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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  (لطائف الكلم المنتقى من كتاب المجالسة وجواهر العلم)

    
ـــه وصـــحبه ومـــن  احلمـــد هللا رب العـــاملني ، والصـــالة والســـالم علـــى خـــامت النبيـــني وعلـــى آل
اهتــدى Oديـــه إىل يـــوم الــدين وأشـــهد أن ال إلـــه إال اهللا وحــده ال شـــريك لـــه . وأشـــهد أن 

وله إمام املرسلني ، وخامت النبيني ، صـلى اهللا وسـلم عليـه وعلـى سيدنا حممًدا عبد اهللا ورس
  آله وصحبه ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين .

  أما بعد :/
أليب  )المجالسة وجواهر العلـم(فهذه فوائُد ونفائُس كنت قد انتقيتها واخرت\ا من كتاب 

  مان.بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سل هـ)٣٣٣(المتوفى : بكر الدينوري 
وحــذف أســانيد اآلثــار الغــري مرفوعــة والــيت وانتقــاء قمــت يف هــذا اجلمــع املتواضــع بتهــذيب 

بعضــاً مــن  انتخــابو  انتقــاء إضــافة إىل ، -حفظــه اهللا-صــححها أو ســكت عنهــا احملقــق 
يف ثنايـــا كتابـــه  والـــيت -رمحـــه اهللا  -أقـــوال احلكمـــاء والشـــعراء واألدبـــاء الـــيت أوردهـــا املؤلـــف

وتزكيتهـا ، وصـقلها عـن مسـاوئ األخـالق ثـر البـالغ يف \ـذيب النفـوس أحسب أن هلـا األ
معايل األخالق والقَيم وفضـائل املثُـل ، وترويضها على الفضائل واحملاسن ، والرقي Oا إىل 

  والشَيم.
 ، وأن يــرزقين وإيــاكم لــذةاملبــارك  Oــذا اجلمــعأســأل املــوىل جــل وعــال أن ينفعــين وإيــاكم 

   .نيا ، ونوره والرفعة به يف اآلخرة ، إنه مسيع قريبالعلم وحالوته يف الد
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  قال حممد بن أيب عمر :
مسعـــت ســـفيان بـــن عيينـــة يقـــول : يســـتحب للرجـــل إذا دعـــا أن يقـــول يف دعائـــه : اللهـــم ! اســـرتنا بســـرتك 

  اجلميل ،
رة مــن غــري أين قــال ســفيان : ومعــىن الســرت اجلميــل : أن يســرت علــى عبــده يف الــدنيا مث يســرت عليــه يف اآلخــ

  يوخبه عليه .
)١/٢٨٦(  
  

  عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه ؛ قال :
يـــومني وليلتـــني مل تســـمع اخلالئـــق مبثلهمـــا : يـــوم تأتيـــك البشـــرى مـــن اهللا تبـــارك وتعـــاىل ؛ إمـــا بعذابـــه وإمـــا 

ثلهــا برمحتــه ، ويــوم تعطــى كتابــك ؛ إمــا بيمينــك أو بشــمالك ، وليلــة تبيــت يف القــرب وحــدك ليلــة مل تبــت م
  ليلة ، وليلة صبحتها يوم القيامة ليس بعدها ليل

)١/٣١٢(  
  

  قال حيىي بن املختار:
كنا عند إسحاق بن إبراهيم احلنظلي ، فقال له رجل : يا أبـا يعقـوب ! إن عنـدنا هـا هنـا قومـا ال يؤمنـون 

  مبنكر ونكري .
  فقال له إسحاق : سريدون فيعملون .

)١/٣٢٧(  
  

  قيل حلبيب أيب حممد :
أبا حممد ! ما لك ال تضحك وال جتالس الناس وال نراك أبدا إال حمزونا ؟ قال : أحزنين شـيئان . قلنـا : يا 

وما مها ؟ قال : وقـت أوضـع يف حلـدي فينصـرف النـاس عـين ، فـأبقى حتـت الثـرى وحـدي مر\نـا بعملـي ، 
ه بلغــين أنــه يلقــى واألخــرى يــوم القيامــة إذا انصــرف النــاس عــن حــوض حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم ؛ فإنــ

الرجل الرجل يف عرصة القيامة ، فيقول له : شربت مـن حـوض حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟ فيقـول لـه : 
  ال . فيقول : واحزناه ! فأي حسرة أشد من هذا ؟ !

١/٣٢٨  
  

  عن مطرف ؛ قال :



 ٣

ه ؛ فــإذا متامــه نظــرت يف بــدء هــذا األمــر ممــن هــو ؛ فــإذا هــو مــن اهللا تبــارك وتعــاىل ، ونظــرت علــى مــن متامــ
  على اهللا تبارك وتعاىل ، ونظرت ما مالكه ؛ فإذا مالكه الدعاء

١/٣٣٥  
  

  عن احلسن :
  ]؛ ٥٤يف قول اهللا تبارك وتعاىل : { وحيل بينهم وبني ما يشتهون } [ سبأ : 
  قال : هي التوبة . قال سفيان : ويف تفسري جماهد : زهرة احلياة ولذا\ا

١/٣٣٦  
  

  عن احلسن :
  عن األبرار : من هم ؟ فقال : هم الذين ال يؤذون الذر. أنه سئل

١/٣٣٧  
  

  عن عمرو بن ميمون :
  ] ؛ قال : مسرية سبعني ألف سنة ٤٠يف قوله تعاىل : { وظل ممدود } [ الواقعة : 

١/٣٣٨  
  

  عن مالك بن احلارث ؛ قال :
ا أعطـي السـائلني . مث التفـت قال اهللا تبارك وتعاىل : من أشغله الثناء علي عن مسأليت ؛ أعطيتـه أفضـل مـ

إليناسفيان بن عيينة ، فقال : أما مسعتم قـول أميـة بـن أيب الصـلت حيـث أتـى ابـن جـدعان يطلـب نائلـه ، 
  فقال:

  ( أأذكر حاجيت أم قد كفاين ... حياؤك إن شيمتك احلياء )
  ( إذا أثىن عليك املرء يوما ... كفاه من تعرضك الثناء )

  . عن اخللق اجلميل وال مساء )( كرمي ال يغريه صباح ..
  ( يباري الريح مكرمة وجودا ... إذا ما الضب أجحره الشتاء )

  ( فأرضك كل مكرمة بناها ... بنو تيم وأنت هلم مساء )
فأعطاه ووصله ؛ فهذا خملوق اكتفى بالثناء عليه عن املسـألة ؛ فكيـف اخلـالق عـز وجـل الـذي لـيس كمثلـه 

  شيء ؟ !
١/٣٣٩  



 ٤

  
  يََة ْبِن قـُرََّة :َعْن ُمَعاوِ 

قَـاَل : َأْشـَتِكي  أَنَّ أَبَا الدَّْرَداِء اْشـَتَكى ، فَـَدَخَل َعَلْيـِه َأْصـَحابُُه ، فـََقـاُلوا لَـُه : يَـا أَبَـا الـدَّْرَداِء ! َمـا َتْشـَتِكي ؟
  ُذنُوِيب 

  و إِلَْيَك طَِبيًبا ؟ قَاَل : ُهَو الَِّذي َأْضَجَعِين.فـََقاُلوا َلُه : َفَما َتْشَتِهي ؟ قَاَل : َأْشَتِهي اْجلَنََّة . قيل أَو ال نَْدعُ 
)١/٣٤٤(  
  

  قال يُوُسَف ْبَن َأْسَباٍط:
  َوِرَث َداُوُد الطَّاِئيُّ ِعْشرِيَن ِديَنارًا ؛ فََأَكَلَها ِيف ِعْشرِيَن َسَنًة.

)١/٣٤٦(  
  

  َكاَن َداُوُد الطَّاِئيُّ 
َز    ، َفِقيَل َلُه ِيف َذِلَك ،َيْشَرُب اْلَفِتيَت َوَال يَْأُكُل اْخلُبـْ

  فـََقاَل : بـَْنيَ َمْضِغ اْخلُْبِز َوُشْرِب اْلَفِتيِت ِقرَاَءُة َمخِْسَني آيَةً 
)١/٣٤٦(  
  

  َ◌َدَخَل إىل داود الطائي يـَْوًما َرُجٌل ، فـََقاَل :
 ِيف َهـَذا اْلبَـْيـِت ُمْنـُذ ِعْشـرِيَن َسـَنًة َمـا ِإنَّ ِيف َسْقِف بـَْيِتَك ِجْذًعا َقِد اْنَكَسـَر ، فـََقـاَل لَـُه : يَـا ابْـَن َأِخـي ! ِإينِّ 

  َنَظْرُت ِإَىل السَّْقِف . وََكانُوا َيْكَرُهوَن ُفُضوَل النََّظِر َكَما َيْكَرُهوَن ُفُضوَل اْلَكَالِم .
)١/٣٤٧(  
  

  قال الثـَّْورِيَّ :
نـَْيا َمَثُل َرِغيٍف عليه عسٌل مّر بِِه ُذبَاٌب فَـ  َا َمَثُل الدُّ   َقَطَع َجَناَحُه ، َوَمَثُل َرِغيٍف يَاِبٍس َمرَّ بِِه َفَسِلَم .ِإمنَّ

)١/٣٧٦(  
  

  قال اْبَن اْلُمَباَرِك:
ْعُت ُوَهْيَب ْبَن اْلَوْرِد يـَُقوُل : أَْفَضُل الزُّْهِد ِإْخَفاُء الزُّْهدِ    مسَِ

)١/٢٧٧(  
  



 ٥

  عن الفضل بن عياض :
  ] ؛ ٢٩[ النساء :  يف قول اهللا تبارك وتعاىل :{ وال تقتلوا أنفسكم }

  قال : ال تغفلوها عن ذكر اهللا ؛ فإن من أغفلها عن ذكر اهللا تبارك وتعاىل فقد قتلها
)١/٣٨٨(  
  

  قال حيىي بن معني:
رأيت أبا معاوية األسود وهو يلتقط اخلرق من املزابل ويغسلها ويلفقها ويلبسها ، فقيـل لـه : يـا أبـا معاويـة 

: مـا ضـرهم مـا أصـاOم يف الـدنيا ، جـرب اهللا هلـم باجلنـة كـل مصـيبة . ! إنك تكسى خـريا مـن هـذا ! فقـال 
  فجعل حيىي بن معني حيدث Oذا ويبكي .

)١/٣٩٧(  
  

  قال حيىي بن املختار:
مسعت بشر بـن احلـارث يقـول : لـو أن الـروم سـبت مـن املسـلمني كـذا وكـذا ألفـا ، مث فـداهم رجـل كـان يف 

  سلم ، مل ينفعه ذلك .قلبه سوء ألصحاب النيب صلى اهللا عليه و 
)١/٤١٢(  
  

  قال الفضيل بن عياض :
  ما أحد من أهل العلم إال ويف وجهه نضرة ؛

  » .نضر اهللا امرءا مسع منا حديثا « لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم : 
)١/٤١٤(  
  

  قال احلسن بن صاحل :
  من أصبح وله هم غري اهللا ؛ فليس من اهللا عز وجل

)١/٤١٥(  
  

  م :قال Oز بن حكي
  ] . ٨صلى بنا زرارة بن أوىف الغداة ، فقرأ : ( فإذا نقر يف الناقور ) [ املدثر : 

  فخر مغشيا عليه ، فحملناه ميتا رمحه اهللا .
)١/٤٤٨(  



 ٦

  قيل لعلي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم :
  من أعظم الناس خطرا ؟ ! قال : من مل يرض الدنيا خطرا لنفسه .

)١/٤٤٩(  
  
  انت امرأة من التابعني تقول :ك

ســبحانك ! مــا أضــيق الطريــق علــى مــن مل تكــن أنــت دليلــه ! ومــا أوحــش الطريــق علــى مــن مل تكــن أنــت 
  أنيسه !

)٢/٣١(  
  

  قال مالك بن دينار :
  إمنا طلب العابدون بطول النصب دوام الراحة ، وطلب الزاهدون بطول الزهد طول الغىن .

)٢/٧٠(  
  

  قال يوسف بن أسباط:
مسعت سفيان الثوري يقـول : إذا أحـب الرجـل الرجـل يف اهللا ، مث أحـدث حـدثا ؛ فلـم يبغضـه عليـه ؛ فلـم 

  حيبه هللا .
)٢/٩٠(  
  

  قال مالك بن دينار :
خرج أهل الدنيا من الدنيا ومل يذوقوا أطيب شيء فيها ، قالوا : وما هو يا أبا حيىي ؟ قـال : معرفـة اهللا عـز 

  وجل .
)٢/٩١(  
  

  مان الداراين:قال أبو سلي
  إمنا رجع القوم من الطريق قبل الوصول ، ولو وصلوا إىل اهللا تبارك وتعاىل ما رجعوا .

)٢/٩٤(  
  

  قال أبو األحوص :



 ٧

ال تســبوا أصــحاب النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم ؛ فــإvم أســلموا خوفــا مــن اهللا ، وأنــتم أســلمتم خوفــا مــن 
  سيوفهم ؛ فانظروا كم بني األمرين ؟ !

)٢/٩٨(  
  
  ال عبد اهللا بن إدريس :ق

  عجبا ملن ينقطع إىل رجل من أهل الدنيا ويدع أن ينقطع إىل من له السماوات واألرض
٢/١١٦  
  

  قال معروف الكرخي:
  كالم الرجل فيما ال يعنيه مقت من اهللا عز وجل .

٢/١٢١  
  

  عن سفيان ؛ قال :
  د لنا من الثياب والطعام واحلطب .قالت امرأة أيب حازم أليب حازم : هذا الشتاء قد هجم علينا وال ب

فقــال أبــو حــازم : مــن هــذا كلــه بــد ، ولكــن ال بــد لنــا مــن املــوت مث البعــث مث الوقــوف بــني يــدي اهللا عــز 
  وجل مث اجلنة أو النار .

٢/١٤٠  
  

  قال احلسن بن حممد املروزي:
  فنزع فروه ، أهدى رجل إىل إبراهيم بن أدهم عنبا وتينا على طبق ؛ فلم يكن عنده ما يكافئه ،

  فوضعه على الطبق وبعث به إليه .
٢/١٦٨  
  

  قيل لدغفل النسابة :
مب أدركت ما أدركت من العلم ؟ قال : بلسان سؤول ، وقلب عقول ، وكنـت إذا لقيـت عاملـا أخـذت منـه 

  وأعطيته .
٢/١٨٥  
  

  قال ابن املبارك:



 ٨

  عجبت ملن مل يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إىل مكرمة ؟ !
٢/١٨٦  
  
  األصمعي : قال

قيل لبزرمجهر احلكـيم : مب أدركـت مـا أدركـت مـن العلـم ؟ قـال : ببكـور كبكـور الغـراب ، وحـرص كحـرص 
  اخلنزير ، وصرب كصرب احلمار .

٢/١٨٨  
  

  قال ابن السماك:
كتب رجل إىل أخ له : يا أخي ! إنك قد أوتيت علما ؛ فال تطفئن نور علمـك بظلمـة الـذنوب ، فتبقـى 

  عى أهل العلم بنور علمهميف الظلمة يوم يس
٢/١٨٩  
  

  قال ابن املبارك :
  ال يزال املرء عاملا ما طلب العلم ، فإذا ظن أنه قد علم ؛ فقد جهل .

٢/١٨٦  
  

  قال معاوية بن جبري:
أوحـــى اهللا تبـــارك وتعـــاىل إىل داود عليـــه الســـالم : يـــا داود ! اختـــذ نعلـــني مـــن حديـــد وعصـــا مـــن حديـــد ، 

  الك وتتكسر عصاكواطلب العلم حىت تتخرق نع
٢/١٨٩  
  

  قال علي بن حسني رضي اهللا عنه :
  من ضحك ضحكة مج جمة من العلم

٢/١٩٠  
  

  قال احلسن :
من أحسن عبادة اهللا يف شبيبته ؛ لقاه اهللا تبارك وتعاىل احلكمة عند كـرب سـنه ، وذلـك قولـه عـز وجـل : ( 

  ] . ١٤واستوى ءاتينه حكما وعلما ) اآلية [ القصص : 



 ٩

٢/١٩٠  
  
  ل الشعيب :قا

  ما كتبت سوادا يف بياض قط ، وال حدثين رجل حبديث إال حفظته ، وما أحببت أن يعيده علي .
٢/١٩١  
  

  عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن ؛ قال :
للسفر مروءة ، وللحضـر مـروءة ، فأمـا مـروءة السـفر ؛ فبـذل الـزاد ، وقلـة اخلـالف علـى أصـحابك ، وكثـرة 

  وجل ، املزاح يف غري مساخط اهللا عز
  وأما مروءة احلضر ؛ فإدمان االختالف إىل املسجد ، وكثرة اإلخوان يف اهللا تعاىل ، وتالوة القرآن .

٢/١٩٤  
  

  قال سفيان :
كـان بالكوفـة ثالثـة لـو قيـل ألحـدهم إنـك متـوت غـدا مل يقـدر أن يزيـد يف عملـه : حممـد بـن سـوقة ، وأبـو 

ن : وكــان حممــد بــن ســوقة ال حيســن يعصــي اهللا عــز حيــان التيمــي ، وعمــرو بــن قــيس املالئــي . قــال ســفيا
  وجل
٢/١٩٧  
  

  قال الفضيل بن عياض:
ينبغــي للقاضــي إذا ابتلــي بالقضــاء أن يكــون يومــا يف القضــاء ويومــا يف البكــاء ؛ فــإن لــه بــني يــدي اهللا عــز 

  وجل موقفا غدا .
٢/٢٠٦  
  

  قال األصمعي :
كيــف حتننــه إىل أوطانــه ، وتشــوقه إىل إخوانــه ،   مسعــت أعرابيــا يقــول : إذا أردت أن تعــرف الرجــل ؛ فــانظر

  وبكاؤه على ما قضى من زمانه.
٢/٢٠٨  
  

  قال ابن املبارك :



 ١٠

  قال بعض احلكماء : من كان منطقه يف غري ذكر اهللا تعاىل ؛ فقد لغا ،
  ومن كان نظره يف غري اعتبار ؛ فقد سها ، ومن كان صمته يف غري فكر ؛ فقد هلى .

٢/٢١٠  
  

  عبد اهللا بن يونس :قال أمحد بن 
أكل سفيان الثوري ليلة حىت شـبع ، مث قـال : إن احلمـار إذا زيـد يف علفـه زيـد يف عملـه . فقـام فصـلى إىل 

  الصبح .
٢/٢١٢  
  

  كان من دعاء هرم بن حيان :
  اللهم إين أعوذ بك من شر زمان يتمرد فيه صغريهم ، ويأمل فيه كبريهم ، وتقرتب فيه آجاهلم .

٢/٢١٥  
  

  م الدستوائي :كان هشا
  ال يطفئ سراجه بالليل ، فقالت له امرأته ، إن هذا السراج يضر بنا إىل الصبح .

  فقال هلا : وحيك ! إنك إذا أطفئتيه ذكرت ظلمة القرب
٢/٢٣٢  
  

  قال سفيان الثوري:
  النظر إىل وجه الظامل خطيئة .

٢/٢٤٠  
  

  قال املسور بن خمرمة:
  ؛ الستحييت منهم . لقد وارت األرض أقواما لو رأوين معكم

٢/٢٤١  
  

  ملا حضرت ابن املبارك الوفاة:
  قال لنصر مواله : اجعل رأسي على الرتاب .

  قال : فبكى نصر ،



 ١١

  فقال له : ما يبكيك ؟
  قال : أذكر ما كنت فيه من النعيم ، وأنت هو ذا متوت فقريا غريبا .
  ياء ، وأن مييتين ميتة الفقراء .فقال له : اسكت ؛ فإين سألت اهللا عز وجل أن حيييين حياة األغن

  مث قال له : لقين وال تعد علي ، إال أن أتكلم بكالم ثان .
٢/٢٥٣  
  

  عن بشري بن صاحل :
أن قوما دخلـوا علـى عمـر بـن عبـد العزيـز رضـي اهللا عنـه يعودونـه يف مرضـه ، وإذا فـيهم شـاب ذابـل ناحـل 

  اجلسم ،
  ؟ فقال له عمر : يا فىت ! ما الذي بلغ بك ما أرى

  فقال : يا أمري املؤمنني ! أمراض وأسقام .
  فقال : سألتك باهللا إال صدقتين .

فقال : يا أمـري املـؤمنني ! ذقـت حـالوة الـدنيا ، فوجـد\ا مـرة ، فصـغر يف عيـين زهر\ـا وحالو\ـا ، واسـتوى 
  عندي حجرها وذهبها ،

  لذلك vاري ، وأسهرت له ليلي ،وكأين أنظر إىل عرش ريب والناس يساقون إىل اجلنة والنار ؛ فأظمأت 
  وقليل حقري كل ما أنا فيه يف جنب ثواب اهللا تبارك وتعاىل وعقابه .

٢/٢٥٥  
  

  ذكر معاذ بن زياد التميمي:
  أن فىت من األزد بكى حىت أظلم بصره ، فعوقب يف ذلك ، فقال :

  ( أمل يرث البكاء أناس صدق ... فقادهم البكاء خري املقاد )
  ه إيل عبدي ... فكل اخلري عندي يف املعاد )( أمل يقل اإلل

  واهللا ألبكني أيام الدنيا ، فإذا جاءت اآلخرة ؛ فعند اهللا أحتسب مصيبيت يف تقصريي .
٢/٢٥٥  
  

  أنشد ابن أيب املغرية :
  ( وكم نائم نام يف غبطة ...أتته املنية يف نومته )

  ( وكم من مقيم على لذة ...دهته احلوادث يف لذته )
  جديد على ظهرها ...سيأيت الزمان على جدته )( وكل 



 ١٢

٢/٢٥٦  
  

  قال احلسن البصري :
  إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .

٢/٢٦٢  
  

  قيل لعمر بن عبد العزيز :
  ما كان بدء إنابتك ؟

  قال : أردت ضرب غالم يل ،
  فقال يل : يا عمر ! اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة .

٢/٢٦٨    
  

  بن املنكدر :قال حممد 
  وما ألهل النار راحة غري العويل والبكاء .

٢/٢٦٩  
  

  قال طاوس :
  إين لفي احلجر ليلة ، إذ دخل احلجر علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم ،

  فقلت : رجل صاحل من أهل بيت النبوة ، ألمسعن إىل دعائه الليلة .
؛ فجعـل يقـول يف سـجوده : عبـدك يـا رب نـزل بفنائـك  قال : فقام يصلي إىل السحر ، مث سـجد سـجدة

،  
  مسكينك يا رب بفنائك ، فقريك يا رب بفنائك .

  قال طاوس : فحفظتهن ؛ فما دعوت Oن يف كرب إال فرج عين .
٢/٢٧١  
  

  عن عمرو بن أوس ؛
  ] ؛ ٣٤يف قول اهللا عز وجل : { وبشر املخبتني } [ احلج : 

  لموا ال ينتصرون .قال : الذين ال يظلمون ، وإذا ظُ 
٢/٢٧٢  



 ١٣

  
  قال إبراهيم التيمي :

  إن اهللا تبارك وتعاىل أغضب ما يكون قرب الساعة .
٢/٢٧٩  
  

  قال إبراهيم بن بشار ؛
  سألت سفيان بن عيينة ، فقلت له : دلين على جليس أجلس إليه .

  فقال : تلك ضالة ال توجد .
٢/٢٨٨  
  

  قال النضر بن إمساعيل ،
  ] ٤٥{ وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم } [ إبراهيم : يف قول اهللا تعاىل : 
  عملتم بأعماهلم .

٢/٢٩١  
  

  سئل سفيان الثوري
  فقيل له : ما التواضع ؟ قال : التكرب على األغنياء .

٢/٣٠٦  
  

  سأل رجل عمران بن مسلم القصري
  سأليت .فأعطاه وبكى ، فقيل له : ما يبكيك وقد قضيت حاجته ؟ قال : حيث أحوجته إىل م

٢/٣٠٧  
  

  قيل للحسن :
  مل ال تغسل قميصك ؟ قال : األمر أسرع من ذلك .

٢/٣١٠  
  

  قال الثوري :
  أوحشت البالد واستوحشت ، وال أراها تزداد إال وحشة .



 ١٤

٢/٣١٠  
  

  قال عبد اهللا بن عبد الغفار :
اهللا أحـب إيل مـن أن قلت لزهري بـن نعـيم البـايب : أوصـين ! قـال : أوصـيك بتقـوى اهللا ، واهللا ؛ ألن تتقـي 

يكـــون يل وزن هـــذه األســـطوانة ذهبـــا أنفقـــه يف ســـبيل اهللا عـــز وجـــل ، وواهللا ! لـــوددت أن جســـمي قـــرض 
  باملقاريض وأن هذا اخللق أطاعوا اهللا عز وجل .

٢/٣١٢  
  

  عن احلسن بن صاحل :
  أنه كان يتمثل Oذين البيتني :

  ط يف زمن البذر )( إذا أنت مل تزرع وأبصرت حاصدا ... ندمت على التفري
  ( فما لك يوم احلشر شيء سوى الذي ... تزودته يوم احلساب إىل احلشر )

أراد : إذا أنــت مل تعمــل يف الــدنيا ، مث قــدمت اآلخــرة فنظــرت إىل ثــواب العــاملني ؛ نــدمت علــى تفريطــك 
  يف الدنيا .

٢/٣١٣  
  

  قال العالء بن زياد :
  ربه فأقاله ، فيعمل بطاعة اهللا عز وجل لينزل أحدكم نفسه أن قد حضره املوت فاستقال

٢/٣٢٩  
  

  قال أيوب السختياين:
  ينبغي للعامل أن يضع الرتاب على رأسه تواضعا هللا تعاىل . قال محاد : ومسعته مرة يقول : الرماد .

٢/٣٢٩  
  

  عن الشعيب :
  ] ؛ ١٣٨يف قوله جل وعز : ( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقني ) [ آل عمران : 

  ل : بيان من العمى ، وهدى من الضاللة ، وموعظة من اجلهلقا
٢/٣٣٢  
  



 ١٥

  عن احلسن ؛ قال :
  املزاح يذهب باملروءة .

٢/٣٣٣  
  

  وعنه ؛ قال :
  . -يعين األول  -أكون يف زمان فأبكي فيه ؛ فيأيت زمان فأبكي عليه 

٢/٣٣٧  
  

  قال اخلليل بن أمحد :
  يطول الكالم ليفهم ، ويوجز ليحفظ .

٢/٣٣٧    
  
  ال احلميدي:ق

  ، فقام رجل من ا)لس مث عاد ،» أنه ملا شرب له « كنا عند سفيان بن عيينة فحدثنا حبديث زمزم : 
  فقال له : يا أبا حممد ! أليس احلديث صحيحا الذي حدثتنا به يف زمزم أنه ملا شرب له ؟

  فقال سفيان : نعم .
  حتدثين مبئة حديث . فقال الرجل : فإين قد شربت اآلن دلوا من زمزم على أنك

  فقال سفيان : اقعد . فحدثه مبئة حديث .
٢/٢٤٢  
  

  قال جعفر بن أيب عثمان:
كنــا عنــد حيــىي بــن معــني ، فجــاء رجــل مســتعجل ، فقــال لــه : يــا أبــا زكريــا ! حــدثين بشــيء أذكــرك بــه . 

  فالتفت إليه حيىي ، فقال : اذكرين أنك سألتين أن أحدثك فلم أفعل .
٢/٣٤٣  
  

  ي:قال الثور 
  صاحب السوء جذوة من النار

٢/٣٦٢    
  



 ١٦

  عن األصمعي :
  أن األحنف بن قيس كان جيالسه رجل يطيل الصمت حىت أعجب به األحنف ،

  مث إنه تكلم ، فقال : يا أبا حبر ! أتقدر أن متشي على شرف املسجد ؟ قال : فتمثل األحنف :
  )( وكائن ترى من صامت لك معجب ... زيادته أو نقصه يف التكلم 

٢/٣٦٥  
  

  قال املفضل:
  ،» ذكرتين الطعن وكنت ناسيا « معىن قول العرب : 

سببه أن رجال محل على رجل ليقتله ، وكان يف يد احملمـول عليـه رمـح ، فأنسـاه الـدهش والفـزع مـا يف يـده 
» ذكـرتين الطعـن وكنـت ناسـيا « ، فقال احلامل : ألق الرمح ، فقال : أال أرى معي الرمح وأنا ال أشـعر ، 

  ، مث كر على صاحبه فطعنه فقتله ، واحلامل صخر بن معاوية ، واحملمول عليه يزيد بن الصعق .
٢/٣٦٨  
  

  قال ابن السماك ألصحاب الصوف :
واهللا ! لئن كان لباسكم وفقـا لسـرائركم ، لقـد أحببـتم أن يطلـع النـاس عليهـا ، وإن كـان خمالفـا لقـد كـذبتم 

.  
٢/٣٧١  
  

  قال أبو سليمان:
العاقل فيما بقي من عمره حىت خيرج من الـدنيا ؛ إال علـى مـا فاتـه مـن لـذة طاعـة اهللا عـز وجـل  لو مل يبك

فيمــا مضــى مــن عمــره ، لكــان ينبغــي لــه أن يبكيــه ذلــك حــىت خيــرج مــن الــدنيا ، فقلــت : يــا أبــا ســليمان ! 
طاعـة بلـيلهم إمنا يبكي على لذة ما مضى من وجد اإلميان فقال : صدقت . قال : ومسعته يقول : أهـل ال

  ألذ من أهل اللهو بلهوهم ، ورمبا استقبلين الفرح يف جوف الليل ، ورمبا رأيت القلب يضحك ضحكا .
٢/٣٧٤  
  

  كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  مير باآلية من ورده بالليل ؛ فيسقط حىت يعاد منها أياما كثريا كما يعاد املريض .

٢/٣٧٦  
  



 ١٧

  قال بكر بن عبد اهللا املزين :
  ملستغين بالدنيا عن الدنيا كاملطفئ النار بالتنب .ا
٢/٣٧٨  
  

  قيل حليب املدنية :
  ما اجلرح الذي ال يندمل ؟

  قالت : حاجة الكرمي إىل اللئيم مث يرده .
  قيل هلا : فما الذل ؟

  قالت : وقوف الشريف بباب الدينء ال يؤذن له .
  قيل هلا : فما الشرف ؟

  لرجال .قالت : اعتقاد املنن يف رقاب ا
٢/٣٧٨  
  

  قال األصمعي:
  سأل رجل قوما ، فقال رجل منهم : اللهم ! هذا سألنا وحنن سؤالك ،

  وأنت باملغفرة أجود منا بالعطاء . مث أعطاه .
٢/٣٨٠  
  

  قال بشر بن السري :
  ليس من أعالم احملب أن حيب ما يبغضه حبيبه .

٢/٣٩١    
  

  قال ابن شربمة :
  ... وال ندال على قوم مبا ظلموا)( حىت مىت ال نرى عدال نسر به 

  ( شروا بآخرة دنيا مولية ... لبئس ما صنعوا لو أvم علموا )
٢/٣٩٥  
  

  شكى أهل مكة :
  إىل الفضيل بن عياض رمحه اهللا القحط ،



 ١٨

  فقال هلم : أمدبر غري اهللا تريدون ؟
٢/٤٠٠  
  

  قال احلسن:
  ك .ابن آدم ! إمنا أنت عدد أيام ؛ إذا مضى منك يوم ؛ مضى بعض

٢/٤٠١    
  

  قال مالك بن دينار :
  ( أتيت القبور فناديتها ... أين املعظم واحملتقر )

  ( وأين املدل بسلطانه ... وأين املزكى إذا ما افتخر )
  قال : فنوديت من بينها ومل أر أحدا :

  ( تفانوا مجيعا فما خمرب ... وماتوا مجيعا ومات اخلرب )
  ا حماسن تلك الصور )( تروح وتغدو بنات الثرى ... فتمحو 

  ( فيا سائلي عن أناس مضوا ... أما لك فيما ترى معترب )
٢/٤٠٨  
  

  قال بعض احلكماء :
  من أعطي أربعا مل مينع أربعا :

  من أعطي الشكر مل مينع املزيد ،
  ومن أعطي التوبة مل مينع القبول ،

  ومن أعطي االستخارة مل مينع اخلرية ،
  لصوابومن أعطي املشورة ، مل مينع ا

٢/٤١٣  
  

  قال املدائين :
  وكان يقال : كل شيء حيتاج إىل العقل ، والعقل حيتاج إىل التجارب .

  ويقال : من مل ينفعك ظنه مل ينفعك يقينه
٢/٤١٦  
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  قال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه:
  أدم .رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة ، فيها 

٢/٤٢١  
  

  وقال رضي اهللا عنه:
  إذا أكلتم الرمان ؛ فكلوه بشحمه ؛ فإنه دباغ للمعدة -
٣/٣٨  
  

  قال احلسن لفرقد السبخي :
يا أبا يعقوب ! بلغين أنـك ال تأكـل الفـالوذج ؟ فقـال : يـا أبـا سـعيد ! أخـاف أن ال أؤدي شـكره . فقـال 

  !له احلسن : يا لكع ! وهل تؤدي شكر املاء البارد ؟ 
٣/٤٣  
  

  قال األحنف بن قيس :
جنبــوا جمالســنا ذكــر النســاء والطعــام ؛ فــإين أبغــض الرجــل أن يكــون وصــافا لفرجــه وبطنــه ، وإن مــن املــروءة 

  والديانة أن يرتك الرجل الطعام وهو يشتهيه .
٣/٤٤  
  

  قال األصمعي :
  وإذا أردت أن تسلم من احلاسد ؛ فعم عليه أمورك .

٣/٥٠  
  

  قال ابن عيينة:
، وهـو أول ذنـب عصـي  -يعـين حسـد إبلـيس آدم  -سد أول ذنب عصي اهللا عز وجل به يف السـماء احل

  اهللا عز وجل به يف األرض ، وحسد ابن آدم أخاه فقتله .
٣/٥١  
  

  قال بزرمجهر :
  الفقر يف الوطن غربة ، والغىن يف الغربة وطن ، وفقد األحبة غربة .
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٣/٥٨  
  

  قال سلم بن قتيبة :
  من ابتدائه ؛ ألن االبتداء باملعروف نافلة ، ورده فريضة . رد املعروف أشد

٣/٧٠  
  

  قال جعفر بن سليمان:
كانت امـرأة مـن العابـدات بالبصـرة تصـاب باملصـيبة العظيمـة فـال جتـزع ، فقيـل هلـا يف ذلـك ؛ فقالـت : مـا 

  أصاب مبصيبة فأذكر معها النار ؛ إال صارت يف عيين أصغر من الرتاب .
٣/٧٧  
  

  ين ضبة :قال بعض ب
  ( أقول وقد فاضت بعيين عربة ... أرى األرض تبقى واألخالء تذهب )

  ( أخالي لو غري املمات أصابكم ... جزعت ولكن ما على املوت معتب )
٣/٨١  
  

  قال بعض احلكماء :
مخسة أشياء ضائعة : سراج يوقد يف الشمس ، ومطر جـود يف سـبخة ، وحسـناء تـزف إىل عنـني ، وطعـام 

  إىل سكران ، ومعروف صنع إىل من ال شكر له . استجيد وقدم
٣/٨٩  
  

  عن احلسن ؛ قال :
  ألن أقضي حاجة ألخ أحب إيل من أن أعتكف سنة .

٣/٨٩  
  

  قال عبد الواحد بن زيد:
  شهدت مالك بن دينار وقيل له : يا أبا حيىي ! ادع اهللا عز وجل أن يسقينا الغيث !

  قال : لكين واهللا أستبطئ احلجارة . فقال : هم يستبطئون املطر ؟ قالوا : نعم .
٣/١٠٦  
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  أنشدنا أمحد بن عباد لبعضهم :

  ( يا ميتا يف كل يوم بعضه ... سدد فيوشك أن متوت مجيعا )
٣/١١٢  
  

  قال سفيان الثوري :
  أوحشت البالد واستوحشت ، وال أراها تزداد إال وحشة .

٣/١٢٨    
  

  قال محاد بن سلمة:
  وجه ، ولكن إمنا هو أن ال خترج من ذنب إال وقعت يف ذنب .ليست اللعنة بسواد يرى يف ال

٣/١٣٦  
  

  أنشدين أيب لغريه :
  ( اصرب لكل مصيبة وجتلد ... واعلم أن املرء غري خملد )

  ( فإذا ذكرت مصيبة تسلو Oا ... فاذكر مصابك بالنيب حممد )
٣/١٣٩  
  

  عن ابن السماك :
  أنه دخل على هارون الرشيد ،

  .فقال له : عظين 
  فقال له : يا أمري املؤمنني ! لو منع عنك املاء ساعة واحدة كنت تفتيدها بالدنيا وما فيها ؟

  فقال : نعم .
  فقال له : يا أمري املؤمنني ! لو منع عنك البول ساعة واحدة كنت تفتيدها بالدنيا وما فيها ؟

  فقال : نعم .
  بولة وال شربة ماء ؟ ! فقال له : يا أمري املؤمنني ! فما تصنع بدنيا ال تشرتي

٣/١٤٥  
  

  قال سفيان بن عيينة:
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  قال بعض احلكماء : الصدق عز ، والكذب خضوع .
٣/٢٤٠  
  

  قال عمرو بن شرحبيل :
  لو عريت رجال برضاع الغنم ؛ خلشيت أن ارضعها .

٣/٢٤٣  
  

  قال سعيد بن العاص البنه :
  ال متازح الشريف ؛ فيحقد عليك ، وال الدينء ؛ فتهون عليه .

٣/٢٤٥  
  

  قال ابن قتيبة يفسر:
ذكــروا أن علـــي بــن أيب طالـــب رضــي اهللا عنـــه ولــد وأبـــو » : أنـــا الــذي مستـــين أمــي حيـــدرة « معــىن قولــه : 

( أســدا ) باســم أبيهــا ، فلمــا قــدم أبــو  -وهــي أم علــي  -طالــب غائــب ؛ فســمته أمــه فاطمــة ابنــة أســد 
لمــا رجــز علــي يــوم خيــرب ؛ ذكــر ذلــك االســم طالــب ؛ كــره هــذا االســم الــذي مستــه بــه أمــه ومســاه عليــا ، ف

الذي مسته به أمه . وحيدرة اسم من أسامي األسد ، وهو أشجعها ، كأنه قال : أنـا األسـد . والسـندرة : 
  شجرة يعمل منها القسي والنبل . قال اهلذيل :

  ( إذا أدركت أوالهم أخريا\م ... حنوت هلم بالسندري املوتر )
   الشجرة اليت تعمل منها القسي .يعين : القسي ، نسبها إىل

٣/٢٦٩  
  

  قال إبراهيم بن أدهم :
الزهد ثالثة أصناف : فزهد فرض ، وزهد فضل ، وزهد سـالمة فالزهـد الفـرض : الزهـد يف احلـرام ، والزهـد 

  الفضل : الزهد يف احلالل ، والزهد السالمة : الزهد يف الشبهات .
٣/٢٧٠  
  

  قال أبو سليمان :
  كون أغلب على الرجاء ، فإذا غلب الرجاء على اخلوف ؛ فسد القلبينبغي للخوف أن ي

٣/٢٧٢  
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  :-رضي اهللا عنهم  -قال القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق 

أنــه مســع رجــال يقــول : مــا أجــرأ فالنــا علــى اهللا ! فقــال القاســم : ابــن آدم أهــون وأضــعف مــن أن يكـــون 
   عز وجل !جريئا على اهللا ، ولكن قل : ما أقل معرفته باهللا

٣/٢٨٦  
  

  قال عكرمة :
كنا عند ابن عمر وعنده ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا ، فمـر غـراب يصـيح ؛ فقـال رجـل مـن القـوم : خـري 

  خري ! فقال ابن عباس : ال خري وال شر .
٣/٢٩٧  
  

  قال أبو إسحاق:
  مر أبو حازم يف السوق ، فنظر إىل الفاكهة ، فقال : موعدك اجلنة .

٣/٣٣٨  
  

  سن بن احلسني :قال احل
مسعــت أيب يقــول : مــر Oلــول يف الســوق وهــو يأكــل ، فاســتقبله بعــض أصــحابنا ، فقــال لــه : يــا Oلــول ! 

، وأنـا حلقـين اجلـوع يف » مطـل الغـين ظلـم « تأكل يف السوق ؟ فقال : قال النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم : 
  السوق ويف كفي رغيف ؛ فكرهت أن أمطل نفسي .

٣/٣٥٤  
  

  يد هارون يطوف بالبيت :ينما الرش
إذ عرض له رجل ، فقال : يا أمـري املـؤمنني ! إين أريـد أن أكلمـك بكـالم فيـه غلـظ ؛ فاحتملـه يل . فقـال 
: ال ، وال نعمة عني وال كرامة ، قد بعث اهللا من هو خري منـك إىل مـن هـو شـر مـين ، فـأمره أن يقـول لـه 

  قوال لينا .
٣/٣٦٤  
  

  قال سفيان بن عيينة:
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الد بن يزيد : ما أقرب شيء ، وأبعـد شـيء ، وآنـس شـيء ، وأوحـش شـيء ؟ فقـال : أقـرب شـيء قيل خل
  األجل ، وأبعد شيء األمل ، وآنس شيء الصاحب ، وأوحش شيء املوت

٣/٣٦٤  
  

  عن أيب صاحل :
] ؛ قال : هو أشرف شراب أهل اجلنـة ، وهـو للمقـربني صـرف ،  ٢٧( ومزاجه من تسنيم) [ املطففني : 

  جلنة مزاج.وألهل ا
٣/٣٧٥  
  

  قال عبيد القاسم بن سالم:
قــول العــرب : ( لقــد ذل مــن بالــت عليــه الثعالــب ) ؛ قيــل : هــذا فيمــا بلغنــا أن رجــاال مــن العــرب كــانوا 

  يعبدون صنما ، فنظروا يوما إىل ثعلب جاء حىت بال عليه ، فقال بعضهم :
  لب )( أرب يبول الثعلبان برأسه ... لقد ذل من بالت عليه الثعا

٣/٣٦٨  
  

  خطب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ؛ فقال :
إن عمر بـن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه كانـت خالفتـه فتحـا ، وإمارتـه رمحـة ، واهللا ! إين ألظـن الشـيطان كـان 

  يفرق أن حيدث حدثا خمافة أن يغريه عمر ؛ واهللا ! لو أن عمر أحب كلبا ؛ ألحببت ذلك الكلب
٣/٤١٥  
  

  : قال بعض احلكماء
  أشد األعمال ثالثة : إنصاف الناس من نفسك ، واملواساة باملال ، وذكر اهللا عز وجل على كل حال .

٣/٤١٦  
  

  أنشدنا حممد بن حيىي احلمريي لبعض الشعراء :
  ( إن املطامع ما علمت مذلة ... للطامعني وأين من ال يطمع ؟ )

  سع )( فإذا طلبت فال إىل متضايق ... من ضاق عنك فرزق ربك أو 
  ( فاقنع وال تنكر لربك قدرة ... فاهللا خيفض من يشاء ويرفع )

٣/٤٢٨  
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  كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول :

  ينبغي للرجل أن يكون يف أهله مثل الصيب ، فإذا التمس ما عنده وجد رجال .
٣/٤٣٠  
  

  عن الضحاك :
  ] ؛ قال : األنفاس . ٨٤يف قول اهللا تبارك وتعاىل : { إمنا نعد هلم عدا } [ مرمي : 

٣/٤٦٣  
  

  عن طاوس :
  ] ؛ قال : ال صرب له عن النساء . ٢٨يف قول اهللا عز وجل : {وخلق اإلنسان ضعيفا} [ النساء : 

٣/٤٦٨  
  

  عن ابن سريين :
أن عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما كان يوم بـدر مـع املشـركني ، فلمـا أسـلم ؛ قـال ألبيـه 

 يـوم بـدر فصـرفت عنـك ومل أقتلـك . فقـال أبـو بكـر رضـي اهللا عنـه : لكنـك لـو أهـدفت : لقد أهدفت يل
  يل مل أنصرف عنك .

  ٣/٤٤٥    
  قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ؛ قال :

أربع خالل إذا أعطيتهن ؛ فال يضرك ما عدل [ به ] عنك يف الدنيا : حسـن خليقـة ، وعفـاف يف طعمـة 
  حفظ أمانة، وصدق حديث ، و 

٣/٣٧٦  
  

  قال عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه :
  ال تودن عاقا ، كيف يودك وقد عق أباه ؟ !

٣/٤٨٢  
  

  قيل ألعرايب :
  أي ولدك أحب إليك ؟ فقال : صغريهم حىت يكرب ، ومريضهم حىت يربأ ، وغائبهم حىت يقدم .
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٣/٤٨٥  
  

  كان عمر بن عبد العزيز :
ك ، فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة حـىت فزعـوا لـذلك يف سفر مع سليمان بن عبد املل

، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك ، فقال له سليمان : ما ضـحكك يـا عمـر ؟ ! أمـا تـرى مـا حنـن فيـه 
  ؟ قال له : يا أمري املؤمنني ! هذا آثار رمحته فيه شدائد كما ترى ؛ فكيف بآثار سخطه وغضبه ؟

٣/٤٨٧  
  

  أنشد مسعر :
  ( قف بديار املرتفني فقل هلا ... إذا جئتها أين املساكن والقرى )

  ( وأين امللوك الناعمون بغبطة ... ومن عانق البيض الرغابيب كالدمى )
  ( فلو نطقت دار لقالت ديارهم ... لك اخلري صاروا للرتاب وللبلى )

  ( وأفناهم كر النهار وليله ... ومل يبق يف األيام كهل وال فىت )
٣/٤٩٧  
  

  قال األحنف بن قيس :
  ما خان شريف ، وال كذب عاقل ، وال اغتاب مؤمن .

٣/٥١٥  
  قال أبو حازم :

  كل نعمة ال تقرب من اهللا عز وجل ؛ فهي بلية
٤/١٩  
  

  عن عوف ؛ قال :
  ما اغربت نعلي يف طلب دنيا قط ، وما جلست يف جملس إال انتظرت جنازة أو حاجة .

٤/٢١  
  

  ول:كان حيىي بن معني يق
  من مل خيطئ عندنا يف احلديث ؛ فهو كذاب .

٤/٢٣  
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  عن ابن عون ؛ قال :

كان بصر حممد بن سريين بالعلم كبصر التـاجر األريـب بتجارتـه . قـال : وكـان إذا دخـل حممـد بـن سـريين 
  السوق ال يراه أحد إال كرب اهللا ؛ لصالحه وخشوعه .

٤/٢٥  
  

  قيل حملمد بن املنكدر :
قـــال : إدخـــال الســـرور علـــى املـــؤمن . وقيـــل لـــه : أي الـــدنيا أحـــب إليـــك ؟ قـــال : أي األعمـــال أفضـــل ؟ 

اإلفضـــال علـــى اإلخـــوان . وكـــان إذا حـــج أخـــرج نســـاءه وصـــبيانه إىل احلـــج ، فقيـــل لـــه يف ذلـــك ، فقـــال : 
  أعرضهم هللا عز وجل . وكان حيج وعليه دين ، فقيل له يف ذلك ، فقال : هو أقضى للدين .

  
٤/٢٧  
  

  قال كسرى :
ال تنزلن ببلد ليس فيه مخسة أشياء : سلطان قاهر ، وقاضي عادل ، وسوق قائمة ، وطبيب عـامل ، وvـر 

  جار .
٤/٣٣  
  

  قال مالك بن دينار:
  ما أشد فطام الكبري ! وأنشد :

  ( أتروض عرسك بعدما هرمت ... ومن العناء رياضة اهلرم ) 
٤/٣٤  
  

  عن احلسن ؛ أنه قال:
  نك يف شهوتك سرفا ، ومتنع يف حق اهللا درمها ! ستعلم يا لكع .ستعلم يا مسكني ؛ تنفق دي

٤/٣٤  
  

  قيل ليونس بن عبيد :
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هــل تعــرف أحــدا يعمــل بعمــل احلســن ؟ قــال : مــا أعــرف أحــدا يقــول بقولــه ؛ فكيــف يعمــل بعملــه ؟ ! مث 
نقـه ، وصفه فقال : كان إذا أقبل ؛ فكأنه أقبل من دفن محيمـه ، وإذا جلـس ؛ فكأنـه أسـري أمـر بضـرب ع

وإذا ذكـــرت النـــار ؛ فكأvـــا مل ختلـــق إال لـــه ، وكـــان صـــائم النهـــار قـــائم الليـــل ، تاليـــا للقـــرآن ، خائفـــا هللا ، 
  هامل العينني بالليل والنهار ، ما له غم غري اآلخرة

٤/٣٥  
  

  قال الثوري:
  قيل للربيع بن خثيم : لو أرحت نفسك ؟ قال : راحتها أريد .

٤/٤٧  
  

  ضي اهللا عنه :قال علي بن أيب طالب ر 
  عجبت ملن يهلك والنجاة معه ! قيل له : ما هي يا أمري املؤمنني ؟ قال : االستغفار

٤/٤٩  
  

  عن احلسن بن صاحل:
  ] ؛ ٢٤يف قول اهللا تبارك وتعاىل : { وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا } [ السجدة : 

  قال : صربوا عن الدنيا .
٥٥/ ٤  
  

  قال محاد بن زيد :
  ] ؛ ٣٠ا جلوسا عند حيىي البكاء ، فقرأ عليه القارئ : { ولو ترى إذ وقفوا على رOم } [ األنعام : كن

  فصاح صيحة ، فعادوه منها أربعة أشهر
٤/٦٦  
  

  قال بقية:
كنت مع إبراهيم بن أدهم بصور ، فصلى على جنازة ، فلما فرغ أتاه رجل ، فقـال لـه : يـا أبـا إسـحاق ! 

  ادع يل
  لرجل ، فقال له : دعاؤك لنفسك خري لك من دعائي لكفالتفت إىل ا

٤/٧١  



 ٢٩

  
  عن أيب اجلوزاء :

  ] ؛ ٨٩) ) [ الشعراء :  ٨٩يف قول اهللا تبارك وتعاىل : ( إال من أتى اهللا بقلب سليم ( 
  قال : شهادة أن ال إله إال اهللا

٤/٨٤  
  

  عن أيب إسحاق:
العــدو فواقــا عنــد اللقــاء ، فقــال هرقــل وهــو كــان أصــحاب رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم ال يثبــت هلــم 

علــى أنطاكيــة ملــا قــدمت منهزمــة الــروم ؛ قــال هلــم : أخــربوين ويلكــم عــن هــؤالء القــوم الــذين يقــاتلونكم ؛ 
أليسوا هـم بشـرا مـثلكم ؟ ! قـالوا : بلـى . قـال : فـأنتم أكثـر أم هـم ؟ قـالوا : بـل حنـن أكثـر مـنهم أضـعافا 

نهزمــون كلمــا لقيتمــوهم ؟ فقــال شــيخ مــن عظمــائهم : مــن أجــل أvــم يف كــل مــوطن . قــال فمــا بــالكم ت
يقومون الليل ، ويصومون النهار ، ويوفون بالعهد ، ويأمرون باملعروف ، وينهون عـن املنكـر ، ويتناصـفون 
بينهم ، ومن أجل أنا نشرب اخلمر ، ونزين ، ونركب احلرام ، وننقض العهـد ، ونغصـب ، ونظلـم ، ونـأمر 

   ، وننهى عما يرضي اهللا عز وجل ، ونفسد يف األرض . قال : أنت صدقتين .مبا يسخط اهللا
٤/٩١  
  

  عن أيب حازم ؛ قال :
  حنن ال حنب أن منوت حىت نتوب ، وحنن منوت وال نتوب .

٤/٩٥  
  

  قيل :
  ( َكْم ِمْن َعِليٍل َقْد َختَطَّاُه الّردى ... فـََنَجا َوَماَت طَِبيُبُه َواْلُعوَُّد )

٤/١٠٢  
  
  ل احلسن البصري يف بعض مواعظه :قا

  يا معشر الشباب ! كم من زرع مل يبلغ أدركته اآلفة ؟ !
٤/١٠٧  
  

  قال بشر بن احلارث:



 ٣٠

  من ازداد علما ومل يزدد ورعا ؛ مل يزدد من اهللا إال بعدا .
٤/١٠٧  
  

  أنشدنا حيىي بن معني هذا الشعر :
َفذ ِحلُُّه َوَحرَاُمُه ... يـَْوًما  َقى ِيف َغٍد آثَاُمُه ) ( اْلَماُل يـَنـْ   َوتـَبـْ
  ( لَْيَس التَِّقيُّ ِمبُتٍَّق ِيف ِديِنِه ... َحىتَّ َيِطيَب َشرَابُُه َوطََعاُمُه ) 
  ( َوَيِطيَب َما َحيِْوي َويُْكِسُب أَْهَلُه ... َوَيِطيَب ِيف ُحْسِن احلَِْديِث َكالُمُه ) 
  . فـََعَلى النَِّيبِّ َصالتُُه َوَسالُمُه )( َنَطَق النَِّيبُّ لََنا بِِه َعْن َربِِّه .. 
٤/١٣٣  
  

  عن ابن عيينة ؛ قال :
كان سعيد بن العاص إذا سأله سائل فلم يكن عنده شيء ؛ قال : اكتب علـي مبسـألتك سـجال إىل أيـام 

  ميسريت .
٤/١٤٣  
  

  عن ابن عباس ؛ قال :
  . رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يطوف بالبيت وإزاره مرقوع بأدم

٤/١٤٤  
  

  عن سفيان الثوري :
كـان يقـال : مــن أراد عـزا بــال عشـرية ، وهيبـة بــال سـلطان ؛ فليخــرج مـن ذل معصـية اهللا عــز وجـل إىل عــز 

  طاعته
٤/١٤٤  
  

  عن احلسن ؛ قال :
  لو كان للناس مجيعا عقول خربت الدنيا .

٤/١٤٥  
  

  عن الشعيب ؛ قال :



 ٣١

ل لـه : ال تفعـل يـا ابــن عـم رسـول اهللا صـلى اهللا عليــه ركـب زيـد بـن ثابـت ، فأخــذ ابـن عبـاس بركابـه ، فقــا
وسلم . فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا . فقـال زيـد : أرين يـدك . فـأخرج يـده ، فقبلهـا زيـد وقـال : 

  هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا صلى اهللا عليه وسلم .
٤/١٤٦  
  

  قال إبراهيم بن أدهم :
ا عليك ، إذ سألت ؛ فاسأل اهللا أن ينعم عليك وال تسأل املخلـوقني ، وعـد ال جتعل بينك وبني اهللا منعم

  النعم منهم مغرما .
٤/١٤٨  
  

  رأى الثوري :
  رجال عند قوم يشكو ضيقه ،

  فقال له الثوري : يا هذا ! شكوت من يرمحك إىل من ال يرمحك !
٤/١٤٨  
  

  قال سليمان أليب حازم :
  ال ختتزل دونه احلوائج .سل حوائجك . فقال : قد رفعتها إىل من 

٤/١٥٠  
  

  عن معاوية بن قرة ؛ قال :
  إن أكثر الناس حسابا يوم القيامة الصحيح الفارغ .

٤/١٥٢  
  

  قال عبد اهللا :
  إين ألكره أن أرى الرجل فارغا ليس يف أمر دنيا وال آخرة .

٤/١٥٢  
  

  عن احلسن :
  ] ١٣( وكل إنسان ألزمنه طائره يف عنقه ) [ اإلسراء : 



 ٣٢

  : عمله .قال 
٤/١٥٥  
  

  عن أيب اجللد ؛ قال :
كـــان رجـــل مـــن إخواننـــا إذا جلـــس جلـــس علـــى رجليـــه ، فقيـــل لـــه : مل ال جتلـــس علـــى إســـتك ؟ فقـــال : 

  اجللوس على اإلست جلسة اآلمنني ، وأنا فقد عصيت الرمحن عز وجل .
٤/١٩٥  
  

  عن األصمعي ؛ قال :
  قال بزرمجهر احلكيم : كل عزيز دخل حتت القدرة ؛ فهو ذليل ، وكل مقدور عليه مملوك حمقور .

٤/١٩٥  
  

  قال الفضيل :
حســناتك مــن عــدوك أكثــر منهــا مــن صــديقك ؛ ألن عــدوك إذا ذكــرت عنــده اغتابــك ، وإمنــا يــدفع إليــك 

  املسكني من حسناته .
٤/١٩٦  
  

  كان يقال :
   رفأ .من اغتاب خرق ، ومن استغفر اهللا

٤/١٩٧  
  
  

  عن حممد بن كعب ؛ قال :
  إذا أراد اهللا بعبد خريا زهده يف الدنيا ، وفقهه يف الدين ، وبصره عيوبه .

٤/١٩٧  
  

  عن أيب عبيدة:
] ؛ قـال : طيبهـا هلـم . قـال  ٦) ) [ حممد :  ٦يف قوله تبارك وتعاىل : { ويدخلهم اجلنة عرفها هلم } ( 

  رف ؛ أي : مطيب ، وقال الشاعر :: والعرب تقول : هذا طعام مع



 ٣٣

  ( فتدخل أيد يف حناجر أقنعت ... لعاد\ا من اخلزير املعرف ) 
٤/٢١٠  
  

  قال عدي بن زيد :
  ( عن املرء ال تسل وأبصر قرينه ... فإن القرين باملقارن مقتدي ) 
٤/٢٢٦  
  

  قال حممد بن كعب :
  ن ، وبصره عيوبه .إذا أراد اهللا بعبد خريا زهده يف الدنيا ، وفقهه يف الدي

٤/١٩٧  
  

  عن أيب عبيدة :
  ] ؛ ٦) ) [ حممد :  ٦يف قوله تبارك وتعاىل : { ويدخلهم اجلنة عرفها هلم } ( 

  قال : طيبها هلم . قال : والعرب تقول : هذا طعام معرف ؛ أي : مطيب ، وقال الشاعر :
  ( فتدخل أيد يف حناجر أقنعت ... لعاد\ا من اخلزير املعرف ) 
٤/٢١٠  
  

  قال عدي بن زيد :
  ( عن املرء ال تسل وأبصر قرينه ... فإن القرين باملقارن مقتدي ) 
٤/٢٢٦  
  

  عن ابن شوذب ؛ قال :
قيــل لكثــري بــن زيــاد : أوصــنا . فقــال : أوصــيكم أن تبيعــوا دنيــاكم بــآخرتكم ؛ ترحبوvمــا واهللا مجيعــا ! وال 

  تبيعوا آخرتكم بدنياكم ؛ فتخسروvما واهللا مجيعا !
٤/٢٤٤  
  

  قال بشر بن احلارث :
  من سأل اهللا عز وجل الدنيا ؛ فإمنا يسأله طول الوقوف يوم القيامة

.٤/٢٤٥  



 ٣٤

  
  قال أبو حازم :

  ما يف الدنيا شيء يسرك إال قد ألزق به شيء يسوؤك .
٤/٤٤٦  
  

  عن األصمعي ؛ قال :
فـــانظر أقرOمــا إىل هـــواك ،  قــال بزرمجهــر احلكـــيم : إذا اشــتبه عليــك أمـــران فلــم تـــدر يف أيهمــا الصــواب ؛

  فاجتنبه .
٤/٢٥١  
  

  عن السدي:
] ؛  ١٠٤) ) [ املؤمنــون :  ١٠٤يف قـول اهللا تبـارك وتعــاىل : ( تلفـح وجــوههم النـار وهـم فيهــا كلحـون ( 

  قال : تلفحهم لفحة ؛ فال تدع حلما على عظم إال ألقته على أعقاOم .
٤/٢٦٢  
  

  عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر ؛ قال :
قلـت ليزيـد : مـا يل أرى عينيـك ال جتـف مـن البكـاء ؟ فقـال : ومـا مسـألتك عـن هـذا ؟ قلـت : عســى أن 
ينفعــــي اهللا . قــــال : واهللا يــــا أخــــي ! لــــو مل يتواعــــدين اهللا تبــــارك وتعــــاىل إن أنــــا عصــــيته إال أن يســــجين يف 

  احلمام ؛ لكنت حريا أن ال جتف يل عني ، وقد تواعدين أن يسجين يف جهنم !
٤/٢٦٤  
  

  وقفت على قيس بن سعد عجوز ؛ فقالت :
  أشكو إليك قلة اجلرذان .

  فقال قيس : ما أحسن هذه الكناية ! املؤوا بيتها خبزا وحلما ومسنا ومترا .
٤/٢٦٦  
  

  بعث روح بن حامت :
، إىل كاتب له بثالثني ألف درهم ، وكتب إليه : قد بعثت Oـا إليـك ، وال أقللهـا تكثـرا ، وال أكثرهـا متننـا 

  وال أطلب عليها ثناء ، وال أقطع Oا عنك رجاء .



 ٣٥

٤/٢٦٩  
  

  قال بالل بن سعد :
  أخ لك كلما لقيك أخربك بعيب فيك خري لك من أخ لك كلما لقيك وضع يف كفك دينارا .

٤/٢٧٠  
  

  عن إياس بن دغفل ؛ قال :
  رأيت احلسن ودع رجال وعيناه \مالن وهو يقول :

  ... رزية مال أو فراق حبيب ) ( وما الدهر إال هكذا فاصطرب له
٤/٢٧١  
  

  أنشد لعبد اهللا بن مصعب الزبريي :
  ( ما يل مرضت فلم يعدين عائد ... منكم وميرض كلبكم فأعود )

٤/٢٧٣  
  

  عن احلسن ؛ قال :
  ويح : كلمة رمحة

٤/٢٧٣  
  

  قيل ليوسف بن أسباط :
. قلـت : فمــا غايـة التواضـع ؟ قــال : مـا غايـة الزهـد ؟ قــال : ال تفـرح مبـا أقبــل ، وال تأسـف علـى مــا أدبـر 

  خترج من بيتك ، فال تلقى أحدا إال رأيت أنه خري منك .
٤/٢٩٦  
  

  عن األصمعي ؛ قال :
: غـرين منـك جمالسـتك  -وكـان واله علـى بعـض أعمالـه  -كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بـن أرطـأة 

لى خالف ما أملنـاك ، قـاتلكم اهللا ! القراء ، وعمامتك السوداء ، وخشوعك ، فلما بلوناك ؛ وجدناك ع
  أما متشون بني القبور ؟ !

٤/٣١٢  



 ٣٦

  
  قال بعض احلكماء :

  من مل ينشط حلديثك ؛ فارفع عنه مؤونة االستماع منك .
٤/٣٣٥  
  

  قال احلسن :
لسان العاقل من وراء قلبه ، فإذا أراد الكالم ؛ تفكر ، فإن كان لـه قـال ، وإن كـان عليـه أمسـك ، وقلـب 

  من وراء لسانه ، فإن هم بالكالم ؛ تكلم ، له وعليه .اجلاهل 
٤/٣٣٥  
  

  عن سفيان الثوري ؛ قال :
  ] ؛ قال : اخلوف الدائم يف القلب. ٩٠بلغنا يف قول اهللا عز وجل : ( وكانوا لنا خشعني ) [ األنبياء : 

٤/٣٤٣  
  

  عن احلسن :
ــ ] ؛  ١٨دى احلنــاجر كظمــني ) [ غــافر : يف قــول اهللا تبــارك وتعــاىل : ( وأنــذرهم يــوم األزفــة إذ القلــوب ل

قال : أزفت واهللا عقوهلم ، وطارت قلوOم ، فرتددت يف أجوافهم بالغصـص إىل حنـاجرهم ملـا أمـر Oـم إىل 
] ؟ فنـودوا : { مـا  ٥٣النار ، فيقول بعضهم لبعض : هل { لنا من شفعاء فيشفعوا لنا } [ األعـراف : 

  ] ١٨: للظاملني من محيم وال شفيع } [ غافر 
٤/٣٤٣  
  

  قال رجل للحسن :
  إين أكره املوت . قال : ألنك أخرت ما لك ، ولو قدمته ؛ لسرك أن تلحق به .

٤/٣٤٩  
  

  قال يزيد بن املهلب البنه خملد :
  إذا كتبت كتابا ؛ فأطل النظر فيه ، فإن كتاب الرجل موضع عقله .

٤/٣٥١  
  



 ٣٧

  قال بالل بن سعد :
ار ! اشتفي ، يا نار ! اسـلخي ، يـا نـار ! أحرقـي ، يـا نـار ! كلـي وال تقتلـي تنادى النار يوم القيامة : يا ن

.  
٤/٣٦٣  
  

  عن احلسن ؛ قال :
  كل نعيم زائل ؛ إال نعيم أهل اجلنة ، وكل غم زائل ؛ إال غم أهل النار .

٤/٣٦٤  
  

  عن احلسن ؛ قال :
علـى قـوم حاسـبوا أنفسـهم  املؤمن وقاف على نفسه ، حياسب نفسه هللا ، وإمنا خف احلسـاب يـوم القيامـة

يف الــدنيا ، وإمنــا شــق احلســاب يــوم القيامــة علــى أقــوام أخــذوا هــذا األمــر مــن غــري حماســبة ، إن املــؤمن ال 
يــأمن شــيئا ؛ حــىت يلقــى اهللا تبــارك وتعــاىل ، يعلــم أنــه مــأخوذ عليــه يف مسعــه وبصــره ولســانه ويف جوارحــه ، 

  مأخوذ عليه يف ذلك كله .
٤/٣٧٤  
  

  ة :قال ابن ضبار 
  إنا نظرنا ؛ فوجدنا الصرب على طاعة اهللا أهون من الصرب على عذاب اهللا .

٤/٣٧٧  
  

  قال بالل بن أيب بردة :
  ال مينعنكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا منا أحسن ما تسمعون .

٤/٣٧٩  
  

  قال أبو سليمان الداراين :
  ما أحببت البقاء . أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف هلوهم ، ولوال الليل ؛

٣/٣٨٣  
  

  قال عبد الرمحن بن يزيد :



 ٣٨

كنـــا نغـــزوا ؛ فكـــان عطـــاء اخلراســـاين حييـــي الليـــل ، فـــإذا مضـــى مـــن الليـــل ثلثـــه أو أكثـــر ؛ نـــادى وحنـــن يف 
فسطاطنا : يا عبد الرمحن بن يزيد ! ويا يزيد بن زيد ! ويا هشام بـن الغـاز ! قومـوا فتوضـؤوا وصـلوا ؛ فـإن 

صــيام هــذا النهـار أيســر مــن شــرب الصــديد ، ومـن مقطعــات احلديــد ؛ فالوحــا الوحــا ! مث قيـام هــذا الليــل و 
  النجاة النجاة ، مث يقبل على صالته .

٤/٣٨٣  
  

  كان عمران اخلواص:
ميــر علــى اجلســر ، فيقــول : ســلم ســلم ، ويظــن أنــه ميــر علــى الصــراط ، ويغشــى عليــه ، وكــان إذا مــر علــى 

  عود . ويغشى عليه .احلدادين ؛ قال : يا مالك ! ال أ
٤/٣٩٩  
  

  عن عبد الواحد بن زيد :
أن حبيبـــا أبـــا حممـــد جـــزع جزعـــا شـــديدا عنـــد املـــوت ؛ فجعـــل يقـــول بالفارســـية : أريـــد أن أســـافر ســـفرا مـــا 
سافرته قط ، أريد أن أسلك طريقا ما سلكته قط ، أريد أن أزور سـيدي ومـوالي ومـا رأيتـه قـط ، أريـد أن 

ثلهـا قـط ، أريــد أن أدخـل حتـت الـرتاب فـأبقى حتتـه إىل يـوم القيامــة ، مث أشـرف علـى أهـوال مـا شـاهدت م
أوقف بني يدي اهللا عز وجل فأخاف أن يقول يل : يـا حبيـب ! هـات تسـبيحة واحـدة سـبحتين يف سـتني 
ســـنة مل يظفـــر منـــك الشـــيطان فيهـــا بشـــيء ؛ فمـــاذا أقـــول ولـــيس يل حيلـــة ؟ ! أقـــول : يـــا رب ! هـــوذا قـــد 

هـذا عبـد اهللا سـتني سـنة مشـتغال بـه ، ومل يشـتغل « : ن إىل عنقي . قال عبد الواحـد أتيتك مقبوض اليدي
  من الدنيا بشيء قط ؛ فإيش يكون حالنا ؟ ! واغوثاه باهللا !

٤/٣٩٩  
  

  عن ابن شهاب ؛ قال :
  الكرمي ال حتكمه التجارب .

٤/٤٠٠  
  

  قال ابن عائشة :
  غريه .كان الرجل إذا أراد أن يشني أخاه ، طلب احلاجة من 

٤/٤٠٦  
  



 ٣٩

  قال إمساعيل بن زرارة:
شتم رجـل عمـر بـن ذر ، فقـال : يـا هـذا ! ال تغـرق يف شـتمنا ، ودع للصـلح موضـعا ؛ فـإين أمـت مشـامتة 

  الرجال صغريا ، ومل أحبها كبريا ، وإين ال أكافئ من عصى اهللا يف بأكثر من أن أطيع اهللا فيه .
٤/٤٠٧  
  

  قال إبراهيم بن بشار :
 مات منها علـي بـن الفضـيل هـي يف األنعـام : { ولـو تـرى إذ وقفـوا علـى رOـم } [ األنعـام : إن اآلية اليت

] ؛ ففــي هــذا املوضــع مــات ، وكنــت فــيمن  ٢٧] ، أو قــال : { إذ وقفــوا علــى النــار } [ األنعــام :  ٣٠
  صلى عليه رمحه اهللا .

٤/٤٣٤  
  

  قال ابن املقفع :        
ســــلطان ؛ فــــال يعجبنــــك ذلــــك ؛ فــــإن زوال الكرامــــة بزواهلــــا ، ولكــــن  إذا أكرمــــك النــــاس ملــــال أو        

  ليعجبك إن أكرموك لعلم أو ألدب أو لدين .
        ٤/٤٣٨  

  
  قال بالل بن أيب بردة :        
  يا معشر الناس ! ال مينعكم سوء ما تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون .        
        ٤/٤٤٠  

  
  : قال اخلليل        
  ( اعمل بعلمي وال تنظر إىل عملي ... ينفعك علمي وال يضررك تقصريي )        
        ٤/٤٤٠  

  
  سئل بعض احلكماء :        
عـــن األحـــزان يف الـــدنيا ، فقـــال : األحـــزان ثالثـــة : خليـــل فـــارق خليلـــه ، أو والـــد ثكـــل ولـــده ، أو         

  رجل افتقر بعد الغىن .
        ٤/٤٤٩  

  



 ٤٠

  عن مؤرج ؛ قال :        
دعا أعرايب بعرفة ، فسمعته يقول : اللهم ! إين أعوذ بك من الفقر إال إليك ، ومـن الـذل إال لـك         

  ؛ فأعطين اخلري ، واجعلين له أهال ، وجنبين الشر وال جتعلين له مثال .
        ٤/٤٥٣  

  
  قال احلسن :        
  رشدك .كفاك من العقل ما أوضح لك غيك من          
        ٤/٤٥٩  

  
  قال احلسن البصري :        
أحسن العلماء علما من أحسن تقدير معاشه ومعاده تقـديرا ال يفسـد عليـه واحـدا منهمـا بصـالح         

  اآلخر ، فإن أعياه ذلك رفض األدىن ، وآثر األعظم .
        ٤/٤٥٩  

  
  عن األصمعي ؛ قال :        
  رب : لكل جواد كبوة ، ولكل صارم نبوة ، ولكل عامل هفوة .قال بعض حكماء الع        
        ٤/٤٦٠  

  
  أنشد ابن أيب الدنيا        
  ( العلم زين وذخر ال نفاد له ... نعم الضجيع إذا ما عاقل صحبا )        
  ( قد جيمع املرء ماال مث يسلبه ... عما قليل فيلقى الذل واحلربا )        
  العلم مغبوط به أبدا ... فال حتاذر منه الفوت والسلبا )( وجامع         
        ٤/٤٦٣  

  
  قال عمر بن عبد العزيز :

  من علم أن للكالم ثوابا وعقابا قل كالمه إال فيما يعنيه .
٤/٤٨٧  
  

  عن املدائين ؛ قال :



 ٤١

  قال بعض احلكماء : ال تقل فيما ال تعلم ؛ فتتهم فيما تعلم .
٤/٥١٠  
  

   :قال مطرف املازين
  ما تلذذت لذاذة قط وال تنعمت نعيما أكرب عندي من بكاء يف حرقة .

٤/٥١٩  
  

  قال ابن املبارك :
مسعت وهيب بن الورد يقول : جربت الدنيا منذ مخسني سنة ؛ فمـا وجـدت أحـدا غفـر يل ذنبـا فيمـا بيـين 

ال Oـؤالء محـق كبـري ، وبينه ، وال سرت علي عورة ، وال وصلين إن قطعتـه ، وال أمنتـه إذا غضـب ؛ فاالشـتغ
  فانقطع إىل من يغفر لك سريرتك وعالنيتك ، ويسرت عليك عورتك وال ميقتك بذلك .

٤/٥٢٢  
  

  عن احلسن ؛ قال :
ادع اهللا يف الرخاء يستجب لك يف البالء ، أال ترى أنه حبس يونس حمبسا مل حيـبس بـه أحـدا مـن العـاملني 

،  ١٤٣حني للبـث يف بطنـه إىل يـوم يبعثـون) [ الصـافات : ، مث قال جل وعز : ( فلوآل أنه كان من املسـب
١٤٤ . [  
٤/٥٢٦  
  

  قال بعض احلكماء :
  من هوان الدنيا على اهللا عز وجل أنه ال يعصى إال فيها ، وال ينال ما عنده إال برتكها .

٥/١٨  
  

  عن األصمعي ؛ قال :
قـال : انظـروا مـا يصـنع . [ قـالوا ملا صاف قتيبة بن مسلم الرتك وهاله أمرهم سأل عن حممد بـن واسـع ، ف

: ] هــو ذاك يف أقصــى امليمنــة جــانح علــى ســية قوســه ينضــنض بأصــبعه حنــو الســماء . فقــال قتيبــة : تلــك 
  األصبع الفاردة أحب إيل من مئة ألف سيف شهري وسنان طرير .

٥/٢١  
  



 ٤٢

  : -وكان جاهليا  -قال عوف بن النعمان الشيباين 
  كون خمالفا للوعد .ألن أموت عطشا أحب إيل من أن أ

٥/٦٨  
  

  أنشدنا حممد بن صاحل لبعضهم :
  ( وما من كاتب إال ستبقى ... كتابته وإن بليت يداه )

  ( فال تنسخ خبطك غري علم ... يسرك يف العواقب أن تراه )
٥/٨٣  
  

  عن ابن جريج :
  ] ؛ ٢٩ح : عن جماهد يف قول اهللا تبارك وتعاىل : { سيماهم يف وجوههم من أثر السجود } [ الفت

  قال : ليس الندب ، ولكن صفرة الوجه واخلشوع .
٥/٩٥  
  

  عن األصمعي ؛ قال :
  قيل ألعرايب : كيف حزنك اليوم على ولدك ؟ فقال : ما ترك حب الغداء والعشاء لنا حزنا .

٥/١٠١  
  

  قال داود الطائي:
صري رمادا . وكـان يقـول : قـد ما سألت اهللا اجلنة قط ، وإين ألستحي منه ، ولوددت أين أجنو من النار وأ

  مللنا احلياة ؛ لكثرة ما نقرتف من الذنوب .
٥/١١٤  
  

  قال الفضيل بن عياض :
  من رأى من أخ له منكرا ، فضحك يف وجهه ؛ فقد خانه .

٥/١١٥  
  

  قال مالك بن دينار :
  ألن يرتك الرجل درمها حراما خري له من أن يتصدق مبئة ألف درهم .



 ٤٣

٥/١٢٥  
  

  املكي ؛ قال : عن عبد الوهاب
  كان فىت مبكة ال ينام الليل كله ، فقيل له : ما لك ال تنام ؟ قال : أذهب بنومي عجائب القرآن .

٥/١٢٧  
  

  سئل عمر بن عبد العزيز عن قتلى صفني ، فقال :
  تلك دماء طهر اهللا يدي منها ؛ فما يل أخضب لساين فيها ؟ !

٥/١٤٨  
  

  عن العتيب ؛ قال :
خيطــب ، فقــال يف خطبتــه : أيهــا النــاس ! الصــرب علــى طاعــة اهللا أهــون مــن الصــرب  مسعــت عــامر بــن ضــبارة

  على عذاب اهللا .
٥/١٥١  
  

  عن العتيب ؛ قال :
  كان يقال : السؤدد ؛ الصرب على الذل .

٥/١٥٣  
  

  قيل لعبد اهللا بن عروة بن الزبري بن العوام :
  س .تركت املدينة دار اهلجرة ، فلو رجعت لقيت الناس ولقيك النا

  فقال : وأين الناس ؟ إمنا الناس رجالن ؛ شامت لنكبة ، أو حاسد لنعمة .
٥/١٨١  
  

  قال جعفر بن حممد :
  صلة الرحم \ون على املرء احلساب يوم القيامة ،

) ) [  ٢١مث تـــال : ( والـــذين يصـــلون مـــآ أمـــر اهللا بـــه أن يوصـــل وخيشـــون رOـــم وخيـــافون ســـوء احلســـاب ( 
  ] . ٢١الرعد : 

٥/١٨٤  



 ٤٤

  
  ن حكم بن جابر ؛ قال :ع

قالت الصحة : أنا الحقة بأرض العرب . قال اجلوع : أنا معك . قال اإلميان : أنا الحـق بـأرض احلجـاز 
  . قال الصرب : أنا معك .

  قال امللك : أنا الحق بأرض العراق . قال القتل : أنا معك .
٥/١٨٨  
  

  قال يوسف بن أسباط :
  وقال : بلغين أنك بعت دينك بفلسني . قال : فخرج إليه يوسفكتب إيلَّ حذيفة بن قتادة املرعشي 

  فقال : ما ذاك يرمحك اهللا الذي كتبت إيل ؟
  فقال : بلغين أنك وقفت على رجل يبيع لبنا ؛ الكيل بسبعة أفلس ، فسألته كيف يبيع الكيل ؟

  خبمسة أفلس ، فقال : بسبعة أفلس ، فوليت عنه ، فقيل له : هذا يوسف بن أسباط . فقال : هو لك
  وإمنا حاباك لدينك ال لنفسك . قال : فآىل يوسف على نفسه ال يأكل لبنا أبدا .

٥/١٩٤  
  

  عن احلسن قال :
  ما الدنيا كلها من أوهلا إىل آخرها إال كرجل نام نومة رأى يف منامه ما حيب مث انتبه .

٥/٢٢٧  
  

  عن أيب عمرو بن العالء قال :
إذا رأى رجــال يظلــم ؛ قــال : إن هــذا ال ميــوت ســويا . فقيــل لــه : قــد  كــان رجــل مــن العــرب يف اجلاهليــة

مــات فــالن ســويا فلــم يقبــل حــىت تتابعــت األخبــار ، فقــال : إن كنــتم صــادقني ، إن لكــم دارا ســوى هــذه 
  الدار جتازون فيها .

٥/٢٣٢  
  

  عن عطاء السليمي :
م ! إن كــان هـؤالء ال يعرفـونين ؛ فأنــت أن رجـال مـر بقـوم فــأثنوا عليـه ، فلمـا خـال بــه الطريـق ؛ قـال : اللهـ

  تعرفين .
٥/٢٤٢  



 ٤٥

  
  قال أبو سليمان الداراين :

إذا كانت اآلخرة يف القلب ؛ جاءت الدنيا تزمحها ، وإذا كانـت الـدنيا يف القلـب ؛ مل تزمحهـا اآلخـرة ، إن 
  اآلخرة كرمية وإن الدنيا لئيمة .

٥/٢٤٣  
  

  عن يونس بن ميسرة ؛ قال :
لك يف املصيبة وحالك إذا مل تصب Oا سـواء ، أو أن يكـون مادحـك وذامـك يف احلـق الزهد أن يكون حا

  سواء .
٥/٢٤٥  
  

  قال احلسن البصري :
وقفت على بزاز مبكة أشرتي منه ثوبا ، فجعل ميدح وحيلف ، فرتكتـه وقلـت : ال ينبغـي الشـراء مـن مثلـه ، 

فلـم أمسعـه ميـدح وال حيلـف . فقلـت واشرتيت من غريه ، مث حججت بعـد ذلـك بسـنتني ، فوقفـت عليـه ، 
لــه : ألســت الرجــل الــذي وقفــت عليــه منــذ ســنوات ؟ قــال : نعــم . قلــت لــه : وأي شــيء أخرجــك إىل مــا 
أرى ؟ ما أراك متدح وال حتلف ! فقال : كانت يل امرأة إن جئتها بقليـل نزرتـه ، وإن جئتهـا بكثـري قللتـه ، 

، فإذا أردت الغدو إىل السوق أخـذت مبجـامع ثيـايب مث قالـت  فنظر اهللا إيل فأما\ا ، فتزوجت امرأة بعدها
  : يا فالن ! اتق اهللا وال تطعمنا إال طيبا ، إن جئتنا بقليل كثرناه ، وإن مل تأتنا بشيء أعناك مبغزلنا .

٥/٢٥١  
  

  كان العالء بن زياد يقول :
  ل بطاعة اهللا عز وجل .لينزل أحدكم نفسه أن لو قد حضره املوت ، فاستقال ربه ، فأقاله ؛ فليعم

٥/٣٦٤  
  

  عن احلسن ؛ قال :
أيها العامل ! صم قبل أن ال تقدر على صوم يوم تصـومه ، كأنـك إذا ظمئـت مل تكـن رويـت ، وكأنـك إذا 

  رويت مل تكن ظمئت
٥/٢٦٥  
  



 ٤٦

  قال بكر بن عبد اهللا املزين :
 ، وإذا رأيـت أصـغر منـك ؛ إذا رأيت أكرب منك ؛ فقل : سبقين باإلسالم والعمل الصاحل ؛ فهـو خـري مـين

فقل : سبقته بالـذنوب واملعاصـي ؛ فهـو خـري مـين ، وإذا رأيـت إخوانـك يكرمونـك ؛ فقـل : نعمـة أحـدث 
  ثواOا ، وإذا رأيت منهم تقصريا ؛ فقل : بذنب أحدثته

٥/٢٧٢  
  

  قال بعض احلكماء :
ك لكرامته على اهللا عـز وجـل ليس من احليوان شيء يستطيع أن ينظر إىل أدمي السماء غري اإلنسان ، وذل

.  
٥/٢٨٤  
  

  قال بزرمجهر احلكيم لبعض ملوك الفرس :
  إياك وعزة الغضب ؛ فإvا مصريتك إىل ذل االعتذار .

٥/٢٨٩  
  

  قال ابن األعرايب :
  قال بعض األعراب : إياك وصدر ا)لس ؛ فإنه جملس قلعة .

٥/٢٩٠  
  

  عن سعيد بن عثمان ؛ قال :
ظهــره دٌن حيملــه ، فلمــا رأى الشــعيب وضــعه ، فقــال لــه : مــا كــان اســم امــرأة مــر علــى الشــعيب محــال علــى 

  إبليس ؟ فقال الشعيب : ذلك نكاح مل نشهده .
٥/٢٩١  
  

  قال عبد الواحد بن زيد :
  ما كان أحد يطيق ينظر إىل احلسن البصري إال بكى عند رؤيته ، رمحة اهللا عليه .

٥/٢٩٣  
  

  قال األصمعي :



 ٤٧

  بيت أيب ذؤيب : أبدع بيت قالته العرب
  ( والنفس راغبة إذا رغبتها ... وإذا ترد إىل قليل تقنع ) 

  وأحسن ما قيل يف االستعفاف :
  ( من يسأل الناس حيرموه ... وسائل اهللا ال خييب ) 

  وأحسن ما قيل يف حفظ املال قول املتلمس :
  ( قليل املال تصلحه فيبقى ... وال يبقى الكثري مع الفساد ) 
٥/٢٩٣  
  
  ل أمحد بن شعيب :قا

ـــيب صـــلى اهللا عليـــه وســـلم :  إن املالئكـــة تضـــع « كنـــا عنـــد بعـــض احملـــدثني بالبصـــرة ، فحـــدثنا حبـــديث الن
، ويف ا)لس معنا رجل من املعتزلة ؛ فجعل يسـتهزئ باحلـديث ، فقـال : واهللا ! » أجنحتها لطالب العلم 

مشــى يف النعلــني ، فجفــت رجــاله مجيعــا ، ألقطــرن غــدا نعلــي فأطــأ Oمــا أجنحــة املالئكــة . قــال : ففعــل و 
  ووقعت يف رجليه مجيعا اآلكلة

        ٥/٢٩٤  
  
  
  

  قال هشام بن حسان :        
  سيئة تسوؤك خري من حسنة تعجبك .        
        ٥/٢٩٩  

  
  قال مطرف :        
  ألن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إيل من أن أبيت قائما وأصبح معجبا .        

         ٥/٣٠٠  
  

  قال سفيان بن عيينة :        
  إن من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكالم أحب إليه من الصمت .        
        ٥/٣٢٢  

  



 ٤٨

  عن وهب بن منبه ؛ قال :        
  ما من شعرة تبيض ؛ إال تقول للسوداء : يا أختاه ! قد أتاك املوت ؛ فاستعدي .        
        ٥/٣٢٣  

  
  عن مقاتل بن حيان ؛ قال :        
] ؛  ٢٤صـــليت خلـــف عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز ؛ فقـــرأ : ( وقفـــوهم إvـــم مســـئولون ) [ الصـــافات :         

  فجعل يكررها وال يستطيع أن جياوزها .
        ٥/٤٠٢  

  
  قيل للربيع بن خثيم :        
واؤها ؟ قـال : االسـتغفار . قيـل لـه : فمـا شـفاؤها ما داء البدن ؟ قال : الذنوب . قيل له : فما د        

  ؟ قال : أن ال تعود يف الذنب .
        ٦/١٦  

  
  قال القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق :        
  إن من أعظم الذنب أن يستخف املرء بذنبه .        
        ٦/١٧  

  
  قال حيىي بن خالد :        
  ول أرباOا : الكتاب ، والرسول ، واهلدية .ثالثة أشياء تدل على عق        
        ٦/١٩  

  
  قال حممد بن احلسني الرتمجاين :        
  ( ِإيَّاَك أَْعِين يا ابن آَدَم فَاْسَتِمْع ... َودَِع الرُُّكوَن ِإَىل َحَياِتَك تـَْنَتِفْع )        
َقِطْع )( َلْو َكاَن ُعْمُرَك أَْلَف َحْوٍل َكاِمٍل ... ملَْ             َتْذَهِب األَيَّاُم َحىتَّ تـَنـْ
  ( ِإنَّ اْلَمِنيََّة ال تـَزَاُل ُمِلحًَّة ... َحىتَّ ُتَشتَِّت ُكلَّ أَْمٍر ُجمَْتِمْع )        
  ( ُشِغَل اخلَْالِئُق بِاْحلََياِة َوأَْغَفُلوا ... َزَمًنا َحَواِدثُُه َعَلْيِهْم تـَْقَرتِْع )        
نـَْيا وََكْيَف تـَُغرُّنَا ... أَْم َكْيَف َختْدَُع َمْن َتَشاُء فـَيَـْنَخدِْع )( َلعِ            َبْت بَِنا الدُّ
َقِلْع )         َها ِإَىل َوَطٍن ِسَواَها ُمنـْ   ( َواْلَمْرُء يـَُوِطنـَُها َويـَْعَلُم أَنَُّه ... َعنـْ



 ٤٩

نـَْيا ِخبَْدَعِتَها ِإَىل َأَحدٍ            ... َفَملَّ ِمَن اْحلََياِة َوال َشَبْع ) ( ملَْ تـُْقِبِل الدُّ
        ٦/٢٠  

  
  قال حيىي بن خالد :        
  شيئان يورثان العقل : التني اليابس إذا أكل ، ودخان اللبان إذا خبر به .        
        ٦/٣٩  

  
  قال األحنف بن قيس :

  كل عز مل يؤيد بعلم ؛ فإىل ذل ما يصري .
٦/٤٤  
  

  نصور السلويل :قال إسحاق بن م
دخلت أنا وصاحب يل على داود الطائي وهو جالس على الرتاب لـيس يف منزلـه شـيء ؛ فقلـت لصـاحيب 

  : هذا رجل زاهد . فقال داود : إمنا الزاهد من قدر فرتك .
٦/٨١  
  

  قال رجل للحسن :
  إين أكره املوت . قال : ألنك أخرت مالك ، ولو قدمته ؛ لسرك أن تلحق به .

٦/٨٥  
  

  عبيد اهللا بن عمر :عن 
أن عمـــر بـــن اخلطـــاب كـــان جالســـا ذات يـــوم ، فمـــرت بـــه جاريـــة حتمـــل قربـــة ، فقـــام ، فأخـــذ منهـــا القربـــة 
ومحلها علـى عنقـه حـىت وداهـا مث رجـع ، فقـال لـه أصـحابه : يرمحـك اهللا يـا أمـري املـؤمنني ! مـا محلـك علـى 

  هذا ؟ قال : إن نفسي أعجبتين ؛ فأردت أن أذهلا .
٦/٩١  
  

  شريح بن عبيد قال :عن 
كانت تعزية أهل اجلاهلية : كـل مصـيبة مـا عـدا الـنفس جلـل . فلمـا أسـلموا وتفقهـوا ؛ قـالوا : كـل مصـيبة 

  ما عدا النار جلل .



 ٥٠

٦/٩٥  
  

  ُسئل حممد بن عمران :        
  ما املروءة ؟ قال : ال تعمل شيئا يف السر تستحي منه يف العالنية .        
        ٦/١٠٧  

  
  قال األصمعي :         

  قال بزرمجهر احلكيم : مثر القناعة الراحة ، ومثر التواضع احملبة .        
        ٦/١١٣  

  
  قال املنصور :        
  إذا مد إليك عدوك يده ؛ فإن قدرت على قطعها ، وإال ؛ فقبلها .        
        ٦/١٣٨  

  
  قال احلسن:        
   يكون وجل القلب ؛ إال كان ميت القلب .ما من صاحب كبرية ال        
        ٦/١٤٥  

  
  قال قبيصة :        
  كان سفيان الثوري إذا مر بشيء من زينة الدنيا يغمض عينيه وال ينظر إليه         
        ٦/١٥٥  

  
  قال اخلليل بن أمحد:        
  ظهر الفساد واخلبث يف الناس منذ استأصلوا شعورهم .        

         ٦/١٨٤  
  

  عن احلسن ؛ قال :        
  ما أطال عبد األمل إال أساء العمل .        
        ٦/١٩٥  



 ٥١

  
  قال عمر بن عبد العزيز :        
  لو كان الشكر والصرب بعريين ما باليت أيهما أركب .        
        ٦/١٩٧  

  
  قال سفيان بن عيينة:        
أتصـــلي علـــى فـــالن ، وكـــان ال يـــدع هللا حمرمـــا إال انتهكـــه ؟ فقـــال : إين قيـــل حملمـــد بـــن املنكـــدر :         

  ألستحي من اهللا أن أرى أن رمحته ال تسع فالنا .
        ٦/١٩٨  

  
  قال سفيان بن عيينة:        
  قلت ملسعر بن كدام : أحتب أن خترب بعيوبك ؟ فقال : أما من ناصح ؛ فنعم .        
        ٦/١٩٩  

  
  

  ل بعضهم :قا        
  التواضع مع البخل خري من السخاء مع الكرب.        
        ٦/٢٠٥  

  
  كان الصلت بن مسعود ينشد هذا البيت :         
  ( العلم ينهض باخلسيس إىل العال ... واجلهل يزري بالفىت املنسوب )        
        ٦/٢٠٨  

  
  عن احلسن ؛ قال :        
يف شــبيبته لقــاه اهللا احلكمــة عنــد كــرب ســنه ، وذلــك قولــه : ( وملــا بلــغ أشــده  مــن أحســن عبــادة اهللا        

  واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني )
  ] . ١٤[ القصص :         
        ٦/٢٤٠  

  



 ٥٢

  قال مطرف بن طريف :        
  ما يسرين أين كذبت كذبة وأن يل الدنيا كلها        
        ٦/٢٨٠  

  
  قال بعض احلكماء :         
  أبني الناس فضال من سبقك إىل حاجتك قبل السؤال .        
        ٦/٢٨٤  

  
  أنشد عيسى بن سليمان قول القطامي :        
  ( قد يدرك املتأين بعض حاجته ... وقد يكون من املستعجل الزلل )        
        ٦/٣٠٦  

  
  قال صاحل بن مسمار :        
  ري أي النعمتني أفضل : نعمة اهللا علي فيما بسط علي ، أم نعمته فيما زوى عين .ما أد        
        ٦/٣١٣  

  
  قال احلسن :        
  أسلم أهل بدر من خشية اهللا ، وأسلم الناس من خشية أهل بدر .        
        ٦/٣١٦  

  
  عن بكر بن عبد اهللا املزين ؛ قال :        
  عل صاحبك فلم تنتظره ؛ فلست له بصاحب .إذا انقطع شسع ن        
        ٦/٣٢٢  

  
  قال سفيان الثوري :        
  إذا لقيت صاحب هوى يف طريق ؛ فخذ يف طريق آخر .        
        ٦/٣٣١  

  
  أنشد آلخر :        



 ٥٣

  ( رأيت سحابة فظننت غيثا ... وأغفلت الذي صنعت بعاد )        
        ٦/٣٣٩  

  
  عقبة بن عبد الغافر :قال         
  دعوة سر أفضل من سبعني دعوة عالنية .        
        ٦/٣٤٢  

  
  قال بعض احلكماء :        
البخيـــل خـــازن أعدائـــه ، واحللـــيم مرغـــوب يف إخائـــه ، والســـفيه يزهـــد يف لقائـــه ، وال دواء ملـــن كـــان         

  سببا لدائه .
        ٦/٣٤٩  

  
  سئل يوسف بن أسباط :        
فقيـل لــه : مــا اإلخـوان ؟ فقــال : قــد كـان اإلخــوان يفتقــد بعضـهم بعضــا ، فــإذا أراد أن يوصــل إىل         

أخيـــه الشـــيء أوصـــله مـــن قبـــل اجلـــريان أو مـــن قبـــل اخلـــادم مـــن حيـــث ال يشـــعر ، وإن أحـــدهم إذا أراد أن 
هــاه . قــال : فــذكرت يصــل أخــاه بشــيء أعطــاه إيــاه يف يــده ليذلــه بــذلك ، وإن رأى منــه منكــرا هابــه أن ين

  ذلك حلذيفة املرعشي ، قال : ما مسعت كالما أحسن من هذا .
        ٦/٣٥١  

  
  كتب عمر بن عبد العزيز إىل احلسن البصري رمحهما اهللا تعاىل :         
  عظين وأوجز . فكتب إليه احلسن : إن فيما أمر اهللا به لشغال عما vى عنه .        
        ٦/٣٨٤  

  
  الوهاب املكي يقول : كان عبد

  كان فىت مبكة ال ينام الليل ، فقيل له يف ذلك ؛ فقال : أذهب بنومي عجائب القرآن .
٦/٤١٨  
  

  قال يوسف بن أسباط :
  ما عاجل املتعبدون شيئا أشد عليهم من اتقاء حب الثناء وهم يريدون بذلك الناس



 ٥٤

٧/٢٠  
  

  قال ابن املبارك:
  مل يضرك ما قيل فيك . يا ابن املبارك ! إذا عرفت نفسك ؛

٧/٣٣  
  

  قال حممد بن سريين :
ما حسدت أحدا قط على شـيء ؛ إن كـان مـن أهـل النـار فكيـف أحسـده علـى شـيء مـن الـدنيا ومصـريه 
إىل النار ؟ ! وإن كان من أهل اجلنة ؛ فكيف أحسد رجال مـن أهلهـا أوجـب اهللا تبـارك وتعـاىل لـه رضـوانه 

  ن من هذا يف كالم ابن سريين .؟ ! قال مسلم : ما مسعنا شيئا أحس
٧/٦٧  
  

  قال مالك بن دينار:
  أقبل شهادة القراء يف كل شيء إال بعضهم على بعض ؛ فإvم أشد حتاسدا من التيوس .

٧/٧٥  
  

  قال حيىي بن ميان :
  كان الفقراء يف جملس سفيان هم األمراء .

٧/٧٧  
  

  عن ابن أيب مليكة ؛ قال :
  يف اليمني ؛ قال : ال والذي جناين يوم بدر . كان عكرمة بن أيب جهل إذا اجتهد

٧/٧٩  
  

  عن سليمان بن يسار ؛ قال :
أصــبح أبــو أســيد وهــو يســرتجع ، فقيــل لــه : مــا لــك ؟ فقــال : منــت عــن جزئــي الليلــة وكــان وردي البقــرة ؛ 

  فرأيت بقرة تنطحين .
٧/٨٥  
  



 ٥٥

  قال سفيان الثوري :
  ية بعد .طلبنا العلم وما لنا فيه نية ، مث رزق اهللا الن

٧/٨٨  
  

  سئل القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه :
  من أعظم الناس ذنبا ؟ قال : أعظم الناس ذنبا أن يستخف الرجل بذنبه .

٧/٩١  
  

  قال صاحل املري:
مسعــت بعــض أصــحابنا يقــول : رحــم اهللا امــرءا كــان ذا حســب ؛ فصــان حســبه عــن الكــذب ، أو كــان ذا 

الكذب ، أو كان ذا مروءة وأدب ؛ فنزههما عن الكذب ؛ فإنه ما دنـس األخـالق  دين ؛ فطهر دينه عن
  إال الكذب .

٧/٩٤  
  
  

  قال مكحول:
  أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا .

٧/٩٦  
  
  

  قال سفيان الثوري:
بلغــين عــن ابــن شــهاب الزهــري ؛ أنــه قــال : لــيس الزهــد بتقشــف الشــعر ، وتفــل الــريح ، وخشــونة امللــبس 

  كن الزهد ظلف النفس حملبوب الشهوات .واملطعم ، ول
٧/٩٧  
  
  

  قال قيس بن سليم العنربي:
كان الضحاك بن مزاحم إذا أمسى بكى ، فيقـال لـه : مـا يبكيـك ؟ فيقـول : ال أدري مـا صـعد اليـوم مـن 

  عملي .



 ٥٦

٧/٩٨  
  
  

  قال املهلب :
  ألن يطيعين سفهاء قومي أحب إيل من أن يطيعين حلماؤهم .

٧/١١٢  
  

  الشاعر :قال         
  ( ولست مشامتا أحد ِألَينِّ ... رَأَْيُت الشَّْتَم ِمْن ِعيِّ الرَِّجاِل )        
  ( ِإَذا َجَعَل اللَِّئيُم أَبَاُه ُنْصًبا ... ِلَشاِمتِِه َفَدْيُت َأِيب ِمبَاِيل )        
        ٧/١١٣  

  
  قال احلسن :        
  لقلب ؛ إال كان ميت القلب .ما من صاحب كبرية ال يكون وجل ا        
        ٧/١١٦  

  
  قال عمرو بن العاص :        
أربعة ال أملهم : جليسي ما فهم عين ، وثويب ما سرتين ، ودابـيت مـا محلتـين ، وامـرأيت مـا أحسـنت         
  عشريت .
        ٧/١١٧  

  
  قال عمر بن اخلطاب:        
  ل : هل له حرفة ؟ فإن قالوا : ال ؛ سقط من عيين .إين ألرى الرجل ، فيعجبين ، فأقو         
        ٧/١١٧  

  
  قال جعفر بن حممد:        
أرجـــى آيـــة يف كتـــاب اهللا عـــز وجـــل قولـــه عـــز وجـــل : ولســـوف يعطيـــك ربـــك فرتضـــى ؛ فلـــم يكـــن         

  يرضى حممد صلى اهللا عليه وسلم من ربه أن يدخل أحدا من أمته النار .
        ٧/١١٩  



 ٥٧

  
  مر حممد بن واسع بقوم ، فقالوا :        

  إن هذا أزهد من يف الدنيا . فقال حممد هلم : وما قدر الدنيا حىت حيمد من زهد فيها ؟ !        
        ٧/١٢٠  

  
  قال هرم بن حيان :        
  ما عصى اهللا عز وجل كرمي ، وال أثر الدنيا على اآلخرة حكيم .        
        ٧/١٢١  

  
  عن عبد اهللا بن مسلم ، عن أبيه ؛ قال :        

  إذا لبست ثوبا ، فظننت أنك يف ذلك الثوب أفضل منك يف غريه ؛ فبئس الثوب هو لك .        
        ٧/١٣٣  

  
  قال أيوب:        
ينبغي للعامل أن يضع الرتاب على رأسـه تواضـعا هللا عـز وجـل . قـال محـاد : ومسعـت أيـوب يقـول :         
  للعامل أن يضع الرماد على رأسه تواضعا هللا عز وجل ينبغي

        ٧/١٣٥  
  

  قال الزيادي :        
  كان يقال : عقل الرجل مدفون يف لسانه .         
        ٧/١٤٤  

  
  قال الشاعر :        
  ( وجرح السيف تدمله فيربأ ... وجرح الدهر ما جرح اللسان )        
        ٧/١٤٦  

  
  ال زيد بن أيب الزرقاء :ق        
ــأين مــا جتديــه مــن حــرارة          عثــرت امــرأة فــتح املوصــلي ، فــانقطع ظفرهــا ، فضــحكت ، فقيــل هلــا : ف

  الوجع ؟ فقالت : إن لذة ثوابه أزالت عن قليب مرارة وجعه .



 ٥٨

        ٧/١٥٩  
  

  قال بعض احلكماء :
ة ذوي املـروءة تـدل علـى مكـارم األخـالق ، جمالسة أهل الديانـة جتلـو عـن القلـوب صـدأ الـذنوب ، وجمالسـ

  وجمالسة العلماء تنتج ذكاء القلوب ، ومن عرف تقلب الزمان مل يركن إليه .
        ٧/١٦٠  

  
  عن العتيب ؛ قال :        
  كان يقال : السؤدد الصرب على الذل .         
        ٧/١٦١  

  
  قيل ألعرايب :

رأيــه هــواه ، وســبق غضــبه رضــاه ، وكــف عــن العشــرية أذاه . مــن تعــدون الســيد فــيكم ؟ قــال : مــن غلــب 
  وقيل ألعرايب آخر : من السيد فيكم ؟ فقال : الذي إذا وعد وىف ، وإذا أوعد عفى .

٧/١٦٣  
  

  أنشدنا ابن أيب الدنيا :        
  ( ما أكثر اإلخوان حني تعدهم ... وأقل أهل الصدق حني جترب )        
  الثقات وجد\م ... بعد احلساب أقل مما حتسب ) ( وإذا حسبت ذوي        
  ( وإذا أردت صواب أمر مشكل ... فتأن أمرك فالتأين أصوب )        
        ٧/١٧٣  

  
  كتب عمر بن عبد العزيز إىل عامله عدي بن أرطأة :

مـــا أعـــداء اهللا ؛ أمـــا بعـــد ؛ فـــإن الـــدنيا عـــدوة أوليـــاء اهللا وعـــدوة أعـــداء اهللا ، أمـــا أوليـــاء اهللا ؛ فغمـــتهم ، وأ
  فغر\م .

٧/١٩٥  
  

  قال عمر بن ذر :        
  لو كان لقليب حياة ما نطق لساين بذكر املوت أبدا .        



 ٥٩

        ٧/١٩٨  
  

  قيل للربيع بن أيب راشد :
أال جتلس فتحدث ؟ قال : إن ذكر املوت قـد شـغلين عـن احلـديث ، إن املـوت إذا فـارق قلـيب ذكـره سـاعة 

  .فسد علي قليب 
٧/١٩٩  
  

  عن مالك بن دينار ؛ قال
: دخلــت مكــة ؛ فــإذا أنــا جبويريــة متعبــدة الليــل أمجــع تطــوف حــول البيــت ، فكلمــا طافــت ســبعة أشــواط 
وقفــت حبــذاء امللتــزم ، مث تقــول : يــا رب ! كــم مــن شــهوة قــد ذهبــت لــذ\ا وبقيــت تبعتهــا ، أمــا كــان لــك 

  عقوبة إال النار ؟ !
٧/٢٣٠  
  

  قال األصمعي :
عرايب : ما أحسن الثناء عليـك ! فقـال : بـالء اهللا عنـدي أحسـن مـن وصـف املـادحني وإن أحسـنوا قيل أل

  ، وذنويب إىل اهللا أكثر من عيب الذامني وإن كثروا ؛ فيا أسفى على ما فرطت ! ويا سوأتاه مما قدمت !
٧/٢٩٦  
  

  قال حممد بن سالم:
احللــم . فقـال : لـه : يـا ابـن أخــي ! إن قـال رجـل مـن قـريش لشـيخ مــن حكمـاء العـرب : يـا عـم ! علمـين 

  احللم هو الذل ، فاصرب عليه .
٧/٢٩٧  
  

  قال املأمون يقول :
مل أر أحــدا أبــر مــن الفضــل بــن حيــىي بأبيــه ، بلــغ مــن بــره أن حيــىي كــان ال يتوضــأ إال مبــاء ســخن ومهــا يف 

حيـىي مضـجعه إىل السجن ؛ فمنعهم السجان من إدخـال احلطـب يف ليلـة بـاردة ، فقـام الفضـل حـني أخـذ 
  قمقم كان يسخن فيه املاء ، فمأله مث أدناه من نار املصباح ؛ فلم يزل قائما وهو يف يده حىت أصبح .

٧/٣٢٠  
  



 ٦٠

  قرأت على ركن دار مشيدة :
  ( لو كنت تعقل يا مغرور ما رقأت ... دموع عينك من خوف ومن حذر )

  واملدر ) ( ما بال قوم سهام املوت ختطفهم ... يفاخرون برفع الطني
٧/٣٢٣  
  

  قال أبو كعب القاص يف قصصه يوما :
ــإن يوســف مل يأكلــه الــذئب ؟ ! فقــال :  كــان اســم الــذئب الــذي أكــل يوســف كــذا وكــذا . فقــالوا لــه : ف

  فهذا اسم الذئب الذي مل يأكل يوسف
٣٣٦/ ٧  
  

  كان بني اثنني عبد :         
  ما تصنع ؟ قال : إمنا أضرب حصيت .فقام أحدمها ، فجعل يضربه ، فقال له شريكه :         
        ٧/٣٣٩  

  
  حدثنا أبو حصني ؛ قال :        
  عاد رجل عليال فعزاهم به ، فقالوا : إنه مل ميت . فقال : ميوت إن شاء اهللا تعاىل .        
        ٧/٣٣٩  

  
  أنشدنا الرياشي للخليل بن أمحد :        
  عة ... ويف غىن غري أين لست ذا مال )( أبلغ سليمان أين عنه يف س        
  ( أسخو بنفسي ألين ال أرى أحدا ... ميوت هزال وال يبقى على حال )        
  ( الرزق عن قدر ال الضعف مينعه ... وال يزيدك فيه حول حمتال )        
        ٧/٢٤٠  

  
  عن أيب عمرو بن العالء ؛ قال :

تـزوج امـرأة حـىت أنظـر إىل ولـدي منهـا . قيـل لـه : وكيـف ذاك مسعت رجال من حكماء العرب يقول : ال أ
  ؟ قال : أنظر إىل أبيها وأمها وأخيها ، فإvا جتيء بأحدهم .

٧/٣٤٧  
  



 ٦١

  عن األصمعي ؛ قال :
أمســع رجــل الشــعيب كالمــا ، فقــال لــه الشــعيب : إن كنــت صــادقا ؛ فغفــر اهللا يل ، وإن كنــت كاذبــا ؛ فغفــر 

  اهللا لك
٨/٢٧  
  

  قال : عن األصمعي ؛
بلغين أن رجال قال آلخر : واهللا ! لئن قلت يل واحدة لتسمعن عشرا . قـال : لكنـك لـو قلـت عشـرا ؛ مل 

  تسمع واحدة .
٨/٢٨  
  

  قال إبراهيم :
  ليس من املروءة كثرة االلتفاف يف الطريق . ويقال : سرعة املشي يذهب ببهاء املؤمن .

٨/٣٦  
  

  قال عتبة بن الوليد:
بعني : تقــول : ســبحانك ! مــا أضــيق الطريــق علــى مــن مل تكــن دليلــه ، ومــا أوحــش كانــت امــرأة مــن التــا

  الطريق على من مل تكن أنيسه !
٨/٦٩  
  

  قال احلسن :
  إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .

٨/٧٢  
  

  عن أيب رزين ؛ قال :
  أنا ولدت قبله .قيل للعباس أنت أكرب أو النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال : هو أكرب مين ، و 

٨/٧٥  
  

  عن األصمعي ؛ قال :



 ٦٢

بلغين أن رجال قال آلخر : واهللا ! لئن قلت يل واحدة لتسمعن عشرا . قـال : لكنـك لـو قلـت عشـرا ؛ مل 
  تسمع واحدة .

٨/٢٨  
  

  قال إبراهيم :
  ليس من املروءة كثرة االلتفاف يف الطريق . ويقال : سرعة املشي يذهب ببهاء املؤمن .

٨/٣٦  
  

  عتبة بن الوليد:قال 
كانــت امــرأة مــن التــابعني : تقــول : ســبحانك ! مــا أضــيق الطريــق علــى مــن مل تكــن دليلــه ، ومــا أوحــش 

  الطريق على من مل تكن أنيسه !
٨/٦٩  
  

  قال احلسن :
  إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .

٨/٧٢  
  

  عن أيب رزين ؛ قال :
  عليه وسلم ؟ قال : هو أكرب مين ، وأنا ولدت قبله . قيل للعباس أنت أكرب أو النيب صلى اهللا

٨/٧٥  
  

  أنشد حممد بن صاحل :
  ( اصرب لكل مصيبة وجتلد ... واعلم بأن املرء غري خملد ) 
  ( واصرب كما صرب الكرام فإvا ... نوب تنوب اليوم تكشف يف غد ) 
  ( وإذا ذكرت حممدا ومصابه ... فاذكر مصابك بالنيب حممد ) 
٨/١١٥  
  

  قال حممد بن عيسى البغدادي :
  كان يقال : إن ما لك من عمرك ما أطعت اهللا فيه ، فأما ما عصيت اهللا فيه ؛ فال تعده عمرا .



 ٦٣

٨/١٢٢  
  

  عن عثمان بن واقد:
قيل لنافع بن جبري بن مطعم : أال تشهد اجلنازة ؟ قال : كما أنـت حـىت أنـوي . ففكـر هنيهـة ، مث قـال : 

  امض
٨/٢٦٦  
  

  لثوري:قال سفيان ا
  اخللفاء مخسة : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعمر بن عبد العزيز ؛ رضي اهللا عنهم أمجعني .

٨/٢٩٤  
  
 


