

  :–اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »الناس مننعه أن فكرهنا السلطان، عليه أكرهنا حىت الكتب نكره كنا«

]٣/٣٦٣[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »املسائل وتفتحها خزائن، العلم«

]٣/٣٦٣[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »حفظت كما هو فإذا صاحيب فسألت واحدا، حديثا إال قط، حديث يف شككت وال قط، حديثا استعدت ما«



]٣/٣٦٣[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »فنسيه قط شيئا قليب استودعت ما«

]٣/٣٦٣[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »املذاكرة وترك النسيان العلم يذهب إمنا«

]٣/٣٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

َرك أن غوائله فمن غوائل، للعلم إن«  وهو فيه، الكذب غوائله ومن النسيان، غوائله ومن بعلمه، يذهب حىت العامل يـُتـْ
  . »غوائله أشد

]٣/٣٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »به تظفر رفيقا أخذا والليايل األيام مع خذه ولكن بشيء، منه تظفر ومل غلبك باملكاثرة أخذته إن العلم هذا إن«

]٣/٣٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– املاجشون بن يوسف قال



 حلداثة أنفسكم حتقروا ال: «احلديث عن نسأله أحداث غلمان وحنن يل، عم وابن أخي وابن أنا شهاب، ابن لنا قال
 حدة يبتغي فاستشارهم؛ الشبان دعا املعضل ألمرا به نزل إذا كان عنه تعاىل اهللا رضي اخلطاب بن عمر فإن أسنانكم؛
  »عقوهلم

]٣/٣٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »الفصاحة من إيل أعجب مروءة الناس أحدث ما«

]٣/٣٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »الرجال من الذكور إال حيبه ال ذكر؛ العلم«

]٣/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه– اهلذيل بكر أبو قال

  " مؤنثوهم ويكرهه الرجال، مذكروا به يعجب إمنا: قال نعم،: قلت احلديث؟ أيعجبك هذيل، يا: " الزهري يل قال

]٣/٣٦٥[  

  

  :-اهللا رمحه– حكيم أيب بن عتبة قال

 فقال وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: يقول إسحاق فجعل الزهري، جملس يف باملدينة اهللا عبد بن إسحاق جلس" 
ثُونَا حديثك، أسند اهللا، على أجرأك ما فروة، أيب ابن يا اهللا قاتلك لك ما: زهريال   أَزِمَّةٌ  َوَال  ُخَطمٌ  هلا ليس بأحاديث ُحتَدِّ



]٣/٣٦٥[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »العلم من أفضل بشيء اهللا عبد ما«

]٣/٣٦٥[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »يـَْرَضى َال  َعاملٍِ  بَِقْولِ  يـُْرَضى َوَال  يـَْعَمُل، َال  َعاملٍِ  بِِعْلمِ  لنَّاسُ ا يـَْوثُقُ  َال «

]٣/٣٦٥[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  " أهلها عن حبسها: قال غلوهلا؟ وما: قلت الكتب، وغلول إياك" 

]٣/٣٦٦[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »ذل نسخة بال ا)لس حضور«

]٣/٣٦٦[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال



  »نصيب فيه للشيطان كان ا)لس طال إذا«

]٣/٣٦٦[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

 املسيب ابن وأما الدالء، تكدره ال فبئر الزبري بن عروة فأما نشري، أحد نشره وال صربي، العلم على أحد صرب ما«
  »مذهب كل امسه فذهب للناس، فانتصب

]٣/٣٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه– أنس بن مالك قال

 ابن فقدم املسيب، بن سعيد ذلك فبلغ حباله، وأخربه له فذكره املسيب، بن سعيد عن شهاب ابن أمية بين بعض سأل
 يل ما: فقال شهاب ابن معه مشى سعيد انصرف فلما عليه، يرد ومل سعيد يكلمه فلم سعيد، على يسلم فجاء شهاب،
  " مروان؟ لبين ذكرتين مل: قال خري، إال عين بلغك ما لمين؟تك فلم عليك سلمت

]٣/٣٦٦[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

 الدين ثبات العلم فنشر سريعا، قبضا يقبض والعلم جناة، بالسنة االعتصام إن: يقولون علمائنا من مضى من كان" 
  " كله ذلك ذهاب العلم ذهاب ويف والدنيا،

]٣/٣٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– ريالزه عن



 من: فقال هذا؟ ما: عنه الزهري فسئل ، »مؤمن وهو يزين حني الزاين يزين ال: «قال وسلم عليه اهللا صلى النيب أن روى
  جاءت كما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أحاديث أمروا التسليم، وعلينا البالغ، رسوله وعلى العلم، اهللا

]٣/٣٦٩[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  »التجارة تنفعه ال السخي وجدنا«

]٣/٣٧١[  

  

  :-اهللا رمحه– الزهري شهاب ابن قال

  " املعروف: قال هو؟ وما: قيل النار، متسه ال شيء من استكثروا" 

]٣/٣٧١[  

  

  :- اهللا رمحه– سفيان قال

 ورحت وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول مسجد إىل فغدوت املدينة يف أقمت عمرك آخر يف اآلن أنك لو: للزهري قالوا
 حىت ذلك ينبغي وال عقيب، لوطئ ذلك فعلت أين لو: فقال وعلمتهم، الناس فذكرت أعمدته، من عمود إىل وجلست

  " اآلخرة يف وأرغب الدنيا، يف أزهد

]٣/٣٧١[  

  

  :- اهللا رمحه– شوذب ابن قال

  " حجة أربعني حج الرمحن عبد أبا اهللا رحم: يقولون فجعلوا ومائة مخس سنة مبكة طاوس جنازة شهدت



]٤/٣[  

  

  :- اهللا رمحه– كيسان بن طاوس قال

  »مرضه يف أنينه حىت عليه أحصي إال آدم ابن به يتكلم شيء من ما«

]٤/٤[  

  

  :- اهللا رمحه– شابور بن داود قال

  »لك فأدعو خشية قليب يف أجد ما: «قال لنا، اهللا ادع: لطاوس رجل قال

]٤/٤[  

  

  :-هللا رمحه– الثوري سفيان قال

  »الناس وفساد األئمة، حيف: «فقال ذلك، يف له فقيل بيته، يف جيلس طاوس كان

]٤/٤[  

  

  :-اهللا رمحه– طاوس ابن قال

 أو تصحبين، ال شر؟ أو هذا عند خري أي: «طاوس فقال. خري: فقال نعب غرابا فسمع طاوس مع يسري كان رجال إن
  »معي متشي

]٤/٤[  

  

  :-اهللا رمحه– جنيح أيب عن



  »اهللا واتقى صمت ممن خري اهللا واتقى قال من جنيح، أبا أي: «له قال وساطا أن

]٤/٥[  

  

  :- اهللا رمحه– ميسرة بن إبراهيم قال

  »فجور أو عجز إال النكاح من مينعك ما: «الزوائد أليب اخلطاب بن عمر قال ما ألقولن أو لتنكحن: طاوس يل قال

]٤/٦[  

  

  :- اهللا رمحه– كيسان بن طاوس قال

  »يقنع ال باحلرام الناس أيدي يف ما له يكون أن اإلنسان حيب أن والشح يديه، يف مبا اإلنسان يبخل أن البخل«

]٤/٦[  

  

  :-اهللا رمحه– كيسان بن ِلطاوس ِقيلَ 

  »أَْمَسْيتُ  َقدْ : «قَالَ . اْستَـَرمَّ  َقدِ  َمْنزَِلكَ  ِإنَّ 

  بالتَّْطِيني | َعْهُده بـَُعد إذا وذلك ، ويستصلح يـَُرمّ *! أن له|  حان:  أي

]٤/٧[  

  

  :- اهللا رمحه– ُحمَمَّدٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  قال

ميَانَ  َواْرزُْقِين  َواْلَوَلِد، اْلَمالِ  َكثْـرَةَ  اْحرِْمِين  اللُهمَّ : «طَاُوسٍ  ُدَعاءِ  ِمنْ  َكانَ     »َواْلَعَملَ  اْإلِ

]٤/٩[  



  

  :-اهللا رمحه– َمْعَمرٌ  قال

  " احلَْجُّ  فَاتَهُ  َحىتَّ  رِيضٍ مَ  َلهُ  َرِفيقٍ  َعَلى أَقَامَ  طَاُوًسا َأنَّ 

]٤/١٠[  

  

يِّ  َصاِلحٍ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  قال   :-اهللا رمحه– اْلَمكِّ

يبُ  فَِإنَّهُ  لِنَـْفِسَك؛ ادْعُ : «فـََقالَ . ِيل  اهللاَ  ادْعُ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  أَبَا يَا: فـَُقْلتُ  يـَُعوُدِين، طَاُوسٌ  َعَليَّ  َدَخلَ    »اهُ َدعَ  ِإَذا اْلُمْضَطرَّ  جيُِ

]٤/١٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  قال

 ُدوَنكَ  َوَجَعلَ  بَابَُه، ُدوَنكَ  َأْغَلقَ  َمنْ  ِإَىل  َحَواِئَجكَ  تـَْرَفعَ  َأنْ  ِإيَّاكَ  َعطَاُء، يَا: «ِيل  فـََقالَ  طَاُوسٌ  َجاَءِين : َعطَاءٌ  ِيل  قَالَ 
َجابَةَ  َوَوَعَدكَ  َتْدُعَوُه، َأنْ  ِمْنكَ  طََلبَ  اْلِقَياَمِة، يـَْومِ  ِإَىل  َلكَ  َمْفُتوحٌ  بَابُهُ  َمنْ  ِإَىل  َحَواِئَجكَ  ِبطََلبِ  َوَعَلْيكَ  ِحَجابًا،   »اْإلِ

]٤/١١[  

  

  :- اهللا رمحه– ُسَلْيمٍ  ْبنِ  لَْيثِ  قال

  »النَّاسِ  نَ مِ  َذَهَبا َقدْ  َوالصِّْدقَ  اْألََمانَةَ  فَِإنَّ  لِنَـْفِسَك، فـَتَـَعلَّْمهُ  تـََعلَّْمتَ  َما: «طَاُوسٌ  ِيل  قَالَ 

]٤/١١[  

  

  :- اهللا رمحه– كيسان بن طاوس قال

نـَْيا ُحْلوُ « نـَْيا َوُمرُّ  اْآلِخرَِة، ُمرُّ  الدُّ   »اْآلِخرَةِ  ُحْلوُ  الدُّ



]٤/١٢[  

  

  :- اهللا رمحه– كيسان بن طاوس قال

  »رِقَاِ{ِمْ  َعَلى أَِمريًا أَوْ  أَْمَواهلِِْم، ِيف  نَّاسِ ال بـَْنيَ  قَاِضًيا َيُكونُ  َأوْ  اْلَيَتاَمى، يـَتَـَولَّ  ملَْ  َمنْ  اْلَبَالءَ  َجيَْهدِ  ملَْ «

]٤/١٣[  

  

  :-اهللا رمحه– طَاُوسٍ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  قال

ُهْم، َتُكنْ  ملَْ  َوِإنْ  إِلَْيِهمْ  تـُْنَسبْ  اْلُعَقَالءَ  َصاِحبِ  بـَُينَّ، يَا: «َأِيب  ِيل  قَالَ   َتُكنْ  ملَْ  َوِإنْ  ِهمْ ِإلَيْ  فـَتـُْنَسبْ  اجلُْهَّالَ  ُتَصاِحبِ  َوَال  ِمنـْ
ُهْم،   »ُخُلِقهِ  ُحْسنُ  اْلَمْرءِ  َوَغايَةُ  َغايًَة، َشْيءٍ  ِلُكلَّ  َأنَّ  َواْعَلمْ  ِمنـْ

]٤/١٣[  

  

  :- اهللا رمحه– ِإبـْرَاِهيمَ  ْبنِ  َداُودَ  قال

َلةً  النَّاسَ  َحَبسَ  اْألََسدَ  َأنَّ  ُهمْ  َذَهبَ  السََّحرُ  َكانَ  فـََلمَّا ًضا،بـَعْ  بـَْعُضُهمْ  النَّاسَ  فـَرَّقَ  احلَْجِّ، َطرِيقِ  ِيف  لَيـْ  َميِيًنا النَّاسُ  فـَنَـَزلَ  َعنـْ
َلةِ  َهِذهِ  َنَصْبتَ  فَِإنَّكَ  تـََنامُ  َأَال : َرُجلٌ  َلهُ  فـََقالَ  ُيَصلِّي، طَاُوسٌ  فـََقامَ  َونَاُموا، أَنـُْفَسُهمْ  فَأَْلَقْوا َوِمشَاًال،  َوَهلْ : «طَاُوسٌ  فـََقالَ  اللَّيـْ

  »َأَحدٌ  سََّحرَ ال يـََنامُ 

]٤/١٤[  

  

  :-اهللا رمحه– الثوري ُسْفَيانُ  قَالَ 

 ِإالَّ  ِمبَْنزَِلةٍ  ِعْنَدهُ  َواْلَوِضيعُ  الشَّرِيفُ  َأَحًدا رَأَْيتُ  َما اْلَبِنيَِّة، َهِذهِ  َوَربِّ : «اْلَكْعَبةَ  ُمْستَـْقِبلُ  َوُهوَ  َمْيَسرَةَ  ْبنُ  ِإبـْرَاِهيمُ  لََنا َوَحَلفَ 
  »طَاُوًسا



]٤/١٦[  

  

  :- اهللا رمحه– سنان بن عيسى قال

 دنيا إىل يلتفتون ال فكانوا،  غريهم دنيا عن بعلمهم استغنوا قد قبلنا العلماء كان: " اخلراساين لعطاء قال وهب مسعت
 رغبة علمهم الدنيا ألهل يبذلون فينا اليوم العلم أهل فأصبح علمهم، يف رغبة دنياهم هلم يبذلون الدنيا أهل وكان غريهم،

 عند فإن السالطني، وأبواب فإياك عندهم، موضعهم سوء من رأوا ملا علمهم يف زهدوا قد الدنيا أهل وأصبح دنياهم، يف
 ما يغنيك كان إن عطاء، يا: قال مث. مثله دينك من وأصابك إال شيئا دنياهم من تصيب ال اإلبل، كمبارك فتنا أبوا{م
 من وواد البحور، من حبر بطنك إمنا يكفيك، شيء فليس يكفيك ام يغنيك ال كان وإن يكفيك، عيشك فكل يكفيك
   الرتاب إال يسعه ال األودية،

]٤/٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

 سائقها فرت وإن لسائقها، تستقم ومل الطريق عن صدت قائدها فرت إن ، َحُرونٌ  والنفس سائق، والعمل قائد، اإلميان«
 كره كلما كان إن والكره بالطوع إال الدين تستطيع وال كرها أو طوعا استقامت اجتمعا ذافإ قائدها تتبع ومل َحَرَنتْ 
  »شيء دينه من معني يبقى ال أن أوشك تركه، دينه من شيئا اإلنسان

]٤/٣١[  

  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

: قال احللماء؟ فيه يتعايا ال وحلما هاء،الفق فيه يتعايا ال وفقها األطباء، فيه يتعايا ال طبا أعلمك أال: جلسائه من لرجل
 ومحدته أوله، على اهللا مسيت ما إال طعاما تأكل فال األطباء، فيه يتعايا ال الذي الطب أما: " قال. اهللا عبد أبا يا بلى
 ال: فقل وإال بعلمك، فأخرب علم فيه عندك شيء عن سئلت فإن الفقهاء، فيه يتعايا ال الذي الفقه وأما آخره، على

  " شيء عن تسأل أن إال الصمت، فأكثر احللماء، فيه يتعايا ال الذي احللم وأما أدري،



]٤/٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

 منه الكرب يكون أن: خصال عشر فيه تكون حىت امرئ عقل يتم وما العقل، من أفضل بشيء وجل عز اهللا عبد ما" 
 الشرف، من إليه أحب فيها والتواضع فمبذول، فضل من كان وما بالقوت، الدنيا من يرضى مأمورا، فيه والرشد مأمونا،
 غريه، من املعروف قليل يستكثر اخلري، طاليب من يتربم وال دهره، العلم طلب من يسأم ال العز، من إليه أحب فيها والذل

 يف الدرجات يف عاله و{ا ه،ذكر  يعلو و{ا جمده، ينال {ا أمره، مالك هي والعاشرة نفسه، من املعروف كثري ويستقل
 الذي رأى فإذا وأرذل، منه شر وآخر وأفضل، منه خري بني الناس مجيع أن يرى أن: قال هي؟ وما: قيل. كليهما الدارين

 ولعل وأهلك، ينجو هذا لعل: قال وأرذل منه شر هو الذي رأى وإذا يلحقه، أن ومتىن ذلك كسره وأفضل منه خري هو
 من وكان زمانه، أهل وساد عقله، يكمل فهناك. يل شر ذلك لعل ظاهره ويرى له، خري وذلك ،يل يظهر مل باطنا هلذا

  " تعاىل اهللا شاء إن وجنته، وجل عز اهللا رمحة إىل السابق

]٤/٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

  »الذم ويكره احلمد حيب أن املنافق خصال من«

]٤/٤٠[  

  

  :-اهللا رمحه- منبه بن وهب سئل

 هللا أنصحهما: «قال أفضل؟ أيهما سجودا، أطول واآلخر وصمتا، قنوتا أطول أحدمها يصليان، رجالن اهللا، عبد باأ يا
  »وجل عز

]٤/٤٣[  



  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

 والعلم، اإلميان،: وهي {ن، يعرف عالمات ثالث للدين وإن عليه، أو له وتشهد {ا، يعرف عالمة شيء لكل" 
 والزكاة، الصالة،: عالمات ثالث وللعمل. ورسله وبكتبه، ومالئكته، باهللا، اإلميان: عالمات ثالث انولإلمي. والعمل
 ويقول فوقه، من ينازع: عالمات ثالث وللمتكلف. يكره وما اهللا، حيب ومبا باهللا، العلم: عالمات ثالث وللعلم. والصيام

. الظلمة ويظاهر بالغلبة، دونه ومن باملعصية، فوقه من يظلم :عالمات ثالث وللظامل. ينال ال ما ويتعاطى يعلم، ال ما
. احملمدة على أموره كل يف وحيرص عنده، أحد كان إذا وينشط وحده، كان إذا يكسل: عالمات ثالث وللمنافق
: عالمات ثالث وللمسرف. باملصيبة ويشمت شهد، إذا ويتملق احملسود، غاب إذا يغتاب: عالمات ثالث وللحاسد
 حىت ويفرط يفرط، حىت يتواىن: عالمات ثالث وللكسالن. له ليس ما ويلبس له، ليس مبا ويأكل له، ليس مبا يشرتي
  "  والنسيان واللهو، السهو،: عالمات] ٤٨:ص[ ثالث وللغافل. يأمث حىت ويضيع يضيع،

]٤/٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– منبه بن وهب كان

 الناس أرغب وإن الطيب، احلالل بالكسب إال منها يرض مل من ،حريصا عليها مكبا كان وإن الدنيا يف الناس أزهد«
 حبقوق جاد من الدنيا يف الناس أجود وإن حراما، أم حالال فيها كسبه كان ملا يبال مل من عنها معرضا كان وإن فيها
 سوى مبا جوادا لناسا رآه وإن اهللا، حبقوق خبل من الدنيا يف الناس أخبل وإن ذلك، سوى مبا خبيال الناس رآه وإن اهللا،
  »ذلك

]٤/٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

  »األخرى أسخطت إحدامها أرضيت إن ضرتني، مثل واآلخرة الدنيا مثل«

]٤/٥١[  



  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

  »بالناس السخرية باهللا الشرك بعد اهللا عند الذنوب أعظم إن«

]٤/٥١[  

  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

  »وتر بغري يرمي الذي مثل عمل بغري يدعو الذي مثل«

]٤/٥٣[  

  

  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

 إذا السوء، كاألجري فأكون قط، اجلنة ثواب رجاء أعبده أن وجل عز اهللا من ألستحي إين: «احلكماء من حكيم قال
 إن السوء، كالعبد فأكون قط، نارال خمافة أعبده أن وجل عز اهللا من ألستحي وإين. يعمل مل يعط مل وإذا عمل، أعطي
  »غريه مين يستخرجه ال ما مين حبه يستخرج وإنه يعمل، مل خيف مل وإن عمل، خاف

]٤/٥٣[  

  

  :مكحول إىل- اهللا رمحه– منبه بن وهب كتب

 حمبة تعاىل اهللا عند اإلسالم علم من بطن مبا فاطلب وشرفا، حمبة الناس عند اإلسالم علم من ظهر مبا أصبت قد إنك«
  »األخرى عن متنعك سوف احملبتني إحدى أن واعلم وزلفى،

]٤/٥٤[  

  



  :- اهللا رمحه- منبه بن وهب قال

  »املال كطغيان طغيانا للعلم إن«

]٤/٥٥[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »للدابة كالشكال للمؤمن البالء«

]٤/٥٦[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »السالم عليهم األنبياء طريق به سلك فقد البالء من بشيء أصيب من«

]٤/٥٦[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »التطفيف من املكافأة ترك«

]٤/٥٨[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »فرتة يزدد يكسل ومن قوة، يزدد يتعبد من«

]٤/٥٨[  



  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »تصغر مث كبرية تبدو إiاف املصيبة إال يكرب، مث صغريا يبدو إال شيء من ما«

]٤/٦٣[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

: أوهلن الصاحلات، مجع أراد ملن الصاحلة األعمال مجاع هن ثالثا نواحي للدين فإن الثالث، الدين نواحي يف اعمل" 
 هلن، شكرا املؤمن يعملف القدميات، احلديثات الباطنات، الظاهرات الرائحات، الغاديات الكثرية باألنعم هللا شكرا تعمل
 سفيه، إال فيها يزهد وال مثل، هلا وليس مثن، هلا ليس اليت اجلنة، يف رغبة الدين من الثانية والناحية متامهن، ورجاء

 كاملصيبات، مصيبتها وليست يدان، وال طاقة، {ا ألحد وال صرب، عليها ليس اليت النار من فرارا تعمل الثالثة والناحية
 أمحق سفيه إال منها باهللا والتعوذ الفرار عن يغفل وال فظيع، وخزيها شديد، وشأiا عظيم، نبأها حلزن،كا حزiا وال

  " املبني اخلسران هو ذلك واآلخرة، الدنيا خسر قد خاسر،

]٤/٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه– منبه بن لوهب قيل

 ومن له، فتح بأسنانه الباب أتى من أسنان، لهو  إال مفتاح من ليس ولكن،  بلى: «قال اهللا؟ إال إله ال اجلنة مفتاح أليس
  »له يفتح مل بأسنانه الباب يأت مل

]٤/٦٦[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »يعجبين شيء فيها ما أخالقي، ألتفقد إين«



]٤/٦٦[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

 {ا، إال احلياة تطيب ال اليت العافية نعمة: والثانية {ا، إال نعمة تتم ال اليت اإلسالم نعمة فأوهلا: ثالثة النعم رءوس" 
  " {ا إال العيش يتم ال اليت الغىن نعمة: والثالثة

]٤/٦٨[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »لينعم وخيلو ليفهم، ويتكلم ليسلم، ويسكت ليعلم، خيالط املؤمن«

]٤/٦٨[  

  

  :-اهللا رمحه– منبه بن وهب قال

  »الصاحلني الناس مساكم إذا لكم الويل«

]٤/٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه– عياش أيب بن الفضل موىل عنرب قال

 الشيطان وجد ما: «فقال فغضب، يشتمك وهو بفالن مررت إين: فقال رجل، فأتاه منبه بن وهب مع جالسا كنت
 وأجلسه وصافحه يده ومد عليه فرد وهب على فسلم الشامت الرجل ذلك جاء حىت عنده من برحت فما. غريك رسوال
  »جنبه إىل

]٤/٧١[  



  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »بصدرك خشن جاهال ماريت وإن علمه، عنك خزن عاملا ماريت إن فإنك جاهال، وال عاملا، متارين ال«

]٤/٨٢[  

  

  :-اهللا رمحه– مهران بن ميمون بن عمرو قال

 على فمر له فاضطجعت يتخطاه، شيخال يستطع فلم جبدول فمررت البصرة، سكك بعض يف أقوده بأيب خرجت" 
 هذا؟ من: فقالت سداسية جارية إلينا فخرجت الباب فطرقت احلسن منزل إىل دفعنا مث بيده، فأخذت قمت مث ظهري،
 ما شقي، يا: قالت. نعم: هلا قلت العزيز؟ عبد بن عمر كاتب: فقالت احلسن لقاء أراد مهران بن ميمون هذا: قلت
 أبا يا: ميمون فقال دخال، مث فاعتنقا، إليه فخرج بكاءه احلسن فسمع الشيخ، فبكى: قال لسوء؟ا الزمان هذا إىل بقاؤك
 مث. سنني متعناهم إن أفرأيت{ الرحيم الرمحن اهللا بسم: احلسن فقرأ. منه يل فاستلن غلظة قليب من آنست قد سعيد

 برجله يفحص فرأيته الشيخ، فسقط: قال] ٢٠٦: الشعراء} [ميتعون كانوا ما عنهم أغىن ما. يوعدون كانوا ما جاءهم
 بيد فأخذت. تفرقوا قوموا الشيخ، أتعبتم قد: فقالت اجلارية فجاءت أفاق، مث طويال فأقام املذبوحة، الشاة تفحص كما
 مث وكزة صدري يف فوكزين: قال. هذا من أكرب أنه أحسب كنت قد احلسن؟ هذا أبتاه، يا: قلت مث به، فخرجت أيب
  " كلوم فيك هلا ألبقى بقلبك فهمتها لو آية علينا قرأ لقد ،بين يا: قال

]٤/٨٢[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »الناس لصلح أصلحوا القرآن أهل أن لو«

]٤/٨٣[  

  



  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »للمظلوم وتعزية للظاملني، وعيد: «قال] ٤٢: إبراهيم} [الظاملون يعمل عما غافال اهللا حتسنب وال: {تعاىل قوله يف

]٤/٨٣[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

 هلذين فالتمسوا] : «١٤: الفجر} [لباملرصاد ربك إن{ و] ٢١: النبأ} [مرصادا كانت جهنم إن: {تعاىل قوله يف
  »جوازا الرصدين

]٤/٨٤[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »النار يف يقذفه حىت يتبعه القرآن يدعه مل القرآن ترك ومن اجلنة، يف به حيل حىت القرآن قاده القرآن تبع من«

]٤/٨٤[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »كان ما كائنا عمله يف قادم فإنه عمله، يف فلينظر وجل، عز اهللا عند منزلته ما يعلم أن يريد كان من«

]٤/٨٤[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »احلالل من حاجزا احلرام وبني بينه جيعل حىت احلالل رجللل يسلم ال«

]٤/٨٤[  



  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

 أعلمها قلت وإن امرأة على تدخل وال اهللا، بطاعة آمره قلت وإن السلطان على تدخل ال: «{ن نفسك تبلون ال ثالث
  »منه قلبكب يعلق ما تدري ال فإنك هوى، لذي بسمعك تصغني وال اهللا، كتاب

]٤/٨٤[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

 مل قوله كان أقل، مل: قال فإن عليه، حتقيقه من إيل أحب عنه املكروه إسقاط كان إال قط مكروه يل أخ عن بلغين ما" 
  " أحببته حيث من أبغضته يعتذر، ومل قلت،: قال فإن عليه، تشهد مثانية من إىل أحب أقل

]٤/٨٥[  

  

  :- عنه اهللا رضي– باسع ابن قال

 تفضلت نظريي كان وإن قدره، له عرفت فوقي كان إن: منازل ثالث إحدى أنزلته إال قط مكروه يل أخ عن بلغين ما" 
  " واسعة اهللا أرض فإن عنها رغب فمن نفسي، يف سرييت هذه به، أحفل مل دوين كان وإن عليه،

]٤/٨٥[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »العلماء جمالسة يف قليب صالح ووجدت بغييت، وهم بلدة، كل يف ضاليت هم العلماء«

]٤/٨٦[  

  



  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »اعرتاضا نفسي من وجدت إال عملي على قويل عرضت ما«

]٤/٨٦[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  ! جوازاً  الرصدين هلذين التمسوا:  احلديث أهل يا

]٤/٨٦[  

  

  :- اهللا رمحه– برقان بن عفرج قال

 ما وجهه يف له يقول حىت أخاه ينصح ال الرجل فإن أكره، ما وجهي يف يل قل جعفر، يا: «مهران بن ميمون يل قال
  »يكره

]٤/٨٦[  

  

  :- اهللا رمحه–مهران بن ميمون قال

  »دراهم خبمسة حران إىل الرها باب بني ما يل أن أحب ما«

]٤/٨٧[  

  

  :- اهللا هرمح– مهران بن ميمون قال

 مرمي يقني مثل له كان لو واهللا، نعم. رزقك يأتيك هل وانظر بابك، عليك وأغلق بيتك، يف اجلس: «أحدهم يقول
  »سرته عليه وأرخى بابه، وأغلق السالم، عليهما وإبراهيم



]٤/٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »مىت؟ حىت الشيوخ، معشر يا اهللا، اعةط يف ونشاطكم شبابكم، يف اجعلوها قوتكم الشباب معشر يا«

]٤/٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »درهم مبائة مويت بعد عين يتصدق أن من إيل أحب حيايت يف بدرهم أتصدق لئن«

]٤/٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  " عليها أشرفت إذا املعصية عند تذكره أن ذلك من وأفضل باللسان، اهللا ذكر: ذكران الذكر: " يقال كان

]٤/٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »وجل عز ربه من خوفا السماء من عينيه ميأل يكن مل من أدركت«

]٤/٨٨[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال



 الدنيا، من عليه بواأك قد ما وإىل به، أمروا ما وإىل الناس، إىل ينظر حىت أمره الرجل يبصر ال الناس، أكياس أقل ما" 
: فقال نفسه إىل نظر غفلتهم أبصر إذا حىت أجوافها، يف جتعل ما إال هلا هم ال اليت األباعر أمثال إال هؤالء ما: فيقول
  " واحدا بعريا شرهم من ألراين إين واهللا

]٤/٨٩[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

 ملبسه، أين ومن مطعمه، أين من يعلم حىت شريكه، حماسبة من أشد نفسه حياسب حىت املتقني من الرجل يكون ال«
  »حرام؟ من أم ذلك حل أمن مشربه، أين ومن

]٤/٨٩[  

  

  :-اهللا رمحه– مهران بن ميمون بن عمرو قال

: فقال هذا؟ من: أيب له فقال. مين حنوا فىت الشيخ ومع أيب، فعانقه شيخ أيب فلقي بالكعبة، نطوف وحنن أيب مع كنت" 
: قال. واحدة إال فيه رأيتها وقد إال اخلري خصال من أيوب أبا يا خصلة بقيت ما: قال عنه؟ رضاك كيف: فقال. ابين
  " مكحول: فقال الشيخ؟ هذا من: فقلت. أيب فارقه مث فيه، فأوجر ميوت أن أحب كنت: قال هي؟ وما

]٤/٩٠[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »ينزل فعليه الدنيا، يف عمله ما فلينظر ،غدا منزلته ما يعلم أن سره من«

]٤/٩١[  

  

  :- اهللا رمحه– برقان بن جعفر قال



  " املكث طال وإن بأس فال املودة ثبتت إذا: قال زيارتك، يف نفسه يستبطئ فالنا إن: مهران بن مليمون قلت

]٤/٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »يغفرون وال يعريوك والناس يعري، وال يغفر اهللا فإن عالنية؛ فليتب عالنية أساء ومن سرا، فليتب سرا أساء من«

]٤/٩٢[  

  

  :- اهللا رمحه– مهران بن ميمون قال

  »القليل هذا فأخلصوا قليلة، أعمالكم إن«

]٤/٩٢[  

  

  :- اهللا رمحه– ميمون يوما قرأ

  »قط منه أشد بعتب اخلالئق مسع ما: «قال مث. بكى حىت فرق] ٥٩: يس} [ا)رمون أيها اليوم وامتازوا{

]٤/٩٢[  

  

  :- اهللا رمحه– سلمة بن شقيق قال

 مثل يف تنام: له فقلنا فأيقظناه، رأسه، عند ترعى وهي لفرسه قيد وقد نائم رجل فيها بأمجة فمررنا خموفة ليلة يف خرجنا
  »فنام رأسه وضع مث. دونه شيئا أخاف أين يعلم أن العرش ذي من ألستحيي إين: «فقال رأسه، فرفع املكان هذا

]٤/١٠١[  

  



  :- اهللا رمحه– الزبرقان قال

 فغفر يل، اغفر اللهم: قال لعله يدريك وما تسبه، ال: " فقال مساوئه، وأذكر احلجاج أسب فجعلت وائل أيب عند كنت
  " له

]٤/١٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– سلمة بن شقيق عن

 إمنا فإنه باجلنة، علي تصدق أو الثواب، رجا من قيعت إمنا فإنه النار، من أعتقين اللهم: الرجل يقول أن يكره كان" 
  " الثواب يرجو من على يتصدق

]٤/١٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– سلمة بن شقيق قال

 يدخل أن ألكره كنت إن إيل، أحب كان مبوته جئتين لو واهللا: «فقال. السوق على استعمل ابنك: فقال رجل وجاءه
  »عمله عمل من بييت

]٤/١٠٣[  

  

  :- اهللا رمحه– ةسلم بن شقيق قال

  »غرباء بيت ألهل حالال رغيفا مائدoم على يضعون بيت أهل إن«

]٤/١٠٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سلمة بن شقيق قال



 أربعا وليلة يوم كل أسجد أليس تقول، ما بئس: «قال. مضينا قد وإياك ليتين: فقلت هالل بن األسود على دخلت" 
  »سجدة وثالثني

]٤/١٠٤[  

  

  :- اهللا محهر – سلمة بن شقيق قال

  »ألف مائة من يل أحب اهللا سبيل يف يقاتل ولد يل يكون ألن«

]٤/١٠٥[  

  

  :- اهللا رمحه– سلمة بن شقيق قال

  »باحلق تالوته املصحف به زين ما أحسن إن: «فقال بالذهب، مزين مبصحف اهللا عبد على مر

]٤/١٠٥[  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

  »والفقهاء الفقراء على فأنفقها رهم،د ألف مائيت الرمحن عبد بن خيثمة ورث«

]٤/١١٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

 ما أشتهيه، ما كلوا،: «فيقول معه ويدعونا النخعي يعين إبراهيم يدعو مث الطيب والطعام اخلبيص يصنع خيثمة كان
  »أجلكم من إال أصنع

]٤/١١٣ [  



  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

 أو قميصه خترق قد أصحابه من أحدا رأى فإذا أصحابه، مع فيجلس خرقة، يف صرار ومعه املسجد إىل جيئ خيثمة كان
 اشرت رداء، {ا فاشرت الصرة هذه خذ أخي، يا: «ويقول يعارضه، آخر باب من اتبعه املسجد من فخرج الرجل فقام رداؤه
  »قميصا {ا

]٤/١١٤ [  

  

  :-اهللا رمحه– خيثمة قال

 أحد علي أدخل وال قضيتها، إال حباجة منهم أحد طلبين ما واهللا وال يؤذونين، هؤالء إن: «فقال يؤذونه، قوم كان و
  »أبدا مؤمنا منافق حيب ال واهللا أنه إال ذلك يرون ومل األسود، الكلب من فيهم أبغض وألنا به فقابلته أذى، منهم

]٤/١١٦ [  

  

  :- اهللا رمحه– التيمي إبراهيم قال

  »ودخل رداءه فنفض قام سكت فإذا فيسكت، سويد بن ارثاحل فيسب ليجيء احلي من الرجل كان إن«

]٤/١٢٦ [  

  

  :-اهللا رمحه– شريح كان

  »املسلم ألذى اتقاء داره جوف يف شارع مثغب هلا يكن ومل داره، جوف يف فألقيت {ا أمر -هرة-  سنور ألهله مات إذا

]٤/١٣٥ [  

  



  :فقال فراشه إىل - اهللا رمحه– شرحبيل بن عمرو ميسرة أبو أوى

: قال كذا؟ بك وفعل لإلسالم، هداك إليك، اهللا أحسن قد أليس ميسرة، أبا: امرأته له فقالت. تلدين مل أمي ليت يا "
  " عنها صادرون أنا لنا يبني ومل النار، على واردون أنا أخربنا اهللا ولكن بلى،

]٤/١٤١ [  

  

  :- اهللا رمحه– ميمون بن عمرو كان

  »باألخيار وأحلقين األشرار، مع ختلفين ال اللهم: «ويقول املوت يتمىن

]٤/١٤٨ [  

  

  :- اهللا رمحه– ميمون بن عمرو قال

  »أبوي إىل القيامة يوم أمري أن يسرين ما«

]٤/١٥٠ [  

  

  :- اهللا رمحه-النخعي إبراهيم قال

  " به فيتعلق حبال يربط أو به، استمسك القيام طول من سئم إذا فكان احلائط، يف وتدا له وتد ميمون بن عمرو كرب ملا

]٤/١٥٠ [  

  

  :-اهللا رمحه– السدي قال

 يتقدمها خيطوها خطوة من ما: «فقال يستغلونه، فعنفوه درهم، آالف بأربعة فرسا فاشرتى فرقد بن عتبة بن عمرو خرج
  »آالف أربعة من إيل أحب وهي إال عدو إىل



]٤/١٥٦ [  

  

  :-اهللا رمحه– علقمة قال

 إiا: «ويقول إيل، وينظر ميسحها فجعل رأسه يف حجر فأصابه به، فاعتجر يل ثوبا معضدا فأعطيت مدينة حاصرنا
: ويقول فيه ويصلي يلبسه علقمة وكان يذهب، فلم فغسلته: قال دمه، من فأصابه.  »الصغري يف ليبارك اهللا وإن لصغرية،

  فيه معضد دم أن حبا إيل ليزيده إنه

]٤/١٥٨ [  

  

  :- اهللا رمحه– السائب بن عطاء قال

  »رمضانا مثانني له صمت وقد ريب ألرجو إين: «فقال موته، عند السلمي الرمحن عبد باأ نرجي ذهبنا

  »سنة أربعني املسجد يف القرآن السلمي الرمحن عبد أبو أقرأ: «يقول السبيعي، إسحاق أبا

]٤/١٩٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– السلمي الرمحن عبد أبو كان

 اهللا وبارك: فيقول. فيك اهللا بارك: فيقولون املساكني، فيطعمه لطريقا يف به استقبلوه فرمبا املسجد، إىل بالطعام يؤتى
  »به تصدقتم ما أجر لكم يبقى حىت فردوا؛ لكم ودعي تصدقتم إذا: «عنها تعاىل اهللا رضي عائشة قالت: ويقول فيكم،

]٤/١٩٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– سحيم بن خناس قال



 أتيت أين ظننت حىت ويبكي، يبكي زياد فجعل. واألمانة ال: كالمي يف فقلت الكناسة، من جرير بن زياد مع أقبلت
 ينهى عنه تعاىل اهللا رضي املؤمنني أمري اخلطاب بن عمر كان« نعم،: قال قلت؟ ما يكره أكان: له فقلت عظيما، أمرا
  »النهي أشد باألمانة احللف عن

]٤/١٩٦ [  

  

  :- اهللا رمحه– عتاب بن ربيع قال

 أما: «فقال يبكيك؟ ما: قلت. يبكي وهو إليه فنظرت: قال باألمانة، حيلف رجال سمعف جرير بن زياد مع أمشي كنت
  »باألمانة أحلف أن من إيل أحب تدمى حىت أحشائي حتك فألن باألمانة، حيلف هذا مسعت

]٤/١٩٦ [  

  

  :- اهللا رمحه– جرير بن زياد قال

 إن أما: «عمر فقال. بناء يف بل ال،: قلت: الق بناء؟ يف أم أنتم هدم أيف زياد، يا: " فقال اخلطاب بن عمر أتيت
  »مضلني أئمة أو منافق، وجدال عامل، بزلة ينهدم الزمان

]٤/١٩٦ [  

  

  : - اهللا رمحه–محيد بن حفص قال

  »فتنة فيه فإن شعرك؛ من خذ: «جرير بن زياد يل قال

]٤/١٩٧ [  

  

  :- اهللا رمحه– محيد بن حفص قال



} ظهرك أنقض الذي. وزرك عنك ووضعنا. صدرك لك نشرح أمل{ عليه تفقرأ. علي اقرأ: جرير بن زياد يل قال
  »الصيب يبكي كما يبكي فجعل وسلم؟ عليه اهللا صلى اهللا رسول ظهر أنقض زياد، أم ابن يا: «فقال] ٢: الشرح[

]٤/١٩٧ [  

  

  :- اهللا رمحه– الكندي عمر أيب عن

  »الطرفني شر ناول الثوب عرض فإذا الثياب، يبيع كان«

]٤/١٩٩[  

  

  : -اهللا رمحه– مسعود بن اهللا عبد بن عبيدة أبو قال

 اهللا يكرب جانبه إىل وآخر دينارا، أعطاه إال إنسان مير ال دنانري، فيها خرقة ومعه الطريق ظهر على جلس رجال أن لو«
  »أجرا أعظم التكبري صاحب لكان تعاىل،

]٤/٢٠٤ [  

  

  :- عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

 العافية، اهللا سلوا ولكن العنه، اللهم أخزه، اللهم: تقولوا عليه، للشيطان أعوانا تكونوا فال ذنبا قارف أخاكم مرأيت إذا" 
 قد أنه علمنا خبري له ختم فإن ميوت، عالم نعلم حىت شيئا أحد يف نقول ال كنا وسلم عليه اهللا صلى حممد أصحاب فإنا

  " عليه خفنا بشر له ختم وإن خريا، أصاب

]٤/٢٠٥ [  

  

  : -اهللا رمحه– مسعود بن اهللا عبد بن عبيدة أبو قال



 يف أكون أن أحببت إال اهللا، بتقوى مين أفضل أنه أعلم فصيح، وال أعجمي، أسود، وال أمحر، أحد الناس من ما«
  »مسالخه

]٤/٢٠٥ [  

  

  :- اهللا رمحه– شريك بن يزيد قال

 إن: «يقول ذر أبا مسعت ألين إليها، أعود أن أريد وما رحا،ف {ا اكرتثت فما ألفا، عشرين فيها فرحبت البصرة قدمت
  »الدرمهني صاحب من حسابا أخف القيامة يوم الدرهم صاحب

]٤/٢١٠ [  

  

  :- اهللا رمحه– التيمي إبراهيم عن

 من أوسع هو رداء اختذت لو أبت، يا: «فقلت يديه بني من وثدييه خلفه، من إليتيه فيبلغ بالرداء يرتدي كان أباه أن
 الناس أبغض يف كانت أiا وددت إال لقمتها لقمة األرض على ما فواهللا هذا، تقول مل بين، يا: «فقال ، »هذا ردائك
  »إيل

]٤/٢١١ [  

  

  :- اهللا رمحه– التيمي إبراهيم قال

 شيء أي نفسي، يا: فقلت زمهريرها، من وأشرب زقومها، من وآكل وسعريها، أغالهلا أعاجل النار يف نفسي مثلت" 
 من وألبس حورها، مع اجلنة يف نفسي ومثلت العذاب، هذا من به أجنو عمال أعمل الدنيا إىل أرجع: قال تهني؟تش

 هذا من أزداد عمال فأعمل الدنيا إىل أرجع: قالت تشتهني؟ شيء أي نفسي، يا: فقلت وحريرها، وإستربقها سندسها
  " األمنية ويف الدنيا يف أنت: فقلت. الثواب

]٤/٢١١ [  



  

  :- اهللا رمحه– التيمي إبراهيم قال

  »مكذبا أكون أن خشيت إال قويل على عملي عرضت ما«

]٤/٢١١ [  

  

  :- اهللا رمحه– ذر بن عمر قال

  »نية حتضرين ما: «فيقول. تكلم: التيمي إلبراهيم قيل رمبا" 

]٤/٢١١ [  

  

  :-اهللا رمحه– ألعمش قال

  »حائط جذم كأنه هرهظ على تستقر العصافري جتيء سجد إذا التيمي إبراهيم كان«

]٤/٢١٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– التيمي إبراهيم قال

  »فاتبعتموها عنكم وأدبرت منها، فهربوا الدنيا عليهم أقبلت القوم، وبني بينكم كم«

]٤/٢١٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– العوام قال

  »صالة غري يف وال صالة يف ال قط السماء إىل بصره رافعا التيمي إبراهيم رأيت ما«



]٤/٢١٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– التيمي إبراهيم قال

 من ولكم عنكم، مدبرة وهي تتبعوiا وأنتم ماهلم، القدم من وهلم عليهم، مقبلة وهي الدنيا من يفرون قبلكم كان من إن
  »القوم وأمر أمركم فقيسوا لكم، ما األحداث

]٤/٢١٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »منه يدك فاغسل األوىل تكبريةال يف يتهاون الرجل رأيت إذا«

]٤/٢١٥ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

: فاطر} [احلزن عنا أذهب الذي هللا احلمد{ قالوا اجلنة أهل ألن النار؛ أهل من يكون أن خياف أن حيزن مل ملن ينبغي" 
: الطور} [مشفقني أهلنا يف قبل كنا إنا{ قالوا ألiم اجلنة؛ أهل من يكون ال أن خياف أن يشفق مل ملن وينبغي] ٣٤
٢٦" [  

]٤/٢١٥[  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

 فأقول مسألته، جواب عن يزد مل مسألة عن سئل إذا وكان األسطوانة، إىل جيلس ال فكان الشهرة، يتوقى إبراهيم كان" 
  »هذا عن يسألين مل إنه: «فيقول وكذا؟ كذا فيه أليس: عنه يسأل الشيء يف له



]٤/٢١٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

 أقرأ أين هذا يراين ال: «وقال املصحف، فغطى رجل، عليه فاستأذن املصحف، يف يقرأ وهو النخعي إبراهيم عند كنت
  »ساعة كل فيه

]٤/٢٢٠ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »ويهابونه القرآن تفسري يكرهون أصحابنا كان«

]٤/٢٢٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  والقياس والرأي األهواء أهل يعين »خري من حبة مثقال أحدثوا فيما رأيت ما واهللا«

]٤/٢٢٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »األهواء أهل جتالسوا ال«

]٤/٢٢٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال



  »سوء لزمان فقيها فيه صرت زمانا إنو  تكلمت، ما الكالم من بدا وجدت ولو تكلمت، أكن مل أين وددت«

]٤/٢٢٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

  »الكتاب أهل من إيل أبغض هلم واهللا: «فقال املرجئة، إبراهيم عند ذكرت

]٤/٢٢٣[  

  

  :-اهللا رمحه– حكيم بن اهللا عبد قال

 إن: «إبراهيم فقال عثمان، على عليا رجل ففضل: قال النخعي، إبراهيم عند عنهما تعاىل اهللا رضي وعلي عثمان ذكر
  »جتالسنا فال رأيك هذا كان

]٤/٢٢٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  " ورسله وكتبه، ومالئكته، باهللا، آمنت: فقل أنت؟ أمؤمن سألوك إذا" 

]٤/٢٢٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– عون ابن قال

 أن إال معتذر، غري عذرتك قد: «قال أنه رجال فذكر: قال النخعي، إبراهيم إىل احلبحاب بن وشعيب أنا اعتذرت
  »الكذب خيالطها حال االعتذار

]٤/٢٢٤ [  



  

  :-اهللا رمحه– العبدي زكرياء قال

 من رسوال أنتظر وأنا أبكي ال وكيف: «قال يبكيك؟ ما عمران، أبا يا: له فقالوا مرضه، يف بكى أنه: النخعي إبراهيم عن
  »{ذه وإما {ذه، إما يبشرين، ريب

]٤/٢٢٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »إليه جتلسوا فال إليه ليجلس جملسا جلس من«

]٤/٢٢٥ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم كان

  " الصالة حانت: يقال أن يكره" 

]٤/٢٢٦ [  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

 أو حاجة، إليه لك كانت إذا يهعل تسلم أن بأس ال: «قال عليه؟ فأسلم نصراين، وهو الكحال مير: إلبراهيم قلت
  »معروف بينكما

]٤/٢٢٦ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال



  »فيهم ذلك يعرف حمزونني، األيام فيظلون اجلنازة فيهم تكون كانت«

]٤/٢٢٧ [  

  

  :- اهللا رمحه– سوقة بن حممد قال

 نزل قد أنه عرفنا قد ألنا أياما، فينا عرف يت،مب مسعنا أو اجلنازة، حضرنا إذا كنا: «يقول كان النخعي إبراهيم أن زعموا
  »دنياكم بأحاديث تتحدثون جنائزكم يف وإنكم: «قال.  »النار إىل أو اجلنة إىل صريه أمر به

]٤/٢٢٧ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »حديثه من عنده ما أحسن من أو حديثه، أحسن الرجل خيرج أن اجتمعوا إذا يكرهون كانوا«

]٤/٢٢٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »اهللا كتاب عظموا: «يقال وكان: قال »املصحف يصغروا أن يكرهون كانوا«

]٤/٢٣٠ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »مبثله أبتلى أن كراهية إال أعيبه أن مينعين فما نفسي، يف أكرهه الشيء ألرى وإين«

]٤/٢٣١ [  

  



  :- اهللا رمحه– مغرية قال

 وعظوه، تداركوه: «فقال ذلك إبراهيم فبلغ ونبذوه، أصحابه فرفضه ذنبا أذنب أو فأحدث، حسنة حال على رجل كان
  »تدعوه وال

]٤/٢٣٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– النخعي إبراهيم قال

  »الدين يف التلون يكرهون كانوا«

]٤/٢٣٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  »القلوب شفاء الذكر جمالس«

]٤/٢٤١ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  »دنياكم عن فضل ما آلخرتكم جتعلون اليوم وإنكم آخرoم، عن فضل ما للدنيا جيعلون كانوا قبلكم كان من إن«

]٤/٢٤٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

 لو يبلغه، ال غدا وراج يستكمله، ال ايوم مستقبل من كم أجله، من ليس غدا عد إال منزلته حق املوت ينزل أحد ما«
  »وغروره األمل ألبغضتم ومسريه األجل إىل تنظرون



]٤/٢٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

 إليه، ينظر ال من يبصره ال ولكنه معروض، اهللا من للناس وهو يسري، إال الناس من يبصره ال ولكنه كثري، اهللا من اخلري«
  »العلماء إال {ا يهتدي ال فإنه السماء، جنوم كثرة إىل تروا أمل به، يعلم ال من يستوجبه وال ه،يبتغي ال من جيده وال

]٤/٢٤٥ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

 الزيادة ابتغاء ترك علمت قد فيما النقص أن واعلم تعلم، مل ما منها علمت قد ما إىل تبتغي أن التقوى كمال من إن«
  »علم قد مبا االنتفاع قلة العلم ترك على الرجل لحيم وإمنا فيه،

]٤/٢٤٦ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

 تقتسمون وباألعمال تدخلون، وبالرمحة تنجون، فبالعفو النار، والغاية اجلنة، والسبقة السباق، وغدا املضمار، اليوم«
  »املنازل

]٤/٢٤٧ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  " املعصية عند وعزوا الطاعة عند ذلوا: يقولون وكانوا دونك، هو من على فضال لك ترى أن الكرب من بك كفى" 

]٤/٢٤٧[  



  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  »غريك على بفضلك تأخذ أن كربا حبسبك«

]٤/٢٤٧ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

 أصلح ومن دنياه، اهللا كفاه آلخرته عمل من: بعض إىل بعضهم بذلك ويكتب بثالث، بينهم يتواصون الفقهاء كان" 
  ". الناس وبني بينه ما اهللا أصلح اهللا وبني بينه ما أصلح ومن عالنيته، اهللا أصلح سريرته

]٤/٢٤٧ [  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن احلسن قال

  »فيها تتكئوا أن ولو وهاأعمر : «وقال عليه، اتكأ مث رداءه فلف بالكوفة، مسجدا اهللا عبد بن عون دخل

]٤/٢٤٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  »احلسنات بعد احلسنات ذلك من وأحسن السيئات، بعد احلسنات أحسن وما السيئات، بعد السيئات أقبح ما«

]٤/٢٤٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  »فسهن عن غفلها غفلة من إال الناس لعيب تفرغ أحدا أحسب ما«



]٤/٢٤٩ [  

  

  :- عنه اهللا رضي– مسعود بن اهللا عبد قال

  »غدا يسرك اليوم يسوءك من ورب غدا، يسوءك اليوم يسرك من رب فإنه بذمه؛ وال أحد مبدح تعجل ال«

]٤/٢٥٠ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

 شلوها، على حتطب ونفس وشبهات، كات،هل بني ذلك بني فيما والعبد التوفيق، وخواتيمها النية، حسن التقوى فواتح«
  ]٦: فاطر} [عدوا فاختذوه عدو لكم الشيطان إن: {قرأ مث.  »عاجز وال غافل غري مكيد وعدو

]٤/٢٥٠ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  »سهنف على اجرتح ما ذكر كلما عني الدنيا يف للتائب تقر ال أعينهم، نصب بالندامة منصوبة التوابني جرائم«

]٤/٢٥١ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال

  »مكانه ساءك إال يفجؤك ال الدنيا عمل صاحب وإن مكانه، سرك إال يفجؤك ال اآلخرة عمل صاحب إن«

]٤/٢٥١ [  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن عون قال



  »واالعتبار التفكر: «قالت الدرداء؟ أيب عمل أفضل كان ما: الدرداء أم سألت

]٤/٢٥٣ [  

  

  :-اهللا رمحه– أيوب أيب بن القاسم قال

  »عمش حىت بالليل يبكي جبري بن سعيد كان«

]٤/٢٧٢ [  

  

  :-اهللا رمحه– أيوب أيب بن القاسم قال

] ٢٨١: البقرة} [اهللا إىل فيه ترجعون يوما واتقوا{ مرة وعشرين بضعا الصالة يف اآلية هذه يردد"  جبري بن سعيد مسعت
  " اآلية

]٤/٢٧٢ [  

  

  :- اهللا رمحه– هند أيب بن داود قال

 وجدنا حني دعونا يل وصاحبني أنا كنت إين وسأخربكم، مقتوال، إال أراين ما: «قال جبري بن سعيد احلجاج أخذ ملا
 حالوة عند اإلجابة أن رأى فكأنه: قال.  »انتظرها وأنا رزقها، صاحيب فكال الشهادة، اهللا سألنا مث الدعاء، حالوة
  الدعاء

]٤/٢٧٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »اإلميان مجاع اهللا على التوكل«



]٤/٢٧٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– األعرج محيد قال

  »فأحتسبه ميوت أن فيه، خلة خري ألعلم إين: «فقال جبري، بن لسعيد ابن أقبل

]٤/٢٧٥ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »أحنثها أن وكرهت تلدغ، مل اليت يدي الراقي تفأعطي أسرتقي، أن أمي علي فأقسمت عقرب لدغتين«

]٤/٢٧٥ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »حسناء امرأة على أؤمتن أن من إيل أحب الدر من بيت على أؤمتن ألن«

]٤/٢٧٥ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »غنيمة املؤمن يعيشه يوم كل أن اعلم«

]٤/٢٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال



 أطاع فمن اهللا، طاعة والذكر اخلشية، فتلك معصيتك، وبني بينك خشيتك حتول حىت تعاىل اهللا ختشى أن اخلشية إن«
  »القرآن وقراءة التسبيح أكثر وإن بذاكر فليس يطعه مل ومن ذكره، فقد اهللا

]٤/٢٧٦ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد عن

  »عمله احتقر ذنوبه ذكر فكلما الذنوب، من اجرتح رجل: «قال الناس؟ أعبد من: له قيل أنه

]٤/٢٧٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »لولدي صاليت يف ألزيد إين«

]٤/٢٧٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »قليب علي يفسد أن خشيت قليب املوت ذكر فارق لو«

]٤/٢٧٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »البالء يب نزل حىت حاجة، يف هللا ليس أن رأيت حىت صحايببأ البالء زال ما«

]٤/٢٨١ [  

  



  :- اهللا رمحه– عتيق بن بكري قال

: فقال مله؟: له فقلت: قال.  »هذا عن ألسألن واهللا: «قال مث فشر{ا قدح، يف عسل من شربة جبري بن سعيد سقيت
  »أستلذه وأنا شربته«

]٤/٢٨١ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »يهمين مما فإنه العلم؛ من عندي ما أخذوا الناس أن وددت«

]٤/٢٨٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »رأسه لقبلت يل أذن فلو عباس، ابن من احلديث أمسع كنت«

]٤/٢٨٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– جبري بن سعيد قال

  »القيامة يوم به يأخذه دينا كان يشمته فلم املسلم أخوه عنده عطس من«

]٤/٢٨٩ [  

  

  :فقال حديث عن- اهللا رمحه– جبري بن سعيد ُسئل

  »فأشرب أحلب حني كل ليس«

]٤/٢٨٩ [  



  

  :-اهللا رمحه– العبدي شداد أيب بن عون قال

 يسمى أصحابه خاصة من الشام أهل من قائدا إليه أرسل جبري بن سعيد له ذكر ملا يوسف بن احلجاج أن بلغين
 يف براهب هم إذا يطلبونه هم فبينما أصحابه، خاصة من الشام أهل من رجال عشرون ومعه األحوص بن املتلمس
 صوته، بأعلى يناجي ساجدا فوجدوه فانطلقوا عليه، فدهلم له، فوصفوه. يل صفوه: الراهب فقال عنه، فسألوه له صومعة
: قال. فأجبه إليك، جاجاحل رسل إنا: فقالوا السالم، عليهم رد مث صالته بقية فأمت رأسه فرفع عليه، فسلموا منه فدنوا

 انتهى حىت معهم فمشى قام مث نبيه، على وصلى عليه وأثىن اهللا فحمد. اإلجابة من البد: قالوا.  »اإلجابة من والبد«
 اللبوة فإن الدير، اصعدوا: هلم فقال. نعم: قالوا صاحبكم؟ أصبتم الفرسان، معشر يا: الراهب فقال الراهب، دير إىل

 وأنت إال نراك ما: فقالوا. الدير يدخل أن سعيد وأىب ذلك ففعلوا املساء، قبل الدخول فعجلوا الدير حول يأويان واألسد
 ضري، ال: «سعيد قال. تقتلك السباع فإن ندعك، ال فإنا: قالوا. أبدا مشرك منزل أنزل ال ولكن ال،: قال منا اهلرب تريد
: قال. األنبياء من فأنت: قالوا.  »اهللا شاء إن سوء كل نم حيرسونين حويل حرسا وجيعلها عين، فيصرفها ريب معي إن
 فعرضوا. طمأنينته على به أثق ما فليعطين: الراهب قال.  »مذنب خاطئ اهللا عبيد من عبد ولكن األنبياء، من أنا ما«

 إن أصبح حىت مكاين أبرح ال له، شريك ال الذي العظيم أعطي إين: «سعيد قال يريد، ما الراهب يعطي أن سعيد على
 كره فإنه الصاحل، العبد هذا عن السباع لتنفروا القسي وأوتروا اصعدوا: هلم فقال ذلك، الراهب فرضي.  »اهللا شاء

 به حتاكت سعيد من دنت فلما أقبلت، قد بلبوة هم إذا القسي وأوتروا صعدوا فلما ملكانكم، الصومعة يف علي الدخول
 عن فسأله إليه نزل وأصبحوا ذلك الراهب رأى فما ذلك، مثل وصنع سداأل وأقبل منه، قريبا ربضت مث به ومتسحت

 وأقبل إسالمه، وحسن الراهب فأسلم كله، ذلك سعيد له ففسر وسلم، عليه اهللا صلى حممد رسوله وسنن دينه شرائع
 سعيد، يا: فيقولون عليه، فصلوا بالليل وطئه الذي الرتاب ويأخذون ورجليه، يديه ويقبلون إليه، يعتذرون سعيد على القوم
 ألمركم، امضوا: «قال. شئت مبا فمرنا إليه، نشخصك حىت ندعك ال رأيناك حنن إن والعتاق بالطالق احلجاج حلفنا قد
 قد القوم، معشر يا: «سعيد هلم قال إليها انتهوا فلما واسطا، بلغوا حىت فساروا.  »لقضائه راد وال خبالقي، الئذ فإين

 املوت، أهبة آخذ الليلة فدعوين انقضت، قد املدة وأن حضر، قد أجلي أن أشك ستول وصحبتكم، بكم حترمت
 الذي املوضوع وبينكم بيين فامليعاد أصبحتم فإذا الرتاب، من علي حيثى وما القرب عذاب وأذكر ونكري، ملنكر وأستعد
 فال األمري، من جوائزكم جبتمواستو  أملكم، بلغتم قد: بعضهم وقال. عني بعد أثرا نريد ال: بعضهم قال.  »تريدون
 به ومتسحت به حتاكت كيف باألسد عربة لكم أما ويلكم الراهب، أعطى ما يعطيكم: بعضهم فقال. عنه تعجزوا
 رأسه، وشعث عيناه، دمعت قد سعيد إىل فنظروا. اهللا شاء إن إليكم أدفعه علي هو: بعضهم فقال الصباح؟ إىل وحرسته



 مل ليتنا األرض، أهل خري يا: جبماعتهم فقالوا وصحبوه، لقوه يوم منذ يضحك ومل شرب،ي ومل يأكل، ومل لونه، واغرب
 القاضي فإنه األكرب، احلشر يوم خالقنا عند اعذرنا بك، ابتلينا كيف طويال، ويال لنا الويل إليك، نسرح ومل نعرفك
 من فرغوا فلما.  »يف تعاىل اهللا علم من سبق ملا وأرضاين لكم أعذرين ما: «سعيد فقال. جيور ال الذي والعدل األكرب،
 مثلك نلقى لن فإنا وكالمك، دعائك من زودتنا ملا سعيد يا باهللا أسألك: كفيله قال بينهم مبا والكالم وا)اوبة البكاء
 ونخمتف وهم وكساءه ومدرعته رأسه فغسل سبيله فخلوا سعيد ذلك ففعل: قال. القيامة يوم إىل نلتقي أنا نرى وال أبدا،
 ورب صاحبكم: فقالوا الباب، فقرع جبري بن سعيد جاءهم الصباح عمود انشق فلما واللهف، بالويل ينادون كله الليل

 أتيتموين: احلجاج فقال احلجاج، إىل فدخال معه، وآخر احلجاج إىل به ذهبوا مث طويال، معه وبكوا إليه فنزلوا الكعبة،
: لسعيد فقال امللتمس فخرج. علي أدخلوه: قال عنهم، بوجهه فصرف. لعجبا منه وعاينا. نعم: قالوا جبري؟ بن بسعيد

 بن الشقي أنت: قال. جبري بن سعيد: قال امسك؟ ما: له قال عليه، فأدخل: قال السالم، عليك وأقرأ اهللا، استودعتك
: قال .غريك يعلمه الغيب: قال أمك، وشقيت أنت شقيت: قال. منك بامسي أعلم أمي كانت بل: قال. كسري
 الرمحة، نيب: قال حممد؟ يف قولك فما: قال. إهلا الختذتك بيدك ذلك أن علمت لو: قال. تلظى نارا بالدنيا ألبدلنك

 عرفت أهلها رأيت دخلتها لو: قال النار؟ يف أو هو اجلنة يف علي، يف قولك فما: قال. والسالم الصالة عليه اهلدى إمام
: قال. خلالقي أرضاهم: قال إليك؟ أعجب فأيهم: قال. بوكيل عليهم لست: قال اخللفاء؟ يف قولك فما: قال. {ا من

 أن أحب مل إين: قال. تصدقين أن أبيت: قال. وجنواهم سرهم يعلم الذي عند ذلك علم: قال. للخالق أرضى فأيهم
 بالنا ما: قال. النار تأكله والطني الطني، من خلق خملوق يضحك وكيف: قال تضحك؟ مل بالك ما: قال. أكذبك

 له فقال جبري، بن سعيد يدي بني فجمعه والياقوت والزبرجد باللؤلؤ أمر مث: قال. القلوب تستو مل: قال نضحك؟
 أرضعت، عما مرضعة كل تذهل واحدة ففزعة وإال فصاحل، القيامة يوم فزع من به لتفتدي هذه مجعت كنت إن: سعيد
 سعيد بكى بالناي ونفخ بالعود ضرب فلما والناي بالعود احلجاج دعا مث وزكا، طاب ما إال للدنيا مجع شيء يف خري وال
 الصور، يف ينفخ يوم عظيما يوما ذكرين فقد النفخ أما احلزن، هو بل: سعيد قال اللهو؟ هو يبكيك ما: له فقال جبري بن
 يا ويلك: احلجاج فقال. يامةالق يوم معك {ا يبعث الشاء معاء فإiا األوتار وأما حق، غري يف قطعت فشجرة العود وأما

: قال أقتلك؟ أن تريد قتلة أي سعيد يا اخرت: احلجاج قال. النار وأدخل اجلنة عن زحزح ملن الويل: سعيد فقال. سعيد
 كان إن: قال. عنك أعفو أن أفرتيد: قال. اآلخرة يف مثلها اهللا قتلك إال قتلة تقتلين ما فواهللا حجاج، يا لنفسك اخرت
 احلجاج فأخرب ضحك، الباب من خرج فلما. فاقتلوه به اذهبوا: قال. عذر وال لك براءة فال أنت وأما ،اهللا فمن العفو
: فقال فبسط، بالنطع فأمر. عنك اهللا وحلم اهللا على جراءتك من عجبت: قال أضحكك؟ ما: فقال برده فأمر بذلك
 لغري به شدوا: قال. املشركني من أنا وما امسلم حنيفا واألرض السموات فطر للذي وجهي وجهت: سعيد قال. اقتلوه
 ومنها نعيدكم، وفيها خلقناكم، منها: {سعيد قال. لوجهه كبوه: قال. اهللا وجه فثم تولوا أينما: سعيد قال. القبلة



 ال وحده اهللا، إال إله ال أن وأحاج أشهد إين أما: سعيد قال. اذحبوه: احلجاج قال] . ٥٥: طه} [أخرى تارة خنرجكم
 على تسلطه ال اللهم: «فقال اهللا سعيد دعا مث القيامة، يوم تلقاين حىت مين خذها ورسوله، عبده حممدا وأن له، كشري
 يف األكلة ووقع ليلة عشر مخسة بعده عاش احلجاج أن وبلغنا: قال. اهللا رمحه النطع على فذبح.  »بعدي يقتله أحد
 وقد استخرجها مث ساعة، فرتكها حلقة يف أرسله مث خيط يف فعلق مننت بلحم دعا مث إليه، لينظر بالطبيب فدعا بطنه،
 أخذ النوم أردت كلما جبري، بن ولسعيد مايل: «حياته بقية ينادي كان أنه وبلغنا بناج، ليس أنه فعلم الدم، من به لزق
  »برجلي

]٤/٢٩١ [  

  

  :-اهللا رمحه– ليث قال

 أحاديثكم عنا تروون الفقهاء، معشر يا العلماء، معشر يا :فقلت. باملسألة وجيبهين عين فيعرض الشعيب أسأل كنت
 مسعنا قد قوم ولكنا علماء، وال بفقهاء لسنا الفقهاء، معشر يا العلماء، معشر يا: «الشعيب فقال باملسألة؟ وجتبهوننا
  »اهللا خاف من والعامل اهللا، حمارم عن ورع من الفقيه إمنا مسعنا، مبا حندثكم فنحن حديثا،

]٤/٣١١[   

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »اهللا خياف من العامل: «فقال. العامل أيها: رجل له قال وقد

]٤/٣١١[  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »يل وال علي ال كفافا، منه أجنو أين وددت«

]٤/٣١١ [  



  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »الناس عن به يتعفف لولده يرتكه مال من أجرا أعظم فيه هو ماال عبد ترك ما«

]٤/٣١٣[  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

 مل سفره أن رأيت عمره، من يستقبل فيما تنفعه كلمة فحفظ اليمن أقصى إىل الشام أقصى من سافر رجال أن لو«
  »يضع

]٤/٣١٣ [  

  

 أحب موسر وأنا أتركها ألن: «قال يشرتي، مبا جيد ال األضحية، عن يعسر الرجل عن الشعيب سألت: قال جمالد، عن
  »معسر وأنا أتكلفها أن من إيل

]٤/٣١٤ [  

  

  :-اهللا رمحه– الرمحن عبد بن احلسن قال

 يف ليس أو: «فقال ذلك، يف له فقيل.  »اهللا ورمحة عليكم السالم: «فقال النصراين، موسى على يسلم الشعيب رأيت
  »هلك اهللا رمحة يف يكن مل لو اهللا؟ رمحة

]٤/٣١٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال



  »رمحها قطع فقد فاسق من كرميته زوج من«

]٤/٣١٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »العلماء عليك يعيبه وال السفهاء، فيه يزدريك ال ما الثياب من البس«

]٤/٣١٨ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »أهله حلم العلم زين«

]٤/٣١٨ [  

  

  :- اهللا رمحه– مسلم بن صاحل قال

 فقلت.  »كذا فيها طالب أيب بن علي وقال كذا، اخلطاب بن عمر فيها قال: «فقال مسألة، عن الشعيب سألت
  »عليه فبل برأيي أخربتك إذا قوهلما، بعد برأيي تصنع ما: «قال ترى؟ ما: للشعيب

]٤/٣١٩ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »أرأيت اهللا لعن«

]٤/٣٢٠ [  

  



  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »النار يف يهوون ألiم األهواء أهل األهواء أهل مسوا إمنا«

]٤/٣٢٠ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »والتسعني التسع وتركوا الواحدة ألخذوا واحدة، وأخطأت وتسعني تسعا أصبت لو«

]٤/٣٢٠[  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  . »علي يعيده أن فأردت قط حديثا رجل من مسعت وما قط، بيضاء يف سوداء كتبت ما«

]٤/٣٢١ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب الق

  »عليه بكيت إال زمان من بكيت ما«

]٤/٣٢٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

 أمر هذا: قيل ناسكا يكن ومل عاقال كان فإن والنسك، العقل: خصلتان فيه اجتمعت من العلم هذا يطلب كان إمنا" 
 قال تطلبه؟ فلم العقالء، إال يطلبه ال أمر هذا: قيل عاقال يكن ومل ناسكا كان وإن تطلبه، فلم النساك إال يناله ال

  »نسك وال عقل ال منهما، واحدة فيه ليس من اليوم يطلبه يكون أن رهبت فقد: «الشعيب



]٤/٣٢٣ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  املاء يعين.  »مفقود وأشد موجود، أهون اسقين«

]٤/٣٢٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– مغول بن مالك قال

  »الغم من منوت خارج، وقراء داخل، قراء: «قال ومتزح، عمرو، أبا يا: له فقيل يته،ب يف الشعيب مزح

]٤/٣٢٤ [  

  

  :- اهللا رمحه– الشعيب قال

  »السوء والة على ويشغبون احلريق، ويطفئون السيل، يسدون الغوغاء، الشيء نعم«

]٤/٣٢٤ [  

  

  :البيت {ذا الناس أولع من-اهللا رمحه– الشعيب كان

  ]الرمل البحر[

  الغضب وقت يف األحالم إمنا...  الرضا حني يف األحالم ليست

]٤/٣٢٧[  

  



  :- اهللا رمحه- إسحاق أبو قال

  »عمران وآل البقرة إال أقرأ فما قائم، وأنا ألصلي وإين وضعفت، مين، الصالة ذهبت«

]٤/٣٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه- إسحاق أبو قال

  »الدين على عونا الغىن يعدون كانوا«

]٤/٣٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– مشاألع قال

  »فراشه على نام الداخل دخل فإذا يصلي ليلى أيب بن الرمحن عبد كان«

]٤/٣٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– اهلذيل أيب ابن قال

  »اجلنة ذكر عن يعقل من النار شغلت لقد«

]٤/٣٥٨[  

  

  :- اهللا رمحه– اهلذيل أيب ابن قال

  التكشف يعين: سفيان قال.  »يلالل سواد يف تعاىل اهللا من يستحي أحدهم وإن أقواما أدركنا«

]٤/٣٥٩[  



  

  :-اهللا رمحه– احلنفي ماهان قال

 التكبري من يفرت ال وكان »منه؟ هللا ذكرا أكثر يلبس، الذي وثوبه يركب، اليت دابته تكون أن أحدكم يستحي أما«
  والتهليل والتسبيح

]٤/٣٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– البخرتي أبو قال

  »أعلمهم أنا قوم يف أكون أن من إيل أحب مين أعلم قوم يف أكون ألن«

]٤/٣٨٠[  

  

  :-اهللا رمحه– البخرتي أبو قال

  »مملوك عبد وأين يطاع تعاىل اهللا أن وددت«

]٤/٣٨٠[  

  

  :- اهللا رمحه– سوقة بن حممد قال

  »تغريا إال لونه يزداد وال يسمن ال اهللا خياف الذي املؤمن إن«

]٥/٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سوقة بن حممد قال



: ثالثا عدا ما الكالم فضول يعدون وكانوا الكالم، فضول يكرهون كانوا قبلكم كان من إن: لنا فقال عطاء على دخلنا
 عليكم أن أتنكرون منها، له بد ال اليت حباجته ينطق وأن منكر، عن iي أو مبعروف أمر أو يتلوه، أن اهللا كتاب

 لو أحدكم يستحي أما عتيد؟ رقيب لديه إال قول من يلفظ ما قعيد، الشمال وعن اليمني عن كاتبني، كراما حلافظني،
  " آخرته وال دنياه حاجات من حاجة فيها ليس iاره أول من فيها أملى وقد iاره آخر يف صحيفته عليه نشرت

]٥/٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سوقة بن حممد قال

 فرح أنه قط منه اهللا علم ما فرحا فيفرح نياهد يف يزداد أحدنا: العذاب {ما مستحقني لكنا {ما إال نعذب مل لو أمران" 
 دينه من نقصه شيء على حزن أنه قط منه اهللا علم ما حزنا فيحزن دنياه من ينقص وأحدنا مثله، دينه يف زيد قط بشيء
  مثله

]٥/٤[  

  

  :- اهللا رمحه– عيينة بن سفيان قال

 أحب العمل أي اهللا، عبد أبا يا: فقالوا سألوهف محار، على فحمله بالكوفة، سوقة بن حممد على املنكدر بن حممد نزل
  »اإلخوان على اإلفضال: «قال يستلذ؟ مما بقي فما: قالوا املؤمن، على السرور إدخال: " قال إليك؟

]٥/٦[  

  

  :- اهللا رمحه– سابق بن مهدي قال

 سألتك، ما هذا منك غتبل مسأليت أن علمت لو عم يا واهللا:  له فقال فبكى، شيئا منه سوقة بن حممد أخ ابن طلب" 
  »سؤالك قبل أبتديك مل ألين بكيت إمنا لسؤالك، بكيت ما: «قال

]٥/٦[  



  

  :- اهللا رمحه– يعلى قال

  »إخواين جفاين مايل قل ملا: «يقول وهو تسيل دموعه وإن يعجن، وهو جفنة يديه وبني سوقة بن حممد رأيت

]٥/٧[  

  

  :- اهللا رمحه– كريز بن العالء قال

 وينبغي عراقيا، يكون أن ينبغي هذا: فقال مشيته يف خييل ثياب عليه رجل به مر إذ جالس، امللك عبد بن سليمان بينما
 حىت دعين ويلك،: فقال الرجل؟ ممن: فقال به فأيت بالرجل، علي: قال مث مهدان، من يكون أن وينبغي كوفيا، يكون أن

 الكوفة، أهل من: قال أيهم؟ من: قال العراق، أهل من :فقال الرجل؟ ممن: سأله مث هنيهة فرتكه: قال نفسي، إيل ترجع
 أدرك وال دهره، أدركت ما واهللا: قال بكر؟ أيب يف تقول ما: فقال. عجبا فازداد مهدان، من: قال الكوفة؟ أهل أي: قال

 فما: قال ذلك، مثل فقال عمر؟ يف تقول فما: قال كذلك، اهللا شاء إن وهو فأحسنوا، فيه الناس قال ولقد دهري،
 وعند فأساءوا، ناس فيه وقال فأحسنوا، ناس فيه قال ولقد دهري، أدرك وال دهره، أدركت ما واهللا: قال عثمان؟ يف تقول
: قال لتسبنه، واهللا: قال أسبه، ال: قال عليا، سب: قال ذلك، مثل واهللا هو: قال علي؟ يف تقول فما: قال علمه، اهللا
 سيف يده يف رجل فقام عنقه، بضرب فأمر: قال أسبه، ال واهللا: قال عنقك، ألضربن أو لتسبنه واهللا: قال أسبه، ال واهللا
 يا ويلك: نادى مث أسبه، ال واهللا: قال عنقك، ألضربن أو لتسبنه واهللا: فقال خوصة، كأنه يده يف أضاء حىت فهزه

 هو فيمن مين خري هو ممن منك خري هو من به رضي مبا مين ترضى أما سليمان، يا: فقال به فدعا منك، أدنين سليمان
 إن: {علي من شر وهم إسرائيل بين يف قال إذ مين خري وهو عيسى من رضي اهللا: قال ذاك؟ وما: قال علي؟ من شر

 من ينحدر الغضب إىل فنظرت: قال] . ١١٨: املائدة} [احلكيم العزيز أنت فإنك هلم تغفر وإن عبادك فإiم تعذ{م
 غريه، رجل ألف من خريا قط رجال رأيت فما مشيته، إىل فعاد سبيله، خليا: قال مث ،أرنبته طرف يف صار حىت وجهه
  مصرف بن طلحة هو وإذا

]٥/١٥[  

  

  :- اهللا رمحه– مصرف بن طلحة مسع



  »الكذب بك يبلغ أن أخاف أخيك، إىل االعتذار تكثر ال: «فقال رجل إىل يعتذر رجال

]٥/١٧[  

  

  :-اهللا رمحه– الليث قال

  »تقدمتك ما ليلة يف مين أسن أنك علمت لو: «فقال مصرف بن لحةط مع أمشي كنت

]٥/١٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مالك قال

  العسل من إيل أحب للقياك:  مصرف بن طلحة يل قال

]٥/١٧[  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

 ويقرأ، سفيجل أخرج حىت شيئا، هلا يقول ال وتدخل اجلارية فتخرج الباب، على فيجلس جييء مصرف بن طلحة كان
  ويذهب عليكم السالم: قال احلائط على استندت فإن يلحن، وال خيطئ ال برجل ظنكم فما

]٥/١٨[  

  

  :-اهللا رمحه– اجلهين موسى قال

  " السعة: قولوا ولكن االختالف،: " تقولوا ال: قال االختالف عنده ذكر إذا مصرف بن طلحة كان

]٥/١٩[  

  



  :- اهللا رمحه– مصرف بن طلحة قال

 لصوصا إال جنو{م يف كنا ما أقواما أدركت لقد: اآلخر وقال كبدك، الحرتقت رأيتهم لو أقواما أدركت لقد: مهاأحد قال
"  

]٥/١٩[  

  

  :- اهللا رمحه– محاد بن إمساعيل قال

  »قليب وجف السوق من مقبال زبيدا رأيت إذا كنت«

]٥/٢٩[  

  

  :-اهللا رمحه– اإليامي زبيد قال

  »سنة ثالثني {ا جلو  عز اهللا فنفعين كلمة، مسعت«

]٥/٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– األيامي زبيد كان

 مث ويصلون، جييئون فكانوا: قال اجلوز، لكم أهب صلوا، تعالوا صبيان، يا: " للصبيان يقول فكان مسجده، مؤذن
  " الصالة ويتعودون دراهم خبمسة جوزا هلم أشرتي علي؟ وما: قال {ذا؟ تصنع ما: له فقلنا حوله، حيوطون

]٥/٣١[  

  

  :-اهللا رمحه– زبيد بن الرمحن عبد بن أشعث قال

  »فكسره فأخذه دف معها جارية ورأى وشقها، فأخذها قصب من زمارة معها جارية ورأى جدي رأيت«



]٥/٣٢[  

  

  :-اهللا رمحه– الثوري سفيان قال

   الساعة ميوت: لقلت يصلي منصورا رأيت لو

]٥/٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– األحوص أبو قال

 ذاك بنية يا: «قال قائمة؟ منصور سطح يف كانت اليت اخلشبة أين أبت، يا: ألبيها املعتمر بن منصور جلار ةابن قالت
  »بالليل يقوم كان منصور

]٥/٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– الطنافسي عبيد بن حممد قال

 انظروا: «وقال شاألعم إلينا فالتفت الصالة، من خفيفة مسألة عن فسأله األعمش، إىل اللحية كبري نبيل رجل جاء
  »الكتاب صبيان مسألة ومسألته حديث، آالف أربعة حفظ حتتمل حليته إليه،

]٥/٤٧[  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

  »عهد له ليس ملن العهد وفاء العهد نقض«

]٥/٤٨[  

  



  :- اهللا رمحه– يونس بن عيسى قال

 وكتب درهم األلف األعمش فأخذ ،حديثا فيها له ليكتب وصحيفة األعمش، إىل درهم بألف موسى بن عيسى بعث
 بعث فيها نظر فلما إليه، {ا وبعث الصحيفة وطوى ختمها حىت أحد اهللا هو قل الرحيم الرمحن اهللا بسم: " الصحيفة يف
 له، يكتب ومل احلديث، أبيع أين أفظننت: «األعمش إليه فكتب اهللا، كتاب أحسن ال أين ظننت الفاعلة، ابن يا: إليه

  »نفسهل املال وحبس

]٥/٤٩[  

  

  :-اهللا رمحه– وكيع قال

  " ركعة يقضي رأيته فما ستني، من قريبا إليه واختلفت األوىل، التكبرية تفته مل سنة سبعني من قريبا األعمش كان

]٥/٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه– األعمش قال

  »القوم حزن من نعزي من ندري فال اجلنازة، لنشهد كنا إن«

]٥/٥٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عياش بن بكر أبو قال

 نفسي كانت لو فواهللا به؟ أصنع ما: «قال الطبيب؟ لك أدعو: فقلت فيه تويف الذي مرضه يف األعمش على دخلت
  »حلدي يف واطرحين يب واذهب أحدا، يب تؤذنن فال مت أنا إذا احلش، يف لطرحتها بيدي

]٥/٥١[  

  



  :- اهللا رمحه- عياش بن بكر أبو قال

  " دينك أمر عليك حيفظون هؤالء اسكت،: قال حولك؟ لمانالغ هؤالء: " لألعمش رجل قال

]٥/٥٢[  

  

  :- اهللا رمحه– علي بن مندل قال

 إمامهم فافتتح يصلي، فدخل الصالة، املؤذن أقام وقد أسد، بين مبسجد فمر بسحر، منزله من يوم ذات األعمش خرج
 اهللا رسول مسعت أما اهللا، تتقي أما: األعمش له لقا انصرف فلما عمران، آل الثانية يف قرأ مث األوىل، الركعة يف البقرة
 اهللا قال: اإلمام فقال ؟ »احلاجة وذا والضعيف الكبري خلفه فإن فليخفف، الناس أم من: «يقول وسلم عليه اهللا صلى
  »ثقيل أنك إليك اخلاشعني رسول فأنا: «األعمش فقال] ٤٥: البقرة} [اخلاشعني على إال لكبرية وإiا: {تعاىل

]٥/٥٣[  

  

  :-اهللا رمحه– ثابت أيب بن حبيب قال

  »أحد دون أحدا خيص وال مجيعا، عليهم يقبل أن القوم الرجل حدث إذا السنة من إن«

]٥/٦١[  

  

  :-اهللا رمحه– زبيد قال

  وشرايب طعامي يف حىت نية، شيء كل يف يل يكون أن أحب" 

]٥/٦١[  

  

  :-اهللا رمحه– ثابت أيب بن حبيب قال



  احلديث يف يعين - ذلك بعد النية اهللا رزق مث -  احلديث يعين - »به نريد وما األمر هذا طلبنا«

]٥/٦١[  

  

  :- اهللا رمحه– حوشب بن خلف قال

  »مرة حني كل يف املوت يذكر وهو احلياة ألحد تطب مل«

]٥/٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه– مغول بن مالك قال

 دخلت لو اهللا، عبد أبا يا: قائل له فقال ين،احلداد صناديق من صندوق على يوم ذات راشد أيب بن الربيع رئي" 
  »قليب علي يفسد أن خشيت واحدة ساعة قليب املوت ذكر فارق لو: «فقال إخوانك؟ فجالست املسجد

]٥/٧٥[  

  

  :-اهللا رمحه– راشد أيب بن الربيع قال

  »أجوافهم الدنيا يف ولتقطعت مرائرهم، الدنيا يف النشقت املوت بعد هلم تعاىل اهللا كرامة من املؤمنون يأمل ما لوال«

]٥/٧٦[  

  

  :-اهللا رمحه– راشد أيب بن الربيع قال

  »التجارة من كثري وبني بيين املوت ذكر حال«

]٥/٧٧[  

  



  :- اهللا رمحه– فضيل ابن قال

  »ختمات ثالث وليلة يوم كل يف القرآن خيتم كرز كان«

]٥/٧٩[  

  

  :- اهللا رمحه– احلفري داود أبو قال

 ومنعت ملسبل، سرتي وإن مغلق، بايب إن: قال يبكيك؟ ما: له فقلت يبكي، هو فإذا بيته ةوبر  بن كرز على دخلت
  " أحدثته ذنب من إال هو وما البارحة، أقرأه أن حزيب

]٥/٧٩[  

  

  :- اهللا رمحه– فضيل بن حممد قال

  »عليه يغشى حىت فيضربونه باملعروف، أمر خرج إذا كرز كان«

]٥/٨٠[  

  

  :- هللا رمحه– فضيل بن حممد قال

  »سنة أربعني السماء إىل رأسه كرز يرفع مل: «يقول أيب مسعت

]٥/٨١[  

  

  :-اهللا رمحه– التيمي األعلى عبد قال

  »ينفعه علما منه أويت يكون ال أن خلليق يبكيه ال ما العلم من أويت من إن«

]٥/٨٨[  



  

  :-اهللا رمحه– التيمي األعلى عبد قال

  " وجل عز اهللا يدي بني والوقوف وت،امل ذكر: الدنيا لذاذة عين قطعا شيئان" 

]٥/٨٨[  

  

  :- اهللا رمحه– عياش بن بكر أبو قال

 ومن: «بكر أبو قال أرضاها، ما: قال هذه؟ شاتك كيف: له قالوا الغنم، سوق يف إليه أنظر كأين التيمي جممعا رأيت
  »جممع؟ من أورع كان

]٥/٨٩[  

  

  :-اهللا رمحه– التيمي جممع قال

  »غىن املوت ذكر«

]٥/٩٠[  

  

  :- اهللا رمحه– مرة بن عمرو قال

  »كفارة ذلك يكون أن فأرجو بصري، فكف فأعجبتين، امرأة إىل نظرت«

]٥/٩٥[  

  

  :- اهللا رمحه– مرة بن عمرو قال

  »شاب وأنا نظرة نظرت أين أذكر إين بصري، أين أحب ما«



]٥/٩٥[  

  :- اهللا رمحه– مرة بن عمرو قال

  »للباقي بالفاين فأضروا باآلخرة، أضر لدنياا طلب ومن بالدنيا، أضر اآلخرة طلب من«

]٥/٩٥[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو قال

 الرياء حتب ال وأن الشرف، من الدون با)لس ترضى وأن لقيت، من على بالسالم تبدأ أن: التواضع رءوس من ثالث" 
  " اهللا عمل يف واملدحة والسمعة

]٥/١٠١[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو كان

  »هلم أعد عما هؤالء أغفل ما: «وقال بكى السوق أهل إىل ظرن إذا

]٥/١٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو كان

  »واحدة مرة ولو به فاعمل باخلري مسعت إذا«

]٥/١٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو قال

  »أهله على فيبكي الفقري ويراه أهله، على فيبكي املسكني فرياه به فيجيء الشيء صبيه الرجل يعطي، أن يكرهون كانوا«



]٥/١٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو قال

  »شريح قضايا من قضية مخسني من إيل أحب ريب، إىل به وأتبلغ قليب، به أرقق حديث«

]٥/١٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو كان

  »زكام هذا إن: «ألصحابه ويقول احلائط إىل وجهه حول بكى إذا

]٥/١٠٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سقي بن عمرو قال

  قلبك فيزيغ زيغ صاحب جتالس ال

]٥/١٠٣[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو قال

 والبهرج، الزايف فيها الدراهم فإن الدراهم، الصرييف ينتقد كما احلديث ينتقد الصرييف، مثل يكون أن احلديث لصاحب
  احلديث وكذلك

]٥/١٠٣[  

  

  :- اهللا رمحه– اخلوالين مسلم أبو قال



  تاهوا عنهم غابت وإذا شاهدوا، هلم ظهرت إذا السماء، يف النجوم كمثل األرض يف ءالعلما مثل

]٥/١٢٠[  

  

  :- اهللا رمحه– اخلوالين مسلم أبو قال

 بعلمه الناس عاش ورجل معه، الناس يعش ومل بعلمه عاش ورجل معه، الناس وعاش بعلمه عاش رجل: ثالثة العلماء
  .نفسه وأهلك

]٥/١٢١[  

  

  :-اهللا رمحه– خلوالينا إدريس أبو قال

  »نقية ثياب يف دنس قلب من خري دنسة ثياب يف نقي قلب«

]٥/١٢٢[  

  

  :-اهللا رمحه– اخلوالين إدريس أبو قال

  »بفقيه ليس يقص رجال فيها أرى أن من إيل أحب تقد نارا املسجد طائفة يف أرى ألن«

]٥/١٢٤[  

  

  :-اهللا رمحه– اخلوالين إدريس أبو قال

  »تغيريها أستطيع ال بدعة فيه أرى أن من إيل أحب إطفاءها أستطيع ال نارا املسجد جانب يف أرى ألن«

]٥/١٢٥[  

  



  :-اهللا رمحه– اخلوالين إدريس أبو قال

  »خريا ذرة مثقال قلبه يف عبد سرت اهللا يهتك ال«

]٥/١٢٥[  

  

  :-اهللا رمحه– اخلوالين إدريس أبو قال

  »ذهب إال ذهبي أن إميانه على خياف ال بشر من ظهرها على ما«

]٥/١٢٥[  

  

  :-اهللا رمحه– الصناحبي اهللا عبد أبو قال

  »معهما اإلقامة من خري اهللا ولقاء خطيئة، إىل يدعو والشيطان فتنة، إىل تدعو الدنيا«

]٥/١٢٥[  

  

  :-اهللا رمحه– الدرداء أبو قال

  »عذابه وحضر فقهه، قل فقد ومشربه مطعمه يف إال نعمة عليه هللا ير مل من«

]٥/١٣٣[  

  

  :- اهللا رمحه– دريك بن خالد قال

 بكذا: الرجل قال الثوب هذا بكم: فقال يعرفه رجل وعنده: قال يعرفه ال والبزاز ثوبا منه يشرتي بزاز إىل حمرييز ابن خرج
 فقام بديين أشرتي أجئ ومل مبايل أشرتي جئت إمنا: حمرييز ابن فقال حمرييز ابن إىل أحسن: يعرفه الذي الرجل فقال وكذا
  يشرت ومل



]٥/١٣٨[  

  

  :- اهللا رمحه– حمرييز ابن قال

  " خامال ذكرا أسألك إين اللهم

]٥/١٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– عمرو أيب بن حيىي قال

  »علمك؟ وما يدريك، وما: «قال مدح إذا حمرييز ابن كان

]٥/١٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– حمرييز ابن قال

 عقه، فقد كنيته أو بامسه أباه دعا ومن طريقه، عن األذى له فيميط ميشي، أن إال عقه، فقد أبيه يدي بني مشى من" 
  أبت يا: يقول أن إال

]٥/١٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– حيوة بن رجاء قال

  »األرض ألهل أمانا بقاءه أعد كنت لقد واهللا: «حمرييز ابن فقال عمر، ابن نعي فأتانا حمرييز، ابن جملس يف كنا

]٥/١٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– حمرييز ابن قال



  »العمل إىل منا أحوج العلم إىل اليوم وحنن العلم، من أفضل العمل، أن نرى كنا«

]٥/١٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي قال

  يل يستقيم أن قبل سنة عشرين لساين عاجلت: قال زكريا، أيب ابن اهللا عبد على يفضل رجل بالشام يكن مل

]٥/١٤٩[  

  

  :-اهللا رمحه– زكريا أيب بن اهللا عبد قال

  قلبه اهللا أمات ورعه قل ومن ورعه، قل سقطه كثر ومن سقطه، كثر كالمه كثر نم" 

]٥/١٤٩[  

  

  :-اهللا رمحه– زكريا أيب بن اهللا عبد قال

 الخرتت هذه، ساعيت يف أو هذا، يومي يف أقبض أن أو اهللا، طاعة يف قبل ذي من سنة مائة أعمر أن بني خريت لو«
  »عباده من والصاحلني ورسوله، اهللا إىل تشوقا ه،هذ ساعيت يف أو هذا، يومي يف أقبض أن

]٥/١٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– املذبوح عطية أيب بن سعيد بن محاد قال

 أين أدري ال مث ساعة هي وإمنا أجزع، ال يل ما: قال املوت؟ من أجتزع: له فقالوا منه، جزع املوت عطية أبا حضر ملا
  يب يسلك

]٥/١٥٤[  



  

  :- اهللا رمحه– مسروق بن مريج قال

  النار على متروا حىت اجلنة إىل ختوضوا فلن ونارا، جنة خلق وجل عز اهللا فإن الرجاء، قبل املخافة

]٥/١٥٥[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن سعيد قال

  األصابع ختطئ أن إال ألف، مائة: قال وليلة؟ يوم كل تسبح فكم اهللا، ذكر عن يفرت ال لسانك إن: هانئ بن لعمري قلت

]٥/١٥٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مهاجر بن عبيدة قال

 مس من: قيل أنه ولو إليه، خرجت ما فأخذه، إليه خرج شاء من وفضة، ذهبا سال -  بردا يعين - هذا iركم أن لو واهللا
  رسوله وإىل اهللا إىل شوقا إليه أقوم أن لسرين مات، العود هذا

]٥/١٦٠[  

  

  :-اهللا رمحه– جابر بن يزيد بن الرمحن عبد قال

 أخي، يا: قال به، ينفعين أن اهللا عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال جتف؟ ال عينيك أرى يل ما: مرثد بن ليزيد قلت
 ال أن حريا لكنت احلمام يف إال يسجنين أن يتوعدين مل لو واهللا النار، يف يسجنين أن عصيته أنا إن توعدين قد اهللا إن
: فقال به، ينفعين أن اهللا عسى: قلت عنه؟ مسألتك وما: قال تك؟خلوا يف أنت فهكذا: له فقلت: قال عني، يل جتف
 يل فيعرض يدي، بني الطعام ليوضع وإنه أريد، ما وبني بيين فيحول أهلي، إىل أسكن حني يل ليعرض ذلك إن واهللا

: وحيها يا فتقول امرأيت ذلك أضجر ولرمبا أبكانا، ما يدرون ما صبياننا، ويبكي امرأيت تبكي حىت أكله، وبني بيين فيحول
  عني معك يل تقر ما الدنيا، احلياة يف معك احلزن طول من به خصصت ما



]٥/١٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– مرثد بن يزيد يويل، أن امللك عبد بن الوليد أراد

 بال وخرج وعرقا رغيفا بيده أخذ خارجا، والصوف ظهره، على اجللد فجعل قلبه، قد فروة فلبس مرثد، بن يزيد ذلك فبلغ
 قد مرثد بن يزيد إن: للوليد فقيل واللحم، اخلبز ويأكل األسواق، يف ميشي وجعل خف، وال نعل، وال قلنسوة، وال رداء،

  اختلط،

]٥/١٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه-ماتع بن شفي قال

 تبي يف ليكونان وإiما واألرض، السماء بني كما بينهما وملا مجيعا، مناكبهما الصالة يف ليكونان الرجلني إن" 
  واألرض السماء بني كما صيامهما بني وملا واحد صيامهما

]٥/١٦٧[  

  

  :- اهللا رمحه- الكندي حيوة بن رجاء قال

 وانظرا الساعة، فيه فخذا عليه، اهللا تلقيا أن حتبان الذي األمر انظرا: «يعظهما وهو يوما املنذر بن وملعن عدي بن لعدي
  »الساعة فدعاه عليه اهللا تلقيا أن تكرهان الذي األمر

]٥/١٧٠[  

  

  :- اهللا رمحه- حيوة بن رجاء قال

  »به تسمى اهللا ألن العقل، من أرفع احللم«



]٥/١٧٢[  

  

  :- اهللا رمحه- حيوة بن رجاء قال

  »والفرح احلسد ترك إال املوت ذكر عبد أكثر ما«

]٥/١٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه- حيوة بن رجاء قال

 يزينه العلم أحسن وما العلم، يزينه التقى أحسن وما التقى، يزينه اناإلمي أحسن وما اإلميان، يزينه اإلسالم أحسن ما«
  »الرفق يزينه احللم أحسن وما احللم،

]٥/١٧٣[  

  

  :-اهللا رمحه- مكحول قال

  »تقرؤه فلست ينهك مل فإذا iاك، ما القرآن اقرأ جهله، ضره علمه ينفعه مل من«

]٥/١٧٧[  

  

  :-اهللا رمحه- مكحول قال

  »بالطلب له شهد من عن إال العلم يؤخذ ال«

]٥/١٧٩[  

  

  :-اهللا رمحه- مكحول قال



  »املال بيت من إيل أحب القضاء أيل وألن القضاء، أيل أن من إيل أحب عنقي تضرب ألن«

]٥/١٧٩[  

  

  :-اهللا رمحه- مكحول قال

  »استناخ صخرة على أخنته وإن انقاد، قدته إن األنف، اجلمل مثل لينون، هينون املؤمنون«

]٥/١٨٠[  

  

  :-اهللا رمحه- مكحول قال

  »مهه قل ثوبه نظف ومن عقله، يف زاد رحيه طابت من«

]٥/١٨٤[  

  

  :-اهللا رمحه- مكحول قال

  »سنة البكاء فحرمت ببكائه، يرائي أنه فاoمته بكى، وسجد ركع وكلما يصلي، رجال رأيت«

]٥/١٨٤[  

  

  :-اهللا رمحه-  العزيز عبد بن سعيد قال

  »له سفيه ال من ذل: «مكحول فقال رجل، عليه فاستطال مكحول عند جالسا كنت

]٥/١٨٤[  

  



  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

  »واحلرام احلالل جمالس هي الذكر جمالس«

]٥/١٩٥[  

  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

} لكم هللا يغفر اليوم عليكم تثريب ال: {يوسف قول إىل تر أمل »الشيوخ من منه أسهل الشباب من احلوائج طلب: «
  ]٩٨: يوسف} [ريب لكم أستغفر سوف: {يعقوب وقال] ٩٢: يوسف[

]٥/١٩٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

  »اجلديد الثوب يف الدسم من اخلري يتحرى من إىل أسرع للعيب«

]٥/١٩٧[  

  

  :-اهللا رمحه- اخلراساين عطاء يل قال:  قال الورد بن عمر قال

  »فافعل عرفة يةعش بنفسك ختلو أن استطعت إن«

]٥/١٩٧[  

  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

  »بتوبة بدعة لصاحب يأذن أن اهللا أىب«

]٥/١٩٨[  



  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

 فذكروهم، نسوا كانوا وإن فأعينوهم، مشاغيل كانوا وإن فعودوهم، مرضى كانوا فإن ثالث، بعد إخوانكم تعاهدوا" 
  " اهللا يف أخا وزر ثالثا وامش اثنني، بني وأصلح ميلني وامش مريضا، وعد ميال امش: يقال وكان

]٥/١٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

  »القرآن على قضية السنة«

]٥/١٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

  " اهللا عافاك ،اهللا أصلحك: أمراءكم تكلموا كما إال أزواجنا نكلم كنا ما: " املسيب بن سعيد امرأة قالت

]٥/١٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

  »العلم نشري نفسي يف عملي أوثق إن«

]٥/١٩٩[  

  

  :- اهللا رمحه-  اخلراساين عطاء قال

  »جملسه صوته يعدو أن للعامل ينبغي ال«



]٥/١٩٩[  

  

  :قالت أبيها عن معدان، بن خالد بنت عبدة عن

 من أصحابه وإىل وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل شوقه فيه يذكر وهو إال مقيله فراش إىل يأوي خالد كان ما قل" 
 قبضي ريب فاجعل إليهم، شوقي طال قليب، حين وإليهم وفصلي، أصلي هم: ويقول يسميهم مث واألنصار، املهاجرين

  " ذلك بعض يف وهو النوم يغلبه حىت إليك،

]٥/٢١٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  معدان بن خالد قال

  »عنه يغلق مىت يدري ال فإنه إليه، فليسرع خري باب ألحدكم فتح إذا«

]٥/٢١١[  

  

  :- اهللا رمحه-  معدان بن خالد قال

  »حاقر أحقر فيكون نفسه إىل يرجع مث األباعر، أمثال اهللا جنب يف الناس يرى حىت الفقه كل الرجل يفقه ال«

]٥/٢١٢[  

  

  :- اهللا رمحه-  معدان بن خالد قال

  »الشتاء يف لتلني وإiا ،طني من القلوب خلقت«

]٥/٢١٣[  

  



  :- اهللا رمحه-  معدان بن خالد قال

 تلك اهللا رد احلق موافقة يف املالوم على اجرتأ ومن ذما، عليه احملامد تلك اهللا رد احلق خمالفة يف احملامد التمس من«
  »محدا عليه املالوم

]٥/٢١٣[  

  

  :- اهللا رمحه-  معدان بن خالد قال

  »شيئا الرباط ىعل يفضلون ال كانوا«

]٥/٢١٤[  

  

  "- اهللا رمحه– األوزاعي قال

: قال »بينة؟ ألك: «بالل له فقال دينارا، وعشرين بضعة عليه يدعي رجل فجاء بالقسطنطينية، سعد بن لبالل ابن هلك
 كنت إن: «وقال الدنانري فأعطاه منزله فدخل: قال نعم،: قال »فتحلف؟: «قال ال،: قال »كتاب؟ فلك: «قال ال،
  »صدقة عليك فهي كاذبا كنت وإن ابين، عن أديت فقد ادقاص

]٥/٢٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »أحزن ال أين على واحزناه«

]٥/٢٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال



  »متباغضني؟ قوم بإميان فكيف إخوة، املؤمنون إمنا«

]٥/٢٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »غرة سيئاتك يانكونس حسناتك ذكرك«

]٥/٢٢٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »عصيت من إىل انظر ولكن اخلطيئة صغر إىل تنظر ال«

]٥/٢٢٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

 حق وقد ويلعب، ويضحك ويشرب، يأكل يشعر، وال الويل له ملن فويل يشعر، ال مغبون ورب مغبون، مسرور رب«
 وليبك فلتبك، جسدا، لك ويال ويا روحا، لك ويال فيا -  حديثه يف عباس زاد - النار أهل من نهأ اهللا قضاء يف عليه
  »األبد بطول البواكي عليك

]٥/٢٢٣[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »املدبر على ويعطف املقبل، على ويقبل التوبة، ويقبل العثرة، يقيل بسريع، أحدكم عقاب إىل ليس ربا لكم إن«

]٥/٢٢٣[  



  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »فيها نرغب وحنن الدنيا يف يزهدنا اهللا أن ذنبا به كفى«

]٥/٢٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »البالء اشتد األعمال تقاربت إذا«

]٥/٢٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  " أفضل موحر  أحل عندما اهللا وذكر مجيل، حسن باللسان ذكر: ذكران الذكر" 

]٥/٢٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »عليها من ملات األرض على وضع الغساق من دلوا، أن لو«

]٥/٢٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »مغرت وجاهلكم جاهل، وعاملكم مقصر وجمتهدكم راغب، زاهدكم«



]٥/٢٢٥[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »دينارا كفك يف وضع لقيك كلما أخ من لك خري اهللا من كحبظ ذكرك لقيك كلما لك أخ«

]٥/٢٢٥[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

 ففروا واسعة أرضي الفتنة وقوع عند: «قال] ٥٦: العنكبوت} [واسعة أرضي إن آمنوا الذين عبادي يا: {تعاىل قوله يف
  »إليها

]٥/٢٢٧[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »خسارته متت فقد برأيه معجبا مماريا جلوجا الرجل رأيت إذا«

]٥/٢٢٨[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

  »السر يف وعدوه العالنية، يف هللا وليا تكن ال«

]٥/٢٢٨[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال



 عن تنهى الصالة نإ: {اآلية هذه يتأول وكان »مقتا إال اهللا عند صالته تزده مل ظلمه عن صالته تنهه مل إذا أحدكم إن«
  ]٤٥: العنكبوت} [واملنكر الفحشاء

]٥/٢٢٨[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

 برأيه ويعمل رسوله، وسنة اهللا، كتاب يرتك: قال الرأي؟ وما: قيل. والرأي والكفر، الشرك،: عمل معهن يقبل ال ثالث" 
"  

]٥/٢٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

 قال »دار إىل دار من تنقلون ولكنكم واألبد، للخلود خلقتم وإمنا للفناء، ختلقوا مل إنكم البقاء، هلأ يا اخللود، أهل يا«
 إىل األصالب من نقلتم كما: «وزاد مثله، يقول سعد بن بالل مسعت: قال متيم بن يزيد بن الرمحن عبد وحدثين: الوليد

  »النار أو اجلنة يف اخللود إىل مث املوقف، إىل القبور ومن ،القبور إىل الدنيا ومن الدنيا، إىل األرحام ومن األرحام،

]٥/٢٢٩[  

  

  :- اهللا رمحه– سعد بن بالل قال

 فال أعمل سوف: ويقول أعمل، حىت: فيقول ومل؟: فيقال ال،: فيقول متوت؟ أن أحتب: " ألحدنا يقال الرمحن عباد" 
  " الدنيا عرض عنه يؤخر أن حيب وال هللا،ا عمل يؤخر أن إليه شيء وأحب يعمل، أن حيب وال ميوت، أن حيب

]٥/٢٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– ميسرة بن يزيد قال



  »عليك يكسدها من عند بضاعتك تنشر وال يلتقطه، ال من عند اللؤلؤ تنثر وال يسأله، ال ملن علمك تبذل ال«

]٥/٢٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه– ميسرة بن يزيد قال

 إليك: قالوا دنيا أحدهم إىل أقبلت إذا كانوا لسموها، منه شرا امسا هلا جدواو  ولو الدنية، الدنيا يسمون أشياخنا كان" 
  " إهلنا نعرف إنا بك، لنا حاجة ال خنزيرة، يا عنا، إليك

]٥/٢٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه– ميسرة بن يزيد قال

 ال ما يل واغفر يقولون، مبا تؤاخذين ال اللهم: وقل بذلك، تقر وال واغضب، عليه فأنكر وجهك يف رجل زكاك إذا" 
  يعلمون

]٥/٢٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– ميسرة بن يزيد قال

  »املستطعمون وبقي املطعمون وذهب املتعلمون، وبقي املعلمون ذهب أصحايب؟ أين إخواين؟ أين«

]٥/٢٥٠[  

  

  :- اهللا رمحه– ميسرة بن يزيد قال

  " تعلم ما شر وتدع علم،ت ما خبري تعمل: حرفني يف جتدين وأنت تلتمسين آدم ابن يا: احلكمة قالت" 

]٥/٢٥٠[  



  

  :- اهللا رمحه– ميسرة بن يزيد كان

  :املوت عند البيت هذا ينشد

  ]الكامل البحر[

  »املننت الزمان لذا الرجال ننت...  وأخرت الصاحلون الرجال ذهب

]٥/٢٥١[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 وما: هلم قيل الناس؟ على قام الذي الصاحل العبد هذا من: ءالشا رعاء قال الناس على العزيز عبد بن عمر استعمل ملا
  »شائنا عن الذئاب كفت عدل خليفة الناس على قام إذا إنه: «قالوا بذلك؟ علمكم

]٥/٢٥٥[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  افرتكه الدنيا أتته الذي العزيز، عبد بن عمر الزاهد إمنا زاهد، دينار بن مالك: يقولون الناس

]٥/٢٥٧[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر بن العزيز عبد قال

 يوم كانت كم: قال دينار، ألف مخسون: قلت اخلالفة؟ إليه أفضت حني عمر غلة كانت كم: " فقال جعفر أبو دعاين
  " لردها بقي ولو دينار، مائيت كانت حىت يردها زال ما قلت مات؟

]٥/٢٥٧[  



  

  :-اهللا هرمح– امللك عبد بن مسلمة قال

 فاطمة، يا: " امللك عبد بنت لفاطمة فقلت وسخ، قميص عليه فإذا مرضه، يف أعوده العزيز عبد بن عمر على دخلت
 آمركم أمل فاطمة، يا: فقلت حاله، على القميص فإذا عدت مث اهللا، شاء إن نفعل: قالت املؤمنني، أمري قميص اغسلي

  " غريه قميص له ما واهللا: قالت يعودونه، الناس فإن املؤمنني؟ أمري قميص تغسلوا أن

]٥/٢٥٨[  

  

  :- اهللا رمحه– املعتمر بن عون قال

 يعين -  منية فعندك: قال ال،: قالت عنبا؟ به أشرتي درهم عندك فاطمة يا: فقال امرأته على العزيز عبد بن عمر دخل
 {ا تشرتي منية وال درهم على تقدر ال املؤمنني أمري أنت: فقالت عليه فأقبلت ال،: قالت عنبا؟ {ا أشرتي - الفلوس

  " جهنم نار يف غدا األغالل معاجلة من علينا أهون هذا: قال عنبا؟

]٥/٢٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه-  حكيم بن املغرية قال

 من أر مل ولكين عمر، من وصياما صالة أكثر هو من الرجال من يكون قد مغرية، يا: امللك عبد بنت فاطمة يل قالت
 ويدعو يبكي يزال فال مسجده، يف نفسه ألقى البيت دخل إذا كان عمر، من ربه من خوفا أشد كان طق أحدا الناس
  " أمجع ليلته ذلك مثل فيفعل يستيقظ مث عيناه، تغلبه حىت

]٥/٢٦٠[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال



 من جاد أتاهم ذلك وعلى كذلك هم ينافب وزهوoا، الدنيا غضارة من فيه هم ما الدنيا أهل على املوت هذا نغص لقد
 بعدما جيده خريا لنفسه فيقدم الرخاء، يف ويذكره املوت حيذر مل ملن هنالك واحلسرة فالويل فيه، هم مما فاخرتمهم املوت،
  " فقام البكاء غلبه حىت عمر بكى مث: قال وأهلها، الدنيا فارق

]٥/٢٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– نوح بن جابر قال

 إليك بغض iارك، أو ليلك يف املوت ذكر استشعرت إن فإنك« بعد أما: بيته أهل بعض إىل العزيز بدع بن عمر كتب
  »والسالم. باق كل إليك وحبب فان، كل

]٥/٢٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

 وأية غصة، معها ليس أكلة أيةو  أخرى، بفراق إال نعمة تؤتون ال إنكم املنايا، فيها تنتضل أغراض أنتم إمنا الناس، أيها يا
 مودع، حبيب اليوم وإن حكمته، أيديكم يف وخلف بنفسه، فجعكم قد مقبول شاهد أمس وإن شرقة، معها ليس جرعة
 من أضعف وال طالب، من أقوى ال إنه طالبه، يدي يف يتقلب من يهرب وأين فيه، مبا آت غدا وإن الظعن، وشيك وهو

 ذهاب بعد فرع بقاء فما مضت، قد أصول فروع أنتم إمنا الدار، هذه غري يف رحالكم قدع حتلون سفر أنتم إمنا مطلوب،
  " أصله

]٥/٢٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه– املدائين احلسن أبو قال

 اآلخرة أهل من قوم فإنا« بعد أما: ابنه على يعزيه عتبة بن اهللا عبد بن اهللا عبيد بن عمر إىل العزيز عبد بن عمر كتب
  »والسالم ميت، عن يعزيه ميت إىل يكتب مليت والعجب أموات، أبناء مواتأ الدنيا، أسكنا



]٥/٢٦٦[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

 مصدقني كنا إن واهللا نار، إىل وإما جنة إىل فإما رقدoم، من يبعثهم مث أرقدهم، مث خلقه خلق تعاىل اهللا إن الناس، أيها
  ". نزل مث هللكى إنا ذا{ مكذبني كنا وإن حلمقى، إنا {ذا

]٥/٢٦٦[  

  

  : -اهللا رمحه– التميمي املفضل بن اهللا عبد قال

 أيديكم يف ما فإن"  بعد، أما: قال مث عليه وأثىن اهللا فحمد املنرب، صعد أن العزيز عبد بن عمر خطبها خطبة آخر كان
 اهللا إىل رائحا أو غاديا تشيعون وليلة يوم كل يف أنكم ترون أال املاضون، تركها كما الباقون وسيرتكها اهلالكني، أسالب
 األحباب، وفارق األسالب، خلع قد موسد، وال ممهد غري الصدع، بطن يف مث األرض من صدع يف وتضعونه تعاىل

 أعرف وما هذا، لكم ألقول إين واهللا أما بعده؟، ترك عما غين أمامه، قدم ما إىل فقري احلساب، وواجه الرتاب، وأسكن
 إىل أخرج حىت خرج فما نزل مث فبكى، عينه على ثوبه بطرف: قال مث: قال نفسي، من أعرف ما مثل الناس من أحد من

  " حفرته

]٥/٢٦٦[  

  

  :رجل إىل -اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر كتب

 ذقت واهللا فكأنك قرارك، دار إىل اهللا رزقك وما مالك، من استطعت ملا واالنشمار اهللا، بتقوى أوصيك فإين« بعد أما
 أفنياه، إال شيء يفتهما مل العمر، ونقص األجل، طي يف سريعان فإiما والنهار، الليل بتصريف بعده ما وعاينت املوت،
 من به ونعوذ أعمالنا، لسيئ اهللا فنستغفر مضى، قد من أصاب الذي مبثل بقي ملن مستعدان أبلياه، إال به مرا زمن وال
  »عنه رنقص مما به نعظ ما على إيانا مقته

]٥/٢٦٧[  



  

  :- اهللا رمحه– الورد بن وهيب قال

 تستأذن، أن إما: له فقالوا أبيه، على ليدخل عمر بن امللك عبد وجاء العزيز، عبد بن عمر باب على مروان بنو اجتمع" 
 لنا ويعرف يعطينا كان اخللفاء من قبله كان من إن: قالوا قولوا،: قال الرسالة، عنا املؤمنني أمري تبلغ أن وإما لنا،

 يقول أيب إن: هلم قل: " عمر له فقال عنهم، فأخربه أبيه على فدخل: قال يديه، يف ما حرمنا قد أباك وإن موضعنا،
  " عظيم يوم عذاب ريب عصيت إن أخاف إين: لكم

]٥/٢٦٧[  

  

  :- اهللا رمحه–العزيز عبد بن لعمر رجل قال

  »املعونة اهللا من لك وحتسن نة،املؤ  عليك ختف وإيثاره اهللا بتقوى أوصيك: «قال أوصين

]٥/٢٦٧[  

  

  : رجل إىل -اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر كتب

 {ا والعاملني كثري، {ا الواعظني فإن عليها، إال يثيب وال أهلها، إال يرحم وال غريها، يقبل ال الذي اهللا بتقوى أوصيك«
  »قليل

]٥/٢٦٧[  

  

  :-اهللا هرمح- امللك عبد بن مسلمة موىل السالم، عبد قال

 قالت العرب، عنهم جتلى فلما هؤالء، أبكى ما هؤالء يدري ال الدار أهل فبكى فاطمة، فبكت العزيز عبد بن عمر بكى
 فريق ل، وج عز اهللا يدي بني من القوم منصرف فاطمة يا ذكرت: قال بكيت؟ مم املؤمنني، أمري يا أنت بأيب: فاطمة له
  »عليه وغشي صرخ مث: «قال السعري، يف وفريق اجلنة، يف



]٥/٢٦٩[  

  

  :- اهللا رمحه-  األوزاعي قال

 أعزم وأنا: الرجل قال لتفعلن، عليك عزمت: عمر له فقال فأىب، عمل على رجال يستعمل أن العزيز عبد بن عمر أراد
 األمانة اعرضن إنا: {قال تعاىل اهللا إن املؤمنني أمري يا: الرجل فقال تعص، ال: للرجل عمر فقال أفعل، أال نفسي على
  " عمر فأعفاه »منها ذلك كان املعصية« اآلية} حيملنها أن فأبني واجلبال واألرض السموات على

]٥/٢٧٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  األوزاعي قال

 رجل كسهم أبيك، سهم لك وإمنا كله، اخلمس أبوك لك وقسم: فيه كتابا الوليد بن عمر إىل العزيز عبد بن عمر كتب
 يوم أبيك خصماء أكثر فما السبيل، وابن واملساكني، واليتامى، القرىب، وذي والرسول، اهللا، حق وفيه املسلمني، من

 جيز من إليك أبعث أن مهمت لقد اإلسالم، يف بدعة واملزامري املعازف وإظهارك خصماؤه، كثر من ينجو فكيف القيامة،
 معهم يأكل مث املسلمني، طعام يف ماله خاصة من درمها يوم كل جيعل العزيز عبد بن عمر وكان: قال"  السوء مجة مجتك

"  

]٥/٢٧٠[  

  

  :-اهللا رمحه- الغساين حيىي قال

 البالد، حال أعلمه عمر إىل فكتبت ونقبا، سرقا البالد أكرب من فوجدoا قدمتها املوصل العزيز عبد بن عمر والين ملا
 آخذ أن إيل فكتب الناس؟ عادة عليه جرت وما ،بالبينة آخذهم أو التهمة؟ على وأضر{م باملظنة الناس من آخذ وأسأله
 من خرجت فما ذلك، ففعلت: حيىي قال اهللا، أصلحهم فال احلق يصلحهم مل فإن السنة، عليه جرت وما بالبينة الناس
  " ونقبا سرقا وأقله البالد أصلح من كانت حىت املوصل

]٥/٢٧١[  



  

  :- اهللا رمحه-  عبيدة بن رباح قال

 الرجل أن بلغين إنه رباح، يا مهال: عمر فقال فيه، ووقعت فشتمته، احلجاج فذكر العزيز، عبد بن عمر عند قاعدا كنت
  " الفضل عليه للظامل فيكون حقه، يستويف حىت وينتقصه الظامل يشتم املظلوم يزال فال باملظلمة ليظلم

]٥/٢٧٧[  

  

  :-اهللا رمحه-  العزيز عبد بن عمر كان

  »يغلبك مل ما الظن بصاحبك أحسن«

]٥/٢٧٧[  

  

  :- اهللا رمحه-  أيب يل قال: قال عمر بن العزيز عبد قال

  »اخلري من حممال هلا وجدت ما الشر من شيء على حتملها فال مسلم امرئ من كلمة، مسعت إذا بين يا«

]٥/٢٧٧[  

  

  :- اهللا رمحه-السائب بن الفرات قال

 اختاري،: - مثله ير مل به أبوها هلا أمر جوهر هاعند وكان - امللك عبد بنت فاطمة المرأته قال العزيز عبد بن عمر أن
 ال: قالت واحد، بيت يف وهو وأنت أنا أكون أن أكره فإين فراقك، يف يل تأذين وإما املال، بيت إىل حليك تردي أن إما
 فلما ،املسلمني مال بيت يف وضع حىت فحمل به فأمر: قال يل، كان لو أضعافه وعلى عليه، املؤمنني أمري يا أختارك بل
 عمر، حياة يف نفسا عنه طبت أشاؤه، ال فإين: قالت عليك، يردونه شئت إن: لفاطمة قال يزيد واستخلف عمر هلك
  وولده أهله بني قسمه ذلك رأى فلما أبدا، واهللا ال موته؟ بعد فيه وأرجع

]٥/٢٨٣[  



  

  :- اهللا رمحه– العزيز عبد بن لعمر رجل قال

  »األماين اهللا على أمتىن اخلطايا، يف متلوثا بطينا بطيئا أصبحت: «لقا أصبحت؟ كيف املؤمنني، أمري يا

]٥/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه- العزيز عبد بن عمر قال

  دار إىل دار من تنقلون ولكنكم لألبد، خلقتم إمنا

]٥/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه- العزيز عبد بن عمر قال

  »القلب من خرج ما إال القلب ينفع ال«

]٥/٢٨٨[  

  

  :- اهللا رمحه- العزيز دعب بن عمر قال

} يعملون كانوا عما أمجعني لنسألنهم فوربك: {تعاىل اهللا قال فاضحة، مسألة اهللا عند أن اعلموا املسترتين معشر يا" 
  ]٩٣: احلجر[

]٥/٢٨٨[  

  

  :-اهللا رمحه-  شوذب بن اهللا عبد قال



 أال: لعمر فقال سليمان، ففزع رق،وب رعد فأصابه الطائف، إىل سليمان فخرج العزيز، عبد بن عمر ومعه سليمان حج
  »نقمته نزول عند كان لو فكيف رمحته، نزول عند هذا: «قال حفص؟ أبا يا هذا ما ترى،

]٥/٢٨٨[  

  

  :-اهللا رمحه- ذر بن عمر قال

 ليس له، يغتم فيه أنا ما ملثل: «قال مغتما؟ أراك يل ما: سليمان جنازة من رجع حني لعمر العزيز عبد بن لعمر موىل قال
 وال فيه، إيل كاتب غري حقه إليه أؤدي أن أريد وأنا إال وغر{ا األرض شرق يف أحد وسلم عليه اهللا صلى حممد أمة من

  »مين طالبه

]٥/٢٨٩[  

  

  :- اهللا رمحه-  جعونة قال

 من حسبك: «فقال قليال، إال له أعمل مل: فقال إليه، يعتذر فأتاه فعزله، للحجاج عمل أنه فبلغه عامال، عمر استعمل
  »يوم بعض أو يوم شر صحبة

]٥/٢٨٩[  

  

  :- اهللا رمحه- العزيز عبد بن عمر قال

  »هلكى فأنتم {ا مكذبني كنتم وإن محقى، فأنتم باآلخرة مؤمنني كنتم فإن

]٥/٢٨٩[  

  

  :- اهللا رمحه- العزيز عبد بن عمر قال



  »ذنوبه كثرت عمله من كالمه أن يعلم مل من«

]٥/٢٩٠[  

  

  :-اهللا هرمح– العزيز عبد بن عمر قال

  »والطمع والغضب املراء من عصم من أفلح قد«

]٥/٢٩٠[  

  

  :- اهللا رمحه– املنذر بن أرطأة قال

 إن اللهم: «فقال يفعله قبلك كان من فإن وشرابك، طعامك يف واحرتزت حرسا، اختذت لو: العزيز عبد بن لعمر قيل
  »خويف تؤمن فال القيامة يوم دون شيئا أخاف أين تعلم كنت

]٥/٢٩٢[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر كان

 محله عامله وأن شيئا، فيه يسخر وال عسال له يشرتي له عامل إىل وكتب املسلمني، حاجة يف إال الربيد على حيمل ال
 مال بيت يف مثنه وجعل فبيع، العسل بذلك فأمر الربيد، على: قالوا محله؟ ما على: قال أتى فلما الربيد، من مركبة على
  »عسلك علينا أفسدت: «وقال سلمني،امل

]٥/٢٩٣[  

  

 اهللا فليستغفر بذنب أمل من الناس أيها: «فيقول خيطب العزيز عبد بن عمر كان: قال حيوة بن رجاء بن عاصم عن ،
 وإن الرجال، أعناق يف مطوقة خطايا هي فإمنا وليتب، اهللا فليستغفر عاد فإن وليتب، اهللا فليستغفر عاد فإن وليتب،

  »عليها اإلصرار اهلالك كل كاهلال



]٥/٢٩٦[  

  

  : خيطب-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر كان

 هذه قرأ مث »منه انتزع مما خريا عاضه ما كان إال الصرب منه انتزع مما فعاضه منه انتزعها مث نعمة عبد على اهللا أنعم ما«
  ]١٠: الزمر} [حساب بغري أجرهم الصابرون يوىف إمنا: {اآلية

]٥/٢٩٨[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

 أن ربكم تسألون خرجتم مث ليلة، ثالثني وقمتم يوما، ثالثني صمتم هذا؟ خمرجكم ما أتدرون: «الفطر يوم خطبته يف
  »منكم يتقبل

]٥/٣٠٢[  

  

  :-اهللا رمحه– الضيب حنظلة بن جابر قال

 فكتب اخلراج، يقل أن وخفت اإلسالم، يف كثروا قد الناس فإن بعد، أما: العزيز عبد بن عمر إىل أرطأة بن عدي كتب
 من نأكل حراثني وأنت أنا نكون حىت أسلموا كلهم الناس أن لوددت وواهللا كتابك، فهمت: «العزيز عبد بن عمر إليه

  »أيدينا كسب

]٥/٣٠٥[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر بلغ

 بألف اشرتيت الذي الفص بعت ملا إليك، مين عزمية: " عمر هإلي فكتب به، فتختم درهم، بألف فصا اشرتى له ابنا أن
  " والسالم قدره عرف امرأ اهللا رحم: عليه ونقشت واحد، بدرهم فصا واشرتيت بثمنه، وتصدقت درهم،



]٥/٣٠٥[  

  

  :-اهللا رمحه– الفرات أيب بن نوفل قال

 أجعل أن رأيت إين: «إليهم فكتب قبله، كان من يفعل كما بكسوة للبيت يأمر العزيز عبد بن عمر إىل احلجبة كتبت
  »البيت من بذلك أوىل فإiم جائعة أكباد يف ذلك

]٥/٣٠٦[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

  »والعقوبة الظلم يف يتعدى أن من خري العفو يف أخطأ إن الوايل فإن شبهة، كل يف استطعتم ما احلدود ادرءوا«

]٥/٣١١[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي قال

  .»ماهلم جبميع ذلك أحاط وإن املسلمني بأسارى فاد أن« عماله بعض إىل العزيز عبد بن عمر كتب

]٥/٣١١[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

  »العبادة أفضل اهللا نعم يف والفكرة حسن، اهللا بذكر الكالم«

]٥/٣١٤[  

  

  »وملح بزيت مسلوقا ثوما يأكل فوجدته زيزالع عبد بن عمر على دخلت« - اهللا رمحه– سالمة بن نعيم قال



]٥/٣١٤[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

  »يديه يف ما استكثر قلبه من املوت قرب من«

]٥/٣١٦[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

  »حليته على دموعه جتري حىت وبكى الطري، انتفاض انتفض املوت ذكر إذا كان«

]٥/٣١٦[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد نب عمر قال

 وما املوت، عند إيل ريب رسل وجوه يف ما أعلم حىت أبدا بشيء الدنيا من أفرح ال أن حللفت بدعة تكون، أن لوال«
  »املؤمن عليه يؤجر ما آخر ألنه املوت علي يهون أن أحب

]٥/٣١٦[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

  املسلم عليه يؤجر ما آخر ألنه املوت عين خيفف أن أحب ما

]٥/٣١٦[  

  

  :-اهللا رمحه– احلميد عبد بن عثمان قال



 شاء إن وأبلغ املؤمنني، أمري يا نعم: «قال وأوجز، سابق يا عظين: له فقال العزيز عبد بن عمر على الرببري سابق دخل
  فأنشده هات،: قال »اهللا

  ]الطويل البحر[

  تزودا قد من املوت بعد تووافي...  التقى من بزاد ترحل مل أنت إذا

  أرصدا كان ما املوت قبل وأرصدت...  شركته تكون ال أن على ندمت

  عليه مغشيا سقط حىت عمر فبكى

]٥/٣١٨[  

  

  :- اهللا رمحه– الزيات محزة قال

  :البيتني {ذين يتمثل العزيز عبد بن عمر كان

  ]الطويل البحر[

  الزم لك والردى نوم وليلك...  وغفلة سهو مغرور يا iارك

  البهائم تعيش الدنيا يف كذلك...  غبه تكره سوف فيما وتنصب

]٥/٣١٩[  

  

  :-اهللا رمحه– عطاء قال

 وقتك؟ عن اليوم اجلمعة أخرت: له فقلنا فيه، يصلي كان الذي، وقته عن يوما اجلمعة أخر أنه: العزيز عبد بن عمر عن
 وإين باملدينة وأنا رأيتين قد إين أما: قال مث غريها، له ليس أنه فعرفنا {ا، فحبس يغسلها بالثياب ذهب الغالم إن: " قال

  يتمثل قال مث فقط، كسويت عن اهللا رزقين ما يعجز أن ألخاف

  ]الطويل البحر[



  الغوابر الليايل أخرى عودة له...  تكن مل مث مضى فيما قضى ما قضى

]٥/٣٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– حيوة بن رجاء قال

 وقلنسوته وعمامته وسراويله وقباءه ورداءه قميصه فذكر درمها، عشر باثين خليفة وهو زيزالع عبد بن عمر ثياب قومت
  " وخفيه

]٥/٣٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه– مهاجر بن عوف قال

 أسرج مث أطفأها، حاجتهم من فرغ فإذا املسلمني، حوائج يف كان ما الشمعة له تسرج كانت العزيز، عبد بن عمر أن
  " سراجه عليه

]٥/٣٢٣[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر لقا

  »حكمته تفهم وال فتنته، تؤمن ال فإنه املراء، احذر«

]٥/٣٢٥[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

  " شغله أكثر للخصومات غرضا دينه جعل من

]٥/٣٢٥[  



  

  :- اهللا رمحه– عطاء بن ربيعة قال

 أمري يا رحيها هو إمنا: مزاحم له فقال: قال بثوبه، أنفه على يده فوضع: قال اليمن من بعنربة العزيز عبد بن عمر أيت
  رفعت حىت أنفه على يده زالت فما: قال برحيه، إال الطيب من ينتفع هل مزاحم يا وحيك: قال املؤمنني،

]٥/٣٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن عمر قال

  »اآلخرة إىل تاقت الغاية نفسي بلغت فلما أعظم، هو ما إىل تاقت إال شيئا منها أبايل ال فكنت تواقة، نفس يل كانت«

]٥/٣٣١[  

  

  :- اهللا رمحه–حيوة بن رجاء قال

 عاد مث فأصلحه، قام مث باجللوس، عمر فأمرين أصلحه، أقوم فذهبت السراج، فاعتل العزيز عبد بن عمر عند ليلة مسرت
  »ضيفه استخدم إن بالرجل ولؤم عزيز،ال عبد بن عمر وأنا وجلست العزيز عبد بن عمر وأنا قمت: «فقال فجلس

]٥/٣٣٢[  

  

  : قال فيه مات الذي مرضه يف -اهللا رمحه-  العزيز عبد بن عمر كان ملا

 وأحد رأسه رفع مث »اهللا إال إله ال ولكن فعصيت، وiيتين فقصرت، أمرتين الذي أنا: «قال مث فأجلسوه، »أجلسوين«
  " قبض مث »جن وال بإنس هم ما حضرة ألرى إين« قال شديدا، نظرا لتنظر إنك: له فقالوا النظر،

]٥/٣٣٥[  

  



  :- اهللا رحه-  األوزاعي قال

 محارين أو - له ثورين على يسري راهب على فمررت قنسرين، مدينة أريد خرجت مث العزيز، عبد بن عمر جنازة شهدت
 يبكيك ما: له فقلت اماسج فبكى عينيه فأرخى نعم،: له قلت »الرجل؟ هذا وفاة شهدت أحسبك هذا يا: «فقال - 

  »فطفئ األرض يف كان نور على أبكي ولكن أبكي، عليه لست إين: «قال دينه؟ أهل من ولست

]٥/٣٣٥[  

  

  :- اهللا رحه-  األوزاعي قال

 له، أهتدي ال ما إىل العدل من يدلين: خصال خبمس فليصحبين منكم صحبين من: " جللسائه العزيز عبد بن عمر قال
 مين محلها اليت األمانة ويؤدي أحدا، عندي يغتاب وال إبالغها، يستطيع ال من حاجة ويبلغين عونا، اخلري على يل ويكون
  " علي والدخول صحبيت من حرج يف فهو وإال به، فحيهال كذلك كان فإذا الناس، ومن

]٥/٣٣٦[  

  

  :-اهللا رحه- العزيز عبد بن عمر قال

  »الضاللة تأسيس يف أiم لمفاع العامة دون دينهم يف يتناجون قوما رأيت إذا«

]٥/٣٣٨[  

  

  :-اهللا رمحه- الثوري سفيان قال

 ما وترك رسوله، سنة واتباع أمره يف واالقتصاد اهللا، بتقوى أوصيك: «فقال عماله بعض إىل كتب أنه عمر، عن بلغين
 هو ما قبلها مضى قد إال بدعة قط إنسان يبتدع مل أنه واعلم مؤنته، وكفوا سنته، جرت قد مما بعده احملدثون أحدث
 خالفها يف ما علم قد السنن سن من أن واعلم عصمة، اهللا بإذن لك فإiا السنة بلزوم فعليك فيها، وعربة عليها، دليل
 كشف على كانوا وهلم »كفوا قد وببصرنا وقفوا، علم عن املاضني السابقني فإن واحلمق، والتعمق والزلل اخلطأ من



 ولئن إليه، سبقتموهم لقد عليه أنتم ما اهلدى كان ولئن السابقون، هم فإiم أحرى، فيه كان لو وبفضل أقوى، األمور
 يكفي، ما منه تكلموا ولقد عنهم، بنفسه ورغب سبيلهم، غري اتبع من إال أحدث ما حدث بعدهم، حدث قلتم

 فغلوا، آخرون عنهم محوط فجفوا، أقوام دوiم قصر لقد حمسر، فوقهم وال مقصر، دوiم فما يشفي، ما منه ووضعوا
  " مستقيم هدى لعلى ذلك بني وأنتم

]٥/٣٣٨[  

  

  :-اهللا رمحه- الثوري سفيان قال

  »ملجم املتقي إن: «قال منه؟ مينعك ما: له فقيل عمر من رجل نال

]٥/٣٣٩ [  

  

  :-اهللا رحه- العزيز عبد بن عمر قال

  »َهاةِ اْلُمَبا َخمَاَفةَ  اْلَكَالمِ  ِمنَ  َكِثريًا ِألَدَعُ  ِإينِّ «

]٥/٣٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  مهران بن ميمون قال

َلةً  ِلُعَمرَ  قـُْلتُ   اللَّْيلِ  َوَسطَ  َوأَمَّا النَّاِس، َحاَجاتِ  ِيف  فَأَْنتَ  اللَّْيلِ  أَوَّلِ  ِيف  أَمَّا أََرى؟ َما َعَلى بـََقاُؤكَ  َما اْلُمْؤِمِنَني، أَِمريَ  يَا: لَيـْ
 ِإينِّ  َمْيُموُن، يَا َوْحيَكَ : «َوقَالَ  َكِتَفيَّ  َعَلى َفَضَربَ : قَالَ  إِلَْيِه، َتِصريُ  َما َأْعَلمُ  فَاهللاُ  اللَّْيلِ  آِخرُ  َوأَمَّا ُجَلَساِئَك، َمعَ  فَأَْنتَ 

  »ِألَْلَباِ{ِمْ  تـَْلِقيًحا الرَِّجالِ  لُْقَيا َوَجْدتُ 

]٥/٣٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  مالك بن أنس قال



 َوَجَعْلتَ  َمْيَتًة، قـُُلوبًا لََنا َأْحيَـْيتَ  َلَقدْ  اهللاُ  َرِمحَكَ : «فـََقالَ  َعَلْيهِ  ُمَسج=ى َوُهوَ  ُعَمرَ  َعَلى ِلكِ اْلمَ  َعْبدِ  ْبنُ  َمْسَلَمةُ  َدَخلَ 
  »ذِْكرًا الصَّاحلِِنيَ  ِيف  لََنا] ٣٤١:ص[

]٥/٣٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  ِديَنارٍ  ْبنِ  اهللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  قال

نـَْيا َوِإيَّاكَ  اْلُمْؤِمِنَني، َوِحْرزُ  اْلَفائِزِيَن، َذِخريَةُ  فَِإنـََّها اِهللا، بِتَـْقَوى أُوِصيكَ : «َرُجلٍ لِ  ُعَمرُ  قَالَ   فـََعَلتْ  َقدْ  فَِإنـََّها تـَْفِتَنَك، َأنْ  َوالدُّ
َلَك، َكانَ  ِمبَنْ  َذِلكَ  َها، اْلُمْطَمِئنِّنيَ  تـَُغرُّ  ِإنـََّها قـَبـْ َها، احلَْرِيصَ  َوُتْسِلمُ  ِ{َا، قَ اْلَواثِ  َوتـَْفَجعُ  إِلَيـْ َقى َوَال  َعَليـْ َقاَها، ِلَمنِ  تـَبـْ  َوَال  اْسَتبـْ
َها التـََّلفَ  يَْدَفعُ  ْمتَ  َما {ََِجٌة، َمَناِظرُ  َهلَا َحَواَها، َمنْ  َعنـْ َها َقدَّ َها َأخَّْرتَ  َوَما َيْسِبْقَك، ملَْ  أََماَمكَ  ِمنـْ   »يـَْلَحْقكَ  ملَْ  َخْلَفكَ  ِمنـْ

]٥/٣٤١[  

  

  :-اهللا رمحه-  اهللا ُعبَـْيدِ  ْبنَ  ِإْمسَاِعيلَ  قال

 ِإيَّاكَ  ِإْمسَاِعيلُ  يَا: «قَالَ  َوُشُهوٌر، َسَنةً  ِستُّونَ : قَالَ  »َسَنٍة؟ ِمنْ  َعَلْيكَ  أََتتْ  َكمْ  ِإْمسَاِعيُل، يَا: «اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعَمرُ  ِيل  قَالَ 
  »َواْلِمزَاحَ 

]٥/٣٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه-  اْلُقَرِظي َكْعبٍ  نُ بْ  ُحمَمَّدُ  قال

 انـَْقَطَعتْ  َحاَجُتهُ  انـَْقَضتْ  فَِإَذا َحاَجِتِه، َقَضاءِ  َقْدرِ  َعَلى ِعْنَدهُ  َخَطُركَ  َمنْ  اْألَْصَحابِ  ِمنَ  َتْصَحبْ  َال : «ُعَمرُ  ِيل  قَالَ 
، ِيف  َواْألَنَاةِ  ،اخلَْْريِ  ِيف  اْلُعَال  َذا اْألَْصَحابِ  ِمنَ  َواْصَحبْ  َمَودَّتِِه، َأْسَبابُ    »ُمْؤنـََتهُ  َوَيْكِفيكَ  نـَْفِسَك، َعَلى يُِعيُنكَ  احلَْقِّ

]٥/٣٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه-  َالِحقٍ  ْبنِ  احلَِْميدِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  قال



ْعتُ   َكانَ  أََما: «ُعَمرُ  َلهُ  فـََقالَ  حلََنَ : اْلَقْومِ  بـَْعضُ  َقالَ فَـ  َرْهٌط، َوِعْنَدهُ  ُسورَةً  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  ِعْندَ  َرُجلٌ  قـََرأَ : يـَُقولُ  َأِيب  مسَِ
ْعتَ  ِفيَما   »اللَّْحِن؟ َعنِ  َيْشَغُلكَ  َما مسَِ

]٥/٣٤٣[  

  

  :-اهللا رمحهما- مهران بن مليمون العزيز عبد بن عمر قال

 وال القرآن، أقرئها: قلت إنو  بامرأة ختلون وال باملعروف، آمرهم: قلت وإن األمراء هؤالء على تدخل ال ميمون، يا" 
  ٣٤٥"  أباه قطع وقد يصلك لن فإنه عاقا، تصلن

 حضرته حني وقوله أهله، وإعطائه القرآن حبه على إياه حسدي شيء على اهللا عدو احلجاج حسدت ما: " عمر قال
  "  تفعل ال أنك يزعمون الناس فإن يل، اغفر اللهم: الوفاة

]٥/٣٤٥[  

  

  :- اهللا رمحه-  حصني بن علي قال

 تكلم امللك عبد مات فلما امللك، عبد مات مث مزاحم، مات مث له، أخ مات مصائب، عليه تتابعت عمر شهدت
 فما هذا، يومي إىل العني وقرة السرور فيه أرى زلت فما اخلرق، يف النساء إىل دفعته لقد: «قال مث عليه، وأثىن اهللا فحمد
  »اليوم فيه رأيته أمر من لعيين أقر قط أمر يف رأيته

]٥/٣٤٧[  

  

  :-اهللا رمحه- عبلة أيب ابن قال

 فدخل إليكم، أنصرف حىت مكانكم: للناس فقال ومل وكل ضجر النهار انتصف فلما للناس يوما عمر جلس" 
 املؤمنني، أمري يا: «قال دخل فلما له، فأذن عليه فاستأذن دخل،: فقالوا عنه فسأل امللك عبد ابنه فجاء ساعة، ليسرتيح



 وأنت ينتظرونك، بابك على ورعيتك يأتيك أن املوت أوأمنت: «قال ساعة، أسرتيح أن أردت: قال »لك؟أدخ ما
  " الناس إىل وخرج ساعته من عمر فقام »عنهم؟ حمتجب

]٥/٣٥٨[  

  

  :- اهللا رمحه-  العبدي مالك بن حممد قال

 يغذى ترى قد ملا فإنه املؤمنني أمري تعز :فقال كالب بين من أعرايب فعزاه عنه الناس عزاه عمر بن امللك عبد مات ملا" 
  ويولد الصغري

  ]الطويل البحر[

  " مورد املنية حوض على لكل...  آدم ساللة من إال ابنك هل

  األعرايب تعزية منه وقعت ما أحد تعزية منه وقعت فما: قال

]٥/٣٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 عبده أحب إذا اهللا إن ديارهم، يف اهللا حيفظهم كيف هلم وطوىب احلساب، من آمنان الصاحل واململوك الزاهد، املؤمن«
  »النار يف دركات يسفله حىت الدنيا يف له بسط الكافر عبده أبغض وإذا اجلنة، يف درجات لريفعه الدنيا عنه زوى املؤمن

]٥/٣٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 تبلغوا أن أحببتم فإن الضواري؟ والذئاب اجلبارين قلوب وقلوبكم انالرهب ثياب تلبسون: السالم عليه موسى قال" 
  " هللا قلوبكم فأميتوا السماء ملكوت



]٥/٣٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه-  مليكة أيب بن اهللا عبد قال

 جوف يف يدخل الشوك، كثري غصن املؤمنني، أمري يا: «قال املوت عن حدثنا كعب يا: قال اخلطاب بن عمر أن
  »أبقى ما وأبقى أخذ، ما فأخذ اجلذب، شديد رجل جيذبه بعرق شوكة كل فتأخذ الرجل،

]٥/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  »بالفضل وأوىل باخلري، أسرع اهللا ألن وذلك الزيادة، اهللا ينزل حىت فيه من يفن مل بلسانه، اهللا ومحد بقلبه، اهللا عرف من«

]٥/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 من جببل أتصدق أن من إيل أحب وجنيت على دموعي تسيل حىت اهللا خشية من أبكي ألن بيده، نفسي لذيوا«
  »ذهب

]٥/٣٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  »أضيافهم وأطعموا فأكلوا فذحبوين فأخذوين أهلي كبش أين لوددت«

]٥/٣٦٦[  

  



  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 أفواه، على ملسمون إiم بيده كعب نفس فوالذي صالتكم، من حظا بيوتكم يف واجعلوا ،اهللا بذكر بيوتكم أنريوا" 
  " اهللا بذكر بيته يعمر فالن ابن فالن: السماء أهل يف ملعروفون وإiم

]٥/٣٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 بابه فإن احللم، باب أحسنواف الذنوب، من وخفة وزر، وقلة حسنة، رعة فإنه بالصمت، فعليكم حكمة، النطق قلة«
 كراعي يكون الذي الوايل وحيب أرب، غري إىل واملشاء عجب، غري من الضحاك يبغض تعاىل اهللا فإن والصرب، الصمت
  »رواته تذهب أن ورفعه يرفع، أن قبل بالعلم فعليكم املسلم، ضالة احلكمة كلمة أن واعلموا رعيته، عن يغفل وال

]٥/٣٦٧[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  »فيه له يبارك مل الزمان ذلك عند سأل فمن املسألة، فيه وتكثر الرمحة، فيه وتنزع األمانة، فيه ترفع زمان الناس على يأيت«

]٥/٣٦٧[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 رسول وحكمة ،تعاىل اهللا كتاب فيكم أليس املؤمنني، أمري يا: «قلت: قال خوفنا، كعب يا: يل فقال عمر عند كنت
 وافيت لو رجل عمل اعمل املؤمنني، أمري يا: «قلت: قال كعب، يا خوفنا ولكن بلى،: قال »وسلم؟ عليه اهللا صلى اهللا
: قلت: قال كعب، يا زدنا: فقال أفاق مث مليا عمر فأطرق: قال» ترى مما عملك الزدريت نبيا سبعني بعمل القيامة يوم
 فأطرق »حرها من يسيل حىت دماغه لغلى باملغرب ورجل باملشرق ثور منخر قدر جهنم من فتح لو املؤمنني، أمري يا«

 ملك يبقى ما زفرة القيامة يوم لتزفر جهنم إن املؤمنني، أمري يا: " قلت: قال كعب، يا زدنا: فقال أفاق مث مليا عمر



 ال نفسي، نفسي: ويقول جاثيا ليخر يلهخل السالم عليه إبراهيم أن حىت ركبتيه، على جاثيا خر إال مرسل نيب وال مقرب،
 اهللا كتاب يف هذا جتدون أولستم املؤمنني، أمري يا: «قلت: قال مليا، عمر فأطرق: قال"  نفسي إال اليوم أسألك
 كل وتوىف نفسها عن جتادل نفس كل تأيت يوم: {اآلية هذه يف تعاىل اهللا يقول: " قلت كيف؟: عمر قال: قال »تعاىل؟
  " عمر فسكت: قال] " ١١١: النحل} [يظلمون ال وهم عملت ما نفس

]٥/٣٦٨[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 شدة من منخريك من دماغك خلرج عنها كشف مث باملغرب النار وكانت باملشرق كنت لو بيده، كعب نفس والذي«
  »فأطيعوه عليكم أهون اهللا طاعة قوم يا صرب؟ هذا على لكم هل أم إقرار؟ {ذا لكم هل قوم يا حرها،

]٥/٣٧٢[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  " النار من أوه النار، من أوه: قال النار ذكر إذا إبراهيم كان: قال] ١١٤: التوبة} [ألواه إبراهيم إن: {تعاىل قوله يف

]٥/٣٧٤[  

  

 عهدا الكتب وأحدث العلم، وينابيع احلكمة، ونور العقل، فهم فإنه بالقرآن عليكم:«- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال
  »بالرمحن

]٥/٣٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال



 بني ما علمك مأل لو فإنه أحدا، تؤذين وال ا)لس، من الشرف بدون وارض اهللا اتق: «األحاديث يتبع ممن رجل وأتاه
 يكذبوين إiم إسحاق، أبا اي اهللا رمحك: الرجل فقال »ونقصا سفاال إال به اهللا زادك ما العجب مع واألرض السماء

  »اهلالك فهو وإال فاصرب، فيصربون ويؤذون يكذبون األنبياء كانت قد: «فقال ويؤذوين،

]٥/٣٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  »النبوة من جزء الصاحل والعمل احلسن السمت مع العلم طلب«

]٥/٣٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  »العلم من حظهم فذلك الرجال، على النساء يتغاير كما عليه ويتغايرون بالعلم يتباهون لناسا جهال تروا أن يوشك«

]٥/٣٧٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  »القرآن أهل هم: «قال] . ١٠: الواقعة} [السابقون والسابقون: {قوله يف

]٥/٣٧٧[  

  

  :- اهللا رمحه- املسيب بن سعيد قال

 »دعه: «للجالد عمر فقال اهللا، سبحان: السوط به وقع حني الرجل فقال كعب، وعنده ايوم رجال جلد عمر أن بلغين
  »العذاب من ختفيف اهللا سبحان إن بيده نفسي والذي: «فقال »يضحكك؟ وما: «له فقال كعب، فضحك



]٥/٣٨٩[  

  

  : - اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 ذلك يف يساوي ال ولعله اهلواجر وظمأ الليل سهر ويكابد روفاملع صنائع ويبلغ الرب أعمال أنواع من مستكثرا الرجل جتد
 ويفطر الليل ينام الرجل وجتد رغبته، وسوء عقله، لقلة: قال إسحاق؟ أبا يا ذلك وكيف: قيل محار، جيفة ربه عند كله

 ملا: قال إسحاق؟ باأ يا ذلك وكيف: قيل املقربني، من اهللا عند ولعله املعروف صنائع وال الرب من بشيء يعرف وال النهار
 من وأطاعه وعرفه عبده وإمنا يعبدوه، وأن يطيعوه وأن يعرفوه أن عباده على فرض تعاىل اهللا فإن العقل من له اهللا قسم
  يعبدوه ومل يطيعوه ومل يعرفوه فلم جهلوه الذين فهم اجلهال وأما العاقلون، خلقه

]٦/٥[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 كاف وأنت صدرك على لعابك يسيل وألن جاهال، نطوقا تكن وال عاقال، أخرس كن بين يا: بنهال قال لقمان، أن
 العقل ودليل دليل عمل ولكل يعنيك، ال مبا فتنطق قوم إىل جتلس أن من وأحسن بك أمجل يعنيك ال عما اللسان
 وكفى تركب، عما تنهى أن جهال بك وكفى التواضع العقل ومطية مطية شيء ولكل الصمت، التفكر ودليل التفكر،
  شرك من الناس يسلم أن عقال بك

]٦/٦[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  عاملا يكن التفكر فليكثر اآلخرة شرف يبلغ أن أراد من

]٦/١٣[  

  



  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  غدا ميوت أنه يرى الذي املرء حذر واحذر هرما إال ميوت أنه يرى ال الذي العبد عمل اعمل

]٦/٣١[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

 صالته اهللا فرضي يصلي أحدمها فقام اهللا يف يتحابان الرجلني أن وذلك له، مغفور نائم ورب له، مشكور قائم رب
 له اهللا فغفر له اغفر فالن أخي رب يا: فقال الليل من دعائه يف ذلك أخاه فذكر شيئا، دعائه من عليه يرد فلم ودعاءه
  نائم وهو

]٦/٣١[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  وغمومها الدنيا مصائب عليه هانت املوت عرف من

 يف الشوك كثرية شجرة مثل هو املؤمنني أمري يا: قال املوت، عن أخربين: لكعب قال عمر، أن مليكة، أيب ابن عن
 اهللا رضي عمر فأرسل ينزعها يعاجلها وفه الذراعني شديد ورجل شوكة فيه إال مفصل وال عرق منه فليس آدم ابن جوف
  دموعه عنه تعاىل

]٦/٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه-  األحبار كعب قال

  كثريا اهللا خلق من خلقا أهلك قد إبليس، جنود من جندا التسويف وجدت

]٦/٥٤[  



  

  :احلكمة يف

 اهللا طاعة يف والذل اعز  بذلك اهللا زاده نفسه من الناس أنصف ومن حافظ، اهللا من له كان واعظ نفسه من له كان من
  باملعصية التعزز من أقرب

]٦/٥٥[  

  

  :- اهللا رمحه- حوشب بن شهر قال

  قلبه من موقعه قلو{م من يقع حديثه فإن القوم الرجل حدث إذا

]٦/٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه-  عطية بن حسان قال

 مقبال خاشعا يكون الرجل أن: ذلك وتفسري واألرض، السماء بني كما بينهم وإن الواحدة الصالة يف ليكونون القوم إن
  غافال ساهيا واآلخر صالته على

]٦/٧١[  

  

  :- اهللا رمحه-  عطية بن حسان قال

  هربا ازدادت إال سنة تركت وال مضيا، ازدادت إال بدعة ابتدعت ما

]٦/٧٢[  

  

  :- اهللا رمحه-  عطية بن حسان قال



  القيامة يوم إىل إليهم دهايعي وال مثلها سنتهم من اهللا نزع إال دينهم يف بدعة قوم ابتدع ما

]٦/٧٣[  

  

  :- اهللا رمحه-  عطية بن حسان قال

  تعاىل اهللا من رمحة قربا منه الناس ازداد إال علما عبد ازداد ما

]٦/٧٤[  

  

  : - اهللا رمحه– عطية بن حسان قال

 أن ولوال ومشاال ينامي اجلراد تطاير رجله وضع فكلما كثري، جراد فيه زرعا دخل رجل كمثل كثرoم يف الشياطني مثل إمنا
  شيطان وعليه إال شيء رئي ما عنهم البصر غض وجل عز اهللا

]٦/٧٥[  

  

  : - اهللا رمحه– خميمرة بن القاسم قال

  هم خلفه ويل بايب أغلقت وال واحد طعام من لونان مائديت على اجتمع ما

]٦/٨٠[  

  

  : - اهللا رمحه– خميمرة بن القاسم قال

  مهي جياوزه فما بايب أغلق ال إين

]٦/٨٠[  

  



  : -اهللا رمحه– موسى بن سليمان قال

  دينء من وشريف فاجر، من وبر جاهل، من حليم: ثالثة من ينتصفون ال ثالثة

]٦/٨٧[  

  

  : - اهللا رمحه– مجلة أيب بن علي قال

  سجدة ألف يوم كل يف يصلي عباس بن اهللا عبد بن علي كان

]٦/٩١[  

  

  :-اهللا رمحه– سلمة أيب بن رجاء قال

  به تسمى تعاىل اهللا أن وذلك العقل، من أرفع احللم

]٦/٩٢[  

  

  :- اهللا رمحه–الشَّاِميُّ  ِبْشرٌ  قَالَ 

 اْلِقَياَمِة، يـَْومَ  اْلَفرَحِ  طُولِ  ِإَىل  َداعٍ  َواْحلُْزنُ  َحزِيٌن، َواْلَوِجلُ  َوِجٌل، َواْخلَاِئفُ  َمْرُحوٌم، َواْلَعاِصي ُمَهاٌب، اْلُمِطيعُ : يَقالُ  َكانَ 
  َشرٍّ  َوُمهُومُ  َخْريٍ  فـَُهُمومُ  ِمهَّةٌ  ِعَبادِ الْ  َوِلُكلِّ 

]٦/٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه–عبيد بن حبيب قال

 يتجمل كما بالعلم يتجمل أن العمر بكم طال إن يوشك فإنه به لتتجملوا تعلموا وال به، وانتفعوا واعقلوه العلم تعلموا
  ببزته الرجل



]٦/١٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– أرطأة قال

  الدنيا يف الناس أرغب هذا: قلت للدنيا عمل فإذا الدنيا، يف الناس أزهد هذا: قلت الصالة إىل قام إذا ضمرة كان

]٦/١٠٣[  

  

  :- اهللا رمحه– قيس بن عمرو قال

 من باألقدام فيها يوطأ أن يرضى حىت منزلتها حق الدنيا أنزل عبد من وما جسمي، أبلي حىت نفسي أعمر أن كدت ما
  " الناعم اجلسد اهللا إىل األجساد أبغض وإن القيامة، يوم اهللا أعزه وجل عز اهللا يف نفسه أهان ومن الذلة،

]٦/١١١[  

  

  :-اهللا رمحه–زياد بن حممد قال

 املوت ملك أو آت أتاين أنه لوال: بعضهم فقال املوت، وذكروا -  والعباد العلماء قال أو -  األخيار من رجال اجتمع
  اهللا لقاء إىل شوقا منكم أحد إليه يسبقين ال أن لرجوت مات يده هعلي فوضع العمود هذا إىل سبق أيكم: فقال

]٦/١١٢[  

  

  :- اهللا رمحه– لبابة أيب بن عبدة قال

  له آمنهم الرياء من الناس أقرب إن

]٦/١١٣[  

  



  :- اهللا رمحه– لبابة أيب بن عبدة قال

 الدراهم أهل يتكاثر كما املسائلب يتكاثرون أسأهلم وال شيء عن يسألوين ال أن الزمان هذا أهل من حظي أن لوددت
  بالدراهم

]٦/١١٤[  

  

  :- اهللا رمحه– عثمان بن جرير قال

  اجلسد صحة: قال الغىن؟ فما: قيل النفس، طيب: قال النعيم؟ ما:  سعد بن لراشد قيل

]٦/١١٧[  

  

  :- اهللا رمحه– كلثوم بن هانئ قال

 حيمي كذلك أهلكته، أصا{ا لو يشتهيها أشياء إىل نفسه تطلع بدائه العامل الطبيب عند املريض كمثل الفقري املؤمن مثل
  الدنيا من املؤمن تعاىل اهللا

]٦/١١٩[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن سعيد قال

  اآلخرة غنيمة الدنيا

]٦/١٢٥[  

  

  :-اهللا رمحه– مسهر أبو قال

  رمحته إىل يب اهللا عجل بل: وقال فغضب بقاءك اهللا أطال: العزيز عبد بن لسعيد قال رجال، معت



]٦/١٢٥[  

  

  :-اهللا رمحه– العزيز عبد بن سعيد كان

  وبكى بلحيته أخذ - اجلماعة يف يعين - الصالة فاتته إذا

]٦/١٢٥[  

  

  :- اهللا رمحه– شوذب ابن قال

  حديثكم أمسع لست فإين حتدثوا: ألهله قال بيته مسجد يف صالته يف دخل إذا يسار بن مسلم كان

]٦/١٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– شوذب ابن قال

  أرجح ذلك قول أن فريون: قال بعض، عن بعضنا به اهللا سرت ما: رجل فقال أفضل؟ النعم أي فتذاكروا قوم اجتمع

]٦/١٣١[  

  

  :-اهللا رمحه– غنية أيب بن امللك عبد قال

 اهللا فاحذر وليلة يوم كل يف بك يسار أنه واعلم جانب، كل من بك أحيط قد فإنه بعد أما: له أخ إىل األوزاعي كتب
  والسالم به عهدك آخر يكون وأن يديه، بني واملقام

]٦/١٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي قال



  اجلهلة حكمة من خري العلماء هلو

]٦/١٤١[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي قال

  الصفا عن املاء زل كما القلوب عنه زلت إال اهللا وجه به يريد ال قوما رجل وعظ ما أنه بلغين

]٦/١٤١[  

  

  :- اهللا رمحه– وزاعياأل قال

 مل ساعة به متر وال فساعة، وساعة فيوما يوما القيامة يوم العبد على معروضة وهي إال الدنيا ساعات من ساعة ليس
  ليلة مع وليلة يوم مع ويوم ساعة مع ساعة به مرت إذا فكيف حسرات، عليها نفسه تقطعت إال فيها تعاىل اهللا يذكر

]٦/١٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي قال

  قليال ويعمل كثريا يقول املنافق وإن كثريا، ويعمل قليال يقول املؤمن إن

]٦/١٤٢[  

  

  :- اهللا رمحه– أعني بن موسى قال

  التبسم يسعنا أرى ما بنا يقتدى صرنا إذا فأما ونضحك منزح كنا سعيد أبا يا: األوزاعي يل قال

]٦/١٤٣[  

  



  :- اهللا رمحه– األوزاعي قال

 العزيز عبد بن سعيد مسعت: حفص أبو قال كالمه، قل عمله من منطقه أن علم ومن اليسري، كفاه املوت ذكر أكثر من
  هذا من إلينا أعجب بشيء األوزاعي جاء ما: يقول

]٦/١٤٣[  

  

  ظك - اهللا رمحه– الوليد بن بشر قال

  اخلشوع من أعمى كأنه األوزاعي رأيت

]٦/١٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي بن حممد قال

  عليهم هلُنَّا أعطونا كلما الناس من قبلنا لو: أيب يل قال

]٦/١٤٣[  

  

  :- اهللا رمحه– األوزاعي بن حممد قال

 فإنه الصاحل سلفك سبيل واسلك عنه كفوا عما وكف قالوا، مبا وقل القوم وقف حيث وقف السنة على نفسك اصرب
 إال والعمل والقول اإلميان يستقيم وال بالعمل إال القول يستقيم وال بالقول إال اإلميان يستقيم وال وسعهم، ما يسعك
 وإمنا العمل، من واإلميان اإلميان من العمل والعمل، اإلميان بني يفرقون ال سلفنا من مضى من وكان للسنة، موافقة بالنية
 فتلك بعمله ذلك وصدق بقلبه وعرف بلسانه آمن فمن العمل ويصدقه امسها األديان هذه جيمع كما جامع اسم اإلميان
 من األخرة يف وكان منه يقبل مل بعمله يصدقه ومل بقلبه يعرف ومل بلسانه قال ومن هلا، انفصام ال اليت الوثقى العروة

  اخلاسرين

]٦/١٤٣[  



  

  :-اهللا رمحه– احلسن أيب بن احلسن كان

 والتجار الدنيا أهل هفي يأتيه الذي جملسه يف جيلس*  الفارسي حبيب وكان ، يوم كل يف فيه يذكر الذي جملسه يف جيلس
 يفعل ماذا بالفارسية سائالً  فقال يوما، إليه التفت أن إىل مقالته من شيء إىل يلتفت ال احلسن فيه عما غافل وهو

  جملسه يف احلسن

: ةبالفارسي فقال قلبه، يف ذلك فوقر الدنيا، يف ويزهد اآلخرة يف ويرغب النار ويذكر اجلنة يذكر هو حممد أبا يا واهللا: فقيل
 عليه فوقف عليه وأقبل فعظه إليك أقبل قد حبيب حممد أبو هذا سعيد، أبا يا: احلسن جلساء فقال فأتاه. إليه بنا اذهبوا
  .يقول إيش يقول الذي هذا: يقول: قال. يقول إيش: احلسن فقال جكوي؟ كومي مهي أين: فقال

 فوقعت الدنيا يف وزهده اآلخرة يف ورغبه الشر يف وزهده اخلري يف ورغبه النار وخوفه اجلنة فذكره احلسن عليه فأقبل: قال
  بضمانه ومكتفيا باهللا، ثقة فيه يتصرف كان عما فخرج قلبه، من موعظته

 رب يا: فقال النهار، أول يف آالف بعشرة تصدق دفعات، أربع يف ألفا بأربعني وتصدق وجل عز اهللا من نفسه فاشرتى
 آالف عشرة أخرج مث له، وفقتين ملا شكرا هذه رب يا: فقال أخرى آالف رةبعش أتبعه مث {ذا، منك نفسي اشرتيت
 مين قبلت إن رب: فقال أخرى آالف بعشرة تصدق مث هذه، فاقبل والثانية األوىل مين تقبل مل إن رب: فقال أخرى
  هلا شكرا فهذه الثالثة

]٦/١٤٩[  

  

  :- اهللا رمحه– حممد أبو حبيب قال

 لبيك: فقلت حبيب يا: فقال القيامة، يوم دعاين اهللا أن ولو باجلوز الصبيان يلعب كما قراءبال ليلعب الشيطان إن واهللا
 ما فأفسدها طعنة فيها طعن يكون ال أن إبليس من عليها اتقيت تسبيحة أو ركعة أو يوم صوم أو يوم بصالة جئتين: قال

  رب، أي نعم أقول أن استطعت

]٦/١٥٢[  

  



  :- اهللا رمحه– حممد أبو حبيب قال

  ذنوبه معه ماتت مات إذا املرء سعادة من إن

]٦/١٥٣[  

  

  :- اهللا رمحه– جعفر قال

 أبا يا تبكي مل: بالفارسية عمرة فقالت كثريا بكاء ليلة ذات فبكى بكاء، الناس أكثر من رقيقا حممد أبو حبيب كان
  قبل أسلكه مل طريقا أسلك أن أريد فإين دعيين: بالفارسية حبيب هلا قال حممد؟

]٦/١٥٤[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال

  العابدين ومسرتاح الدنيا وجنة األعظم، اهللا باب الرضا

]٦/١٥٦[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال

 من دينه يف مضرته يعرف مل ومن الصاحلة، األخالق على قوي بطنه على قوي ومن دينه، على قوي بطنه على قوي من
  " أعمى العابدين يف رجل فذاك بطنه قبل

]٦/١٥٧[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال



 واهللا آسى: قال شهوتك؟ هذه كانت إذا الدنيا من تأس فعالم: قال اجلنة،: قال تشتهي؟ ما: فقال إخوانه، من مريضا
  " اآلخرة خري يدرك وبه الدنيا خري واهللا هذا: الواحد عبد قال اهللا، نعم بتعداد الرجال ومذاكرة الذكر جمالس على

]٦/١٥٧[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال

  " بفلسني والثمرة األموال من البصرة عليه حوت ما مجيع يل أن يسرين ما

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال

  " جمالسهم يف يرفثون ال فإiم املروءات أهل فجالسوا جتدوهم مل فإن الدين أهل جالسوا

]٦/١٦٠[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد الق

 اهللا تأمل: قال الرجاء؟ منتهى فما: قلت السوءات، مقام عند اهللا إجالل: قال. اخلوف منتهى ما: النمريي لزياد قلت: 
  " احلاالت كل على

]٦/١٦٠[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال

  " بينهما فرقة ال باإلخالص مقرونة اإلجابة

]٦/١٦٢[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد لقا



  " احملبة رأس وهي الرضا من أشرف وال أرفع درجة أعلم وال الرضا إال الصرب يتقدم األعمال من شيئا أحسب ما

]٦/١٦٣[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال

  " يعلم ال ما له اهللا فتح علم مبا عمل من: يقال كان

]٦/١٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه– اخلزاعي اهللا عبد بن حممد قال

  " سنة أربعني العتمة بوضوء الغداة زيد بن الواحد عبد صلى

]٦/١٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسن قال

  " آدم بين على عظيمتان نعمتان واألمل السهو

]٦/١٦٤[  

  

  :-اهللا رمحه– املري صاحل قال

  عبونيل وهم آخرهم على أوهلم وحبس بالرحيل وأذنوا بالزاد أمروا لقوم عجبا يا

]٦/١٦٥[  

  



  :- اهللا رمحه–حسان بن احلسن قال

 إذ اآلزفة يوم وأنذرهم: {الرجل فقرأ بين يا اقرأ: يديه بني حدث لرجل فقال ويعظ، يتكلم وهو املري صاحل عند يوما كنا
  ]١٨: غافر} [يطاع شفيع وال محيم من للظاملني ما كاظمني احلناجر لدى القلوب

 الظاملني رأيت لو واهللا إنك العاملني، رب له والطالب شفيع أو محيم للظاملني يكون وكيف: فقال القراءة صاحل عليه فقطع
 أجسامهم ذائبة عيوiم مزرقة وجوههم مسودة عراة حفاة اجلحيم إىل واألغالل السالسل يف يساقون املعاصي وأهل
 فمرة النريان مبقامع تسوقهم واملالئكة منا؟ يراد ماذا بنا؟ يذهب أين بنا؟ حل ماذا بنا؟ نزل ماذا ثبوراه يا وياله يا ينادون
 ومن الدموع انقطاع بعد دما باك بني من مقرنني، عنتا إليها يقادون ومرة متكئني، عليها ويسحبون وجوههم على جيرون
 وال قلبك له يثبت وال بصرك له يقوم ال منظرا لرأيت ذلك على رأيتهم لو واهللا إنك مبهوت، القلب طائر صارخ بني

 به شاب فقام الناس، وبكى وبكى منقلباه سوء ويا منظراه سوء يا وصاح حنب مث. قدمك قرار على هوله لفظاعة يستقر
 يصرخون أiم بلغين لقد ذلك من أكرب هو وما أخي، ابن يا واهللا نعم: قال بشر أبا يا القيامة يف هذا أكل: فقال تأنيث

 أيام نفسي عن واغفلتاه هللا إنا الفىت فصاح املدنف، من األنني كهيئة إال منها يبقى فال أصواoم تنقطع حىت النار يف
 مث القبلة، واستقبل بكى مث الدنيا دار يف عمري تضييع على واأسفاه سيداه يا طاعتك يف تفريطي على أسفى ويا احلياة،
 تقدم عما واعف مين كان ما على لينفاقب اللهم لغريك، رياء خيالطها ال لك بتوبة هذا يومي يف أستقبلك إين اللهم: قال
 من اآلثام معاقد ألقيت لك الرامحني أرحم يا أمجعني جبودك علينا وتفضل حضرين، ومن وارمحين عثريت، وأقلين عملي، من

 فحمل عليه مغشيا فسقط غلب مث تقبلين، مل أنت إن يل فالويل قليب، بذلك صادقا جوارحي جبميع أنبت وإليك عنقي،
 القرآن قتيل بأيب: ويقول له اهللا يدعو جملسه يف يذكره ما كثريا صاحل وكان. له ويدعون عليه يبكون صريعا مالقو  بني من
  واألحزان املواعظ قتيل بأيب

]٦/١٦٥[  

  

  :-اهللا رمحه– مهدي بن الرمحن عبد قال

 هذا بقاص هذا سلي: وقال يبكي الثوري سفيان فرأيت صاحل فتكلم املري صاحل مسجد يف الثوري سفيان مع جلست
  قوم نذير

]٦/١٦٧[  



  

  :-اهللا رمحه– مسلم بن فان قال

 وكثرة حزنه من أمره يذعرك مذعور رجل كأنه قصصه يف أخذ إذا فكان يقص، وهو حنضره املري صاحل جملس نأيت كنا
  البكاء كثري اهللا من اخلوف شديد وكان ثكلى، كأنه بكائه

]٦/١٦٧[  

  

  :-اهللا رمحه– املري صاحل قال

 علمك شبت ولكنك ذلك لك بان لقد واهللا بلى ملصريهم، التنبيه على الفكر حترك أومل فعلهم، عواقب كالغري تر أمل
  الناس وبكى بكى مث: قال نفسك، من صنعت مما غريك من أوىل وأنت بالغفلة

]٦/١٦٧[  

  

  :-اهللا رمحه– املري صاحل قال

 فإن واألهوال الشدائد وتلك املوقف إىل نقلتها وإال قلوبال ذلك على أجابت فإن الذنوب، يف بالفكرة دواع للبكاء
  الناس وتصايح عليه وغشي بكى مث: قال النريان، أطباق بني التقلب عليها فاعرض وإال أجابت

]٦/١٦٧[  

  

  :- اهللا رمحه– املري صاحل كان

  :األخذة عند قصصه يف البيت {ذا يتمثل

  ]البسيط البحر[

  رجعوا سفرة من غيبة ذووا إذا. .. رجعته ترجون ال املوت وغائب



 يف أنكم واعلموا] ١٩٧: البقرة} [التقوى الزاد خري فإن{ ملراحله فتزودوا البعيد السفر واهللا هو: ويقول يبكي مث: قال
  يبكي مث حلوله قبل له واعملوا املوت فبادروا أمنيتهم مثل

]٦/١٦٨[  

  

  :-اهللا رمحه– املري صاحل قال

 تعدم وال بره تفقد ال فحينئذ حيب فيما خلقه وبني بينك فيما تعمل أن إال حتب فيما عليك هللا ترى أن وبني بينك ما«
  »خريه أمر كل يف

]٦/١٧١[  

  

  :-اهللا رمحه– األصمعي قال

 فمصيبتك نفسك يف موعظة لك حتدث مل مصيبتك كانت لئن: «له فقال أبيه على رجال عزى املري صاحلا شهدت
  »فابك فإياها نفسك يف مصيبتك يف جلل بأبيك

]٦/١٧١[  

  

  :- اهللا رمحه- القصري عمران كان

  قالئل أياما يصرب كرمي حر أال

]٦/١٧١[  

  

  :- اهللا رمحه– القصري عمران قال

  الدنيا يف تزهدوا حىت اإلميان طعم جتدوا أن قلوبكم على حرام قالئل أليام كرمي صابر أال



]٦/١٧٧[  

  

  :- اهللا رمحه– القصري عمران قال

 الدنيا يف الزاهد الفقيه إمنا لك أبا ال فقيها رأيت وهل: فقال فقيها، سألت إين: فقال -  رجل وسأله -  احلسن، مسعت
  ربه عبادة على املداوم بذنبه، البصري

]٦/١٧٨[  

  

  :- اهللا رمحه– البصري احلسن قال

  وأخبث أخبث تعاىل اهللا وبني بينه عمله فإن عياله على يقرت الرجل رأيتم إذا

]٦/١٧٨[  

  

  :-اهللا رمحه– املزين اهللا عبد بن بكر قال

  يبكي وهو النار دخل يضحك وهو اخلطيئة يأت من

]٦/١٨٥[  

  

  :-اهللا رمحه– مطيع أيب بن سالم قال

  دنياك يف عليك اهللا لنعمة منك أشكر دينك يف عليك اهللا لنعمة كن

]٦/١٨٨[  

  

  :-اهللا رمحه– مطيع أيب بن سالم قال



 مبا والعمل يصلح ال ما ترك والثاين الدنيا، منه بشيء يراد وال والقول هللا العمل ختلص أن واحد: وجوه ثالثة على الزاهد
  أدناها وهو تطوع وهو فيه يزهد أن وهو احلالل والثالث يصلح،

]٦/١٨٨[  

  

  :-اهللا رمحه– مطيع أيب بن سالم قال

. خيدمهم من وال هلم مأوى ال ينالذ واذكر الطريق، يف املطرحني اذكر: فقلت يئن، هو فإذا أعوده مريض على دخلت
 وال هلم مأوى ال الذين واذكر الطرق، يف املطروحني اذكر: يقول فجعل يئن، أمسعه فلم ذلك بعد عليه دخلت مث: قال
  خيدمهم من هلم

]٦/١٨٩[  

  

  :-اهللا رمحه– مطيع أيب بن سالم قال

 من علينا أفيضوا أن{ قوهلم النار أهل أمنية كرتذ : وقال بكى فيه إىل أدناه فلما عليه، ليفطر ماء من بكوز احلسن أتى
  ]٥٠: األعراف} [الكافرين على حرمهما اهللا إن{ أجيبوا ما وذكرت] ٥٠: األعراف} [املاء

]٦/١٨٩[  

  

  :- اهللا رمحه– القيسي رياح قال

  وجهه عين يغيب حىت كذلك فهو هللا، إنا هللا، إنا يب، يراد عما غافل وأنا أجلي من حتطان iار ويا ليل يا كم إىل

]٦/١٩٣[  

  

  :- اهللا رمحه– القيسي رياح قال



  الرمق ميسك ما بقدر بلغه يأكل كان إمنا يشبع ال فكان الدنيا أيام سبيال عقلي على لبطين أجعل ال

]٦/١٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه– القيسي رياح قال

  أبدا حلكمةا نور إىل الدنيا حميب قلوب تنظر ال كذلك الشمس شعاع إىل األبصار تنظر ال كما

]٦/١٩٤[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسن قال

  عاقبته ورجا فضله عرف من إال عليه صرب ما فواهللا شهواoم وبني بينهم وحال الناس جهد احلق هذا إن

]٦/١٩٧[  

  

  :- اهللا رمحه– مسلم بن حوشب قال

: احلسن فقال فيه يتنعم أن أله منه ويتصدق منه ويصل منه حيج فهو ماال اهللا آتاه رجل سعيد أبا يا قلت احلسن سألت
 رسول أصحاب من املتمسك كان إمنا وفاقته فقره ليوم ذلك فضل ويقدم الكفاف إال له كان ما له الدنيا كانت لو ال
 إليها لريكنوا الدنيا يف واألموال العقد يتخذوا أن يكرهون كانوا التابعني من عنهم أخذ ومن وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 حوائجهم مث وفاقتهم فقرهم ليوم ذلك فضل وقدموا الكفاف منه أخذوا رزق من اهللا آتاهم ما كانواف ظهورهم ولتشتد
  وجل عز اهللا وبني بينهم وفيما ودنياهم دينهم أمر يف بعد

]٦/١٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسن قال



 الدنيا يف وليكثرن خوفك الدنيا يف وليشتدن حزنك الدنيا يف ليطولن به آمنت مث القرآن هذا قرأت إن إنك آدم ابن
  بكاؤك

]٦/١٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه– اجلريري سعيد قال

  وصالoم ر{م لعبادة النهار وآخر معايشهم وإصالح حوائجهم لقضاء iارهم أول جيعلون كانوا

]٦/٢٠٠[  

  

  : -اهللا رمحه– القرشي املغرية أيب بن اهللا عبيد قال

 إىل فيها ما كل موصوفة، وبالفناء حمفوفة بالبالء دار فيها أصبحنا ليتا الدار فإن بعد، أما: عيسى بن الفضل إيل كتب
 ببالئها، يضربون منصرفة، وطبقاoا خمتلفة أحواهلا ووعور، وعثاء يف صريoم إذ وسرور رخاء يف منها أهلها بينا ونفاد زوال

 وتفجع الفجيعات، وتنوبه اآلفات، ريهتغ عيش يدوم وكيف يدوم، ال فيها والسرور مذموم، فيها العيش برخائها، وميتحنون
 وتغشاهم بسهامها ترميهم مستشرفة هلم واحلتوف مستهدفة، أعراض {ا هم إمنا املنايا، أهلها وتسوق الرزايا، فيها

 منه فليس إمضائه، يف عليه وعزم قضائه يف اهللا من سبق أمر لفظائعه، واملعاينة مبشارعه الورود من بد وال حبمامها،
 كأن شاخصون، ظعن وأهل نازلون سفر {ا هم إمنا أهلها، ويفىن ظلها يقلص بدار فأخبث أال مهرب، عنه وال مذهب

 القبور {ا واستبدلوا معاملها وتنكرت دعائمها اiارت قد قفارا، منهم فأصبحت باالرحتال وتنادوا احلال انقلبت قد
 حملة وذوي موحشني أهل بني مغرتب وساكنها مقرتب فمحلها بالرتاب، وأسست باخلراب استبطنت اليت املوحشة

 املنازل يف اقرتبوا قد اجلريان، تزاور يتزاورون وال اإلخوان، تواصل يتواصلون وال بالعمران، يستأنسون ال متشاسعني،
 هممن ذلك وأين الديار، وتقارب اجلوار من بينهم ما على يتزاورون ال حملة جريان مثلهم أر فلم التواصل، عن وتشاغلوا

 هلم فليس وارoنوا األحباب {م فجع قد رفاتا، احلياة بعد وصاروا والثرى، اجلنادل وأكلتهم البلى، بكلكله طحنهم وقد
 ينفع وليس واالعتسار بالقهر يؤخذ املستودع، ذلك ويضمنا املضجع، ذلك يف فنرoن صاروا ما إىل صرنا قد وكان إياب،
  اجلواب على له أقدر مل: قال إليه؟ كتبت شيء فأي: له قلت: قال. والسالم احلذار، شفق منه

]٦/٢٠٦[  



  

  :- اهللا رمحه– الرقاشي فضل قال

 بالقرآن الصوت حسن على جيب ال قلب وكل بالقرآن، الصوت كحسن بشيء قلو{م استطارت وال املتلذذون تلذذ ما
  هال أو غافل عني إال الصوت حسن على oمل ال عني وأي: الفضل قال. ميت قلب فهو

]٦/٢٠٧[  

  

  :- اهللا رمحه– الرقاشي فضل قال

  انقطع فرت وإذا فرت، احلزن كمد إذا

]٦/٢٠٨[  

  

  :- اهللا رمحه– الرقاشي فضل قال

 له فاشرتيت يل أخ زارين: قال. اهللا عبد أبا يا هو وما: قال سنة، أربعني منذ عليه أبكي، فأنا ذنبا أذنبت سلمة أبا يا
  سنة أربعني منذ عليه أبكي فأنا يده {ا فمسح طني قطعة منه فأخذت يل جار طحائ إىل قمت أكل فلما بدانق مسكا

]٦/٢١١[  

  

  :  - اهللا يرمحه– كهمس كان

  قط ساعة هللا رضيتك ما فواهللا سوء كل مأوى يا قومي: لنفسه قال مل فإذا والليلة، اليوم يف ركعة ألف يصلي

]٦/٢١١[  

  

  :-  اهللا رمحه -  احلنفي الرمحن عبد أبو قال



 يأخذها اجلحر يف يده فأدخل جحرها إىل فسبقته يأخذها أو يقتلها أن فأراد البيت يف عقربا احلسن بن كهمس أىر 
 اجلحر من خترج أن خفت أمحد إين: قال خترجها جحرها يف يدك أدخلت مل هذا؟ إىل أردت ما: فقيل تضربه وجعلت
  . ربه يعين - وأمحد أمحد إين به حيلف الذي ميينه وكان فتلدغها، أمي إىل فتجيء

]٦/٢١١[  

  

  :-  اهللا رمحه -  قريب بن امللك عبد قال

  أمه إىل {ا فأتى فاكهة به اشرتى أمسى فإذا بدانقني يوم كل اجلص يف يعمل كهمس كان

]٦/٢١٢[  

  

  :- اهللا رمحه - املبارك بن اهللا عبد قال

  بفضلها حتاسب الرمحن عبد أبا هاك: فقال فأمسك باردا فوجده فذاقه ليشرب املاء من فدنا كهمس مع كنا

]٦/٢١٣[  

  

  :-  اهللا رمحه - كهمس كان

  قلباه حبيب يا عيين قرة وأنت معذيب أراك: الليل جوف يف يقول

]٦/٢١٣[  

  

  :-  اهللا رمحه - منصور بن بشر قال

 أن أمرت أنك لو الساعة يسرك عطاء يا: له فقلت باردة غداة يف -  السليمي وهو -  العبدي عطاء يدي بني أوقد كنت
 أمرت لو ذلك مع واهللا: قال مث: قال الكعبة، ورب إي: يل فقال: قال احلساب، إىل تبعث وال النار هذه يف نفسك تلقي



  إليها أصل أن قبل فرحا نفسي خترج أن خلشيت بذلك
  

]٦/٢١٦.[  

  

  :-  اهللا رمحه -  مورع بن نعيم قال

 يزل فلم مدرعة وعليه أمه تلده مل عطاء ليت لعطاء ويل :يقول فجعل عليه فدخلنا عابدا وكان السليمي عطاء أتينا
 وارحم الدنيا، يف غربيت ارحم اللهم: دعائه يف يقول وكان وتركناه فقمنا منازلنا بعد فذكرنا الشمس اصفرت حىت كذلك
  يديك بني قيامي وارحم قربي، يف وحديت وارحم املوت، عند مصرعي

]٦/٢١٦[  

  

  : يقول -  اهللا رمحه -  السليمي عطاء كان

  الغم من فيه أنا ما عين يروح أن اهللا عسى الرخص يف األحاديث هذه يل التمسوا

]٦/٢١٧[  

  

  :-  اهللا رمحه -  السليمي عطاء كان

 أن أريد عظيم أمر على أقدم أن أريد إين: فيقول ذلك يف له فيقال شديدا، بكاء وبكى وارتعد انتفض وضوئه من فرغ إذا
  وجل عز اهللا يدي بني أقوم

]٦/٢١٧[  

  

  :-  اهللا رمحه -  حممد بن العالء قال



 فنظر التنور جارتنا سجرت: فقالت عطاء شأن ما: جعفر أم المرأته فقلت عليه غشي وقد السليمي عطاء على دخلت
  عليه مغشيا فخر إليها

]٦/٢١٨[  

  

  :-  اهللا رمحه -  احمللي إبراهيم قال

 أثر أنه فظننت قال بلل، حوله وإذا جالس احلجرة ناحية يف هو ذافإ فنظرت: قال بيته يف أجده فلم السليمي عطاء أتيت
  دموعه أثر هذا: الدار يف معه عجوز يل فقالت توضأه وضوء

]٦/٢١٨[  

  

  :-  اهللا رمحه -  عبيدة أبو سرار قال

 رأيته ذاإ عطاء أشبه كنت وما: قال تفيضان وعيناه إال عطاء رأيت وما: قال سنة بثالثني موته قبل السلمي عطاء انقطع
  الدنيا أهل من يكن مل عطاء وكأن: قال الثكلى باملرأة إال

]٦/٢٢٠[  

  

  :-  اهللا رمحه -  عطاء كان

 عطاء، على ندخل وكنا: قال الناس، اسرتاح عطاء مات لو يصيبكم، أجلي من هذا: قال ورعد، وبرق ريح هبت إذا
  الناس السرتاح أنا مت لو مالطعا غالء يصيبكم أجلي من هذا: قال الطعام، زاد: له قلنا فإذا

]٦/٢٢١[  

  

  :- اهللا رمحه - عطاء قال



  لعذايب أهون فكان مت ليتين فالن، مات مالك، مات حبيب، مات

]٦/٢٢٢[  

  

  :-  اهللا رمحه -  أدهم بن ابراهيم قال

  كوحي عطاء يا وحيك: يقول انتبه إذا وكان مسخ قد يكون أن خمافة ذنوبه من خوفا بالليل جسده ميس عطاء كان

]٦/٢٢٢[  

  

  :- اهللا رمحه - املري صاحل قال

 وال الدنيا يف أبدا سفه منه جيتمع ال رمادا أكون أن بشر أبا يا واهللا أشتهي: فقال فبكى؟ تشتهي ما السليمي لعطاء قلت
  احلساب يوم عسر من النجاة أراد إمنا أنه وعلمت واهللا فأبكاين: صاحل قال اآلخرة يف

]٦/٢٢٤[  

  

  :يقول - اهللا رمحه– يالسليم عطاء كان

  يديك بني غدا مقامي وطول وحديت القرب ويف غربيت الدنيا يف ارحم رب

]٦/٢٢٤[  

  

  :-  اهللا رمحه -  زيد بن الواحد عبد قال

 أن لوددت واهللا: فقال أجلك، من: فقلت لك؟ ما: فقال أتنفس إيل فنظر املوت يف وهو السليمي عطاء على دخلنا
  النار إىل خترج أن خمافة القيامة يوم إىل ترتدد وحنجريت هلايت بني بقيت نفسي

]٦/٢٢٤[  



  

  :- اهللا رمحه– السليمي عطاء كان

  والبيان والعقل العلم يغلبان واهلوى الشهوة، أن بلغنا

]٦/٢٢٤[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

 -  متقتنا ال اللهم: فقال نا،لكثرت أي شيء يدخله أن خاف كأنه رآنا فلما السليمي عطاء على فدخلنا جنازة من رجعنا
 قام جاوزهم فلما خريا عليه فأثنوا فجلس رجل مر: يقول العبدي زيد بن جعفر مسعت: قال مث -  متقتين ال اللهم أو

  تعرفين فأنت يعرفوين ال هؤالء كان إن اللهم: وقال

]٦/٢٢٤[  

  

  :-اهللا رمحه– العبدي زيد بن جعفر قال

 ال كانوا إن اللهم: فقال السماء إىل برأسه اهللا عبيد وأشار: قال وقف جاوزهم فلما وأمسعوه عليه فأثنوا بقوم رجل مر
  تعرفين فأنت يعرفوين

]٦/٢٢٦[  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن بكر قال

 منه وأكل فأخذه جاء الليل كان فإذا جيف، حىت الشمس يف ويضعه فيعجنه باملاء فيبله دقيقه يأخذ الغالم عتبة كان
 لك فخبزته دقيقك أعطيتين لو عتبة يا: له موالة فتقول iاره الشمس يف كان حب من فيغرف الكوز يأخذ مث: قال لقما

  اجلوع كلب عين سددت قد فالن أم يا هلا فيقول املاء لك وبردت

]٦/٢٢٩[  



  

  :- اهللا رمحه – القيسي رياح قال

 موقفا هلا إن رياح يا أنا، الناظر فبئس تكلمت الكالم إىل نفسي دعتين كلما كنت إن رياح يا:  الغالم عتبة يل قال
  الفضول عن الصمت بطول فيه تغتبط

]٦/٢٣٢[  

  

  :- اهللا رمحه– الغالم عتبة قال

: قال مها؟ وما: قلت حسنتان خلتان فيه يل: قال املوت؟ تتمىن ومل: قلت لتمنيته، املوت متين من عنه iينا قد ما لوال
 الشيطان وبني بيين يقرن أن يؤمنين وما اهللا أستغفر: وقال بكى، مث: قال األبرار، اورة) ورجاء الفجار معاشرة من الراحة

  عليه غشي مث النار، يف يب يقذف مث حديد من سلسلة يف

]٦/٢٢٤[  

  

  :-اهللا رمحه–النحيف سليم قال

: قال حمب لك فإين ترمحين وإن حمب، لك فإين تعذبين إن الكلمات هذه على تلك ليلته زاد فما ليلة ذات عتبة رمقت
  الفجر طلع حىت ويبكي يرددها يزل فلم

]٦/٢٢٤[  

  

  :-اهللا رمحه– الشحام اهللا عبد أبو قال.

 يستقبل كان: قال عبادته، كانت ما: له فقلت: اهللا عبد قال وحده، بيت يف يبيت فكان: قال عندي يبيت عتبة كان
 أفطر مترات أو ماء من شربة إيل أخرج: يقول ممس وهو جاءين ورمبا: قال يصبح، حىت وبكاء فكر يف يزال فال القبلة

  أجري مثل لك فيكون عليهما



]٦/٢٣٥[  

  

  :- اهللا رمحه– الغالم عتبة قال

 جواره يف أسكنه ومن جواره، يف أسكنه أكرمه ومن أكرمه، اهللا أطاع ومن أطاعه، اهللا أحب ومن أحبه، اهللا عرف من
   عليه مغشيا ساقطا خر حىت وطوباه وليق يزل فلم وطوباه، وطوباه وطوباه فطوباه

]٦/٢٣٦[  

  

  :-اهللا رمحه– زيد بن الواحد عبد قال

  تقصريي على أبكي إمنا: وقال فبكى، بنفسه لريفق كلمته ولقد -  عتبة يعين - حزنه طول يف مفكرا سهرت رمبا

]٦/٢٣٦[  

  

  :- اهللا رمحه– الوليد بن العباس قال

 مث ضعيفا ردا فرد شيء، عن شغلناك لعلنا حممد أبا يا: له فقلت متغري، وكأنه يناإل فخرج العصر بعد منصور بن بشر أتينا
   -  شغلتموين أي -  املصحف يف أقرأ كنت - حنوها كلمة أو -  أكتمكم ما: قال

]٦/٢٣٩[  

  

  :- اهللا رمحه– منصور بن بشر قال.

  – فيها شغل ال اليت الساعات يف يعين -  فضال العلم اجعل

]٦/٢٣٩[  

  



  :- اهللا رمحه– حيىي بن عمارة قال

 مثله أر ومل - منصور بن بشر كان وقد نعم: قال الرجل أهل إىل بالسالم الرجل أيبعث: مهدي بن الرمحن لعبد قلت
 عن الرمحن عبد وسألت: قال الدين من والكرم الدين، من اإلخاء حفظ وإن بالسالم أهلنا إىل بعث أتاين إذا -  قط

 بن بشر يل قال نعم،: قال طعامهم؟ إىل أيدعونه فاسق أو هوى صاحب وهو لونيأك وهم القوم على يسلم الرجل
 الرجل وليتق: الرمحن عبد قال يأكله أن من إيل أحب كان الكلب إىل نبذت لو من طعامي إىل ألدعو إين: منصور
  احلرام يتقي كما األخالق دناءة

]٦/٢٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه–الوليد بن عباس قال

 لنفسك فاجعل مبدعا شيء لكل إن: بشر وقال سنة؟ سبعني بعد الرياسة أطلب: ويقول حليته على بشر قبض رمبا
  تغلب محال نفسك على حتمل ال وقاية لنفسك فاجعل وقاية شيء لكل يقول: عباس قال مبدعا،

]٦/٢٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه– منصور بن لبشر العصفري شقيق قال

  ذاك من إيل أحب -  عينيه إىل روأشا - تندرا ألن: فقال ألف مائة لك أن يسرك

]٦/٢٤٠[  

  

  :- اهللا رمحه–منصور بن بشر قال

 يعرفك من كان -  القيامة يف فضيحة يعين -  شيء كل كان فإن: قال يكون، ما تدري ال فإنك الناس معرفة من أقل
  قليال

]٦/٢٤١[  



  

  :- اهللا رمحه– منصور بن سهل قال

 فإن مين رأيت ما يعجبك ال: للرجل فقال بشر له ففطن إليه رينظ رجال ورأى الصالة فأطال يوما يصلي بشر كان
  وكذا كذا املالئكة مع اهللا عبد قد إبليس

]٦/٢٤١[  

  

  :-اهللا رمحه– مهدي بن الرمحن عبد قال

 أغتم، فكأين إيل جيلس مل رمبا إنه: له قلت: قال ا)لس، نعم: قال وبركة خري جملس لنجلس إنا: منصور بن لبشر قلت
  ا)لس هذا اترك إليك جيلس أن تشتهي نتك إن: قال

]٦/٢٤١[  

  

  :- اهللا رمحه–منصور بن بشر قال

  عقلي على أخاف اآلخرة ذكر عن نفسي به أهلي الدنيا أمر من الشيء ألذكر إين

]٦/٢٤١[  

  

  

  :- اهللا رمحه–التبان طارق أبو قال. 

: قال املسجد جوانب من اخلائفون ويصرخ ىالثكل تصرخ كما صرخ واملوت القيامة ذكر إذا سلمان بن العزيز عبد كان
  جملسه جوانب من وامليتان امليت رفع ورمبا

]٦/٢٤٣[  



  

  :- اهللا رمحه– سلمان بن العزيز عبد بن حممد قال

 يتصدع ال كيف أم نفسه {ا تطيب كيف أم عينه الدنيا يف تقر كيف املوت عرف ممن عجبت: يقول أيب أمسع كنت
  عليه مغشيا خير حىت هاه هاه يصرخ مث: قال فيها قلبه

]٦/٢٤٤[  

  

  :- اهللا رمحه– احلنفي ثعلبة بن اهللا عبد قال

  القصار عند من خرجت قد أكفانك ولعل تضحك

]٦/٢٤٦[  

  

  :العدو إىل برز ملا: -اهللا رمحه– احلداين غالب بن اهللا عبد قال

 يا لك اجلبهة وافرتاش وجهي بصفحة السهر ملباشرة حمبيت لوال وواهللا جذل، للبيت فيها ما فواهللا الدنيا من آسى ما على
 الدنيا لفراق متمنيا كنت لقد رضوانك وحلول ثوابك رجاء الليل ظلم يف والكراديس األعضاء بني واملراوحة سيدي،
  العسكر دون فمات لرمقا له وإن املعركة من فحمل قتل حىت فقاتل تقدم مث سيفه جفن كسر مث: قال -  وأهلها

]٦/٢٤٧[  

  

  :-اهللا رمحه–احلجر أيب بن صعدي قال

 وهو ربنا إلينا يتحبب الشكر من موقرين النعم يف مغرقني أصبحنا: قال أصبحت؟ كيف فنقول املغرية على ندخل كنا
  حمتاجون إليه وحنن إليه ونتمقت غين، عنا

]٦/٢٤٨[  



  

  :- اهللا رمحه–دينار بن مالك قال

 دينك يف منه تستفيد ال وصاحب وجليس أخ كل مغرية يا: -  ختنه وكان - املرات من أحصي ال ما حبيب بن للمغرية
  صحبته عنك فانبذ خريا

]٦/٢٤٨[  

  

  :-اهللا رمحه– مهدي بن الرمحن عبد قال

  شيئا العمل يف يزيد أن قدر ما غدا متوت إنك سلمة بن حلماد قيل لو

]٦/٢٥٠[  

  

  :-اهللا رمحه– إمساعيل بن موسى قال

 وإما يقرأ أن وإما حيدث، أن إما بنفسه مشغوال كان صدقتكم، قط ضاحكا مةسل بن محاد رأيت ما إين لكم قلت لو
  األعمال هذه على النهار قسم قد كان يصلي، أن وإما يسبح، أن

]٦/٢٥٠[  

  

  :- اهللا رمحه– زيد بن محاد قال

 محاد إال بنية تعلم أحدا نأيت ما: اليوم نقول وحنن سلمة بن محاد إال الزمان ذلك من بنية شيئا نتعلم أحدا نأيت كنا ما
  سلمة بن

]٦/٢٥٠[  

  



  :-  اهللا رمحه - حممد بن يونس قال

  يصلي وهو املسجد يف سلمة بن محاد مات

]٦/٢٥٠[  

  

  :-  اهللا رمحهما -  الثوري سفيان سلمة بن محاد عاد

 أبوي حماسبة وبني إياي اهللا حماسبة بني خريت لو واهللا: محاد فقال ملثلي؟ اهللا يغفر أترى سلمة أبا يا: سفيان فقال
  أبوي من يب أرحم تعاىل اهللا أن وذلك أبوي، حماسبة على اهللا حماسبة الخرتت

]٦/٢٥١[  

  

  : -  اهللا رمحه -  إياس بن آدم قال

  فعلت ال واهللا ال هلؤالء محراء حلية أمحل: فقال - السلطان يعين -  ودعوه سلمة بن محاد شهدت

]٦/٢٥١[  

  

  :- اهللا رمحه -  سلمة بن محاد قال

  به مكر اهللا لغري احلديث طلب من

]٦/٢٥١[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلجاج بن حممد قال

: محاد له فقال هدية سلمة بن محاد إىل أهدى رجع فلما الصني، إىل فركب سلمة بن محاد عند معنا يسمع رجل كان
  وحدثين تقبلها ال: قال حدثتك أقبلها مل وإن حبديث، أحدثك مل قبلتها إن إين



]٦/٢٥١[  

  

  : -  اهللا رمحه - زيد بن محاد لقا

 إذا العبد يكون كيف هؤالء يا: ثابت فقال بيت يف البناين وثابت عون، وابن عبيد، بن ويونس السختياين، أيوب اجتمع
 به، اهللا صنع مما العجب يعرضه فإنه: ثابت قال نفسه، يف البالء يكون: عون ابن قال دعاءه؟ له فاستجاب اهللا دعا
 إن: قال املستدرج؟ عالمة وما: أيوب فقال مستدرج، وهو إال به اهللا بصنع يعجب العبد يكون ال: بيدع بن يونس فقال
 ضيع هو وإذا األوىل، املنزلة من أشرف اهللا أعطاه اهللا شكر مث عليها وأبقى فحفظها منزلة اهللا عند له كانت إذا العبد

 تيسري اهللا وبني بينه فيما له يكون املستدرج العبد وإن له، اهللا من استدراجا للشكر تضييعه وكان اهللا استدرجه الشكر
 على شكره محله الشكر من شيء قلبه يف ألقي إذا املستدرج العبد وإن االستدراج، معرفة عن العجب ينكر فعليه وحبس
: فقال تدراجاالس عن سئل عمر ابن إن: محاد قال عثرته، اهللا أقال خضع وإذا خضع ذلك عرف فإذا أيت أين من التفقد
 إن لنا توفيق ال والشهادة الغيب عامل يا: وقال بينهم من يده أيوب رفع مث مجيعا، فبكوا: قال املضيعني، بالعباد مكره ذاك
 يعرفه أيوب وكان: قال. بكر أبا يا دعائك من القوة طعم وجدنا به: يونس فقال تقونا، مل إن لنا قوة وال توفقنا، مل

   جابةمست دعوة له أن أصحابه

]٦/٢٥٩[  

  

  :- اهللا رمحه-  النمريي زياد قال

 يأتيين مىت أعلم ال وأنا فكيف وقته يأتيين حىت والكمد احلزن بطول حريا لكنت مدته أعرف أجل املوت من يل كان لو
  فقام عربته خنقته مث مساء؟ أو صباحا املوت

]٦/٢٦٧[  

  

  : -  اهللا رمحه -  اخلطاب بن الواحد عبد قال

  قيامته قامت فقد مات من زياد فقال - القيامة وذكروا جنازة يف وحنن -  مريي،الن زيادا مسعت



]٦/٢٦٧[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

 األرض وبني بينه جعل وما قط، طعام بصنعة أهله يف أمر وما قط، ثوب بيته يف ألحدهم طوي ما أقواما أدركت لقد واهللا
 اآلجرة أن بلغنا: ويقول: قال اآلجرة مثل جويف يف تصري أكلة أكلت أين لوددت: ليقول أحدهم كان وإن قط، فراشا
  سنة ثالمثائة املاء يف تبقى

]٦/٢٦٩[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

 يا: ألخيه فيقول: قال اجلهد، شديد )هود واهللا وإنه: قال العظيم، املال لريث أحدهم كان إن أقواما أدركت لقد واهللا
: قال فيه، يل حاجة ال لك فهو وعملي قليب علي يفسد أن أخاف ولكين حالل وهو مرياث ذا أن علمت قد إين أخي
  اجلهد شديد جمهود واهللا وهو: قال أبدا، شيئا منه يزرأ فال

]٦/٢٧٠[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

  شبعه فوق يأكل أن من له خري للكلب طعامه رجل ينبذ ألن واهللا

]٦/٢٧٠[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

  عليهم ينفق عاما أربعني أهله يف أخاه خيلف أحدهم كان أقواما أدركت لقد واهللا



]٦/٢٧٠[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

 ال سكت وإال أكله شيء إليه قرب فإن قط، طعام بصنعة أهله أحدهم أمر ما أقواما -  بيده نفسي والذي - أدركت
 فيبيت يقوم مث الليل من فيهجع يده يتوسد وإمنا قط فراشا األرض وبني بينه أحدهم افرتش وما باردا، أو كان حارا يبايل
  رقبته فك يف اهللا إىل يرغب وساجدا راكعا قائما ليلته

]٦/٢٧٠[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

  انتبه مث حيب ما منامه يف فرأى نومة نام كرجل إال آخرها إىل أوهلا من كلها الدنيا ما

]٦/٢٧٠[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

  فيها وما الدنيا من إيل أحب أتعلمه العلم من واحد لباب

]٦/٢٧١[  

  

  :-اهللا رمحه– مسعود بن اهللا عبد قال

  ترابا أكون أن الخرتت - ترابا أكون أو -  منهما مكاين أعلم أن فخريت والنار اجلنة بني وقفت لو

]٦/٢٧١[  

  



  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

 قضاء فتوقعوا ذاهب، واهللا ترون وما أيديكم، بني والنار رقابكم يف واملوت حمفوظ وعمل منقوص لأج يف أصبحتم إنكم
  لنفسه قدم ما امرؤ ولينظر وليلة يوم كل اهللا

]٦/٢٧١[  

  

  : -  اهللا رمحه -  احلسن كان

  اهللا أذله إال الدرهم أحد أعز ما باهللا حيلف

]٦/٢٧٢[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

 أمسكها وما رأيه وعجز علمه نقص قد كان إال فيها به مكر قد يكون أن خيف ومل دنيا له بسط الناس من دأح ما واهللا
  رأيه وعجز علمه نقص قد كان إال فيها له خري قد أنه يظن مسلم عبد عن اهللا،

]٦/٢٧٢[  

  

  : -  اهللا رمحه - احلسن قال

  عليه قدم ملا الزاد حيسن ومل أمل، ما يدرك ومل مجع، مبا يتمتع ال أنه: ثالثة حبسرات إال الدنيا من آدم ابن نفس خترج ال

]٦/٢٧٢[  

  

  :- اهللا رمحه-  شعبة قال



 هذا من ننجو ليتنا: يقول كان وإن الدستوائي هشاما إال تعاىل اهللا وجه يريد احلديث طلب أحدا إن لكم أقول ما
  علينا وال لنا ال كفافا احلديث

]٦/٢٧٨[  

  

  :- اهللا هرمح-  إبراهيم بن مسلم قال

  القرب ظلمة ذكرت الظلمة رأيت إذا: وقال الصبح إىل السراج يطفئ ال الدستوائي هشام كان

]٦/٢٧٨[  

  

  :-اهللا رمحه– مهدي بن الرمحن عبد قال

  لسانه الرتاب أكل قد احلديث، هذا حدث قد رجل من كم: حدث إذا يقول -  مرة غري -  هشاما، مسعت

]٦/٢٧٨[  

  

  :- اهللا هرمح– الدستوائي هشام قال

  فأسقيكموه ماء احلديث هذا أن وددت

]٦/٢٧٨[  

  

  :- اهللا رمحه– الدستوائي هشام قال

  يضحك كيف للعامل عجب

]٦/٢٧٩[  

  



  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  الدنيا يعين العلماء قلوب تسحر فإiا -  مرتني - السحارة اتقوا السحارة اتقوا

]٦/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  القلب قسوة من أعظم بعقوبة عبد ضرب وما العبادة، يف ووهن املعيشة، يف ضنك: واألبدان القلوب يف عقوبات هللا إن

]٦/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

 كناسة على يصلح قليب أن لو: يقول ومسعته: قال خرب، يسكن مل إذا البيت أن كما خرب حيزن مل إذا القلب إن
  عليها لستج حىت لذهبت

]٦/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  قلبه دخول من الشيطان استمكن فقد الباطل مبدح فرح

]٦/٢٨٧[  

  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  الصفا عن القطرة تزل كما القلوب عن موعظته زلت بعلمه يعمل مل إذا العامل إن

]٦/٢٨٨[  



  

  :- اهللا رمحه– دينار بن مالك قال

  اهللا رمحكم مهومكم ما فانظروا مهومكم يرى واهللا بالفجور تغلي الفجار صدور وإن الرب، بأعمال تغلي املؤمنني ورصد إن

]٦/٢٨٨[  

  

  :- اهللا رمحه– الداري اهللا عبد قال

 وإن احلزنو  اهلم تكثر الدنيا يف الرغبة وإن والبدن القلب يريح الدنيا يف الزهد إن: يقولون منه والقبول باهللا العلم أهل كان
  البدن ويفرت القلب يقسي الشبع

]٦/٢٨٨[  

  

  :- اهللا رمحه– البناين ثابت قال

 ثابتا نرى كنا: جعفر قال عيين، اهللا أنام فال النوم إىل أعود ذهبت مث استيقظت مث منت إذا: يقول العباد من رجل كان
  نفسه يفين

]٦/٢٨٩[  

  

  :- اهللا رمحه– اجلوين عمران أبو قال

  إليهم ينظر ال أن قضى ولكن لرمحهم، النار أهل إىل نظر ولو رمحه، إال قط إنسان إىل اهللا ينظر مل

]٦/٢٩٠[  

  

  :- اهللا رمحه– واسع بن حممد قال



  اإلخوان ولقاء اجلماعة يف الصالة إال ألذه شيء الدنيا يف بقي ما

]٦/٢٩١[  

  

  :- اهللا رمحه– برة بن الربيع قال

 ملقاة جثة ألقيت روحك منك نزع قد فلو احلياة، روح من فيك ركب ما نسيمك طيب منتنة جيفة أنت إمنا آدم ابن
 أجهل منك آدم ابن اخلليقة فأي بقربه األنس بعد منه واستوحش رحيه طيب بعد جيف قد خاويا وجسدا منتنة وجيفة
 بالدنيا تقر جهلك لطول هذا بعد أنت مث مقيلك، الرتاب وأن مصريك هذا أن تعلم كنت إذا أعجب منك اخلليقة وأي
 أما] ١٩: سبأ} [شكور صبار لكل آليات ذلك يف إن ممزق كل ومزقناهم أحاديث فجعلناهم: {يقول مسعته أما عينا
} ألزيدنكم شكرمت لئن: {ثناؤه جل يقول مسعته أما ألوليائه، عنده ثوا{ما لعظيم إال والشكر الصرب على حداك ما واهللا

 منزلتان مها فها] ١٠: الزمر} [حساب بغري أجرهم الصابرون يوىف إمنا: {شأنه عز يقول مسعته ما أو] ٧: إبراهيم[
 إن حسرة؟ القيامة يف أطول من أو غفلة منك الدنيا يف أعظم فمن آدم ابن يا لك بذهلما قد اهللا عند الثواب عظيمتا
} النصري ونعم ملوىلا نعم: {واملساء الصباح يف والنهار الليل يف تقرأ وأنك موالك، فيه لك رغب عما ترغب كنت

  ]٤٠: األنفال[

]٦/٢٩٦[  

  

  :- اهللا رمحه– برة بن الربيع قال

 مث املرسلون، به جاء مما وتصديقا إميانا قلو{م معاقد عليه وشهد عيوiم تراه حق أمر عن ذهلوا، كيف للخالئق عجبت
 ولوال عليهم، اهللا من ونعمة هلم، اهللا نم رمحة إال الغفلة تلك ما اهللا وامي: يقول مث يلعبون، سكارى عنه غفلة يف هم ها
 املوت يأتيهم حىت أبدا بعيش املوت ذكر مع ينتفعون ال قلو{م، حملقة أفئدoم طائرة عقوهلم طائشة املؤمنون أللفي ذلك
 واهللا فكأين عليه، قدومهم قبل عنهم يرضيه مبا إليه باالشتياق مليكهم إىل تعجلوا قد جمتهدون أكياس ذلك على وهم
 اهللا على يقدموiم حوهلم من واملالئكة مسرورين تعاىل اهللا إىل القربة من قدموا ما على قدموا قد القوم إىل أنظر

  تعملون كنتم مبا اجلنة ادخلوا عليكم سالم: يقولون مستبشرين

]٦/٢٩٧[  



  

  :- اهللا رمحه– برة بن الربيع قال

 إخوتاه فيا غفلة، أثرها يف أعقبتنا إال رقدة من ننتبه ال حيارى الدنيا يف فنحن اآلجال، مبادرة عن اآلمال غفلة قطعتنا
 فطاشت النادمني مصارع على الغري {م هجمت قوم من حذرا أقل ولنقمه أغر باهللا مؤمنا تعلمون هل باهللا نشدتكم
 رأيتم هل إخوتاه يا فباهللا نقله، وال عقله غري إىل ذلك من رجعوا مث واألمثال العرب من رأوا عندما حلومهم وضلت عقوهلم
 من تعرفون ما لتنكرن أو رضاه تعاىل اهللا طاعة من لتبلغن اهللا عباد واهللا حاال هذه مبثل لنفسه حاله من رضي عاقال
 وأنذر وحذر بني فقد فارجع بالعتب نفسك فعلى تسئ وإن إليك حيسن املرء أيها حتسن إن نعمائه، وتواتر بالئه حسن
  ]١٥٨: النساء} [حكيما عزيزا اهللا وكان: {الرسل عدب حجة اهللا على للناس فما

[  

]٦/٢٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه– برة بن الربيع قال

 كربك أمر يف إليه قصدت فهل: قال كثرة، ذلك أحصي ما: قلت حتب؟ مبا فعاملك يكره مبا امسه تبارك عاملته كم
 سألته؟ شيئا منعين وهل: قلت أعطاك؟ فما طق شيئا سألته فهل: قال وأعانين، إيل أحسن ولكنه واهللا ال: قلت فخذلك؟

 ما اخلالل هذه بعض بك فعل آدم بين بعض أن لو أرأيت: قال أعانين إال به استعنت وال أعطاين إال قط شيئا سألته ما
 يف نفسك تدأب أن وأحرى أحق تعاىل فربك: قال جزاء وال مكافأة على له أقدر كنت ما: قلت عندك؟ جزاؤه كان
 باحلمد رضي وتعاىل تبارك إنه عباده مكافأة من أيسر لشكره واهللا إليك حيسن وحديثا قدميا وهو عليك مهنع شكر أداء
  شكرا العباد من

]٦/٢٩٨[  

  

  :- اهللا رمحه–الرباين اهللا عبد أبو قال



 على زناح عيوننا بكت مث مواقعتها إىل ارتياحا الذنوب إىل قلوبنا بكت: بكائه يف ويقول يبكي العباد من رجال مسعت
 لئن عندك، القيامة عرصة يف غدا علينا مستوىل البكائني أحد يشاء من برمحته املصيب أيها شعري فليت منها، أتينا الذي
 عن أعرضت فبحق عنا الكرمي بوجهك أعرضت ولئن رحيم، يا األوبة إليك لنا حانت لقد كرمي يا التوبة تقبل مل كنت

: يقول ومسعته: قال املذنبني، على منك ذلك كان ما فلقدميا علينا بطولك ومننت مبنك تطولت ولئن عنك، املعرضني
  وجل عز اهللا عن عقولنا ضلت قد حيارى الدنيا يف فنحن اآلثام عقد أوثقتنا

]٦/٢٩٩[  

  

 له واوأمهل اآلثام مناظر عن اجلفون له وغضوا احلرام، مطاعم عن البطون له أمخصوا عبادا هللا إن: الرمحن عبد بن الربيع قال
 مكتئبون الدنيا يف فهم أطباقها، بني األرض تضمنتهم إذا قلو{م هلم ذلك ينري أن رجاء الظالم عليهم اختلط ملا العيون
 واهللا فازدادوا اهللا ثواب عظم من رجت ما فيه فرأت امللكوت إىل بالغيب قلو{م أبصار نفذت متطلعون اآلخرة وإىل
 تقر الذين وهم الدنيا يف هلم راحة ال الذين فهم آماهلم عليه انطوت ما قلو{م أبصار معاينة عند واجتهادا جدا بذلك
  بالدموع حليته بل حىت بكى مث: قال عليهم، املوت ملك بطلعة غدا أعينهم

]٦/٢٩٩[  

  

  :- اهللا رمحه– برة بن الربيع قال

 إليها واطمأن اهللا إىل اطمأنت ملؤمنةا النفس: احلسن وقال] ٢٧: الفجر} [املطمئنة النفس أيتها يا: {تال احلسن، مسعت
 وجعلها اجلنة وأدخلها هلا فغفر روحها بقبض فأمر عنها، اهللا ورضي اهللا عن ورضيت لقاءها اهللا وأحب اهللا لقاء وأحبت

  الصاحلني عباده من

]٦/٢٩٩[  

  

  :- اهللا رمحه– برة بن الربيع قال

  احلياة طول يف له خري فال هواه له واسترت عمره غنب من أماف عمله، يف وزيادة غنما له عمره كان من البقاء حيب إمنا



]٦/٣٠٠[  

  

  :- اهللا رمحه-  خزمية حممد أبو قال

 يف ازهد: قال بذلك؟ يل كيف: قال واآلخرة الدنيا يف ملكا تكون أن أوصيك: قال أوصين؟: واسع بن حملمد رجل قال
  الدنيا

]٦/٣٠٢[  

  

  :- اهللا رمحه– صبيح بن الربيع قال

 منكم والشيخ يفنيه، هرما منكم والشاب يصيبه، داء منكم الصحيح يتوقع إمنا: فقال عظنا، سعيد أبا يا: سنللح قلنا
 كفنه، يف غدا امللفوف وماله، أهله غدا املسلوب اجلسد؟ الروح تفارق غدا أليس تسمعون؟ ما العواقب أليس يرديه، موتا

 قادما ترى فال املوت بك نزل آدم ابن هلم، وحزنه سعيه كان ذينال أحبته قلوب من غدا املنسي حفرته، يف غدا املرتوك
 العشار وعطلت الديار خربت قد تعقل، فال وتسمع جتيب، فال تنادى حبيبا، تعرف وال قريبا تكلم وال زائرا جتيء وال

  غريك عند غرباء أوالدك وصار ركبتاك وضعفت أسنانك واصطكت نفسك وعال بصرك شخص قد األوالد، وأيتمت

]٦/٣٠٤[  

  

  :- اهللا رمحه– صبيح بن الربيع قال

 فلقد عليك ذلك يكرب ال: فقال سبيال فيك الوقيعة إىل ليجدوا كالمك من االسقط يتبعون قوما ههنا إن: للحسن قلت
 أجد فلم الناس من السالمة يف وأطمعتها فطمعت، الرمحن جماورة يف وأطمعتها فطمعت اجلنان خلود يف نفسي أطمعت

  مثلهم خملوق عن يرضون ال أiم فعلمت خالقهم عن يرضون ال الناس رأيت ألين سبيال ذلك إىل

]٦/٣٠٥[  

  



  :- اهللا رمحه– صبيح بن الربيع قال

  {ذا أردت ماذا اهللا ليسألنك واهللا أما: احلسن فقال رجل فانتحب يوما احلسن وعظ

]٦/٣٠٥[  

  

  :- اهللا رمحه– احلسن قال

  :وأنشد أوطنا ظفرا فإذا توكل،ال طلب يف جيوالن والغىن العز إن

  ]الطويل البحر[

  توكال إن امرئ قلب ليستوطنا...  موطن كل يف والعز الغىن جيول

  معقال حياول فيما له وكان...  حسبه مواله كان يتوكل ومن

  منزال الناس أفضل وكانت تعالت...  حظها مبقدور نفسي رضيت إذا

]٦/٣٠٥[  

  

  :-هللا رمحه–الكرمي عبد بن معاوية قال

 يف لستم: احلسن وقال كذا،: بعضهم وقال املطعم،: بعضهم وقال اللباس،: بعضهم فقال الزهد، احلسن عند ذكروا
  مين أفضل هو: قال أحدا رأى إذا الزاهد شيء،

]٦/٣١٤[  

  

  :-اهللا رمحه– القطان زياد بن الفضل قال

 املكره طالق يف ضربه إمنا هو من أدري ال الوالة بعض ضربه: قال أنس، بن مالك ضرب من: حنبل بن أمحد سألت
  .لذلك فضربه جييزه ال كان



]٦/٣١٦[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  لذلك أهل أين سبعون يل شهد حىت أفتيت ما

]٦/٣١٦[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

 فأمراين سعيد بن حيىي وسألت ربيعة سألت لذلك؟ موضعا يراين هل: مين أعلم هو من سألت حىت الفتيا يف أجبت ما
 من يسأل حىت لشيء أهال نفسه يرى أن لرجل ينبغي ال أنتهي كنت: قال iوك، فلو اهللا عبد أبا يا: له فقلت بذلك،

  منه أعلم هو

]٦/٣١٦[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  .وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأيت إال ليلة بت ما

]٦/٣١٧[  

  

  :-اهللا رمحه–أويس أيب ابن قال

 يف له فقيل حدث مث وهيبة، بوقار اجللوس يف ومتكن حليته وسرح فراشه على وجلس توضأ حيدث أن أراد إذا مالك كان
 يكره وكان متمكنا، طهارة على إال به أحدث وال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث أعظم أن أحب: فقال ذلك،

  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن به، أحدث ما أتفهم أن أحب: فقال يستعجل، أو قائم وهو الطريق يف حيدث أن



]٦/٣١٧[  

  

  :- اهللا رمحه–عيسى بن معن قال

  وحنومها والتاء الباء وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث يف يتقي أنس بن مالك كان

٣١٨  

  

  :- اهللا رمحه–املدين يونس أبو قال

  :عنه تعاىل اهللا رضي أنس بن مالك يف املدنيني من أصحابنا بعض أنشدين

  ]الكامل البحر[

  األذقان نواكس والسائلون...  هيبة يراجع فال اجلواب يدع

  سلطان ذا وليس املطاع فهو...  التقى سلطان وعز الوقار أدب

]٦/٣١٨[  

  

  :- اهللا رمحه–خداش بن خالد قال

  أهله عند نم احلديث وطلب اهللا تقوى: قال اهللا عبد أبا يا أوصين: فقلت أنس بن مالك ودعت

]٦/٣١٩[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  .الرواية بكثرة ليس يشاء حيث اهللا جيعله نور العلم



]٦/٣١٩[  

  

  :- اهللا رمحه–يوسف بن اهللا عبد قال

  الدين يف اخلبث: فقال العضال، الداء عن أنس، بن مالك سئل

]٦/٣١٩[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

 متكن فال اهللا من قسم وهو خريه رزق ملن حسن والعلم وخشية، وسكينة وقار له كوني أن العلم طلب من على وحق
 يتكلم أن للعلم وإهانة وذل خيطئ، يزال ال أن املرء شقوة من وإن للخري، يوفق أن املرء سعادة من فإن نفسك من الناس
  يطيعه ال من عند بالعلم الرجل

]٦/٣٢٠[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  نفس كطيب نعيم وال كصحة، غناء ليس بين يا: البنه قال لقمان أن وبلغين

]٦/٣٢٠[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  منه يتعلم سنة ثالثني الرجل إىل خيتلف الرجل كان

]٦/٣٢٠[  

  



  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  خري فيه للناس يكن مل خري نفسه يف لإلنسان يكن مل إذا

]٦/٣٢١[  

  

  :-اهللا رمحه–مطرف قال

 وعدو صديق هلم كذا الناس زال ما: قال فيقع، العدو وأما فيثين الصديق أما: قلت يف؟ الناس يقول ما: مالك يل قال
  كلها األلسنة تتابع من باهللا نعوذ ولكن

]٦/٣٢١[  

  

  :-اهللا رمحه– وهب ابن قال

  فعلت أدري ال: أنس بن مالك قول من ألواحي أمأل أن شئت لو

]٦/٣٢٣[  

  

  :-اهللا رمحه–مهدي بن الرمحن دعب قال

 فأطرق: قال اخلروج أريد إين اهللا عبد أبا يا: فقال جييبه ما أياما شيء عن يسأله أنس بن مالك إىل جاء رجال رأيت
  هذه مسألتك أحسن وليس اخلري فيه أحتسب فيما أتكلم إمنا إين هذا يا اهللا شاء ما: وقال رأسه رفع مث طويال،

]٦/٣٢٣[  

  

  :-اهللا رمحه–مهدي بن رمحنال عبد قال



 له فقال عنها ألسألك وكذا كذا من إليك ضربت إين: الرجل فقال أحسنها، ال: فقال مسألة، عن مالكا رجل سأل
  .أحسنها ال إين لك قلت قد أين فأخربهم وموضعك مكانك إىل رجعت فإذا: مالك

]٦/٣٢٣[  

  

  : - اهللا رمحه–سليمان بن سعيد قال

  ]٣٢: اجلاثية} [مبستيقنني حنن وما ظنا إال نظن إن: {اآلية هذه تال إال بشيء يفيت مالكا، مسعت قلما

]٦/٣٢٣[  

  

  :- اهللا رمحهما-  أنس بن ملالك صديق -  مصر أهل من شيخ -  يزيد، بن عمرو قال

 عندك اهللا جعل عما يسألونك نفقاoم وأنفقوا مطاياهم أنضوا قد شىت بلدان من ناس يأتيك اهللا عبد أبا يا: ملالك قلت
 عن فيسألونين مصره من واملصري عراقه من والعراقي شامه من الشامي يأتيين اهللا عبد يا: فقال أدري ال: تقول العلم من

  مالك بقول سعد بن الليث فأخربت: عمرو قال أجدهم؟ فأين به أجيب ما غري فيه يل يبدو أن لعلي الشيء

]٦/٣٢٤[  

  

  :-اهللا رمحه–الشافعي قال

 مثلك شاك إىل فشاك أنت وأما وديين، ريب من بينة على إين أما: قال األهواء أهل بعض جاءه إذا سأن بن مالك كان
  فخاصمه

]٦/٣٢٤[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال



  خملوق شيء اهللا من وليس اهللا من اهللا وكالم اهللا كالم القرآن

]٦/٣٢٥[  

  

  :- اهللا رمحه– اهللا عبد بن جعفر قال

 من مالك وجد فما ، استوى كيف استوى العرش على الرمحن اهللا عبد أبا يا: فقال رجل فجاءه أنس بن مالك عند كنا
 رأسه رفع مث -  العرق يعين -  الرحضاء عاله حىت يده يف بعود ينكت وجعل األرض إىل فنظر مسألته من وجد ما شيء
 وأظنك بدعة، عنه والسؤال واجب، به نواإلميا جمهول، غري منه واالستواء معقول، غري منه الكيف: وقال بالعود ورمى

  فأخرج به وأمر بدعة صاحب

]٦/٣٢٥[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

 اهللا قول عن هم فأين كذبوا: مالك قال. ثوابه إىل يقولون قوم] ٢٣: القيامة} [ناظرة ر{ا إىل ناضرة يومئذ وجوه{
  ]١٥: املطففني} [حملجوبون يومئذ ر{م عن إiم كال: {تعاىل

]٦/٣٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  السنة أهل أعداء فإiم الرأي وأصحاب إياكم

]٦/٣٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال



 املسلمني، يفء يف حق له فليس غل عليهم قلبه يف كان أو وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أصحاب من أحدا تنقص من
 لنا اغفر ربنا يقولون بعدهم من جاءوا والذين{ قوله أتى حىت] ٧: احلشر} [رسوله على اهللا أفاء ما: {تعاىل قوله تال مث

 يف له فليس غل عليهم قلبه يف كان أو تنقصهم فمن اآلية،} غال قلوبنا يف جتعل وال باإلميان سبقونا الذين وإلخواننا
  حق الفيء

]٦/٣٢٦[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  الثياب أبيض القارئ إىل النظر ألحب إين: قال ،اخلطاب بن عمر أن بلغه أنه

]٦/٣٢٨[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  العلم تتعلم أن قبل األدب تعلم أخي ابن يا: قريش من لفىت

]٦/٣٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه– املبارك ابن قال

  سريرة له تكون أن إال صيام وال صالة كثري له ليس أنس بن مالك مثل ارتفع رجال رأيت ما

]٦/٣٣٠[  

  

  :- اهللا رمحه–خليد أبو قال



 فقهتم ال أيام أربعة يف أخذمتوه سنة ستني يف شيخ مجعه علم: مالك فقال أيام أربعة يف املوطأ فقرأت مالك على أقمت
  أبدا

]٦/٣٣١[  

  

  :-اهللا رمحه–أنس بن مالك قال

  .حاجة كل على ويؤثره الفقر به يضر حىت العلم هذا من يريد ما أحد يبلغ ال

]٦/٣٣١[  

  

  :- اهللا رمحه– سعيد بن مبارك قال

  كبريا وأتيناك صغريا سفيان يا أتيتنا: ويقول يستفتيه، الثوري سفيان إىل جييء النجود أيب بن عاصم رأيت

]٦/٣٥٧[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  .سنة بعشرين ذلك قبل وتعبد تأدب احلديث يكتب أن أراد إذا الرجل كان

]٦/٣٦١[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري انسفي قال

  .بالعلم تزينوا وال بأنفسكم العلم زينوا

]٦/٣٦١[  

  



  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  غريه يداوي فمىت نفسه إىل الداء الطبيب جذب فإذا الدين داء والدرهم الدين طبيب العلم

]٦/٣٦١[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  .به اهللا ليتقى غريه على العلم فضل إمنا: 

]٦/٣٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  وجل عز الرب غضب يطفئ األدب حسن يقال كان

]٦/٣٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  .نشره مث به، العمل مث حفظه، مث طلبه، هو إمنا

]٦/٣٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  وتعليمه نشره والرابع به، العمل والثالث وحفظه، له االستماع والثاين الصمت، العلم أول يقال كان

]٦/٣٦٢[  



  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  .ذل إليه حيتاج أن قبل حدث من

]٦/٣٦٢[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  .والفضة الذهب فتنة من أشد احلديث وفتنة يدرك، وليس والفضة الذهب من أكثر احلديث

]٦/٣٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  وجعا ازداد علما ازداد من

]٦/٣٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  يل وال علي ال كفافا األمر هذا من أجنو، أن وددت

]٦/٣٦٣[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  عمله رق وجهه رق من



]٦/٣٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه– ميان بن حيىي قال

  نية العلم طلبهم: قال نية هلم ليست: قالوا يطلبه من وال قط العلم يعيب سفيان مسعت ما

]٦/٣٦٤[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  العلم يعين -  عليه ازدمحتم ما نصيبا فيه للشيطان أن لوال

]٦/٣٦٤[  

  

 سفيان جملس يف منهم أعز الفقراء وال الثوري سفيان جملس يف منهم أذل األغنياء رأيت ما: يقول قبيصة، مسعت: 
  .الثوري

]٦/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

 يف أخذته ما تريد هذا يا: فقال سفيان إليه فقام يبكي الشيخ فجلس: قال جيبه، فلم حديث، عن شيخ، وسأله - 
  واحد يوم يف أنت تأخذه أن سنة أربعني

]٦/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه – متيم بن خلف قال



  : -  عليه الناس كثر وقد -  مبكة الثوري، سفيان قال

  إيل احتيج حني األمة تضاع

]٦/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  عنه مسئول فإنه احلديث طلب على ولده يكره أن للرجل ينبغي

]٦/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  فآخرة اآلخرة به أراد ومن فدنيا، الدنيا به أراد من عز، احلديث هذا إن

]٦/٣٦٥[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  احلديث إال النار يدخلين أن شيء على أخاف ما

]٦/٣٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  غريه إىل أجتاوزه فلم عنده وقفت القرآن قرأت حني أين وددت

]٦/٣٦٦[  



  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  بيوoم يف ألتيتهم احلديث أصحاب يأتين مل لو

]٦/٣٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  أحدثه حىت منزله يف ألتيته بنية احلديث يطلب أحدا أن أعلم أين لو

]٦/٣٦٦[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  حيسنه إنسان فكل التشديد فأما الثقة عن الرخص عندنا العلم إمنا

]٦/٣٦٧[  

  

  : - اهللا رمحه– احلواري أبوعيسى قال

 تبعث إسحاق أبا يا: له فقيل حدثنا، تعال أدهم بن إبراهيم إليه لأرس - املقدس بيت أو - الرملة الثوري سفيان قدم ملا
  فحدثهم فجاء: قال تواضعه كيف أردت إمنا: قال هذا مبثل إليه

]٦/٣٦٧[  

  

  :- اهللا رمحه–الثوري سفيان قال

  باآلثار العلم إمنا

]٦/٣٦٧[  


