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 مقدمة

 ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والصلاة والسلام على لحمد لل  ه رب العالمينا
   :أما بعد 

قَاَل عَلِي ُّ بُْن فَُضيٍْل   حلية الأولياء بسندهفي كتابه  (1) صفهانيأبونعيم الأفروى 
ِيهِ: يَا َأبَِت مَ  دٍ ا َأحْلَى كَلَامَ أَ لَِأب ، وَتَْدرِي ل ملسو هيلع هللا ىلصْصحَاِب مُحَم َّ ِ ؟ فَقَاَل: يَا بُنَي َّ مَ ـ

هَ بِهِ« ،حَلَا؟ قَاَل: لَا يَا َأبَتِ  هُْم َأرَادُوا الل َّ  . (2)قَاَل: »لَِأن َّ
الصحابة والتابعين وأئمة السلف الصالح  فالنظر في أقوال الرعيل الأول من 

قد وحكم جليلة ف م من وعظ جميلمهي كلافكم ف ،النافعة جدا من الأمور
   .علم والورع والتقوىكانوا على درجة عظيمة من ال

 
فاء  وقد تجعل )الأصبهاني( في تحقيق الأنساب للسمعاني: الأصبهاني، قال المعلمي ويقال (1)

هان( بباء ان اسم البلدة بالعجمية )اسپ وذلك الأصفهاني  وفي النسبة للبلد أصفهان فيقال 
 وتارة فاء كنظائرها رة باء خالصةاعرب تفارسية ت

 (23/ 10ياء )اء وطبقات الأصفحلية الأولي (2)
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ذكر للإمام أحمد بن حنبل  ذي أنه لأبي بكر المروالورع  باتكوفي 
ُ رَِحمَهُمُ ال  :وَقَالَ الْفَْضَل وَعُْريَهُ وَفَتَْح الْمَوِْصلِي ِ وَعُْريَهُ وََصبْرَهُ فَتَغَرْغَرَْت عَيْنُهُ  ه ، ل َّ

ْ عِنْدَ ذِكْرِ  :كَانَ يُقَالُ  اِلحِينَ تَن ُ  الص َّ ْحمَة  . (1).زُِل الر َّ
 لسلف الصالح وآثارهم في أبواب الوعظ أقوال اومن العلماء الذين اعتنوا بذكر 

 : د والرقائق والزه
 ، شي المشهور بابن أبي الدنيابن محمد بن عبيد القرالل  ه  عبد أبو بكر  ظفالحا

وتصانيفه كثيرة جدا،  : ام النبلاءأعل فظ الذهبي في سير كما قال عنه الحاهو و
 .(2) فيها مخبآت وعجائب

  السلف الصالح أخبار انتقي منها شيئا من ذلك رأيت أن ل
 انتقاءقاعدة ثابتة في هذا الليست لي و   
  حية الصحة والضعفيدها من ناانأس يفولم أدقق   

هِ وسُ »ِإذَا رََويْنَا عَْن رَ  : فكما قال الإمام أحمد نَنِ الْ  فِي ملسو هيلع هللا ىلصِل الل َّ َلَاِل وَاْلحَرَاِم وَالس ُّ  ح
ِيدِ  ْدنَا فِي اْلَأَسان بِي ِ  ،وَاْلَأحْكَاِم تَشَد َّ فِي فََضائِِل اْلَأعْمَاِل  ملسو هيلع هللا ىلصوَِإذَا رََويْنَا عَِن الن َّ

ِيدِ«  (1) وَمَا لَا يََضُع حُْكمًا وَلَا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنَا فِي اْلَأَسان
 

 ( 267)ع لأحمد رواية المروزي الور (1)
 ( 399/ 13سير أعلام النبلاء ط الرسالة ) (2)
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   :لبر في التمهيدا عبدوقال ابن 
ولم نورده للاحتجاج به ولـكن  ،رواته مجهولونسناد وا الحديث ليس له إذه

 . (2)ءوما لم يكن فيه حكم فقد تسامح الناس في روايته عن الضعفا ،للاعتبار
 يا ن أبي الدنموسوعة ابمن كتاب  ر والأقوالأخباانتقيت هذه الو

ُمادة الرقي    .للدكتور فاضل بن خلف الح
 لدنيا فقط دون  ن أبي اذكورة في كتب ابالم منها على الآثار ت صراقتو

 ت من طريقه. التي روي

  أو تعديل لخطأ   خبر نص الفإنما هو إضافة على وما جعلته بين معقوفتين
   .أو لذكر فائدة إضافية وهذا قليل جدا طباعي

 
 الر ِقَاُق يثُ »اْلَأحَادِ  عنه قال فيه أيضاو(134)ص:  ة للخطيب البغدادي في علم الروايالـكفاية  (1)

َ يُ  ى يَ حْتَم َ  عنأيضا وفيه   فِيهِ حُْكم «جِيءَ شَْيء  ُل َأْن يُتَسَاهََل فِيهَا َحت َّ ا الْعَنْبَرِي َّ زَ  يَأب : الَ ق ،كَِري َّ
َ لَْم ُيحَر ِْم  ُ ِإذَا وَرَد َبَر ٍب َأْو وَكَانَ فِي تَرْغِي ،ْكمًاوَلَْم يُوِجْب حُ  ،حَرَامًا لَْم ُيحِل َّ وَ  ،حَلَالًا»اْلخ

ُ ِإغْمَاُض عَ وََجَب الْ  ،تَْشدِيدٍ َأْو تَرِْخيصٍ  َأوْ  ،تَرْهِيبٍ  سَ  ،نْه الجامع في و. هُُل فِي رُوَاتِهِ«اوَالت َّ
، أَ  ْحمَِن بْنِ عَْن عَبْدِ الر َّ  (1267)اوي وآداب السامع للخطيب لأخلاق الر ٍ هُ كَانَ يَقُوُل: مَهْدِي  ن َّ

وَاِب وَ »ِإذَ  ِيدِ وَ اْلَأعْمَاِل، تَسَاهَلْنَا فِي اْلأَ  ائِلِ الْعِقَاِب وَفَضَ ا رَِوينَا فِي الث َّ ذَا رَِوينَا فِي الر ِجَاِل، وَإِ َسان
َلَاِل وَاْلحَرَاِم وَ الْ  ْدنَا فِي الر ِجَاِل«ح  (65/ 18) ةلابن تيمي اوى مجموع الفت وانظر: اْلَأحْكَاِم تَشَد َّ

 (10/ 20نيد )في الموطأ من المعاني والأساالتمهيد لما  (2)
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المنتقى ءةراجزاه الل  ه خيرا لتكرمه بق سالم نغازي ب ضال:واشكر الشيخ المف
 طباعة. لل على مواضع منه وتنسيقه عليق تالو

 : جمةتر) في  ة ى طبقات الحنابلعل ل حنبلي في الذي لا جب ابن رأورد  : وختاما 
وكان يرق  "  :قول ابن الجوزي ( أحمد بن محمد بن أحمد الدينوري البغدادي

ويعند ذك يجعلني   أن الل  ه لعل در، فللعلماء عند الل  ه ق ول:قر الصالحين، ويبكي 
 (1)" منهم

 
 اللهم يا كريمف

 ارزقني العلم النافع والعمل الصالح
 جهك الـكريملوا العمل خالصا هذل جعوا

 
 

 
 

 

 
 .وزي لابن الج (705: مام أحمد )صمناقب الإ وهو في(429/ 1ات الحنابلة )قيل طبذ (1)
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  موجزةترجمة 

 :  للحافظ ابن أبي الدنيا

ه بن الحافظ المحدث  :هو أبو بكر بن عبيد بن سفيان بن قيس،  محمدعبد الل َّ
   . مولى بني أمية المعروف بابن أبي الدنياشي القر

 هـ  208 ولد سنة
 ،  (1)سائل القليلةالإمام أحمد بن حنبل بعض الم  : وروى عن

 
إصلاح المال كتاب  كما في يروي عنه أيضا بواسطةو (415النفقة على العيال )كتاب كما في  (1)

العقل  كتاب ( و 208، 207، 30) الرقة والبكاءكتاب ( و 18) الأولياءكتاب و  (318)
 لة على العياالنفقكتاب  و (91) المنامات ( وكتاب 115)العقوبات ( وكتاب 104) وفضله

وكتاب   (63) نهالل  ه ع رضي مقتل عليتاب وك (50)مداراة الناس وكتاب  (78و71)
 وقال  (193/ 1طبقات الحنابلة )في ابن أبي يعلى وقد ذكره  (410)مكارم الأخلاق 

 ه مسألتين عن أحمد( وقال:)وذكر ل ... مامنا َأْحمَدإالخلال فيمن روى عَْن ه أبو محمد كرذ
ن وفي كتاب رجال عَْن َأْحمَد حدث فِي كتاب الجائعييفه عَْن عدة من تصانوقد حدث فِي 

عَْن َأْحمَد وفي كتاب مداراة  لقناعة وفي كتاب إصلاح المال وفي كتاب البكاء عَِن البرجلاني ا
 َ د وحدث فِي كتاب الأضاحي الناس وفي كتاب المنام عَِن الحسن بْن الصباح البزار عَْن َأْحم

 . الأثرم عنه عَْن أبي بكر
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والده وعن علي بن الجعد وإبراهيم بن المنذر الحزامي  :نى عروا كم
   ومن في طبقتهم.وأبوعبيد القاسم بن سلام  

   : وروى عنه
والحافظ ابن ماجه الرحمن  بنه عبد رزاي واحاتم ال الحارث بن أبي أسامة وأبو

 وغيرهم تفسير ال في القزويني
 ،يرةأخبارا كثوروى  يرة ،وصنف الـكتب الـكث، وكان مؤدبا لأولاد الخلفاء

إذا جالس أحدا إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاه في آن   كان :قيل في ترجمته
 واحد، لتوسعه في العلم والأخبار. 

ضي أبو الحسن: وبكرت إلى ِإسماعِيل بن القاقال  : قال الخطيب البغدادي 
ه الْقَاضِي اضي يوم مات ابن أبي الدنيا، فقلت له: أعز ال إسحاق الق بن مات ال َّ

ه أبا بكر مات معه علم  كثير، يا غلام امِض إلى   ، فقَال:ي الدنياأب رحم الل َّ
 . يوسف حتى يصلي عليه، فحضر يوسف بن يعقوب فصلى عليه

 (1)هـ281نة توفي رحمه الل  ه س

 
وسير أعلام  16/72لمزي ذيب الـكمال لوته 11/293تاريخ بغداد : من مصادر ترجمته (1)

 . 6/768وتاريخ الإسلام  16/72النبلاء 
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 الإخلاص من كتاب  -1
   . الإجابة مقرونة بالإخلاص لا فرقة بينهما :زيدلواحد بن عبد اقال  [1]
في يده حصى يعلب به  برجل لعزيز عبد ا مر بنمر ع  :د الوليقال محمد بن  [2]

بئس الخاطب  :عمر فقال فقام عليه ،ني من الحور العيناللهم زوج :وهو يقول
 . دعاءلل  ه الت حصى وأخلصقيت الألا أل ،أنت
عامر بن عبد قيس في النوم   عن عبد الملك بن عتاب اللتي قال: رأيت [3]

 .لل  هبه وجه اريد ما أ ؟ قال:وجدت أفضلت: أي الأعمال فقل
بزاز ليشتري منه ز قال: دخلت مع ابن محيريز حانوت ابن محيريعن مولى ل [4]

ما  اخرج إن :ريز فقالابن محيسوم ولم يعرفه فأشرت إليه أنه متاعا فرفع في ال
 ا بأدياننا. ل  نشتري بأموالنا

  تهى إلى فإذا ان صعد الملك بعمل العبد مبتهجا ي كثير قال: يأب عن يحيى بن  [5]
 ي سجين فإني لم أرد بهذا.ف قال: اجعلوه ربه 

ل بن عبيد الل  ه الجزري قال: كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه معقعن  [6]
من أصلح سريرته أصلح الل  ه   أنه  : بعض عضهم إلىب بها ب مات وإذا غابوا كتالكل
ن اهتم  الناس وموبين الل  ه كفاه الل  ه ما بينه وبين ح ما بينه ته ومن أصلعلاني
   لل  ه أمر دنياه.آخرته كفاه ابأمر 
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بلال بن سعد قال: لا تكن وليا لل  ه في العلانية وعدوه في   نع [7]
   .السريرة

س ليحمدوك ر للناين تظهوذا لسان لا تكن ذا وجهين :قال بلال بن سعد [8]
  وقلبك فاجر.

  ل  ه يوم القيامة ما لنك ال رجل فقال الحسن: ليسأ وعظ الحسن يوما فانتحب  [9]
   أردت بهذا.

نعه من الشيطان وأبعده  خير العمل أخفاه أم  : بن عياض فضيل قال ال [10]
رياء.   من ال

 بكى رجل إلى جنب الحسن فقال: قد كان أحدهم يبكي إلى جنب  [11]
  لم به.يع امحبه فصا
ه ورأس  ل يكون رأسلقد أدركت رجالا كان الرج :واسعمحمد بن ل قا [12]

 ، امرأته تشعر به دموعه لامن  بل ما تحت خدهقد ، على وساد واحد أته امر
فتسيل دموعه على خده  ي الصفيقوم فه لقد أدركت رجالا كان أحدهم والل   

 . لا يشعر الذي إلى جنبه
 . به جاره يعلم   ما سنةعشرين   ليتعبد ان الرجلعن الحسن قال: إن ك  [13]
ة فيصبح وقد  و بعض ليليصلي ليلة أ : ولعل أحدكمد [يبن ز] ا قال حماد [14]

    طال على جاره. 
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القوم أو يجتمعون  ليجتمع إليهكان الرجل  ن إ :لبصريا سنقال الح [15]
ذا يردها ثم تجيء فتردها فإون فتجيء الرجل عبرته فيردها ثم تجيء فيتذاكر
   ن يفلت قام. خشي أ

فس في مجلسه رجل فقال  يوما أو وعظ فتن نه حدثعن الحسن أ [16]
  لـكت.سك وإن كان لغير الل  ه هكان لل  ه فقد شهرت نفإن ن: الحس

الية لا  فقالوا: يا أبا الع ملسو هيلع هللا ىلص مد أصحاب محاجتمع إلي  : اللعالية قعن أبي ا [17]
ة لا  ا أبا العاليوي، أردت  تعمل عملا تريد به غير الل  ه فتجعل الل  ه ثوابك على من

   فيكلك الل  ه إلى من توكلت عليه. لل  هير الى غكل عتت
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 خوان الإ من كتاب  -2
يل:  إسماع شام بن ل لها هافق ،قالت: كنا مع أم الدرداء جلوسا عن زجلة  [18]

 في الل  ه ؟ قالت: الحب داء، ما أوثق عملك في نفسكدراليا أم 
فإن أيسر  ،قمن الصديكثر ستا قال عبيد الل  ه بن الحسن لرجل: يا فلان  [19]

   ه موتك فيدعو لك.بلغن يأصيب ما ت
فإن   ،: اعتبروا الناس بأخدانهمه عنهرضي الل    قال عبد الل  ه بن مسعود [20]

  وه.الرجل يخادن من يعجبه نح
  كان يقال: اصحب من ينسى  :لعن أبيه قا لمفضل بن غساناعن  [21]

 . معروفه عندك 
وعبد الل  ه  يارثلحر النضحمد بن اقال: اجتمعت أنا وم عباءة بن كليب عن  [22]

ا محمد بن ت لهم طعاما، فلم يخالف علينوصنع فضيل بن عياضو كربن المبا
ال افك، فق لما أقل خ ك: لمبارد الل  ه بن افقال له عب ،شيءالنضر الحارثي في 

 :حمدم
 ذا حياء وعفاف وكرم  ... حب صاحبا  حبت فاصفإذا صا

 عم: نقال لت: نعموإذا ق ... قوله للشيء لا إن قلت لا 
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 ،أن تكون زوجته صالحة :ادة المرءع من سعأربسن: لل  ه بن الحقال عبد ا [23]
 .وإخوانه صالحين ،في بلده  وأن تكون معيشته ،اراولده أبر وأن يكون 

رجل من  ر اليذك رضي الل  ه عنهالخطاب ال: كان عمر بن ق سنالحعن  [24]
وب ،فيقول: يا طولها من ليلة ،إخوانه في بعض الليل  ،يهغدا إل ،ةفإذا صلى المـكت

 . فإذا التقيا عانقه
 ،أصحابه لىع رضي الل  ه عنه ل  ه بن مسعود: خرج عبد ال قال عن شعبة [25]
 أنتم جلاء حزني.  ال:فق
  خير لك  ل  هذكرك بحظك من ال ما لقيك أخ لك كل :قال بلال بن سعد  [26]

 . دينارا كفك يلقيك وضع ف  من أخ كلما
ب إلي من مصرف: للقياك أح : قال لي طلحة بنمالك بن مغوقال  [27]

 . العسل
 د لأخ له: خليل بن أحمال قال [28]

 يخلو من النظر ا ل القلب  فناظر  * ا تهوى وتفقدهمرصالعين تب
 بصريإن غيبت عن يراك قلبي و *معي إن كنت لست معي فالذكر منك

وإفطار   ،الإخوان نيا: لقيروح الد ث منقال: ثلا هب بن منبهعن و [29]
 . والتهجد من آخر الليل ،الصائم

 . سلاة للهمة مأحبل أكثم بن صيفي: لقاء الاق [30]
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عبيدة بن   لما أتى الشام استقبله أبو مرأن ع  عن تميم بن سلمة [31]
 . انيبكي لاوجع ،فالتزمه عمر وقبل يده  ،إليه ألمااض وف ،الجراح

 . س نصف العقل قال: التودد إلى النا عن الحسن [32]
زبيسعيد بن عبد الرحمن ا قال [33] طلق   : يعجبني من القراء كل سهلديل

فلا كثر الل  ه  ،عملهيمن عليك ب ضرسك بلقاوي ،فأما من تلقاه ببشر ،مضحاك
 . لاءؤفي الناس أمثال ه

جده في  م ي فل ،رال له: عيسى التمايق ،جاء فتح الموصلي إلى صديق له [34]
 ،مينفأخذ دره ،فأخرجته له ،ي كيس أخيإلدم: أخرجي فقال للخا ،لالمنز 

إن  فقال:  ،خذه الدرهمينم بمجيء فتح وأفأخبرته الخاد ، وجاء عيسى إلى منزله
 .قت فإذا هي صادقة فعت ،فنظر ،حرة ت صادقة فأنتكن
 بني أمية:  جل منرقال  [35]

 اقتصادي ي ذل فلعوافما طمع ا ... رارا ملأت يدي من الدنيا م
 ى الجوادالزكاة عل ولا تجب  ... ة مال كا ز  وجبت علي ا ول

ج من عند  لمبارك يخرقال: رأيت عبد الل  ه بن ا عن أبي إسحاق الأقرع  [36]
ك فقال: وما يمنعني من  فقيل له في ذلالنفس  ا طيب مسرورسفيان بن عيينة 

 . عمني خبيصاحديثا وأطحدثني ابن عيينة بأربعين  كذل
ويطعمنا  القرآات يقرئنا زي: كان حمزة الحرب بن شعيب قال  [37] ن 

 . الخبيص
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  منك بل لرجل فلم يقصحت اإذا ن: حلقة البتي قال خاقان بن الأهتم في  [38]
   .(1) هب إلى الل  ه بغشفتقر
: لا يفهم الملح إلا  كان يقال قال: أبيه نع عن مصعب بن عبد الل  ه  [39]

  .عقلاء الرجال
لا تفشين إلى  : كان يقول ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  داودأن  ران بن أبي عمالد خعن  [40]

 .قرابةذا  ت ولا تأمنن ذا سلطان وإن كن ،ك ليلاأهلرقن ولا تط ،امرأة سرا
  ،لشراعتزل الشر يعتزلك ا: قال لابنه لقمان  نأ  عن سعيد بن أبي هلال [41]

   .للشر خلق  ر فإن الش
 . عاءالدستخرج به ينزل البلاء في: قال عن وهب بن منبه [42]
 .إن الرجل ليظلمني فأرحمه: قال مي لتيعن إبراهيم ا [43]
 اعبديتحف أن  إذا أراد الل  ه: لقال: كان يقا بن مسلم الطائفي حمد عن م [44]

 .  قيض له من يظلمه
 

إذا كانت ة أخرى نصيحته مرترك  اه:معنوالأصل أن هذا الكلام ليس بصواب ، ولعل  (1)
 با لمفسدة أعظم.النصيحة سب
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فقضى  شعبيت عند القال: كن حدثنا ابن شبرمةل: قا انسفين ع [45]
رْتُهُ بَعْدُ نين ثبين ا  . فرجع إلى قولي ، فَبَص َّ

إذا يهم بعض العلماء يقومهم ي أن يجلس إلالقضاة لا تستغن كانتان: قال سفي
  .أخطئوا

أما وجد الشيطان بريدا  : قال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمك، قال [46]
 غيرك؟

صار يزيد صاحبه  خير من انتبعض الذل  احتمال: هن منبقال وهب ب [47]
   .قماءة

 فقال: ههمه سفيفشتم مر رجل بقوم  : قال هانئ بن النضر [48]
 لم ينه مأمورإن السفيه إذا  ... هكم سفي ا تنهوارو أل عم أم يا

في ديننا   ه بمجالستهملل   فنفعنا ا  أدركنا أقواما فجالسناهم  :عبيد قال أسماء بن  [49]
 . كسمعنا من أولئالسهم فينسونا ما ن ظهراني قوم نجوم بي ا اليومعايشنا فأصبحن 

ثيابه  غير خل فبابن له فاشتد حزنه عليه، فد] الحجاج بن يوسف [ أصيب  [50]
 فقال:  ،للناس فلم يتكلموا فرفع رأسهن ذأوجلس و ،ئا من الطيب ومس شي 

   اء الل  ه من كل هالكي بقوحسب   نكبة  حسبي ثواب الل  ه من كل 
 .تحدثوا

لم في كفاية؛ لأن  يعجبني أن يكون صاحب الع :وريالث نياقال سف [51]
 . ذلوالعسر إليه أسرع، وإذا احتاج  لآفاتا
 رجاء: أبي  أنشدني محمد بن :الدنياقال ابن أبي  [52]
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 فسوف يوما على رغم يخليها يا ليجمعها ...همه الدنن ومن يك
 إلا التي كان قبل الموت يبنيها .. ا .لا دار للمرء بعد الموت يسكنه

 ها يوإن بناها بشر خاب بان ... مغتبطا بخير كان ناها بن فإ
 واتيها والموت دون الذي ترجو ي ...والنفس ترجو أمورا ليس تدركها 

 عيش يكفيهاوبلغة من قوام ال  ... ا رهدنيا تثم من  النفسلا تشبع 
 نيها بعد الموت جا نك واعلم بأ ... فاغرس أصول التقى ما شئت مجتهدا 

فإن   ،اء بالعرياستعينوا على النس :عنه رضي الل  ه قال عمر بن الخطاب [53]
 .ت بيتهايت لزمأة إذا عررالم 
  عبيد قال لرجل: آمرك يونس بن: بلغني أن أبو عبد الرحمن المق قال [54]

فإنه ثلث  ،والاقتصاد في النفقة ،عقلصف الفإنه ن ،إلى الناسودد بالتبثلاث: 
   . فإنه نصف العلم ،لةوحسن المسأ ،الـكسب 

آن وقرأت  روإن قرؤوا عليك الق ،راءن ثلاث: إياك والأمأنهاك ع وقال لرجل: 
  صاحب بدعة. أذنيك منولا تمكن  ،امرأة لست منها بسبيلخلون بولا ت  ،عليهم

فتحرك   ،عليه ا يمليهعزيز كاتب يكتب قدامه شيئالعبد  بنر عم كان عند [55]
قال:  فتركه حتى ذهب ذاك عنه،  ،ستحياالفتى فضرط، قال: فارتعشت يداه وا

 من نفسي  ها مما سمعت ر أحد أكث فوالله ما سمعتها من ،أخي ب يا ابناكت
 أ لها تخطاه. فليتطأط العوراء،قال المهلب بن أبي صفرة: إذا سمع أحدكم  [56]
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في ثلاث: امرأة تسرك رأيت عيش الدنيا أبي بردة:  قال بلال بن [57]
 فقد ،معهومملوك لا تهتم بشيء  ، غبت عنهاوتحفظ غيبك إذا  ،إذا نظرت إليها

 ،كأنه قد علم ما في نفسك ،فهو يعمل على ما يهوى ،ك جميع ما ينوبككفا
  يلا يتحفظ ف  هوف ،ينهبينك وب د وضع مؤنة التحفظ عنك فيما يق قوصد

   ي نفسك. ا في نفسه، وتخبره بما فد به عداوتك، يخبرك بمرصي صداقتك ما 
 أبو الغراف الحنظلي:  دني أنش :بي الدنياأ ابن قال [58]

 وآن خرابها ودنا فناها  ...انتقضت عراها د دنيا قأرى ال
 إلى ذراها  إذا ارتفع الرذال ...دنيا السلام فقد تولت ال ىعل 

   أغنوا.تم فأعطيذا : إ عنه هرضي الل   [  طابالخ بن] رعم قال [59]
عت كلمة إذا سم ،قال أبي: يا بني عبد العزيزز بن عمر بن عن عبد العزي [60]

   تجد محملا. ،لهاعلى أحسن ما تجد  مسلم فاحملها
  ه رضي الل    أبي موسى الأشعري ىلإ عنه هرضي الل   بن الخطاب عمر كتب  [61]

فإياك   ، طيه من يشاءن، ولـكنه عطاء الل  ه يع: إن الحكمة ليست عن كبر السعنه
 . قلاأخور ومراق الءة الأمودنا
ولا لحسود غنى، وطول  ،قال: ليس لملوك صديق بن حيان عن مقاتل [62]
  نويذكر  إنهم ملسو هيلع هللا ىلصمحمد  أمةوأهل هذه الأهواء آفة  ،للعقللحكمة تلقيح نظر في اال
فيقذفون   ،اسجهال من الن فيصيدون بهذا الذكر الحسن ال ،وأهل بيته ملسو هيلع هللا ىلصلنبي ا

ِ  يسقيشبههم بمن ا أفم ،بهم في المهاوي  السم  ومن يسقي ،سلر باسم العالصب
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رياقالق قد   فإنك  ،في بحر الماء فإنك إلا تكن أصبحت  ،؛ فأبصرهماتل باسم الت
 ،وأكثر عواصفا ،ضطرابااوأشد  ،أعمق غورا ر الأهواء الذي هوصبحت في بحأ

اتباع  لتي تقطع بها سفر الضلال مطيتك افلتكن  ،يهوأبعد مذهبا من البحر وما ف 
   ه يعمدون.ين إلى الل   لذا ، م السيارةهم هفإن ،السنة

ويل بن ق [63] فما  بن مسلم النهر خمس عبراتعبرت مع قتيبة  :حصينال الر
إن   هر قال: اللهمط النسا توإذف  ،هو بعده في يده خاتم من حديدة إلا ور بمن ع

ثم  ،غرق هذا الخاتمالبحر كما أ فغرقني في ،قطكنت تعلم أني خنت درهما 
   ر.هيقذفه في الن

قال لي أبي: أوليت   ، لى اليمنت عستعمللما ا قال:  ن محمدعن عروة ب [64]
وإلى الأرض   ، لسماء فوقكلى ا: إذا غضبت فانظر إعم، قالقلت: ن اليمن؟

   ما.هخالق ظم أعم ث ،أسفل منك
فيه،   : أدركت الناس ورقا لا شوكعنه هرضي الل    قال أبو الدرداء [65]

: وك، قالوام لم يتركتهركن تنقدوك، وإ فيه، إن نقدتهم فأصبحوا شوكا لا ورق
 .يوم فقرك قال: تقرضهم من عرضك ل ع؟ كيف نصن

ُ  ةيي من كثر إنا لنستح قيل للشعبي: [66]   فقال:  ،أدري ل: لافتقو  سألما ت
لا  ) سئلوا عما لا يعلمون أن قالوا:  ون لم يستحيوا حيث لمقربالائكة الل  ه لـكن م 

 . ( م الحكيم إنك أنت العلي لا ما علمتنالنا إ علم
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فقال الشعبي: إن   ،اسمن الن  أ ي ملفشتمه ف  إلى الشعبي  ل رج جاء [67]
   لل  ه لك.ا إن كنت كاذبا فغفرو ،صادقا فغفر الل  ه لي  كنت 

   .نهخيرا اقتبس م  به الل  ه العالم مصباح فمن أراد :ف بن حوشب خل قال [68]
داد من فإن كان مع ذا سلأمن، صحة واقيل لرجل: ما العيش؟ قال: ال [69]

   عيش فذاك. 
في   أبي سلمى أيت زهير بنقال: ر أسديي سهم العن سليمان بن أب [70]

ء إلا  لمالة ظط في ليق جت خروالل  ه ما   ،قال لي: يا سليمان ،الجاهلية أسود قصيرا
   ما.لتقذري حيا من كلب كرا ةقتخوفت أن يصعقني الل  ه بصاع

 ،ثم طال بي عمر ،أمةر هذه الأدركت صدي إن :ل الحسن البصريقا [71]
م بقلوبهم منكم في  أبصر في دينههم كانوا إله غيره، لفوالذي لا  ،كتكمأدر  حتى

 ،ليكمما حرم الل  ه عم فيزهد منك ه لهم أحل الل   فيما أولهم كانوا  ،دنياكم بأبصاركم
وا منهم أشد شفقة منكم من سيئاتكم أن تؤخذقبل ألا ت مهسناتولهم كانوا من ح

   بها.
: ليس العاقل الذي يعرف الخير من  عنه هرضي الل    رو بن العاص عم لاق [72]
 ،صلهصل من و الواصل الذي يوليس  ،خير الشرين ولـكنه الذي يعرف ،لشرا

 ولـكنه الذي يصل من قطعه.
ت بدا ما  دجتكلمت ولو و لي إبراهيم: لقد قال: قال عن أبي حمزة [73]
 سوء. هل الـكوفة لزمان وإن زمانا أكون فيه فقيه أ ،كلمت ت
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ن  لأغيظن م  يقع فيك، قال:قال رجل للفضيل بن غزوان: إن فلانا  [74]
 : الشيطان.أمره؟ قالقيل له: من  ،له الل  هره، غفر أم
أحدا   والل  ه ما أعرف ،ويلـكم ج؟ قال:قيل للأعمش أيام زيد: ألا تخر [75]

 !؟ونهعل دمي دجفكيف أ ،هضي دونأجعل عر
ي إلى الحي إلى  عل ن بن زيد ب قال: جاء عيسى  عن حميد بن عبد الرحمن  [76]

  ، لخروجفذكروا ا ،عفر الأحمروحسن بن صالح، وج ،فاجتمع إليه أبي  ،منزلهم
 هوالاجتماع لا تضبط ،لا يستقيم إلا باجتماعإن الخروج عيسى: فقال 

فقتل   ،وشغلنا به اجنا شغل بن وإن نحن خر ،ر الناسوالسلطان قد ضبط أم
لن   ، ونحن سبب انتهابه ملل امرئ مسوانتهب ما ،لهامرؤ ونحن سبب في قت

لا  ن على كتاب وهذا خلق ليس يجتمعو ،ولم يفرغ السلطان للنظر في أمره ،نفرغ
 .سنة، تفرقوا

  ، ا قد أصابوا مالاخالد بن صفوان رجالشيبة: رأى  قال شبيب بن [77]
 فقال: ،وا وغلواكلم فت

 نوا سكوتا طالما كا  اسا أن ... عي  بعد  دراهم لقد أنطقت ا
 اولا رفعوا لمـكرمة بيوت ...بخير  فما عادوا على جار

 اوتوينزل كل ذي حسب صم ...كذاك المال يجبر كل عيب 
 .ولـكني أتحالم ،قيس: لست بحليم بن حنف قال الأ [78]
 . فة الجوابخام  م يرا من الكلاكث لأدع : إنيقال الأحنف بن قيس  [79]
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الحارث العكلي على مسألة لم  ت أنا وا اجتمعذإ :قال ابن شبرمة [80]
 . نبال من خالفنا

  كنت أجلس أنا والحارث العكلي حين نصلي العشاء  :قال ابن شبرمة [81]
 الفقه.  نحتى نصبح في الباب م

  ، ه رجلفجاء ،قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز ة بن يحيىطلحعن  [82]
ل:  ولـكن ق ،كفرغ من ذا فقال عمر: ،يرا لككان البقاء خ فقال: أبقاك الل  ه ما

 ار. وتوفاك مع الأبر ،لل  ه حياة طيبةياك اأح
بن قال ا، فقال: الشعبي عن شيءقال: سأل رجل  عن عيسى الحناط [83]

إلى  ل: ألا تروني برأيك، فقافقال: أخبرن ،كذا وكذا عنه هرضي الل    مسعود
 آثر رك وتعالى أيي؟ الل  ه تباي رويسألن عنه هرضي الل   سعود هذا؟ أخبره عن ابن م

  ة أحب إلي من أن لأن أتغنى بغني والل  ه ،برأيي أن أقول فيهاعندي وديني من 
 .أقول فيها برأيي

كان وأنا أريد أن أخدمه، ف عنه هرضي الل    بن عمرصحبت ا :قال مجاهد  [84]
 .(1) هو الذي يخدمني

 
 الأخلاق.  مكارمكتاب  ( من1274برقم ) سيأتي  (1)
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ل: ت ولم تسقط؛ قاعيته تحركل رأى رباقتادة: رجقال له أنقرة عن  [85]
أهله،  بينوليصلح ما بينه و ،فقال لي: ليتق الل  ه ،رينيقال: فأتيت ابن س ،مصيبة
 رفت ما قال. قال: فع

فإن   ، يارناقال: دعونا الل  ه منذ سبعين سنة أن يولي أمرنا خ سنعن الح [86]
ل  ه فإنا ل  ،لم يستجب لنا كان وإن ،جعونرا ليهه وإنا إفإنا لل    ،كان استجاب لنا

 إليه راجعون.  وإنا
رية بن أسماء  [87] بطا وقرعا  سليم يلقون خ ن بنيعد ممهل كان أ :عن جوي

ب في  فأمرهم أن يؤذنوا صلاة المغر ،بن أسلم عليهم زيد ولي حتى ،جنمن ال
 فذهب عنهم. ،كل بيت 

  فقال: يا أبا  ،نة للحسن حاليةى ابفرأ ،ى الحسندخل فرقد السبخي عل  [88]
ريقد، أوقال ،قال: فغضب أتحلي ابنتك ذهبا؟  ،سعيد ل  تأمرني أن أجع: يا ف
 ؟!حانةطابنتي 

 شئت. ما  البس قال سعيد بن المسيب: أصلح قلبك و [89]
  ،من الدنيا وما فيهالمنك كلمة هي خير لرجل: لأع بن عياض قال فضيل [90]

ان قلبك مك ن في تى لا يكون من قلبك حوالل  ه لئن علم الل  ه منك إخراج الآدميي
 لا أعطاك.لم تسأله شيئا إ ،يرهلغ

يعتذر  : فكأنه ذهب قال هثم لقي ،لا من أصحابهفقد محمد بن واسع رج [91]
 .قاء إذا كانت القلوب سليمةالالتعليك متى كان  لا  فقال له محمد:  ،إليه
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 نشدني أبو عبد الل  ه بن فنن قوله: أ :بي الدنياقال ابن أ [92]
 َ ُ  ْنهَُض مِثْلَ ْحُت أَ َأْصب َ الط ِْفِل م يُْخ يَعْتَمِدُ دَيِْن كَذَاعْتَمِدًا ... عَلَى الْي  كَ الش َّ

َ مَْن عَاَش أَ  امُ  خْل تَهُ ... تَكَر ُّ قَِت اْلَأي َّ ً جُد َّ ُ َأهُْل وَ ا وََجفَاهُ اْله  الْوَلَد
ِوينَا فَتُخْلِقُنَا ... وَهُن َّ مِْن بَعْدِ  نَْطوِي يَالِي وَتَْط ُ مَا َأخْلَقَتْنَا جُ الل َّ  دَد
َأو ُّ َطاَل ا عِْف ال َّ لت َّ هْدُ وَال بَادَ نَوِْمي وََطاَل الْهَم ُّ ذِي َأِجدُ ... وَ هُ لِلض َّ  س ُّ

ْ  مِْن كِبَرٍ ر ِ وَصِرُْت َأْرُسُف بُعْدَ الش َّ  دِ بَلْ مُقَ ... رَْسَف ال   بِي فَوَْق مَا َأِجدُ ي َّ
 ِ مَانِ  فَهَْل لِشَيٍْخ َكبِيرٍ لَا ِحرَاكَ بِه ْ  ... مَِن الز َّ  دَهُ رََشدُ َطبِيب  عِن

اي كُن َّا نَعِيُش بِهِ ... عَيْشًا رَخِ بَاُب ال َّذِ َأيَْن الش َّ  َلَدُ؟ي ًّ  ؟ وََأيَْن اْلجِد ُّ وَاْلج
 ِ َ  لِلش َّ دَتْ فُق اتُ يِْب ل بَاِب َألَا ..  ذ َّ يِْب تُْفتَقَدُ الش َّ ذَاذَةِ بَعْدَ الش َّ  . كُل ُّ الل َّ

   بَعْدُ لِي َأمَدُ  عَلَى الْفَنَاءِ وَلـَِكنْ  بِهِ ...  تَدَل ُّ ي قَلِيلًا يُسْ َأْمسَى َكثْيرِ 
  ملك الخفي.لعافية الا داود:آل  ةمكتوب في حكم :قال زيد بن أسلم [93]
إلا حل   ،لم رجل على عدو له تسليمةا س: مقال بد الل  هن ععن مرثد ب [94]

   من نفسه عقدة.
[95]  ِ  . يئا عابهم يعرف ش إذا ل الرجلَ  مِ قال ابن شبرمة: اته
 أبي رجاء: محمد بن دني نشوأ :الدنيا يقال ابن أب [96]

 ت لخوف أمور مفظعات أظل ...  ةإذا رجعت نفسي إلي كئيب



 

 
 

 شرافازل األاإلشراف في مناب من كت 27

 إلا تجلت  غما تكون ولا  ... القول ما من مصيبة   إليهارجعت 
 ولا تجزعن أن نكبة بك حلت  ... فاتك حسرة  ا تهلـكن للشيءفل

 لت ا ثم آلت توأصابت أناس ...شة رغد وكم من مصيبة عي فكم
سافر مع إخوانك؟ لا تما لك قيل لرجل:  : مباركلل  ه بن الاد عبقال  [97]

 قال: أستبقي مودتهم.

 ،فهخالإلى جعفر بن محمد وي  المدينة يختلفأهل ار تج نم لكان رج [98]
له  فقال  ،لحال، فتغيرت حاله، فشكا ذلك إلى جعفر بن محمدن احسب  ويعرفه
 . زعر: لا تججعف

 لطويلدهر الا في فقد أيسرت  ...وما لا تجزع وإن أعسرت ي
 لعل الل  ه يغني عن قليل  ... ر ولا تيأس فإن اليأس كف
 الجميل ه أولى بالل    فإن  ...ء  سو ولا تظنن بربك ظن 

 . اسلنا نا من أغنى وأ قال: فخرجت من عنده
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 عروفاصطناع الم من كتاب   -4

 :كلل  ه بن المبارعبد اقال  [99]
 شكوركفور أو  (1) [ لهام  ]تح ... انت غنم حيث ك  يد المعروف

 ر الـكفورل  ه ما كفوعند ال  ...جزاء لها  شكورال شكر  فما
فيهما أجر؟  نصرانيدي والوى اليهل دقة علت للحسن: الصعن حميد قال: ق [100]

   ر.معروف أجقال: في كل 
إليك؟ قال: إدخال السرور على دنيا أعجب د بن المنكدر: أي اللمحمقيل  [101]

  المؤمن.
   له.لاة فأشكرها جل ليعدلني في الصالرإن  :قال عبد الرحمن بن أبي ليلى [102]
ال: على  أي شيء ما مضى أنت أندم؟ ق لملوك: على قيل لبعض ا [103]

   .شكر لها  اد في رضا من لهالاجت

 
 . 11/389لبيهقي ان للإيموالتصويب من شعب ا، لها في الأصل : يحم (1)
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 اصلاح المالمن كتاب   -5

  عمر بن الخطاب قال: قدم على  رضي لل  ه عنه مخرمة بنر سولم ا نع [104]
فهملت عيناه دموعا   ،فجعل يتصفحه وينظر إليه ،بمال في ولايته رضي لل  ه عنه

مؤمنين؟ يك يا أمير ال: ما يبكرضي لل  ه عنه فعون رحمن بفقال له عبد ال ،فبكى
الل  ه ما  ال والم  : إن هذارضي لل  ه عنه ال عمرفق،  اطن الشكر إن هذا لمن مو هفوالل

   البغضاء.داوة والع نهملا ألقي بيأعطيه قوم إ
في غير   حفظ المال: ينبغي للعاقل أن يحب مسيب قال سعيد بن ال [105]

 مه.منه رحويصل  ،م نفسهويكر  ،ههبه وجيكف  ،فإنه من المروءة ،إمساك
 . الدين الغنىون على نعم الع :قال محمد بن المنكدر [106]
  قال:  ،فلما حضرته الوفاة ،كثيرةير ناندترك ه أن  ،عن سعيد بن المسيب  [107]
وأكف بها   ،يوأصل بها رحم ،أني لم أجمعها إلا لأصون بها ديني تعلمم إنك لهال

صل  وي ،به وجهه المال ليكف ن لا يجمعلا خير فيم ،ديني قضي بهاوأ ،وجهي
  ويصون به دينه. ،ه دينهضي بويق ،به رحمه

له في  فقيل  دنانير  الثوري قال: رئي في يد سفيان عن عبدة القرشي [108]
   بنا هؤلاء. هذه تمندل ولا قال: ل ،ذلك
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في قرن ثور   علهأن يج يء فقدرقال سفيان: من كان معه ش [109]
يبذل كان أول ما  ، لناسإلى ا الرجل فيهفإن هذا زمان إذا احتاج  ، فليفعل
 دينه.

  ، الدم ورقوء ،مهر الـكريمةوا الإبل؛ فإنها: كرمأ :ييفص قال أكثم بن [110]
  .البر  وسفن

  ذهب الهم.م ينقد الدراه :يرينقال محمد بن س [111]
رس: المال وأما اليوم فنعم الت ،كنا نكره المال للمؤمن : قال سفيان الثوري [112]

  المؤمن.
  ملسو هيلع هللا ىلص  هي النبين بن جبير عنرجل سعيد  ألس قال: ،وقةعن محمد بن س [113]

ه لل   ا الل  ه رزقا حلالا فتنفقه فيما حرم : هو أن يرزقكالق ،عن إضاعة المال
   ليك. ع
قال: كتب الحسن إلى الحسين  ، عونبلغني عن ابن  : قال الأصمعي [114]

وقي  ما  المالفقال الحسين: إن خير  ،لشعراءيه إعطاء اما يعيب عل  رضي الل  ه عنه
   به العرض.

إذا   ،انأدبا حس خذ عن الل  هلمؤمن أإن ا قال: [ لبصريا] سنحلاعن  [115]
   ه قتر.تر عليفإذا أق ،وسع عليه وسع

  ، فقةالن: حسن النقد يطرح نصف يقالقال: كان  هعن أبي عن الأصمع  [116]
   د الكاسبين.والإصلاح أح
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ل:  : اكسني جلبابا. قارضي لل  ه عنه عوده بن مسعبد الل   امرأة قالت  [117]
 لل  ه عز وجل: بيتك. لببك االجلباب الذي جكفاك 

ويقول:  ةقلابن أبو ا قال: ك  يوبأ عن [118] يأمرني بلزوم السوق والصنعة، 
 إن الغنى من العافية. 

ر  البحر؟ قال: اتجفي مبارك: أتجر قال: قلت لابن ال بن جميلن الهيثم ع [119]
 ن الناس. ر، واستغن ع في البر والبح

  ثلاث شيء اتجر في : من رضي لل  ه عنه قال: قال عمر عن الحسن [120]
 غيره.ليتحول إلى فيه، فصب م يرات، فلم
: لو كنت تاجرا ما اخترت على رضي لل  ه عنهلخطاب ا بن رقال عم [121]

 ه.تني ريحإن فاتني ربحه ما فاا، العطر شيئ 
هم عن  سأل، ف رضي لل  ه عنه ويةي أسد على معادخل ناس من بن [122]

   ضرس. ةومؤن ن نفسضما  : رةقال: بئس التجا،  تجارتهم، فقالوا: نبيع الرقيق
 يع الرقيق. قال: كانوا يكرهون ب ن إبراهيمع [123]
ويةا قدم مم ل [124] له،   بضيعةيهوديا، فساومه  قيينة لالمد رضي لل  ه عنه عا

فزاده  ا ست مئة، قال:فأبى الآخر إل :لخمس مئة ألف درهم، قافوقفا على 
وية خمسين ألف ي أنك تصل في المجلس د بلغنين، لقر المؤمنفقال له: يا أميا. معا

تريد أن  عقلي ذاه ؟ قال: إنشاحني في هذا الخطرواحد بألف ألف درهم وتال
 كرمة. وتيك م، خدعني ت 
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ي جوف الليل،  شرف المؤمن: صلاة ف :احمقال الضحاك بن مز [125]
 اس.استغناؤه عن الن وعزه:

ن  الدناءة خير م عض سبة فيها ب: مكرضي لل  ه عنهطاب قال عمر بن الخ [126]
 مسألة الناس. 

لخبز، نو إسرائيل يستنجون بان أبيه، قال: كان بعن جعفر بن محمد، ع [127]
 لونها.أك فيم هون حشوشوا يتبعالجوع، فجعلم يهل  ه علال  طلفس
اتي  : والذي نفسي بيده لولا أن تنقص حسن رضي لل  ه عنه قال عمر [128]

  عيشكم.ي لين طتكم فلخال
ر أمي: يا ارضي لل  ه عنه قال: قالت حفصة عن مصعب بن سعد  [129]

ك، فقد ماأكلت طعاما ألين من طع ألين من ثيابك، و ين، لو لبست ثياباالمؤمن
 ى لأخصمك إقال: س لك من الخير؟ ر يك الأرض، وأكثلجل عالل  ه عز و حفت
من شدة العيش؟ فمازال يذكرها،  يلقى ملسو هيلع هللا ىلص ان رسول الل  ه سك، أما تذكرين ما ك نف

طعت لأشركنهما بمثل  استثم قال: إني قد قلت لك إني والل  ه لئن  حتى أبكاها،
   عيشهما الرخي.الشديد، لعلي ألقى معهما  عيشهما

، لم أكل الخل والبقلر: إن صبرت على مسع قال لي :ةامسأقال أبو  [130]
  . من هؤلاء كثير يستعبدك 

إن الل  ه يبغض القاريء إذا كان لباسا، ركابا،   :قال عبيد بن عمير  [131]
   ولاجا. خارجا،
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هي  ا ومدح إلللغني الخصال هي من من خصلة  ماقال بعض الحكماء:  [132]
مقداما سمي  الفقير  ن كانإا، وني مقداما يسمى شجاع غإن كان الير عيب، فللفق

بليغا سمي مهذارا، وإن إن كان الفقير ا، وي خطيبسما ي بليغن الغنإن كا و، أهوج
وإن كان الغني  ،كينا سمي ثقيلاكان الغني ركينا سمي حليما، وإن كان الفقير ر 

الحاجة  موت خير منغبيا، والتا سمي قير صمولفا كان وإن  ،زميتامي صموتا س
   س.االمضطرة إلى الن

ي أيدي  ف  تحتاجوا إلى مان أ بلاءجهد ال: رضي لل  ه عنه ن عباسقال اب [133]
   فيمنعوكم. الناس

الناس، فإن فيه   أيديقال أبو مسلم الخولاني: أظهر اليأس مما في  [134]
يعتذر ما و كإياحاضر، ور الفقلاس فإن فيه ت إلى الناوأقل طلب الحاجا  الغنى،

تكون   طعت أنوإن است عود،يمنه من الكلام، وصل صلاة من يظن أنه لا 
 عل. نك اليوم فافم ، وتكون غدا خيرامساليوم خيرا منك أ

قال: إذا افتقر الرجل اتهمه   عن بعض الحكماء  بلغني: اقال ابن أبي الدني [135]
   سنا. ه حان يظن به الظن من ك له مؤتمنا، وأساء بمن كان 

زيادالحسين بن عبد الرحمن، قال: أنشدني محمد  نيأنشدوقال  [136]  : بن 
 ُ اَس غُي ِرَ َأهْل ُ  *هُْم ِإن ِي رََأيُْت الن َّ َ ولَا يُعْظِم ِ نَ َأخًا لِغ  يْرِ يَسَارِه

وا بِهِ   ِ َويَهُونُ عِنْدَ  *فَِإذَا رََأْوهُ بِغِبْطَةٍ َحف ُّ  هُْم لَدَى ِإعْسَارِه
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َ  نَ مِ ْدَت فَِإذَا َأرَ  دِيِق دَو ِ  *امَهُ الص َّ  وََأرَْدَت ُطوَل ِإخَائِهِ وَمَزَارِه
 َ ا تَرَىاكْ ف ِ  نِ ذَْرَب الل ِسَا  * وِ الل ِسَانَ بِجَمْرَةٍ َأل َّ ِ عَلَيْهِ ف  ي دِينَارِه

َلْقَاكَ مُنْعَطِفًا عَلَيَْك بِوِد ِهِ  ٌّ ِإلَيْكَ  *ي ِ ُطر  َوبِهَارِه   بِلُب ِهِ 
ُ فَِإذَا رَآ ِ ل َّ وَ  *ف ِهِ فِي كَ   امَ  ِريدُ كَ ت   ى الْقَفَا بِشَرَاَسةٍ وَنِفَارِه

عت إلى  قال: مرض مولى لسعيد بن العاص فن نن عمرابرملة عن ح [137]
فخذها.   مت ، فإذا أنا لف درهم مدفونةثلاثون أنا هاه لي غيرك و سعيد أنه ليس

ن  و مه، وهب ناصرنا، وقإلى مولا أرانا إلا قد أسأنا : ما فلما خرج من عنده، قال
اث مئة  لفنا بث ه بفرس وتعاهده، فلما مات اشترى له كفبعث إليوالينا، شيوخ م

ر، ذك لذي بالموضع ا بيت فرد الباب، وأمردرهم وشهد جنازته فلما رجع أتى ال
 صاحب  ت كله فلم يجد شيئا، قال: وجاءبيحتى حفر ال فلم يجد شيئا، فحفر،
 له.داخعنه لما  بشأنأن  لقد هممت  فقال سعيد:  ،الـكفن

  بي جعفر قال: دخلت على محمد بن علي أ يمسليمان بن سلعن أبي سلمة  [138]
إذا  نا قومسلمة إ: يا أبا طات، ثم قالدم لنا خبزا وشيئا من هذه الخلابيته، فق

أتي الل  ه حتى يأنفسنا، وإذا قتر علينا صبرنا،  علينا وسعنا على لالل  ه عز وجسع و
 . شيءب جلعز و

ئي عنه  ت استغنافإذا ذكرليجفوني  رجلإن ال اء:قال بعض العقل [139]
 . وجدت لجفائه بردا على كبدي
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رية تقإلى النا مع الحسن جخر :ذل بكار بن منقاق [140] يا  ول: سوق، فإذا جا
دليني   ،ةنييا با رأى، بوك مثل يومه مأاه، مثل يومك لا أرى، قال الحسن: وأبت
حتى وقف على  ،معهطلق الحسن ونحن ت بين يديه، وانلقنطامنزلك، ف على

بعد أن   ،مهجوراالباب  يا أهل هذه الدار، ما لي أرى هذا باب الدار، فنادى:
الل  ه، هكذا أبواب   عبد يا ار: امرأة من داخل الد فنادتهعمورا؟ قال: مكان 

 باكيا.  ، فانصرف الحسنىالأرامل واليتام

يا أمير المؤمنين،   :ك [لملعبد ابن ان ليملعزيز لساعبد مر بن ] قال ع... [141]
ما   حي من مات، ولا براده وسيلة، وليس الجزع بم ل   بل الصبر، فإنه أقرب إلى ال 

 يق.العصمة والتوف ل  هال ، وبصدقت  :مان فات، فقال سلي
يصبر موت ابنه: أالعزيز عند لعمر بن عبد لملك عبد اسليمان بن قال  [142]

، لا يستوي عندك ما تحب نني ؤميا أمير الم  ال:ه ألما؟ قالمؤمن حتى لا يجد لمصيبت 
 ؤمن.ل الم وولـكن الصبر مع وما تكره،
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 أيوب، نهابى عل ملك عبد ال سليمان بناشتد جزع  :قال الأصمعي [143]
: إن امرأ حدث نفسه بالبقاء  فاق، فقال رجل منهمءه المعزون من الآحتى جا

 . أير جيد الر، ثم ظن أن المصائب لا تصيبه فيها لغيدنياي الف
زياد لما توفي ابنه أيوببن ع زياد ن اقام إلى سليم [144] يا   فقال: ،ثمان بن 

ن فليوط البقاءحب رة كان يقول: من أإن عبد الرحمن بن أبي بك، ينمؤمنأمير ال
  على المصائب. نفسه

زبير على الوليد بن  [145] د بن  ابنه محمعه وم ، عبد الملكقدم عروة بن ال
ت، ووقعت في  ماف ،فضربته دابة ،بالدوادار روة حمد بن عل معروة، فدخ

إلى ساقه، فقال  عها، قال: لا، فترقت طفقال له الوليد: اق، لةالآك  جل عروةر
وهو يسبح لم يمسكه  ،بالمنشار ت جسدك، فقطع سدتوإلا أف ،: اقطعهاالوليد

 . تلك الليلةع ورده ولم يد ( با نص سفرنا هذا لقد لقينا من) أحد، فقال: 
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 نكر الم  ي عن عروف والنهالم الأمر بب من كتا -7

: يرحمك في العلم، فقال عالما هو فوقهم القي ع ل :لوردقال وهيب بن ا [146]
إلا   ،عمل حسنة قطبك أنك لم ت يظنمن عملي؟ قال: ما الل  ه، ما الذي أخفي 

الأمر  لي؟ قال:لن من عمأداء الفرائض، قال: يرحمك الل  ه، فما الذي أع
عباده، به أنبياءه إلى الل  ه بعث  الل  ه الذيين فإنه د ر؛ن المنكوالنهي ع ،معروفبال
ما   (وجعلني مباركا أين ما كنت ): ملسو هيلع هللا ىلصول نبي الل  ه قالفقهاء على  معجتقد او

   والنهي عن المنكر أينما كان. وفالأمر بالمعرل: بركته تلك؟ قا
ن العمري يقول:  عبد الرحمبا ت أسمع :إسماعيل بن عمرقال أبو المنذر  [147]

يسخطه فتجاوزه، لا   رى ما ن تبأ ن الل  هراضك عإع فسكن عنك لتفإن من غ
 يملك لك ضرا ولا نفعا.  ممن لا خوفا  ولا تنهى تأمر فيه
لوقين فة المخمن مخا ،المنكر  هي عنوالن ،عروفم لترك الأمر باقول: من وسمعته ي

   تخف به.ض مواليه لاسأو بع ر ولدهلطاعة، فلو أمنزعت منه هيبة ا
  ، الجهل سكرة  قال: غشيتكم سكرتان: يهعن أب وةعن هشام بن عر [148]

   ولا تنهون عن منكر. عروفموسكرة حب العيش، فعند ذلك لا تأمرون ب
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أؤخذ،  شيت أنب خمهللبن ازيد لما ولي ي :زيادى بن المعل قال  [149]
يناوله ثيابه،  ،زةفي أهله، وخادم يقال له: بر سنلحيت ات يفا، فأفأجعل عر

أية آية؟  قال:عز وجل؟  في كتاب الل  هية بهذه الآ فقلت: يا أبا سعيد، كيف
ون في الإثم والعدوان يسارعرا منهم يوترى كث)ول الل  ه عز وجل: قال: قلت: ق
لاء  ؤ ه على هيا أبا سعيد، فسخط الل    (نعملووا يكان حت لبئس ماوأكلهم الس

ا، فقال الحسن: يا عبد  هؤلاء حيث لم ينهو وأكلهم السحت، وذم ،هم الإثمولبق
أبا سعيد،  كلام، قلت: يا لسيف دون اللسيف فحال اوم عرضوا االقالل  ه، إن 

سعيد  ن، عن أبي ثم حدثنا الحس أعرفه. فضلا؟ قال: ما هل تعرف لمتكلم
عن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق مني ا لال: أملسو هيلع هللا ىلصل الل  ه رسوقال ال: ي، قالخدر
 ،بحقال زق، أن يق، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رشهدهأو  ،إذا رآه

   أو يذكر بعظيم.
ه، ل نفسؤمن أن يذم : ليس لل ملسو هيلع هللا ىلصحديثا آخر، فقال: قال رسول الل  ه ثم حدثنا 

   .ما لا يطيق  اء لب الن ميتعرض  ل:قاه نفسه؟ ما إذلالو قيل: يا رسول الل  ه،
زيد الضبي حيث قام ف تكلم؟ فقال الحسن: أما إنه قال: فقلت له: يا أبا سعيد، في

زياد: فأقوم من عند  على بن قال الم ه، على مقالتدم حتى ن ،جنلم يخرج من الس
مودود،  خلت عليه، فقلت: يا أبا ن وجهي ذاك، فدمفإلى يزيد الضبي  ،الحسن

ه، فنصبتك له نصبا، قال: مه يا أبا الحسن، ل تك كرفذ  سن آنفا حلاكنت عند  دق
يخرج من  ل: فما قال الحسن؟ قلت: قال: أما إنه لم ا ق قال: قلت: قد فعلت،
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 قال يزيد: ما ندمت عليها وايم الل  ه، لقد قمته تلك، ى مقالتن حتى ندم عل لسجا
  با ألت: يا فق ثلاث مرات،يت الحسن نفسي، ثم قال يزيد: أت مقاما أخطر على 

اج،  على كل شيء، وعلى صلاتنا نغلب، قال جعفر: يعني فتنة الحج غلبنا ،دعيس
قال:  عرض نفسك لهم،ا تإنما، تصنع شيئ قال: يقول الحسن: يا عبد الل  ه، إنك لم

الل  ه،  ت: الصلاة رحمكلابن عم الحجاج يخطب، فق ،لحكم بن أيوبفقمت وا
وأخذوا  ، لبيبتيت وا خذفأ ل جانب،ك  نوا إلي م سعف  ،زبانيةقال: فجاءتني ال

هم، قال: وسكت الحكم بلحيتي ويدي وكل شيء، وجعلوا يضربوني بنعال نفوس
بلغوا باب   إذا حتى ،بي إليه مشواف ال:ل دونه، قبن أيوب، وكدت أن أقت

: أصلحك الل  ه، ما بي  جنون أنت؟ فقلت م المقصورة فتح، فأدخلت عليه، فقال: أ
ت البينة العدول عندي أنه  ام ق قد ، ةي الصلاف  مة قام فتكلجنون، ضب من

أصلحك الل  ه، هل كتاب أفضل من  قال: أو ما كنا في صلاة؟ قلت:  مجنون،
فقرأه غدوة حتى  ،شر مصحفهلو أن رجلا نأرأيت  :لت ال: لا، قتاب الل  ه؟ قك

 ال الحكم:ضيا عنه صلاته؟ قال: فقلك، كان ذلك قاذولا يصلي فيما بين  ،يمسي
على  ،ل: وأنس بن مالك جالس قريب من المنبر قا، نانوج حسبنك م لأ لل  ه إنيوا

فإنك قد   ،ت: يا أنس، يا أبا حمزة، أذكرك الل  ه: قلقال ،وجهه خرقة خضراء
قلت أم بباطل؟ قال: فلا والل  ه ما أجابني  ه، الحق ، وخدمتملسو هيلع هللا ىلصلل  ه رسول ا حبت ص
وقد كان  : لاق لل  ه،احك أصل لبيك  له الحكم: يا أنس، قال: مة، قال: يقول لبك
، قال: يقول أنس: قد كان بقي من الشمس بقية، قال:  ميقات الصلاة اتف



   

 
 

 الدنياابن أيب  من مصنفات نتقىملا 40

ي  هدوا أنفش فحبست، فذهب بي إلى الشمس، قال: اه، قال: احبس
لل  ه ابذلك، فكتب الحكم إلى الحجاج: أصلح  ا نجا من القتلقال جعفر: إنم ،جنونم 

ةَ  رجلا من بني الأمير، إن َ َضب َّ مَ فِيق ُ الْعُدُ  لَاةِ،لص َّ ا امَ فَتَكَل َّ وُل قَْد قَامَِت الْبَي ِنَة
هُ َمجْنُون ،    ندك العدول ع  قامت البينة  نتكا إن  :جاج الح فكتب إليه  ل: قاعِنْدِي َأن َّ

ه، س قال جعفر: واحب ،فاقطع يديه ورجليه ولسانه له، وإلافخل سبي ،نه مجنونأ
 . ليال: فخلى سبيواسمر عينه، ق

فكنت في   ،ثم دفن ،فصلينا عليه ،عت جنازتهتب ف ،ات أخ لنا يزيد: وم قال 
ل: فقصد قا، خيله في لينا كم بن أيوب علل  ه، إذ طلع الحناحية مع إخواني نذكر ا

حتى  ،ل: فجاء قاصدابقيت وحدي، قاهرب جلسائي و ،ناسالآه ، فلما راقصدن
لل  ه  : أصلح اقال: قلت عون؟ وحدي، قال: ما كنتم تصن ا وقف علي، قال: وأن

كر الذي صار دفن، فقعدنا نذكر الل  ه، ونذكر معادنا، ونذ نا مات فل  أخالأمير، 
نا أبرأ أ نك،يفرني م  ال  ه الأمير، مال ح أصل :قلت وا، فررت كما فر إليه، قال: فهلا
وهو   ،ن ذلك، فقال عبد الملك بن المهلب حة، وآمن للأمير ممن ذلك سا

ف هذا؟ أما تعر ر،ميصلح الل  ه الأيديه: أ اقفا بينصاحب شرطته وحربته بيده و
ال الحكم: الجمعة، قال: فقذي كلمك يوم قال: ومن هذا؟ قال: هذا المتكلم ال

 ، قفربع مائة وهو وابت أفضر ،فأخذت :ء، خذاه، قالريلجعلي  إنكيضا وأ
بي إلى واسط، فكنت  حتى ما دريت حين ضربني وحين تركني، قال: ثم بعث 

 ج. ف الحجاحتى تل ،في الديماس
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 ، وا رجلا قد أسبل إزارهوأصحابه أبصر مشيبن أ لة ن صأ عن ثابت [150]
بن أكفيكموه، فقال: يا ا قال صلة: دعونيهم، فوه بألسنتخذيأأن  هابد أصحفأرا
ترفع إزارك، قال: نعم،  ذاك يا عم؟ قال: ك حاجة، قال: فما ي إليلن إ ،أخي

ل،  ؟ قال: لا أفع وه بشدةو أخذتمفقال لأصحابه: هذا كان مثل ل ونعمة عين،
 . فعلو
يت  نك، أرأيت إن لقتأمر من يقبل م ماإناض: يعيل بن فضال قال [151]

 فسكون ،بيتك ه: اتق الل  ه؟ لو قلت هذا لأهلـكت أهل تقول ل أكنت  سلطانا
 . فسك، وأخف مكانكنك، ولـكن احفظ نوجيرا

: كانوا إذا رأوا الرجل لا  راهيم قالعن سفيان عن منصور عن إب [152]
   لك. إلا ذموه. قال سفيان: أخشى أن لا يسعهم ة عل  يحسن الصلا

   س إليك من خاف الل  ه فيك.نالانصح يقال: أ قال: كان : قال معمر [153]
حة،  نصي يفه قال سليمان الخواص: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه [154]

 حه. فإنما فض اظه على رؤوس النومن وع
ه في الصلاة، فزبره ونهره، رجلا يفقع أصابع ضبن عيا  فضيلرأى  [155]

فبكى  ذليلا، ن قام لل  ه عز وجل بأمر أن يكون ، ينبغي لم جل: يا هذافقال له الر
 . ل، وقال: صدقت فضيلا
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حذيفة: إن   الق قال:  سفيان  قال: سمعت  سباط عن يوسف بن أ [156]
 دوتكلم، فلا يعتكلم فيه لل  ه فلا يي أنالمدخل الذي يجب عليه  لخالرجل ليد

   قلبه إلى ما كان أبدا.
عند هارون فبكى، ثم  ين قدم من الفزاري ح قال يوسف: فحدثت به أبا إسحاق

 ن؟ ايذا من سفعت هت سم قال: أن

اس بالبر وننسى أنفسنا، وتلا:  أن نأمر الننعوذ بالل  ه  :ن أسلمقال زيد ب [157]
  .( ر وتنسون أنفسكملناس بالباأتأمرون )
  ، روفعباس: آمر السلطان بالمع ن قال: قلت لاب عن سعيد بن جبير  [158]

ي مثل  قال: ثم عدت، فقال ل فلا، لكقتيأن  إن خفت  وأنهاه عن المنكر؟ قال:
ففيما بينك   ،اعلاوقال: إن كنت لا بد ف ،لي مثل ذلك لقاثم عدت، ف ذلك،
 وبينه.

ل متكئ على  بار بني إسرائيحبر من أح اقال: بين  عن مالك بن دينار  [159]
كهيئة التعذير، فما   ،ينب ياهلا مفقال:  اء،امز النسيغه رأى بعض بني  سريره، إذ

قطع  ناريره، وعن س فصرع ،ته العقوبة من الل  ه عز وجلأت من أن بأسرع كان
ن من  : هكذا غضبت لي، اذهب فلا يكوخاعه، وأسقطت امرأته، وقيل له ن 

 جنسك خير أبدا.
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ذ  آخ منن كف ،فبالمعرو ممن يأمرإذا كنت  :البصري الحسنل اق [160]
س فكن من أترك النا ،ا كنت ممن ينهى عن المنكر به وإلا هلـكت، وإذ سانلا
 وإلا هلـكت. ،له
هذا السلطان فآمره وأنهاه؟  ألا أقوم إلىن عباس فقال: أتى رجل اب [161]

 اكذ قال:  جل؟وعز ن أمرني بمعصية الل  ه فرأيت إقال: أ ،تكن له فتنةقال: لا 
 حينئذ رجلا. فكن يد، ي ترالذ
يل بن عياض: أرأيت إن رأيت  قال: قلت للفض ي زيد الرقبن يعن ا [162]

لت: أما  قدرت فافعل، قيظلم، أنهاه؟ قال: إن  لطانا أو س  ، أو مسلحا ،شرطيا
 ،نفسك تدفع عنت على أن قدرإن عاقبة، قال: ولـكن أخاف ال (1) ...ماالكل

 ،آمرك أن تتكلمالمسلمين ضررا، ولا أحد من  ىن تدخل عل ن غير أفتكلم م
خوف، وعسى أن يكون من جيرانك  يرانك ومن يعرفك الجهلك وعلى أ وتدخل

، ولعل  فتضيع عياله ،خوففتدخل عليه ال ،عمل يديه من ليست له إلا من 
 ،نقكع فيوضع تف ،بيدكثم تلقي  ،مةمسلمين، تلقي كللا يكون منفعة لل  كلامك

   عليه. فيصنع بك ما تقدم
ض عن الأمر  ال: سألت فضيل بن عياق عن الفيض بن إسحاق  [163]
اء  دعو ،واستكانةالنهي، قال: ليس هذا زمان كلام، هذا زمان بكاء وتضرع، و

 
 . الكتابكذا في  (1)
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 ،سفل الركبةأ لىإ راشوأ ،هذهفي ي رجلك ، لو أوثقت فملسو هيلع هللا ىلصلجميع أمة محمد 
 ابتلي قوم فكفروا من الشدة. ولو ابتليت لـكفرت، قد  بر،م تصت ولجزع

نفسه،  حتى يحكم أمرن المرء لا يعظ أخاه ل عمر بن عبد العزيز: لو أاق [164]
ع رفي وإذنير، ويكمل الذي خلق له من عبادة ربه، إذن لتواكل الناس الخ

  وجل  ن والساعون لل  ه عزوظالواع ، وقلر النهي عن المنكالأمر بالمعروف و
   أرض. في ال بالنصيحة  

: إني لآمرك بالأمر  ل  ه عنهل رضي ا قال: قال أبو الدرداء عن أبي وائل [165]
 .كن أرجو أن أؤجر فيهوما أفعله، ولـ
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 الأهوال كتاب من  -8

، الصوم ديم ن قيس يقال: كان الأحنف ب ي لسعد ان علي بن زفر ع [166]
فوقاهم الل  ه شر ) : الثم ت ه طويل،ليوم شرال: إني أعده ل له في ذلك، فقفقي

   .( ذلك اليوم
قلبه إلى   يف تجيبه دواعيكعجبا للعالم،  :بن الورد قالعن وهيب  [167]

 شي غ  : ثملافزعات، ق روعات و يامةوقد علم أن له في القارتياح الضحك، 
   عليه.

رب [168] وييم يأخذ بلحم عضدهيع بن خثكان ال ليت شعري أي لحيم،   قول:، 
 واحدة، ثم يقول:جبال فدكتا دكة ض والرأإذا حملت الي، أين أنت وأي دم

   حيث شاء الل  ه.
وهو  ة خريكذب بالنشأة الآ ن يقال: يا عجبا لمنا عن أبي جعفر قال: ك  [169]

نشر بعد الموت وهو ينشر  جب لمن يكذب بالكل الع يا عجبا ى،ولالأ ةيرى النشأ
   كل يوم وليلة.  في
أن  رضي الل  ه عنها يسعن سعيد بن معبد قال: حدثتنى أسماء بنت عم [170]

: ما  ت هو إذ ذاك بأرض الحبشة وهو يبكي، فقالجاءها و  ه عنهي الل   رض ارجعف
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ها سعلى رأو على امرأةشة مترفا مر شأنك؟ قال: رأيت قبل شابا من الحب
الجبار على إلى يوم يجلس  أكلكفقالت:  سفته الريح،ف بهفرمى قيق، فيه دل كتم

 ن الظالم. للمظلوم م  رسي، فيأخذالـك
رية له إلى ى انته عنه لل  هي ارض درداءعن الزهري، أن أبا ال [171] ترعى   جا

فانفلت  ،ثم طاف في غنمه فرسه، ثم قال: لا يغلبك، هغنما، فأعطى جاريت
ا يهإل ي الل  ه عنه رض الدرداء بوأ سر عامتها، فجاء تك  ىحت ،مالغن لت جاالفرس، ف

   لأوجعتك. القودوقال: لولا  ،ذا دنا منها كفيشتد رافعا السوط، حتى إ
ر ي الل  ه عنهرض يرةبا هرأن أ عن أبي المتوكل [172] زنجية،   ةيكانت له جا
يني  وف السوط، ثم قال: لولا القصاص لأغشيتكيه ولـكن سأبيعك لمن ي يها لفع عفر

 ه. لل   أنت ف ثمنك، فاذهبي
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 الأولياء كتاب  نم -9

قال: رأيت   نةأبو عواحدثنا  حدثنا خلف بن هشام :ياابن أبي الدن قال [173]
  د قمد بن سيرين ال خلف: كان محلناس، قمر في السوق فيكبر امحمد بن سيرين ي
  إذا رأوه ذكروا الل  ه. ا، وخشوعا، فكانتأعطي هديا وسم 

لل  ه  اإن فيما أنزل  ل: قاتب، كقرأ الـ ممن  وكان ر كردوس بن عمعن  [174]
 .(1)ع تضرعهو يحبه ليسمد وهالعبيبتلي  ه الل    من الـكتب إن 

 
 . (1213)  رض والـكفاراتوسيأتي في كتاب الم (970) سيأتي في كتاب الفرج بعد الشدة (1)
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 جد وقيام الليل التهمن كتاب  -10

م  لل  ه عنه يوم الليل خفف امن أطال قيابلغني أنه  :زاعي قال الأو [175]
 القيامة.  

ل صدقة فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفض :مسعودابن  قال [176]
 نية. لالعلى صدقة االسر ع

ر في القلب  ون ونلبدحياة ل لليل م قيام ا : يقالكان  : نيخراساقال عطاء ال [177]
جدا أصبح  هل متوإن الرجل إذا قام من اللي ،حوقوة في الجوار ،بصروضياء في ال

بح لذلك  ه أصعن جزئ ناه فنام يغلبته ع وإذا  ،هرحا في قلبفرحا يجد لذلك ف
 ا. أعظم الأمور له نفع  وقد فقد ، اشيئكأنه فقد  ،لب قالر حزينا منكس

لعابدين، وبطول الظمأ اعيون تقر  هجدالت بطول : يزيد الرقاشيل قا [178]
 تفرح قلوبهم عند لقاء الل  ه عز وجل. 

 كهيل. ي يد سلمة بن كان ف  الليلكأن  :ف بن حوشب قال خل [179]
ب بن منبه يقول: ثلاث من  كان وهلي، قال: جعامر البو بن مرعن ع [180]
 لليل. ر اآخ الصائم، والتهجد منخوان، وإفطار وح الدنيا: لقي الإر
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  كان هارون بن رئاب الأسدي  : عيالخزان خالد عمران بقال  [181]
وقفوا على  رى إذ ت ولو ) ى يصبح: حتة وربما ردد الآي ،للتهجديقوم من الليل 

قال: ويبكي ( كون من المؤمنينيات ربنا ون ذب بآكلا نرد ونا نتلي فقالوا يا النار 
م  إذا قام للتهجد قاان وك  ،أو قال: يذهب ليل طويل ،صبحى يحت فهو كذلك
 مسرورا. 

يكنى أبا:   حدثني رجل من قيس  : إسماعيل بن  دعبد الل  ه بن محمل قا [182]
يزل  مفل ،لييصلليل من ا فقام ،نالحسات ليلة عند : بينا أنا ذبد الل  ه، قالع
أصبح قلنا:  ما فل ( وإن تعدوا نعمة الل  ه لا تحصوها) آية حتى أسحر: د هذه الدير

ما ترفع  ،ل: إن فيها معتبرار الليلة، قاهذه الآية سائتجاوز  لم تكن ،يا أبا سعيد
 كثر.لا نعلم من نعم الل  ه أ ما و ،طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة

مر بن عبد قيس:  اع اهل عليالتي نز أةقالت المر : دينار مالك بن قال  [183]
 . : إن ذكر جهنم لا يدعني أناممالي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال

ربيع بن خثيم بن ت قال [184] ى الناس ينامون ولا  ي أرمال ، بتاهلأبيها: يا أت ال
 أباك يخاف البيات. أراك تنام؟ قال: إن 

الليل أن  د لل  ه في سوات أقواما يستحيون من اركأد : قال الضحاك [185]
   ل الضجعة.من طو اينامو
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فلم يره نائما   ،رجل رجلا شهرين ب حص : لملكعبد اقال أسلم بن  [186]
ما   ،ب القرآن أطرن نومي عجائام؟ قال: إن ل: مالي لا أراك تنقاف ،نهارا ليلا ولا

وبة إلا وقعت في غيرها. رج من أخ  أعج
 ت إلا ساجدا. ق فما باحج مسرو :قال أبو إسحاق  [187]
را لولا أني أعرفك صغي ،بني حمد: يامقرظي لال ب ن كعب أم محمد لت قا [188]

سك تصنع بنف لما أراك ،قابا موبد عملت ذنأنك ق لظننت  ،وكبيرا طيبا ،طيبا
يؤمني أن يكون الل  ه قد اطلع علي وأنا في بعض   ماو ،أمتاه يا قال: النهار،الليل وب

وبي  لىع ي د بتر القرآنئب عجا مع أن  ، كفلا أغفر ل فقال: اذهب  ، فمقتني ،ذن
 ن حاجتي. حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ م ،أمور

ى كما  قل يتف ،طجعيض ثم ،طاووس يفرش فراشهن كا  :قال أبو سليمان [189]
ويقول:  ،ثم يثب فيدرجه ،على المقلىتتقلى الحبة  ويستقبل القبلة حتى الصباح 

 ر ذكر جهنم نوم العابدين.طي  
وا قل  ماغتن ،بالشبا شرا معقول: يكان أبو إسحاق ي :الأحوص  قال أبو [190]

   ف آية.قرأ فيها ألإلا وأنا أ ،ما تمر بي ليلة
ن لا  وكا  ،عن القيامضعف أبو إسحاق  : يسالم العبد بن  لاء العقال  [191]
ألف آية وهو   رأق ، م، فإذا أقاموه فاستتم قائماإلى الصلاة حتى يقا يقوم  قدر أني

 .قائم
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 قي وضعفت ورذهبت الصلاة من : السبيعي قال أبو إسحاق  [192]
 .عمرانالبقرة وآل  الصلاة فما أقرأ إلا م أقوم في وإني الي ،عظمي

  ، شاط لأصحابهإذا صلى الغداة أظهر الن بن المعتمر كان منصور  [193]
ل ذلك ليخفي عنهم لعله إنما بات قائما على أطرافه ك و م،يهإل (1) رويكش ،فيحدثهم
 . العمل

كان : قالت  ؟عملهالمعتمر عن  سألوا أم منصور بن:  لةبن جبعطاء قال  [194]
 . وثلثه يبكي، وثلثه يدعويل يقرأ، للا ث ثل
  ، ا دخل شهر رمضانإذ راكل من في الد كان أبي يوقظ :قال معتمر [195]

 . مكم هذاوه بعد عادركا ت موا فلعلـكم لل: قوويقو
وبناته  نساءه وخدمه  كان أبي يأمر بن مصرف طلحةبن  محمد قال [196]

 في جوف لصلاةن افإ  ،وف الليلويقول: صلوا ولو ركعتين في ج ،بقيام الليل
 .نيوهي أشرف أعمال الصالح ،الليل تحط الأوزار

جاء الليل ولليل  الليل قد أقبل، قال: إذا نظر إلى  بن ذر كان عمر [197]
 . يهاب أن أحقة، والل  ه مهاب
وكان إذا جاء الليل تحزم ولبس   ،عبد اان متان رجل من أهل خراسك  [198]

وذهبوا إلى   ،مهوا ثياببسا أصبحوا لفيقول له أهله: الناس إذ ،خفيهثيابه و
 

 ". حك وغيره، يكون في الضرا: أبدى كش   ريكش  أسنانه عن ر كش  "  وس المحيط :في القام  (1)
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لى السوق، نا أيضا أذهب إفيقول لهم: وأ ،ليلوأنت إنما تلبس بال ،أسواقهم
 . همحرابقال: فيقوم إلى 

ربع من ،هر رمضانش في  يقومعبسي [ لكان ] بلال ا [199]   فيقرأ بهم ال
 . لةفيقولون: قد خففت بنا اللي ،ثم ينصرف ،القرآن

فكان   ،فلأب ةاشترى حلرضي الل  ه عنه أن تميما الداري  عن محمد [200]
 .يقوم فيها بالليل إلى صلاته 

ل الليهذا أدركت أقواما كانوا يتخذون  قال: جوداصم بن أبي النع  عن [201]
 .وأبو وائل  منهم: زر ،جملا

: إذا ( نصب فإذا فرغت فا )في قوله:  د الرحمنبن عب القاسمقال  [202]
 . نصب في قيام الليلاف  ،فرغت من الفرائض

ويهقال  [203] فقام الضيف   ،ل ]بالشرقي[ل رجزن: فارسيال عمرو بن شير
فيرى جيراني  ،لا ترفع صوتك ،يا هذامنزل: احب الله ص فقال ،يصلي من الليل

 .فأصلي من الليل  أني أقوم
وكان   ،اب يقرأ عند الحسنش قال: كان اساني سهل الخر أبيعن  [204]

ن وإني أقوم م  ،ذا الصوتإني قد رزقت ه  ،دفقال: يا أبا سعي ،يعجبه صوته
ن : نيتك حيما تريد أن تسمع، فقال الحسنالشيطان، فيقول: إن نيئي يجف ،ليلال

 . فراشك تقوم من
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  ر لا ن الخيقام إلى شيء م قال: من  شريح  بن نعن عبد الرحم [205]
 ،لأعطاه الل  ه بالأص ،ئيه بذلكثم عرض له من يريد أن يرا ،هإلا الل    يريد به
ءاة ثم فكر أو  المرا ا لإريد به ا يم إلى شيء من الخير لع، ومن قانه الفرووضع ع
 . ووضع عنه الأصل ،فرعأعطاه الل  ه ال ،فجعل آخر ذلك لل  ه ،بدا له

هم  قال: لأن ها؟ن من أحسن الناس وجويدقيل للحسن: ما بال المتهج [206]
 . رافألبسهم من نوره نو ،الرحمنخلوا ب

 رضي الل  ه عنه بابن مسعودرت مر قال: عن عمه عن محارب بن دثار [207]
 ،وأمرتني فأطعتك وهذا سحر فاغفر لي ، جبتكفأوتني عهم د : اللبسحر وهو يقول

سوف )قوب لما قال لبنيه: فقلت له: فقال: إن يع ،يهغدوت عل أصبحت  مالف
 .لى السحرأخرهم إ ( فر لـكمأستغ

 .نوم أول الليل غنيمة لآخره :رضي الل  ه عنههريرة أبو لاق [208]
لحاجة   رجخن نريد أن فتيان  كنا ونحن :عن أبيه قالي الزناد عن ابن أب [209]

 .اء م القركم قيا عد فمو :فنقول
هف لساعة يريد أن  الـكأ آخر سورة قال: من قر عن زر  عن عبدة [210]

ربنا ذلكقال عبدة:  ،من الليل قامهايقومها   . (1) كذلك فوجدناه ،فج

 
حدثنا  :قالا (146) لقرآنال في فضائ القاسم بن سلامأبو عبيد و( 3449الدارمي ) رواه (1)

أ من قريقول:  ن حبيشقال: سمعت زر ب ابةبن أبي لبن عبدة ع  زاعين الأوع محمد بن كثير
= 
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  ، اليةدعا بالغ  من الليل  لى الصلاةإذا قام إ] ابن محيريز [  كان [211]
 .ثيابه تردعفتضمخ بها حتى 

زي قال حبيب أبو محمد [212] ناه: بأي شيء  معة ا بالفارسيامكلد الرقاشي لي
له يزيد: يا   وبأي شيء تقر عيونهم في الآخرة؟ قال ،في الدنيابدين العا عيونتقر 
لعيون العابدين في دار  علم شيئا أقرا أفم ، الدنيار عيونهم في أما الذي يق ،با محمدأ

م شيئا  علأ الآخرة فمافي  هوأما الذي تقر عيونهم ب ،يا من التهجد في ظلم الليلالدن
نهم من النظر إلى عند العابدين ولا أقر لعيو الجنان وخيرها وسرورها ألذ  يم نعمن 

اح  م، قال: فصلى لهم الـكريا رفعت تلك الحجب وتجرياء العظيم إذذي الـكب
 . صيحة خر مغشيا عليه حبيب عند ذلك

أنا   ه عنهل   رضي ال  أخبرني أبي، قال: كنا نبيت عند عمر ن أسلمب عن زيد [213]
فنقول: لا يقوم كما   ،ملم يق فربما  ،ساعة من الليل يصليها ت له انفكأ، قال: ويرف

وأمر ) : الآية تيقظ قرأ هذهوكان إذا اس ،ون أبكر ما كان قيامايكف ،كان يقوم

 
ربناه، فوجدنا. لليل قامهااساعة يريد أن يقومها من آخر سورة الـكهف ل ه كذلك. قال عبدة: فج

قوم في الساعة التي رة، فأمغير قد جربناه أيضا في السرايا كثير: و وقال ابنو عبيد(: )زاد أب
 ات الفردوسم جنوا الصالحات كانت لهملوع إن الذين آمنوا) قوله:  تدئ منال: وأبأريد. ق

 . انتهى . آخرهاإلى ( نزلا خالدين
 وقال الحافظ في التقريب: عيف.ضالمصيصي  محمد بن أبي كثير هوو .رمبيش تابعي مخضوزر بن ح

 صدوق كثير الغلط. 
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ن ذات ليلة قام  ا ك الآية، قال: حتى إذا  (عليهابر الصلاة واصطأهلك ب
ستطيع أن أ ما أن أصلي و ما أستطيع  له الوف ، فصليا ثم انصرف، قال: قوما فصلى

قلنا: ولم يا أمير  ،اخرهفي آورة فلا أدري أفي أولها أنا أو أرقد، وإني لأفتتح الس
رحمهما  عن أبي عبيدة  ذا الخبر ني هجاء ن همي بالناس منذالمؤمنين؟ قال: م

 .الل  ه
عليه يمر بالآية من   ل  هال طاب رضوان بن الخان عمر قال: ك  عن الحسن [214]

 .يعاد للمرض  منها كما د تى يعاقط حفيس ،ه بالليلدور
: ما  رضي الل  ه عنه قال: قيل لعبد الل  ه بن مسعود صوافعن الحجاج ال [215]

وبكمطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنست  .ن
 . ل به قيام الليم حر في ، الذنب د ليذنبإن العب : صريقال الحسن الب [216]
طال   ،نقرآأهل ال أنه كان إذا دخل الشتاء قال: يا  عن عبيد بن عمير  [217]

 . وانهار لصيامكم، فاغتنمر القصو ،لصلاتكمالليل 
ونهاره قصير  ،للمؤمن ليله طويل يقومه تاءنعم الش : قال الحسن البصري [218]
 .صومهي
أو   الخيبة الرجل من حسب : ب رضي الل  ه عنه بن مسعود د الل  هقال عب [219]

ل الشيطان  ايصبح، فيصبح وقد ب الل  ه حتى ذكرأن يبيت ليلته لا ي قال: من الشر
 . في أذنه
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قالوا  ه الأمة ما ت من صدر هذ أدركن ان والل  ه مقال الحسن: ك  [220]
  ،ملسو هيلع هللا ىلص ولسنة نبيهم  ،كانوا والل  ه موافقين لكتاب ربهم ،مك في قلوبهبألسنتهم فكذل

لى  عهم عومي دتجر ،يفترشون وجوههم على أطرافهم ا جنهم الليل فقيامإذف
أشرف لهم من الدنيا شيء ا ذيرغبون إلى ربهم في فكاك رقابهم إ ،خدودهم
وإن  ،ر لشكا يهوأدوا إلى الل  ه ف ،دهممعافي الفضل  اضعووو ،همنه قوتأخذوا م

وا لنا، إن عمل واختبار منه ،زوي عنهم استبشروا وقالوا: هذا نظر من الل  ه
سيئة ساءتهم وإن عملوا بال ،ممنهالل  ه أن يتقبلها  عواود ،نى سرتهمبالحس

 . واستغفروا الل  ه منها
  : ما أحدثت ولوكان يق ، ءضوء العشاوهب ربما صلى الصبح بون ا ك  [221]
وكان يقول إذا دخل عليه ثقل: كأنه  ،يعني أنه زاد في عمله ،قطئا شي  انضملر

 . أثقل علي من الجبل الجاني
  ، جفي طريق الح س الناس ليلةأن الأسد حب إبراهيم ود بناد عن [222]
فنزل الناس   ،نهمع ب هفلما كان في وجه السحر ذ ،عضهم بعضا الناس ب دقف

قد   ،طاووس: ألا تناملي، فقال ابن وقام طاووس يص م هنفسوا ألقأفيمينا وشمالا 
 .نصبت الليل، فقال طاووس: ومن ينام السحر

  يضيع الصلاة  : إذا رأيتم الرجل [ رضي الل  ه عنه] بن الخطاب عمرل قا [223]
 . يعا ق الل  ه أشد تضييرها من حوالل  ه لغ فهو
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: الصلاة  رضي الل  ه عنه لمانقال: قال س بي الجعد،أبن  لمساعن  [224]
 .فف فقد علمتم ما قال الل  ه في المطففينط منه، وفي لفمن أوفى أو ،مكيال

ا  يا ابن آدم، ماذا يعز عليك من أمر دينك إذ : بصريالحسن الل قا [225]
 ؟!ك صلاتكهانت علي

 . فقمنا ليل  ال ب هر ساقل ما   :قال قتادة [226]
يقول: لا تأكلوا  ،عليهم م يقومقال: كان لبني إسرائيل قي   عن عون [227]

 . م كثيرا صليتم قليلا نمت إنو ،رايثم كنمت فإنكم إن أكلتم كثيرا ،كثيرا
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 التوبةمن كتاب  -11

  ا و بعتتولا ) سألت قتادة عن قوله:  :مدانيقاسم بن الوليد الهالقال  [228]
 فهي من خطوات الشيطان.  هلل   ية كل معصل: قا  ( الشيطان طواتخ
هو   فإنما ،ما تكره فاعتب الل  ه في ولدك تإذا رأي :قال الحسن البصري [229]

  .يراد به أنتء شي
 أنه كان يتمثل:  بن المباركه لل   بد اع  عن [230]

 بوأنت لكل ما تهوى ركو ... كيما ى ح تدعوكيف تحب أن 
 وبذت ا عملت فلا كر موتذ  ... را لبطن ائبا ظهوتضحك د

وإذا هو   ،فإذا الفرزدق في السجن ،جندخلت الس ل: قا عن الأشعث  [231]
ر صغي يا فرزدق، إني أراك يرة فقال: ت أبا هرإني لقي عرا، فقال:شيقرض 

ت ملفقلت: إني قد عملت كذا، وع ،ضلهما موضعا عند الحو ن، فالتمسميلقدا
  عبد  عمل ،الشمس من مغربهاالتوبة لا تزال تقبل ما لم تطلع : إن فقال ،كذا

   يء. ش منما عمل  
  لم آيتين : إني لأعالق رضي الل  ه عنه عن عبد الل  ه وعلقمة الأسودعن  [232]

:  إلا غفر له، قلنا  هل   ل ا م يستغفره، ثيبيص قرؤهما عبد عند ذنب الل  ه لا ي في كتاب 



 

 
 

 وبةالتكتاب من  59

فلم   ،مصحف، فقرأنا البقرةنا الففتح ،رناخبي  ب الل  ه؟ فلمأي آيتين في كتا
فانتهينا إلى هذه  ،على إثرها ل  هبد ال ليف ع نا النساء، وهي في تأنصب شيئا، ثم قرأ

 (اتغفر الل  ه يجد الل  ه غفورا رحيمسه ثم يس يظلم نف ا أومل سوءعومن ي)الآية: 
صروا ي لمو)ن إلى هذه التي يذكر فيها: نا في آل عمراانتهي ثم ذه، أمسك هقلت: 
  ا عبد حف، وأخبرنا بهمثم أطبقنا المص ،إلى آخرها (وهم يعلمون ما فعلوا على 
   ا هاتان. ل: هم: فقارضي الل  ه عنه الل  ه
ا بني، لا تكن ممن  نه: ي عباد لابقال رجل من ال : وهب بن منبه قال [233]

ويؤخر التيرجو الآخرة بغ    مل.لأوبة بطول اير عمل، 
، مررت بقوم يختصمون في  عبد الل  ه س: يا أباونليقلت  : قال أبو جعفر [234]

وبهم ما اخ    ر.تصموا في القدالقدر، قال: لو كان أهمتهم ذن
إنك لو   ،جلرلها اه أيفقال: مجلا يسب الحجاج ن سيرين راب سمع [235]

مله ع ن أعظم ذنبب عملته قط أعظم عليك موافيت الآخرة كان أصغر ذن
فسيأخذ   ، جاج لمن ظلم شيئامن الح إن أخذ ،لعدم ه حك أن الل    لم ، واعلحجاجا

   للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسبه.
وبةنت النظر في ن أدمإ نكبن أدهم: إ قال إبراهيم [236] بان لك   مرآة الت

  صية.عالم قبيح شر 
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ثل  م بمالعباد أنفسه كان يقال: ما أكرم  :كثير بن أبي  قال يحيى [237]
م بمثل معصية الل  ه، بحسبك من عدوك أن باد أنفسهع لاولا أهان  ،هطاعة الل   

   تراه عاصيا لل  ه، وبحسبك من صديقك أن تراه مطيعا لل  ه.
قال: هو   (ربه جنتان قامف مولمن خا) :قولهفي  هدومجا يمعن إبراه [238]

   فيدع الذنب.  كر مقام ربه،أن يذنب الذنب، فيذ  دالرجل يري
وبين الل  ه، فيجئ إلى  هني ذنب فيما بإن العبد لي :بداب العاخطل قا [239]

  فيعرفون ذلك في وجهه. ،إخوانه
انقلني  اللهم :مكان عامة دعاء إبراهيم بن أده :لل  ه الملطيعبد اقال أبو  [240]

   عتك.عز طاإلى   تكمعصي  من ذل
  ه العباد، ب ومالل  ه أثقل من أن يقحق  ن : إال ق عن طلق بن حبيب  [241]

   وأمسوا توابين. ،ابينا توحوصب، ولـكن أا العبادن يحصيهالل  ه أكثر من أوإن نعم 
قال فضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك، كذا يعظم عند   [242]
   الل  ه.كذا يصغر عند  ،ظم عندكدر ما يعلل  ه، وبقا
 :وت، أقولأشته الم  ملة إذا ذكرت الخطيئ : ن الدارانييماقال أبو سل [243]

   . أبقى لعلي أتوب



 

 
 

 وبةالتكتاب من  61

.  (1) ور لهغفالحاج الم  يقولون: إن الناس: إن البصري  قيل للحسن [244]
   ك أن يدع سيئ ما كان عليه. قال: آية ذل

ن  أوه كم مويحي من يوم ليس كالأيام، ثم قال:  يل:فض لي بنقال ع [245]
   مة غدا.القيا  اتكشفهقبيحة 

   .يحتقرهأن يعمل الرجل الذنب ف  كان يقال: من الكبائر :الأوزاعي  لقا [246]
، ل  هتحت كنف ال الهم من ملون أعمالناس يع :قال سعيد بن المسيب  [247]

   ه. فبدت منه عورتت كنفه، جه من تحالل  ه بعبد فضيحة أخرفإذا أراد 
وبك فا داؤكم أم، كميدلـكم على دائكم ودوائقرآن إن ال : ل قتادةاق [248] م،  ذن
   .تغفاركم فالاسأما دواؤ و
زبير،  [249] كنتم تعدون شيئا من الذنوب كفرا؟ ال: قلت لجابر: أقعن أبي ال

   .الل  هقال: معاذ 
أيتم الرجل  ا رقال: إذ رضي الل  ه عنه عودمسن بعن ا يدةعن أبي عب [250]

فيه، ل  ه أن يعاال ا ن ادعوولـك ،ولا تسبوه ،ه عليهفلا تدعوا الل   منكم قارف ذنبا 
ذا ختم له بشر له، وإ االرجل ختم له بخير رجونا إذا رأينا ليه، فإنا كنب ع يتون وأ

   خفنا عليه.

 
 ... دنيا ولفظه: أبي ال يق ابنمن طر (3840)(36/ 6شعب الإيمان )ي قالبيهه ورواكذا،  (1)

ُ ِإن َّ  َاج َّ مَغْفُور  لَه  ...إلخ.  اْلح
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تهاونا   الناس اغترارا؟ قال: أشدهمقيل لبعض الحكماء: من أشد  [251]
قيل: على ما نأسف؟  ذنوب،عات ال قيل: على ما نبكي؟ قال: على سا . نوبذلاب

   .غفلة ت العاسا قال: على 
   .قلبه وهنا ب فيجد له في ليذنب الذن لرجلإن ا  :قال محارب بن دثار [252]
زاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في  ج : الل  ه عنهي ضر قال علي  [253]

ة حلالا  شهو ينال قال: لا  ؟ر في اللذة: وما التعسيلق ،والتعسر في اللذة شة، المعي
   .إياها صهنغإلا جاء ما ي

لا  جل أو قيل له: ر قال: قلت له  عن الحسن عن الصلت بن فيروز [254]
ه؟ قال: فأطرق مليا، ثم  الل    كرلا يفتر من ذ إلا أن لسانه صيةيتحاشى عن مع

   قال: إن ذلك لعون حسن.
فة ذات  خلي بو أ فانتبه، دارهأن الحسن كان مختفيا في  يفةخل  عن أبي  [255]
   له: ما أبكاك؟ قال: ذنب لي ذكرته فبكيت. بكي: فقالوالحسن ي ،ةيلل
لى موائدكم،  تكم، وعستغفار في بيواأكثروا من ال : قال الحسن البصري  [256]

 رون متى تنزلفإنكم ما تد ،ا كنتم لسكم، أينمواقكم، وفي مجاسطرقكم، وفي أ وفي
  رة.مغفال
عود  ،أي بنيلابنه: ال لقمان ق قال: هبيأ عن معتمر بن سليمانعن  [257]

   لسانك: اللهم اغفر لي؛ فإن لل  ه ساعات لا يرد فيهن سائلا.



 

 
 

 وبةالتكتاب من  63

  ب، ولا نتوبحتى نتو د أن نموتيرقال أبو حازم: نحن لا ن [258]
   حتى نموت.

 ،شأنك صغير  ، يقول: إنفع الأسواق لموتكأنك إن مت لم تر م لع: اوقال
   فسك.رف نفاع
   .( 1)قلب لذنب يميت الا الذنب على :واسعبن محمد قال  [259]
ولم يكن له من العمل ما يكفرها   كثرت ذنوب العبد إذا :الحكمقال  [260]

   .عنه  فرهاليك عنه، ابتلاه الل  ه بالحزن
فاستكثروا من   الذنوب،من  ن ثروم تكإنك  : ل  ه المزنير بن عبد ال كبقال  [261]
 ،راستغفا ابه امن كتكل سطرين يامة بين لقا ا وجد يومفإن العبد إذ ،تغفارلاسا

   سره مكان ذلك.
وبته   ،داووا الذنوب بالتوبةقال عون بن عبد الل  ه:  [262] ولرب تائب دعته ت

 .هاحتى أوفدته علي ،إلى الجنة
موعظة إلى  الف ،اميع ما أصابهجيؤثر فيها  ،لزجاجةة ازلالتائب بمنقلب المرء  :وقال

ر  . برقى الرقة أإلم وه ،يعةقلوبهم س

 
ُمِتْنَ الْقَلَْب: الفظ: بل (351/ 2) لأبي نعيمة حليالأثر في ال (1) ْربَع  ي َ " َأ نُْب ع نِْب، وََكثْرَةُ لَى اذ َّ لذ َّ

 ُ ِ الن ِسَاءِ وَحَدِيثُه ُ ن َّ مُثَافَنَة َ ، وَم َ لَاحَاةِ اْلَأْحمَِق: تَقُوُل ل َوي  ُ ُ لََك، وَمُجَالَسَ قُوُل ه الْمَوْتَى "، قِيَل: وَمَا  ة
 َ َ مُجَال  .« غَنِي ٍ مُتْرٍَف وَُسلْطَاٍن جَائِرٍ اَل: »مُجَالَسَةُ كُل ِ سَةُ الْمَوْتَى؟ ق
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   لنادم أقرب.ل  ه إلى اال فإن رحمة  ،جالسوا التوابين قال:و
عن عون بن عبد الل  ه بن عتبة، قال: اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه،  [263]

ه  ليكون أنفع  حتى يصيبه م بالذنبيهت ، ولا يزال العبدهوبتوندمه عليه مفتاح لت
   من بعض حسناته.

نب في السر  جل ليصيب الذقال: إن الر عن أبيه ن سليمانالمعتمر ب نع [264]
   .مذلتهه فيصبح وعلي

كلا بل ران على قلوبهم ما  )ل الل  ه تعالى: في قو :سن البصري قال الح [265]
حتى  لذنب،بعد ا ، والذنبالذنببعد  نبتدرون ما الإرانة؟ الذ (كانوا يكسبون
  يموت القلب.

وبة كان يقال: شر منزل ومتحول : ن عيينةن باقال سفي [266]    .ذنب إلى غير ت
لل  ه بعمل مقتك  بارزت ا ون أن تك ؤمنك ما ي : الفضيل بن عياض لاق [267]

 فأغلق دونك باب المغفرة، كيف ترى يكون حالك؟  ،عليه
  ه، ليلا يندم ع، وقرهر فيحنب الصغيالذ عبد ليذنبإن ال :كعب قال  [268]

ويعمل الذنب  تىح ،يعظم عند الل  هفر منه، فغولا يست يكون مثل الطود، 
   ه. حتى يغفر لفيصغر عند الل  ه،  ،منه فيندم عليه، ويستغفر ،العظيم

  إن الرجل ليعمل بالحسنة :رضي الل  ه عنه قال أبو أيوب الأنصاري  [269]
وي مل  ليع ل رجال ه، وإن وقد أحطن ب تي الل  هيأحتى  عمل بالمحقراتفيتكل عليها، 

   .ه آمنا ل   حتى يلقى ال  اق منهفيفر سيئةلاب
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 التوكل على الل  همن كتاب  -12

 .  على الل  ه جماع الإيمان  وكلالت :قال سعيد بن جبير  [270]
لابنه: يا بني، الدنيا   عليه السلامقال: قال لقمان  بي كثير أ عن يحيى بن [271]

 يهاك فنت في سطعت أن تكون ن است كثير، فإ  سقد غرق فيه أنا ،يقبحر عم
نه، وشراعها التوكل على الل  ه؛ سبحا ه بطاعة الل   العمل  حشوها ل  ه، وإيمان بال ال

   لعلك تنجو.
رضي الل  ه   ن لماوس ن سلامقال: التقى عبد الل  ه ب لمسيب عن سعيد بن ا [272]

  من فأخبرني بما لقيت ا لصاحبه: إن مت قبلي فالقني، أحدهم ال، فق ماعنه
ى  آخر: أو يلقل أحدهما للقاف ،تكبر أخف ك، قبلك لقيت أنا مت  بك، وإنر

قال:   ، هب في الجنة حيث شاءتل: نعم، أرواحهم تذقا الأحياء؟ الأموات
ل كل قط، توك ر مثل التو فقال: توكل وأبشر، فلم أفلقيه في المنام، فمات فلان، 

   .(1) بشر، فلم أر مثل التوكل قطوأ

 
ن الل  ه ب عبد وأما ، ( ينوقيل بضع وثلاث هـ34توفي عام ) رضي الل  ه عنه  سلمانو،  صحيحناده إس (1)

 . هـ(43فتوفي عام ) رضي الل  ه عنه لام س



   

 
 

 الدنياابن أيب  من مصنفات نتقىملا 66

  ضا فقال: الرن التوكل ع سن: سئل الحصور قالد بن منباع نع [273]
   ن الل  ه عز وجل.ع
يكون الل  ه عز وجل هو  أن  بدعال ن توكل: إن مالحسن البصريل قا [274]

   ثقته.
زبي [275] قال: كتب عامل   عن عبد الل  ه بن كريز ديعن زرعة بن عبد الل  ه ال
ريقية إلىإ فكتب إليه: وما على  يشكو إليه الهوام والعقارب، ززيلعا د ببن ع عمر ف

قال  ،الآية (الل  هألا نتوكل على لنا وما )ا أمسى وأصبح أن يقول: أحدكم إذ
   لبراغيث.من ا نفع ة: وهي تزرع
[276]  َ ْـ عن أبي الج ى  ا إلي سلطانه وما يلققال: لقيني رجل من العجم، فشك دل

تركت ما سواه ت به ومر إن أخذأ دلك علىأ الأ ه: ت ل قلم، فمنه من الظل
لى الل  ه ن وغيره؟ قال: بلى، قلت: ارجع إلى أهلك، وتوكل عكفيت أمر السلطا

قيني بعد ذلك، فجعل  قال: فل ،ما أقول لك له؛ فإنك إن تفعل تجد في أمرك ك 
ويقول: إني والل  ه رجعت ي ث لبلم أت على الل  ه، فومئذ إلى أهلي، وتوكليتشكر لي 

   ب.أحءني ما جا نأ لاإ
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 وع جالمن كتاب  -13

: إن ارضي الل  ه عنه عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة [277]
 شبعت ا م ل: الشبع، فإن القوم ملسو هيلع هللا ىلصالأمة بعد نبيها  ء حدث في هذهأول بلا

  .دانهم، فتصعبت قلوبهم، وجمحت شهواتهمسمنت أب ،نهمبطو
   د.الجسطغى بطن لأ اتلامذا عن أبي جعفر، قال: إ [278]
مه فهم وأفهم، وصفا ورق، وإن كثرة ل طعق  من :عسان وقال محمد ب [279]

   الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد.
إنما بطنك   ،النار لغيرهس من دخل أشقى النا :ة الخواصأبو عبيدل قا [280]

  كلبك، فاخسأه عنك بلقمة.
  لب كسرةذا الككلب، ألق إلى  حدكمبطن أا إنم : رناديقال مالك بن  [281]

جربا للشيطان يوعي فيها إبليس  بطونكما جعلوولا ت  ت عنك،يسك وافةورأس ج
   ما شاء.

   والفرج. ،ن: البطنن آدم الأجوفا قال: أهلك اب رضي الل  ه عنه عن علي [282]
   ا.كله حةلالصا مالملك الأع  نه،بط من ملك  :ربن دينا قال مالك  [283]
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كان يقال: كثرة الطعام تميت   :نلرحما عبدن بن قال الحسي [284]
   ع. يميت الزر القلب، كما أن كثرة الماء

   .كان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأى  :لرحمنعبد اين بن حسقال ال [285]
ع  ر لتسا لىع رواد: كان يقال: قلة الطعم عونزيز بن أبي قال عبد الع [286]
   ات.الخير  في
، فدعا  خبيصا، فصنعوه له: اصنعوا لناأنه قال لأه يمبن خث يعربعن ال [287]

ا  فنكلال أهله: ته يسيل، فقربيع يلقمه ولعاب رجلا كان به خبل، فجعل
   يدري.قال ربيع: لـكن الل  ه  ،هذا؟ ما يدري هذا ما يأكلوصنعناه، ثم أطعمت  

أن يصح   أردتن إ  :ن الثوري إلي سفياب كت :دةائز قال عثمان بن [288]
   فأقل من الأكل. :ويقل نومك  جسمك

لولا أن تنقص   والذي نفسي بيده : رضي الل  ه عنهلخطاب مر بن اقال ع [289]
   م.ي لين عيشك حسناتي لشاركتكم ف

م  حدهأ مةه ، قال: ليأتين على الناس زمان، تكونبن سليم انعن صفو [290]
   ، ودينه هواه.طنهي بف
َ ] لرحمناعبد و أبقال  [291] بخ  كياس عن ط شغلت الأ لآخرةا نإ :[زليا المَغ

   وتتبع اللذات. القدو
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يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو  :لل  ه المزنيعبد ان قال بكر ب [292]
ازدادت تح لك من الدنيا شيء، نفا باء، وكلماماء، وظل خكف تمر، وشربة 

   حا. مفتا   لهك نفس
من الليل   تقوم ا عليك ألامطعمك، ول أدهم: أطب قال إبراهيم بن  [293]

   النهار. وتصوم
يصنع   عنه رضي الل  ه قال: كان عثمان بن عفان بن مسلمحبيل عن شر [294]

   فيأكل الخل والزيت. للناس طعام الأمراء، ويدخل بيته
لت:  ، فقاهمدرئة بم ارضي الل  ه عنه ةي عائشسلت إل: أرقال عن القاسم [295]
   ابنك.على ختان القوم  طعم بهاأ
عند ملك من   ب قال: اجتمع رجال من أهل الط بن حبيب عن ضمرة  [296]
لا، ورجل  ل منهم قوفقال كل رج عدة؟دواء الم ما رأس  لوك، فسألهم:الم 

تنفع قال له: ما تقول أنت؟ قال: قد ذكروا أشياء كلها قد  ،فلما فرغوا ،ساكت 
 وأنتإلا  ا تأكلن طعاما أبداأشياء: لك ثلاثة اك ذللم كنولـ ، لنفعبعض ا

مضغا  حتى تمضغها  لا تبتلعن لقمةولحما حتى تنعم إنضاجه،  يه، ولا تأكلنتشته
   مؤونة. دة منها كون على المعلا تدا، حتى شدي
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 ن الظن بالل  هحسمن كتاب  -14

  ، منامي ي فدينار  حزم القطعي قال: رأيت مالك بن أخو سهيلقال  [297]
وجل؟ قال: قدمت ه عز به على الل    قدمت  ماذا ى ليت شعريا يحييا أب: ت لقف

 ن بالل  ه. ظمحاها عني حسن ال ،بذنوب كثيرة
  ، ي منامي: رأيت حوشبا فمه الل  ه، قالالواحد بن زيد رح عبدعن  [298]

:  الق  قال: قلت: فما تأمرنا به؟ ،نا بعفو الل  هفقلت: أبا بشر كيف حالـكم؟ قال: نجو
   ا.هما خير فكفى ب ،لاكن بمون الظوحس  ر،الس الذكمج ك بعلي
ل  جقال بعض العباد: لما علمت أن ربي عز و :اركبن المب قال عطاء [299]

   اسب عبده تفضل. الـكريم إذا حي زال عني حزني؛ لأن يلي محاسبت
موته   ن عمله عندمحاس العبدا نوقال: كانوا يستحبون أن يلق عن إبراهيم [300]

   .(1) وجل  عزربه نه بن ظي يحسلـك
بي خير : ما أحب أن حسابي جعل إلى والدي؛ ريالثور نسفياقال  [301]

   لي من والدي.

 
 ( 1167) المحتضرين كتابسيأتي في  (1)
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  أعرابي، فقيل له: إنك قال: مرض  ،عن إدريس بن عبد الل  ه المروزي [302]
ذهب تي أن أاهما كرقال: ف ،ى الل  ه عز وجلإل :اقالو ب؟ذهوأين أقال:  ،تموت

   منه.  لخير إلاإلى من لا أرى ا
، فأكبرها وأعظمها ثم  كر المعاصيأبي ذسمعت  :شميط ل  ه بن عبد ال قال  [303]

  رحمتك صغير. كل ما عصيت به عظيما، فإنه في سعة قال: وإن كان
م  جل يو ه عز ورن الل   : ليغفرضي الل  ه عنه [مسعود ] بن  هلل   د اعب لقا [304]
  غفرة لم تخطر على قلب بشر.ميامة الق
على   جئت إلى سفيان عشية عرفة وهو جاث  :باركلل  ه بن الم عبد اقال  [305]

نك؟ فقلت: من أسوأ بكيت فالتفت إلي فقال: ما شألان ف ه تهمه وعيناركبتي
   لهم.لا يغفر وجل  ل  ه عزال  نحالا؟ قال: الذي يظن أ  هذا الجمع

قال لي سفيان   :ني تيم بن مرةى لبمول تيميالر بن شداد يحيى بن عمل قا [306]
ين بلغه  بن عيينة، وكنت طلبت الغزو فأخفقت وأنفقت ما كان معي فأتاني ح

ي لا تأس على ما فاتك  قبل ذلك بطول مجالسته فقال لرفني كان عري وقد خب
  ر تدري من دعاخي على  كلي: أبشر فإن ثم قال  ، لأتاك ت شيئا لو رزقك أنواعلم 

لي؟ قال: دعا لك حملة العرش، ودعا لك نبي الل  ه نوح  عا ن دت: وملك؟ قال: قل
دعا   قال: قلت  عليه السلامقال: نعم، ودعا لك خليل الل  ه إبراهيم  ليه السلامع

  :قال ؟فأين دعا لي هؤلاء لت ق قال: ملسو هيلع هللا ىلصعم ودعا لك محمد كلهم قال: ن هؤلاءلي 
ومن   لعرشالذين يحملون ا) ل وج  له عزما سمعت قوفي كتاب الل  ه عز وجل؟ أ
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ويؤمنون به ويست حوله يس  قال: قلت:   (غفرون للذين آمنوابحون بحمد ربهم 
  رب) وجل عز  ت قولهما سمع؟ قال: أعليه السلام فأين دعا لي نبي الل  ه نوح

أين قال: قلت ف  (تن والمؤمنانيؤمالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللم لي ولو غفرا
لي  فر ربنا اغ): هسمعت قول أما  قال: ؟عليه السلامخليل الل  ه إبراهيم دعا لي 
؟ قال: فهز  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قلت فأين دعا لي محمد  (وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يولوالد

نين  ؤملم ذنبك وللغفر واست): لل  ه عز وجلرأسه، ثم قال: أما سمعت إلى قول ا
  ه وأرأف لها وأرحم من وجل وأبر بأمتلل  ه عز وع طأ ملسو هيلع هللا ىلصفكان النبي  (والمؤمنات

 يفعله. فلا ه بشيء أمرأن ي
أن يكون   من أعظم خصلة ترجى للمؤمن قال: لمدينيعن أبي حازم ا [307]

   لى نفسه، وأرجاه لكل مسلم. أشد الناس خوفا ع
أحب طاعتك  في  كطاعوأ امقو رحماللهم ا: يقول : ذركان عمر بن  [308]

صي رحم قوما أطاعوك في ترك أبغض المعاوا ،كيعلإليك: الإيمان بك والتوكل 
إن كان كل ما  : بعضهم يقولقال: فكان تراء عليك لافإليك: الشرك بك وا

   رحمته صغير. به عظيما؛ فإنه في سعةعصي الل  ه 
  بن د من محأمة مذه الما رأيت أحدا كان أعظم رجاء له  :ون ع بنا قال [309]

   .هنه مسف د خوفا على نرين وأشسي
حدثنا شملة بن هزال   حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي :لدنيااقال ابن أبي  [310]
في جنازة فيها الفرزدق والقوم   : سمعت الحسن قال:  حتروش البختريال أبو
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 ل:قا ا فراس ما أعددت لهذا؟ لموت فقال الحسن: يا أببالقبر يتذاكرون ان فيحا
في غير ذا وأو نحو ه ا وأبشرسنة فقال: اثبت عليه ل  ه منذ ثمانينل ا إلا ه ل لا إشهادة أ

   .(1)عمت العدةون حديث الأزهر قال: فقال الحسن: نعمت العدة 

 
 . وما بعده (109)القبور  كتاب كما في أخرى  ه من طرقروا (1)
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 مولوالخ ضعالتواكتاب  نم -15

مصابيح   ،بيع العلمناي قال: كونوا رضي الل  ه عنه عن عبد الل  ه بن مسعود [311]
ون  ف ، تعرلثيابخلقان ا ،قلوبالد سرج الليل، جد ، أحلاس البيوت ،الهدى

   الأرض.  في أهل نوتخفو ، في أهل السماء
نابيع  ة الكتاب، وي: كونوا أوعيرضي الل  ه عنهقال عمر بن الخطاب  [312]

ولا يضركم ألا يكثر  ى،وتفسكم مع الم وم، وعدوا أنسلوا الل  ه رزق يوم بيالعلم، و
  لـكم.

قام  قته حل ثرتأنه كان إذا ك لد بن معدان عن خا عن يحيى بن سعيد  [313]
   الشهرة. مخافة 

   ه أكثر من ثلاثة قام. ذا جلس إليإأنه كان  العالية أبيعن  [314]
رأيت عند   : كم رأيت أكثر مامشأعال: سألت أبو بكر بن عياش قال  [315]

   سة.: أربعة خمال؟ قإبراهيم
فالتفت إليهم   ،فاتبعه قوم خرج الحسن ذات يوم : ةن عطيوسف بقال ي [316]
  لمؤمن؟قلب اهذا من   ى أن يبقيفما عسحاجة؟ وإلا قال: هل لـكم من ف
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  ، : خرج أيوب في سفرالق عن رجل قد سماهيل مالنضر بن شعن  [317]
لهذا بي أني من قلل  ه عز وجل يعلم ا أني أعلم أن ال : لولالفق ،فتبعه ناس كثير 

   شيت المقت من الل  ه عز وجل. لخ رهكا 
تي  عن سفيان الثوري قال: كانوا يكرهون الشهرتين الثياب الجياد ال [318]
 ،اب الرديئة التي يحتقر فيهاي ث الو يها أبصارهم،إليه فلناس ويرفع ا ،تهر فيهايش

  نه.ويستذل دي
  ب أن يعرف إلا رجلا أحا أعلم لل  ه: لرث رحمه الحاقال بشر بن ا [319]

  .فتضحذهب دينه وا
قال بشر بن الحارث: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه   [320]

   الناس.
التواضع   :الق ؟واضعالتعن الفضيل سألت : يم بن الأشعث اهبرإقال  [321]

ته منه، ولو سمعته من أجهل  ي قبل سمعته من صب وتنقاد له، ولو ،أن تخضع للحق
   الناس قبلته منه.

عن أبيه قال: بعثني   ن من همداحدثني شيخ  علوان بن داود البجليقال  [322]
ثم  ،هفأقمت ببابه سنة لا أصل إلي  ،ذي الكلاعل هاقومي في الجاهلية بخيل أهدو

فلقيته بالخيل  ثم جلس  ا،جودس ه وا لفخر ،غرفة لهمن  اسلنى ارافة عل أشرف إش
فيبتدره قومه  ،حمم يحمل الدرهم اللأسل وقد  ،فقبلها، ثم لقد رأيته بحمص

 فيأبى تواضعا وقال:  ،نه منهفيأخذو ،اليهومو
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 أنا منها كل يوم في أذى ...أف لذي الدنيا إذا كانت كذا 
 يل: ذا اشا؟ قاس مع م الن نعأ ... من  لي ق ولقد كنت إذا ما

 حبذا هذا شقاء حبذا  ...  قوةش شيلت بعثم بد
رضي الل  ه  فبن عوكان عبد الرحمن ن التميمي قال: بن الحسعن سعد  [323]

   ع في الزي.ضن التوايعني م ،بيدهلا يعرف من بين ع  عنه
ة من  جب رضي الل  ه عنه عن فضيل بن عياض قال: رئي على سلمان [324]

بس ل ا يم ك لبسأ بدأنا ع إنما : القلبست ألين من هذا،  له: لوفقيل  ،صوف
   حواشيها. فإذا عتقت لبست ثيابا لا تبلى ،العبد

   شية.خوأميتوا قلوبكم بال البسوا ثياب الملوك، :زني م لل  ه العبد ا كر بنقال ب [325]
  ثم يتكبر  ،رتينيغسل يده بالخرء م ،دملعجب لابن آحسن: اقال ال [326]

   لأرض.او  لسماواتار اض جبيعار
ما دخل قلب امرئ   : قالأنه  علي ولدمن  بن عليعن محمد بن حسين  [327]

  قل أو كثر. ،دخل من ذلكإلا نقص من عقله بقدر ما  ،شيء من الـكبر قط
   اء.يريد يذهب بالالـكبر، والتوحيذهب ب قال الحسن: السجود [328]
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 ذم البغي من كتاب  -16

ل الل  ه عز  عج بغى جبل على جبل ل : لورضي الل  ه عنه باسعن ابن ع [329]
 .  ا دكا وجل الباغي منهم

بنيه: يا بني اعلموا أن أسرع الجرم عقوبة  ي لميم لتا حربا ل صيفي بناق [330]
ثرة دب كالتعدي، وألأم الأخلاق الضيق، وأسوأ الأ رةنصشر الالبغي، و
   العتاب. 

عزيز بإخراج من في  ر بن عبد الل: أمرني عما ق  خيثمة بن عن وضاح  [331]
ريق بن أبي مسلم هدر دمي، قال: فوالله  دالسجن، فأخرجتهم إلا يزي ية، إني بأف

ي  ت فأتفأخذ ي، لبأبي مسلم، فهربت منه، فأرسل في طيزيد بن  دم ق قد : ل يق
 نيكنمالل  ه أن ي طالما سألت ، قال: أما والل  ه لبي فقال: يا وضاح؟ قلت: وضاح

  لل  ه عز وجل من شرك، فقال: والل  ه ما ل  ه لطالما استعذت باا وال لت: وأنمنك، ق
سابقني ملك  والل  ه لو ، نكقتل لأ الل  هتلنك، ثم وعاذك، والل  ه لأقتلنك، ثم والل  ه لأقأ

ت  لنطع، قال: فجيء بالنطع، فأقعد يف واه السقتسبالموت إلى قبض روحك ل
ج إلى  ، فخرالصلاة فأقيمت  ر،هوش أسي بسيف مقائم على رفيه، وكتفت وقام 
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ني رجل فقطع  اءر ساجدا أخذته سيوف الجند فقتل، وجالصلاة فلما خ
   ق.كتافي بسيفه قال: انطل

منعني أن أتكلم به  ي ماد نفسي تحدثني بالشيء فني لأج ل: إاق اهيمعن إبر [332]
   .ا مخافة أن أبتلى بهإل
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 الدنيا  مذمن كتاب  -17

: يا أبا  رضي الل  ه عنهالب علي بن أبي طا: لقالو  : نارك بن ديقال مال [333]
  حلالها: بل أقصر، قال: قالوا سن، صف لنا الدنيا؟ قال: أطيل أم أقصر؟الح

   نار.حساب، وحرامها ال
منامه   الدنيا إلا كرجل نائم فرأى في هت شب قال: ما دعبيبن ونس عن ي [334]

   هو كذلك إذ انتبه.يكره وما يحب، فبينما  ما 
:  شيء أشبه بالدنيا؟ قالأي الحكماء: قيل لبعض  :يينةبن ع هيمقال إبرا [335]

   ائم.أحلام الن
 فقال:   لحسن البصريذكرت الدنيا عند ا [336]

 دعلا يخبمثلها اللبيب  نإ ... أحلام نوم أو كظل زائل   
ل: اتقوا السحارة، ر يقوانلك بن ديسمعت ما : فر بن سليمانعل جقا [337]

   يعني: الدنيا.   لماء.لوب العتسحر ق فإنها
بسط له الدنيا فلم يخف  ن الناس ما أحد مل  ه ل وا :قال الحسن البصري [338]

ن  قله وعجز رأيه، وما أمسك الل  ه عع قصإلا كان قد ن أن يكون قد مكر به فيها
   جز رأيه.عنقص عقله و  ا إلا كان قدفيه نه قد خير لهيظن أيا فلم الدنبد ع
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  كنا مع الحسن في جنازة، فقال:  :بن صفوانلواحد عبد اقال  [339]
ً عملرحم ال  اليوم تقدرون على ما لا يقدر عليه  يوم، إنكم لمثل هذا ال ل  ه امرءا
لفزع  ا م يوقبل  اء من أهل القبور، فاغتنموا الصحة والفراغؤله إخوانكم
   .ى الدنيال عقعدوا لا ت  اهمعن .ابوالحس

بي بكر النهشلي وهو في الموت، دخلنا على أ لل  ه النهشلي:اد عببن  قال بشر [340]
ويضعه  برأسه، هو يومئو عض أصحابه: في مثل  فقال له ب نه يصلي، وكأيرفعه 

  ي الصحيفة.إني أبادر ط ك الل  ه؟ قال:حمر هذه الحال
ن  تان، إرجل له ضر كمثلخرة الآا ودنيلل ا: مثقال عن وهب بن منبه [341]
  ى.حداهما أسخط الأخرضى إأر
، فأيهما  الدنيا والآخرة يجتمعان في قلب العبدقال:  عن سيار أبي الحكم [342]

   خر تبعا له.غلب كان الآ
ة نت الآخر: إذا كا ليقو سليمان سمعت أبا :قال أحمد بن أبي الحواري [343]

تزحمها الآخرة؛  ملب لالق في لدنيااانت ءت الدنيا تزحمها، وإذا ك القلب جافي 
   لئيمة.لأن الآخرة كريمة والدنيا 

  من لآخرة بقدر ما تحزن للدنيا فكذلك يخرج هم ا : ينارلك بن دقال ما [344]
   الدنيا من قلبك. خرة فكذلك يخرج هم لآ ما تحزن ل لبك، وبقدرق
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ت كان امات أقو، لقد أدركوالذي نفسي بيده :بصريال نالحسال ق [345]

، أشرقت الدنيا أم  وما يبالونتراب الذي تمشون عليه، م من الن عليهويا أهالدن
  ؟!ى ذا أم إلى ذاغربت، أذهبت إل

كالغريب لا  المؤمن في الدنيا  :يقولالحسن سمعت  :كعب بو أ قال [346]
وجهوا ،  أظنه قال: وله حال لناس حالل ا،لهفي عزها، ولا يجزع من ذينافس 
   عز وجل.الل  ه وجهها  الفضول حيث هذه 

على عبد الل  ه بن  دخلوا أنهم  عن أشياخه يلالنضر بن إسماع حدث  [347]
 ا:لوي ظفري؟ قالخير كله فأكتب لـكم اتحبون أن  ل:قا طويلا ثم  (1) عتبة، فأزم

   نعم. فقال لهم: الزهد في الدنيا.
  خفاء الزهد. إ هد أفضل الز :ركبالل  ه بن الم عبد اقال  [348]
ريم الحلال، نيا بتالد فيادة هز الس لي :انييسرة الجبلقال يونس بن م [349] ح

بما  الدنيا أن تكون بما في يد الل  ه أوثق منك  فية ال، ولـكن الزهادولا بإضاعة الم 
ا لم تصب بها سواء، وأن إذك لامصيبة وحن حالك في الفي يديك، وأن يكو 

   الحق سواء.يكون مادحك وذامك في 

 
ِ :الَأْزمُ رب:" ن العفي لسا (1) ِ بالفَِم كل  ةُ العَض   " نْيابه وقيل بالأَ شد َّ
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منها،  ات ف  ماعلى  تأسى ألا ا قال وهيب المـكي: الزهد في الدني [350]
   ا أتاك منها. تفرح بم الو
س بأكل الغليظ ولا لبس  د في الدنيا قصر الأمل، ليزهال :قال سفيان  [351]

   . العباء
الموصلي: يا أبا   سباعيقول ل ءسمعت مضا :ريل أحمد بن أبي الحوااق [352]
   به.زهد؟ قال: إلى الأنس ال بهم[ ضى فأ] لى أي شيء حمد إم
زبير قال عرو [353] تلقاه أمراء م، ف االش ملسو هيلع هللا ىلص اب بن الخطقدم عمر  : ة بن ال

من؟ قال: أبو ا: الومر: أين أخي؟ قلأرض، فقال عوعظماء أهل ا الأجناد 
وسأله، ثم  ل، فسلم عليهة مخطومة بحبفجاء على ناق،  لآن ك اة، قالوا: يأتيعبيد

ير في منزله ى منزله فنزل عليه، فلم ى أتمعه حتفسار  ، وا عناقال للناس: انصرف
فقال أبو  ، و قال شيئا و اتخذت متاعا، أعمر: لله  اله، فقسه ورمحترو ا سيفهإل

   قيل.الم  َسيُبَل ِغُنَا : إن هذا نينمؤمعبيدة: يا أمير ال
إلى مخاض بالشام،   ى انته رضي الل  ه عنه رن عمب: أعن طارق بن شها [354]

احلته، وخاض الماء، فجعلوا بيده، وأخذ بخطام ر فنزع خفيه، فأخذ أحدهما
هل  أ  ندوم صنيعا عظيما ع صنعت الي :فقالدة، يعب بو أ ءهوجا،  ينظرون إليه

لك غيرك لو فعل ذثم قال: أوه  ،الأرض، صنعت كذا وكذا، فصك في صدره
ا تطلبون  ل  ه بالدين، مهمناس، فأعزكم ال ، وأحقر الاسلنكنتم أذل اة، إنكم أبا عبيد

   ز وجل.م الل  ه عز بغيره أذلـك الع
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فقلت:  بني، يجم لف ءلته عن شيبمكة فسأ سنلحرأيت ا :بيكلقال ال [355]
ط؟ وهل رأيت بعينك فقيها ق  كويح ء فلا تجيبونا قال: لـكم يا معشر الفقهانسأ

ئب  الآخرة، الدا ، الراغب فيا يالزاهد في الدن فقيهيه؟ إنما الوهل تدري من الفق
  .في العبادة، البصير بدينه

 في الدنيا؟يان بن عيينة: من الزاهد سفل قلت  قال أحمد بن أبي الحواري: [356]
يه  يا أبا محمد قد أنعم عل :ت صبر. قلعليه شكر، وإذا ابتلي أنعم  إذا نمل: اق

  وقال:يده، بني بزاهدا؟ فضركيف يكون  حبس النعمة،فشكر، وابتلي فصبر، و
   .فذلك الزاهد ن الصبر،البلوى ممن الشكر، ولا  ن لم تمنعه النعمىاسكت م

  في  لكا من يك أن تكوصقال رجل لمحمد بن واسع: أوصني قال: أو [357]
   لدنيا.قال: ازهد في ا لك؟بذ ف لي: كيا والآخرة قالدنيال
الزاهد: ما جاء   إن رجلا أتى بعض الزهاد، فقال له  ومحمد: قال خزيمة أب [358]

من هو؟ و ل: ال: أفلا أدلك على من هو أزهد مني؟ ققا هدك قال: بلغني زبك؟ 
جل  ز وع ل  هوما أعد ال زهدت في الجنة قال: أنت قال: كيف ذاك؟ قال: لأنك 

   هد مني.، فأنت أزئها وذم الل  ه عز وجل إياهافنا هدت أنا في الدنيا علىزوها، في
  م ولا شراب عاينجع فيه طذا سقم لم إن البدن إ :قال مالك بن دينار [359]

   .م تنجع فيه المواعظحب الدنيا لب إذا علقه قلاللك لا راحة، وكذولا نوم و
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ر ثاة، وأكأكثر صل متأن: رضي الل  ه عنه بن مسعود قال عبد الل  ه [360]
را منكم. قالوا: فيم ذاك انوا خي، وهم ك ملسو هيلع هللا ىلصحمد من أصحاب م وأكثر جهادا اما،صي

   الآخرة. فيم رغب منك الدنيا، وأد منكم في يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزه
رك أن تجد حلاوة ل  ه الرازي: إن س لي عبد ال ال : ققال مالك بن دينار [361]

   حديد. يا حائطا منالدن شهواتبين و كنعل بي اجف تبلغ ذروة سنامها،العبادة، و
: إنه لم يبق من الدنيا إلا فتنة  رضي الل  ه عنه الأشعري قال أبو موسى [362]

   ن. حزم  وكل منتظرة، 
ة ير نيا، فإن الدنيا كثالد ا شغل منإياكم وم بصري:حسن القال ال [363]

تح  باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يف  ل على نفسهالأشغال، لا يفتح رج
   واب.أب ه عشرةيعل
أهديت إلى صديق لي سكرا، فكتب إلي: لا   : لـكندي باس اأبو العقال  [364]

ب في  ثم كت، حاله حتى نلتقي وليس في القلوب شيءى عل ء تعد ودع الإخا
ولا   ند الل  ه بالمحمودنها عوحسها من حلالها وجميلب الدنيا طالما أسفل كتابه: 

  اربالعنكدها ذرها ون قمدي المخلوقين ومن أيالمغبوط، فكيف من طلبها 
 ؟!نقصةوالم 
  القلب  ا راحةنيلد: الزهد في ارضي الل  ه عنهر بن الخطاب عم قال [365]

   والبدن.
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في الدنيا،   هدناهم ز: كان من دعائهم: اللقال عن سفيان الثوري [366]
 ها عنا وترغبنا فيها. ب  زوولا ت ينا منها،عل وسعو
   .حر كريم يغضب على الدنياا  ألبن أدهم:  قال إبراهيم [367]
ين ا يقول: أجلر معر سمعأن ابن ال: بلغني ق عن عاصم الأحول [368]

وأبي بكر وعمر،  ملسو هيلع هللا ىلصقبر النبي  ون في الدنيا، الراغبون في الآخرة؟ فأراهالزاهد
   ء فسل. افقال: عن هؤل

ا تهاون  يمن زهد في الدن: رضي الل  ه عنهأبي طالب قال علي بن  [369]
  ات.بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخير 

 ل بعض حكماء الشعراء: اق [370]
 ة ساكنلم يبق فيه مع المني ... سكنا تعمر مأ دنيا كن اليا سا

 ه متهاونبذكر وأنتحق  ...  ء أنت تعلم أنهالموت شي
 ا تستأذن في نفسه يوما ول ... إن المنية لا تؤامر من أتت

 أصبحت تجمعه لغيرك خازن ...في الذي  لا أبا لك   بأنك لمواع
دنيا  ال يمن زهد ف  : اللغني عن بعض الحكماء ق ب :قال ابن أبي الدنيا [371]

   . رغب في الدنيا خدمهاومن ،  ملـكها 
وية الأسود: أبوقال  [372] من كانت الدنيا أكبر همه طال غدا في القيامة   معا

  غمه.
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ما ه همرة أقلهما في الآخ اسإن أقل الن  :لملكعبد اة بن مسلمقال  [373]
   في الدنيا.

زدت  إذا ملأته ثم  ل الإناءمث  ب قلمثل ال :لـكريماعبد الح بن قال ص [374]
   م تدخله المواعظ.لب إذا امتلأ من حب الدنيا لقك اللذاض، فكا فشيئ فيه 
   نيا يشغل عن كثير الآخرة.ديسير ال زم: ال أبوحاق [375]
ا لمن  هي لأحد بأهنأ منه مالله ا، فواالدني أهينوا :يالبصرقال الحسن  [376]
   هانها.أ
  عطاه من الدنيا عطية، ثمخيرا أ إذا أراد الل  ه بعبد صري: ل الحسن البقا [377]
   .له بسطا ، فإذا هان عليه عبده بسطها عليهعاد أا أنفد فإذمسك، ي
   الدنيا دفقة فتغرقني. ي  عل اف أن تدفق إنما أخ :قال بهيم العجلي [378]
لناس قدرا؟ حنفية: من أعظم ان الابقيل لمحمد : ئدةعثمان بن زاقال  [379]

، فلا  نه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنةإالدنيا كلها لنفسه خطرا؛ قال: من لم ير 
   ا.به وها إلا بيعت
أنه قال: إذا عظمت  ملسو هيلع هللا ىلصذكر عن نبي الل  ه  قال الفضيل بن عياض:  [380]

ي عن  الأمر بالمعروف والنهتركت أمتي الدنيا نزع منها هيبة الإسلام، وإذا 
نحوه. قال سفيان: ذلك في كتاب   نحرمت بركة الوحي قال: وذكر سفيا  ر المنك
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قال:   (لحقا رض بغير الأرون في سأصرف عن آياتي الذين يتكب)جل وعز  الل  ه
 . (1)القرآن همف معناه: سأنزع عن قلوبهم

  ه، رهبة العبد من الل  ه على قدر علمه بالل    ض: ياقال الفضيل بن ع [381]
   لآخرة.ا في  تهلى قدر رغب زهادته في الدنيا عو
حب   يابن آدم شابة ف  س: لا تزال نفرضي الل  ه عنه قال أبو الدرداء [382]

الل  ه قلوبهم  نتحام ا الذينالـكبر، إل ه منم، ولو التقت ترقوتارهلداالدنيا و
   ا هم.للآخرة، وقليل م 

   ند من هي. نيا فانظر ععرف قدر الدإذا أردت أن ت :قال سفيان  [383]
اد دالبحر كلما از مثل شارب ماء طالب الدنيا :ن مريمقال عيسى ب [384]

   ه.تلشربا ازداد عطشا حتى يق
لم  ،الل  ه خزان فيه نت الدنيا بأيديهم كانواكانوا وإن كا  :قال أبو هاشم [385]
حقوق الل  ه تعالى   هم حق منورد علي في شهواتهم ولا لذاتهم، كانوا إذا فقواين

   أمضوها فيه.
حكماء:  قال بعض ال :د ياب داود بن رشفي كتقرأت  :بن أبي الدنياقال ا [386]

   فاتك من الدنيا غنيمة.  يءش كل

 
 .وإنما أوردته لقول سفيان، فوع ضعيف إسناد الخبر المر (1)
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ثة  م بثلافيما بينهكانوا يتواصون  :عتبة ن لل  ه بعبد اقال عون بن  [387]
الل  ه الناس، ومن   عمل لل  ه تعالى كفاهبعض: من  ىم إلبعضهها حرف يكتب بأ

   .(1) يتهنعلا  رته أصلح الل  ه تعالى عمل لآخرته كفاه الل  ه دنياه، ومن أصلح سري
أنه خرج مرة من الإسكندرية، فنزل منزلا،  :بن مسكين  ارثحال نع [388]

  ا، إذا شئننا، ونتكئ ا شئ لوك، نمد أرجلنا إذصحبة الم سترحنا من افقال: الحمد لل  ه، 
   ما أردنا.  عملون
قال: دخلت على عبد الملك بن مروان  عن علي بن عبد الل  ه بن عباس [389]

ا خز أغبر، عصفر، وظاهره باطنها قوهي م جبةي ف شديد البرد، وإذا هو في يوم 
: ما أظن يومنا هذا إلا  القي، فنين، قال: فرأى البرد في تقفقفوحوله أربعة كوا

يهم يوم  أتى علظن أهل الشام أنه ، ما يمنينؤم مير الالل  ه أصلح : أباردا، فقلت 
ويةوأبرد منه. قال: فذكر الدنيا، فذمها ونال منها،    رضي الل  ه عنه قال: هذا معا

ثمامة نابتة،  ن خليفة، هذه جثوته عليها أميرا، وعشريسنة، عشرين  عين ربأ شعا
   لمه بالدنيا.كان أع حنتمة ما  لل  ه در ابن

وعليه  رضي الل  ه عنه ويةمعاقبر على  وان [بن مرلك لم د ابع] وقف  [390]
  خليفة، ثم عشرين سنة أميرا، و نبيتة تهتز وتزهر، فقال: الحمد لل  ه عشرين سنة

 إلى هذا،   رتص

 
 (6ص )نحوه في كتاب الإخلا تقدم   (1)
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زية مال   لا ما ترى؟والأيام إ هل الدهر  ب أو فراق حبي  ر
ن  خول في الدنيا هين، لـكالد :رابلأبي تعياض  قال فضيل بن [391]

   ها شديد.التخلص من
رضي الل  ه  سىبي موإلى أ[  رضي الل  ه عنهاب الخط مر بن] عكتب  [392]

مال فتضيع، فإن للناس نفرة عأالك م لغد فتدارك علي تؤخر عمل اليو ألا: عنه
، وأهواء ةر، ودنيا مؤثوإياكم ضغائن محمولة أعوذ بالل  ه أن يدركني عن سلطانهم،

 بعة.مت

وية م دق [393] : إن له يوم  ان، يقولونرجل من نجر رضي الل  ه عنهعلى معا
اء، وسنيات رخاء، يوم  لب ات  ُسنِي َّ يا، فقال: قدم عليه مائتي سنة، فسأله عن الدن

لولا  المولود باد الخلق، و ود، ويهلك هالك، فلولايولد مول،  فيوم، وليلة فليلة
فترده، أو أجل قد   عمر مضى ل قال: ، فقال له: س ضاقت الدنيا بمن فيهاالهالك 

 قال: قال: لا أملك ذلك قال: لا حاجة لي إليك، ثم  حضر فتدفعه؟
َ ِق الل َّ اْستَرْزِ  ً  ه ُ   بِهِ   اْرَضيَن َّ ا وَ خَيْر  فَبَيْنَمَا الْعُسْرُ ِإْذ دَارَْت مَيَاِسير
 ْ ِ  ْمسًاارَ رَ ِإْذ صَ     مُغْتَبِط  الْمَرْءُ فِي اْلَأْحيَاءِ نَمَا َوبَي َ يهِ الْ تُعَف  ُ َأع  اِصير

عجبت ممن يحزن على  قال بعض الحكماء:  الثقفي: ال محمد بن إسحاقق [394]
آخرة لالدنيا مولية عنه وا ممن ه، وعجبت مرء عفنا على ولا يحزن  نقصان ماله 

   ة.ن المقبلويعرض ع ةتغل بالمدبرمقبلة إليه، يش 
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  لاإ ا،ا إلى آخرهلهما الدنيا كلها من أو :قال الحسن البصري [395]
   انتبه.نومة فرأى في منامه ما يحب، ثم نام   لجكر
ثمنا  د أخذ قل  ه فصية ال يئا من الدنيا بمعقال سفيان بن عيينة: من أخذ ش [396]
   .يلا قل
  ل  ه الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف.ث: من سأل ال قال بشر بن الحار [397]
   يء يسوؤك.التصق به ش ك إلا قدرشيء يس   يادنما في ال أبوحازم: ل قا [398]
البر ي يبغضه ة: من الذ: قلت لـكرز بن وبراني ة الجرجبأبو طي ل اق [399]

   . الدنيا م يرجع إلىكون من أهل الآخرة ثي  بدالع اجر؟ قال:والف
را  ما من ليلة إلا تقول: ابن آدم، أحدث في خي الجهني:  موسىل قا [400]

   أبدا.يك أعود إل ن ل فإني
  عن ، فإنها آدم طأ الأرض بقدمكن اب : رضي الل  ه عنهقال أبوالدرداء  [401]
يوم ذهب بعضك. ابن فكلما ذهب  م، ا أنت أيامتكون قبرك، ابن آدم إنليل ق

   ك.م ولدتك أم آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ يو 
رتحل، يحمدك ضيفك، فالضيف مم يوال ن آدماب :ن البصريحسال قال [402]
  لك ليلتك. يذمك، وكذ أو
كن في  ولست في غدك، فمك بيونك ابن آدم إل الحسن البصري: قا [403]

يكن غد لك لم   وإلا ليوم، ا ان غد لك كنت فيه كما كنت في هذيك فإن  ،كيوم
   تك تأسف على ما فرطت في جنب الل  ه.
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   به وإن لم يسر. نهار مطيتيه سارالليل والا كانمن :  اء مض الحك بع قال [404]
  .(1) دهرك بيومك  ز ُّ ـجَ قال: كان ي :قال بكر العابد [405]
  ابدا متقللا، فحدثنيع  اريور الظفكان منص هلي: البا  نانن سحمد بقال م [406]

  عل ه شكا إليه شدة الزمان، فقال: اجعل غدا كيومك، واجأنعنه بعض جيرانه 
وهو   ي جميع أمرك، فهو المعطيخيرة فل  ه الوسل ال  ،ر من عمركومك كما غبي

   المانع.
لا  ا إدنيه الل  ه لأهل الأخرج ما من يوم  مزني:ال لل  هعبد اقال بكر بن  [407]

ابن آدم   : يه لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تناد لاغتنمني، لعنادى: ابن آدم 
   .ديبعلك  اغتنمني، لعله لا ليلة 

كل يوم   : ى أبي عمرلير إ ن جبد بسعيي كتاب قرأت ف  : عمر بن ذرل قا [408]
  .(2) من غنيمةيعيشه المؤ

ر  مكثك فيها، واعمل للآخرة على قد قدر ا على للدني لقال معدان: اعم [409]
   .مكثك فيها

من   هلل   ا ستغفرن تىتعالوا ح  :هقال رجل لإخوان : بصريحسن القال ال [410]
   نيا.للدحبنا  :ر الناس منهشيء لا يستغف

 
ِ ز ِئْ دَ »جَ  (:50)نيا لابن أبي الد كلام الليالي والأياملفظه في كتاب "   (1)  «يَوْمِكَ هْرَكَ ب
   (1027) سيأتي في كتاب قصر الأمل  (2)
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   الأمل. ن طولعمل مء الاسما إن :يقالن قال الحسن البصري: كا  [411]
ا  ا به منها، فإذا ابتليتم بهخير الدنيا لـكم ما لم تبتلو قال سفيان الثوري:  [412]

   .ا خرج عن أيديكم منهافخيرها لـكم م
لنساء حبالة  نيا رأس كل خطيئة، واالدحب  ر:بن دينا ل مالكاق [413]

   .شروالخمر داعية كل  الشيطان،
لشهوات، وأكل ا ترك، وىالأذ على ر بص من قال يوسف بن أسباط: [414]

   الخبز من حلاله، فقد أخذ بأصل الزهد.
مع ، فسجمعةدينة فصلى اللم ا قدم أعرابي: ي عمرانبأقال موسى بن  [415]
مع من   انصرف إلى منزله، ودخل الأعرابيا صلى مع، فل سم ما جبهلخطبة فأعا

 ول: ، فأنشأ يقا تكلم بهلم يشبه مدخل، فأتي بطعام، فرأى من ألوان الطعام ما 
هُْم   بَنِي مِْن َأهِْل يَثْرِبَ  رَالَقَدْ  وِ    َأن َّ هُمُ تَْق  يمُنَا وَهُمُ عُْصلُ يُهِم ُّ

وا لَنَا الد ُّ  َ أَ    عُونَهَا نْيَا وَهُْم يَرْضَ وَذَم ُّ ى مَا يَدِر ُّ بِهَاف ِويَق َحت َّ  ثُعُْل   ا
ْ ا ُحْسَن وَلـَِكن َّ   ِإذَا رَكِبُوا اْلَأْعوَادَ قَالُوا فََأْحسَنُوا   لُ هُ الْفِعْ يُْفِسدُ  وْلِ قَ ل

ويتمثل بهذه   النوى، قط ل يلترج كان قال الحسن بن سعيد القواريري: [416]
 الأبيات: 

ِمَنْ َأرَى الد ُّ  ِ نْيَا ل ِ  هِيَ ف َ . ي يَدَيْه مَا َكثُرَْت لَد ِ .. عَذَابًا كُل َّ  يْه
َ هَانَْت    تُهِينُ الْمُكْرِمِينَ لَهَا بُِصغْرٍ ... وَتُكْرِمُ كُل َّ مَنْ  ْ ع  هِ لَي

ِ  ذَا اْستَغْنَيُْت عَْن شَْيءٍ فَدَعْهُ ... وَخُْذ مَا ُكنْتَ إِ   مُحْتَاجًا ِإلَيْه
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بن  فيان ن سا ك و ني بمكة، قلت لأبي صفوان الرعيلحواري: بي ابن أقال ا [417]
  ه: ما الدنيا التي ذمها الل  ه عز وجل في القرآنويقف عليم عليه، يء فيسل عيينة يج

يا فهو نيا تريد به الدنن الد: كل ما أصبت مالق ؟نبهااقل أن يتجالتي ينبغي للع
   الآخرة فليس منها. يها تريد بهل ما أصبت ف مذموم، وك 

  حدثني أبو مسلم  وصليالم  نلرحمد اعب أبوني حدثواري: حي الن أباب وعن [418]
كانوا يطلبون الدنيا، فإذا بلغوا قال: عن إبراهيم عن الأعمش قائد الأعمش

 .ة خرالآ طلبوا ينبعالأر
طلب  يا أبا عبد الرحمن بأي شيءعجبه، قلت له: ران فأبن عم حدثت به المعافىف

   م بيوم.ة بعد الأربعين؟ قال: قوت يو الآخر
  تجاف عن الدنيا ما  :. قالأوصني :لل  ها د عبلقلت  : الحسني بن عل  قال [419]

   عت.استط
دنيا  : الكان يقال :شيخ من فزارة قال عن ن لرحمعبد اعن الحسين بن  [420]
   نكره.كم فيها رخاء فليذا رأى أحد إء ف لاب ارد
أين   :ا يقولرجلسمع  هرضي الل  ه عن أنس بن مالك وروي أن   [421]

   .ربد أهل  كولئخرة؟ قال: أون في الآيا، والراغبالزاهدون في الدن
عند  هد، مالك زاهد، أي زهد زاك : ماليقولون قال مالك بن دينار: [422]

ا فاغرة ه الدنيت، أتعزيزبن عبد ال ر الزاهد عم ساء؟ وإنمامالك، لمالك جبة وك
   كها.فاها فتر 
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دنيا عند رابعة،  م ذم الأكثر قو :عباس بن الفضل البجليالل قا [423]
   ذكره. أكثر يئا شحب ذم الدنيا، فإنه من أفقالت: أقلوا من 

   آخرة.دنيا فنافسه في الافسك في الل ينجر الل الحسن: إذا رأيت قا [424]
   .لناس اعلى ذابا هده ععلن ززهد رجل فلا يجقال أيوب: إن  [425]
وية الأسود: الخلق ن:حم لرعبد اقال حسين بن  [426] كلهم يسعى   قال أبو معا

   .يادن: اللقا ناح ذبابة؟ج منا أقل ابة، فقال له رجل: ومفي أقل من جناح ذب
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 ملاهي ذم المن كتاب  -18

ت  لقلب كما ينبالنفاق في ا الغناء ينبت  :رضي الل  ه عنهل ابن مسعود اق [427]
   كما ينبت الماء الزرع. ب القل ن فيإيمانبت الوالذكر ي ،لماء الزرعا
   فاق في القلب.الغناء ينبت الن :كانوا يقولون :قال إبراهيم النخعي [428]
ل:  الغناء؟ قامحمد عن لقاسم بن ن ال إنسا أقال: س ر ن عمعن عبيد الل  ه ب [429]

أخي إذا ميز الل  ه  قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن ، رهه لكأكو ،أنهاك عنه
 لغناء؟ ا يجعل يهمافي أ ،باطلالحق من ال

لعزيز إلى  ا بدكتب عمر بن ع: بن عبد الل  ه أبو حفص الأموي عمرقال  [430]
   : لاه أما بعدوسهل م إلى ،المؤمنينه عمر أمير مؤدب ولده: من عبد الل   

ك من  ر يعلم مني بك لتأديب ولدي وصرفتهم إليك عن غفإني اخترتك على 
 ،ك الصحبةترو ،مهمقدالإ هو أمعنفخذهم بالجفاء ف ،موالي وذوي الخاصة لي

القلب وليكن أول  يت تمته ك؛ فإن كثر وقلة الضح ،الغفلة فإن عادتها تكسب 
قبتها سخط عاو ،ن الشيطانا مدؤهبي لتا ،لملاهيأدبك بغض اما يعتقدون من 

ضور المعازف واستماع  فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن ح ،الرحمن
كما ينبت العشب الماء ولعمري   ،لب قلي اق فلنفات اينب الأغاني واللهج بهما 
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سر على ذي الذهن من الثبوت  أين ور تلك المواطلتوقي ذلك بترك حض
يء ينتفع ا سمعت أذناه على شتمد مملا يع  فارقهايحين وهو  ، لبهلنفاق في قعلى ا

فإذا فرغ منه   ، يتثبت في قراءته ،آنالقر به وليفتتح كل غلام منهم بجزئه من 
 ثم انصرف إلى ،شاقغرض حافيا فرما سبعة أرإلى الوخرج  ،لهونبل قوسه تناو

طان لا  فإن الشيكان يقول: يا بني قيلوا؛  رضي الل  ه عنه مسعود بنا فإن ،القائلة
   .سلامالو ،قيلي
إنه ينقص الحياة  يا بني أمية إياكم والغناء ف لوليد الناقص:بن اقال يزيد  [431]

 ،ر يفعل السك ل مايفع ،عن الخمر بلينو فإنه ،هوة ويهدم المروءةويزيد في الش
   فإن الغناء داعية الزنا.   ،ءاسين فجنبوه النفإن كنتم لا بد فاعل

رب ومعه  من الع يئة برجلالحط : نزلل الأزدين الفضمحمد بقال  [432]
 ،فقال لصاحب المنزل كف هذا عني ،ناءغالليل سمع فلما جنه  ،ه مليكةابنت

ولا أحب  ،ورفجال ائدةئد من ررا ناءقال: إن الغ ؟من ذلكقال له: وما تكره 
   نك.وإلا خرجت ع ته فإن كففتهبنا أن تسمع هذه يعني 

فسمع   ،كبد الملبن ع  : كنا في عسكر سليمانلرحمنعبد ابن  قال خالد [433]
فقال: إن الفرس ليصهل فتستودق  ،همفجيء برة بك فأرسل إليهم ،لن الليغناء م
حرم له  تسب فتليث وإن التيس  ،وإن الفحل ليحظر فتضبع له الناقة ،كةله الرم
عمر بن ال فق ،ثم قال: اخصوهم ،لمرأةي فتشتاق إليه اوإن الرجل ليغن ،العنز 

   يلهم.بخلا س ف، تحل عبد العزيز هذا مثلة ولا  
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من أهل مكة منهم سليم   سمعت شيوخنا  د: زيخلاد بن ل قا [434]
 وأطهرهم تبتلا وأنه مر ،عند أهل مكة من أحسنهم عبادة يذكرون أن القس

عبد  ن ها يزيد بالتي اشترا وهي ،كانت لرجل من قريش ة ريجا ، مةيوما بسلا
أن   ك فقال: هل ل ،فدنا منه ، هافرآه مولا  ،فوقف يستمع ،فسمع غناءها ،كالمل

  وقال: أقعدني في موضع لا  ،ه حتى سمحفلم يزل ب ،ه علي تأبىفتسمع ف  تدخل
ن  أ ك ل لمولاها: ه  فأعجبته فقال ،فتغنت  ،عل فدخلأراها ولا تراني قال: أف

 ،فت بهبها وشغ حتى شغف ها يسمع غناء فلم يزل  ،ولها إليك؟ فتأبى ثم سمححأ
ت:  قال أحبكا والل  ه ل: وأنقا كوالل  ه أحب  له يوما: أنا وعلم ذلك أهل مكة فقالت 

ت: وأحب أن ألصق صدري  فمي على فمك قال: وأنا والل  ه قال  ضعأ وأحب أن
فوالله إن الموضع لخال  ،؟كنعيمفما لل  ه قالت: وبطني ببطنك قال: وأنا وا ،بصدرك

  الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا)ول: ز وجل يقع سمعت الل  هقال: إني 
امة  اوة يوم القيل بنا إلى عدتؤو بينكا بيني وون خلة مكره أن تا أكوأن (المتقين

  ،ربي وربك لا يقبلنا إن نحن تبنا إليه؟ قال: بلىب أن أتحس ،قالت: يا هذا
لى ما  إ وعاد ، بعدفلم يرجع  ، ثم نهض وعيناه تذرفان ، أجفاأ ن أن ولـكن لا آم

   ن النسك.ن عليه مكا 
ع صوت  س فإن سمر دعي إلى الع: كان زبيد إذا ياد أبوالسكن ز الق [435]
  لم يدخل.   و مزماربط أبر
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ويرة:ل قا [436] دعي شهر بن حوشب إلى وليمة، وأنا معه،   عثمان بن ن
رج ع أصبعه في أذنيه وخ، وضمزمارر اللما سمع شها من طعامهم، فبنأصفدخلنا، ف

   حتى لم يسمعه.
  يخرقون الدفوف مع  سكككانوا يأخذون بأفواه ال م النخعي:إبراهي لاق [437]

  الجواري.
فقالوا: يا أبا  ،عبون بالنردمر مسروق بقوم يل: بن غزوانل ل الفضياق [438]

   .الفراغ فقال: ما بهذا أمر ،بما فرغنا فلعبنا بهار ناإ ،عائشة
ي  في اللعب بالشطرنج فإن يم: ما تقولقلت لإبراه ح صالبن  عن عقبة [439]

 ،عنها أصبر إنى لا قال: قلت: ف ،فلا تلعب بها ،لعب بها؟ قال: إنها ملعونةأحب ال
   . فصبرت عنها ،فحلفت ل: قا ،تلعب بها سنةفاحلف لا ل: قا
د يكرهون أن يحقال: كانوا  لتابعين عن بعض ا ءعن الوضين بن عطا [440]

   .الجميللام غلى ار إلل النظالرج
وف على الشاب  ين: ما أنا بأخقال بعض التابع ليد:ن الوقية بقال ب [441]

  . عد إليهد يقلأمرسبع ضار من الغلام االناسك من 
صورا   ن لهماد الأغنياء فإ لا تجالسوا أول : بن ذكوانن حسقال ال [442]

   وهم أشد فتنة من العذارى.  ،كصور النساء
نساء قوم لوط بعمل   لل  هعذب الي: بن علمحمد قال: قلت  عن أبي حمزة [443]

   والنساء بالنساء. ،استغنى الرجال بالرجال ،كمن ذل رجالهم؟ قال: الل  ه أعدل
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قوم  عمل  لالدواب يعم من شيء سلي :بن سيرينال محمد ق [444]
   والحمار. الخنزيرلوط إلا 

عن القدري  سسألت مالك بن أن قال إسماعيل بن أبي أويس: [445]
قال: إذا حققت أنهما ي في الصلاة؟ فبين يدسترا  لهأجع لي أن أيجوز ،والمخنث 
   لا تجعلهما سترة في الصلاة. كذلك ف
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 ضائهضا عن الل  ه بقالرمن كتاب  -19

تصيب   مصيبةلاقال: هي  ( لبههد ق الل  ه يب يؤمن ومن  ) عن علقمة [446]
  ند الل  ه فيسلم لها ويرضى.الرجل فيعلم أنها من ع

  ،وجنة الدنيا ،مظالأع لل  ه ضا باب الرا :واحد بن زيدلعبد اقال  [447]
  دين.ستراح العابوم
  ، هار لفيخت ،رجل ليستخير الل  هالن إ : ما رضي الل  ه عنه قال ابن عمر [448]

   ر له.خيد هو ق فإذا ،عاقبةلايلبث أن ينظر في  لاو ،هعلى رب فيتسخط
إن الرجل ليشرف على الأمر من   :رضي الل  ه عنهقال ابن مسعود  [449]

  وق سبع ل  ه فل اره در عليه ذكرأى أنه قد ق إذا حتى ، أو الإمارة ،التجارة
أيسره له   ي إن فإن ،اذه ي بد فاصرف عن ع ملك: اذهب فيقول لل  ،واتاسم

  اني ده ،رانهبجي يتطير فيظل  ،رف عنه يصف  ،يعوقهفالملك،  أدخله جهنم، فيجيء
   وما صرفه عنه إلا الل  ه. ، سبقني فلان ،فلان

وته ثم أخبر بم ،فوجد عليه تكى أن بعض أهله اش عن محمد بن علي [450]
لم نخالف  ه كر فإذا وقع ما ن ،ا نحب فقال: ندعو الل  ه فيم  ،لهفقيل  ،هنفسري ع 

   فيما أحب. الل  ه
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ما   ،ةن سنيل بن عياض ثلاثيصحبت فض :قال علي الرازي أبي عن  [451]
فقال: إن   ،فقلت له في ذلك ،همتبسما إلا يوم مات علي ابنضاحكا ولا يته رأ

  ( 1) ل  ه.فأحببت ما أحب ال  ،الل  ه عز وجل أحب أمرا
يبلغ   ماب ء:ماقيل لبعض العل :ن إسحاقثني محمد بحدو :ي الدنياأببن ل ااق [452]

   أغصان المعرفة. ا غصن من ضأهل الرضا؟ قال: بالمعرفة، وإنما الر

 
 نكر ما يوفي المتن  ق مجهول. ي عن الرازي، وإسحاباد بن موسى الختلاية إسحاق بن عمن روالأثر   (1)

  ملسو هيلع هللا ىلص وََسن َّ :(480/ 1هدي خير العباد )زاد المعاد في في  القيمابن  شمس الدينالحافظ قال ما ك

 ِ ِ ل تِه م َّ َمْدَ وَالِاسْ الْ  أُّ ِ ، وَالر ِضَى عَِن اتِرْجَاعَ ح هِ، وَلَْم يَكُْن ذَلَِك مُنَاف الْقَلِْب،  لْعَيْنِ وَحُْزنِ يًا لِدَْمِع الل َّ
 َ هِ فِي قََضائِهِ،وَلِذ َوبَكَى مََع ذَ وََأعْ  لَِك كَانَ َأْرضَى اْلخَلِْق عَِن الل َّ ُ حَمْدًا،  َ مَ  لِكَ ظَمَهُْم لَه وِْت يَوْم
 ِ َ رَ  هِ ابْن ً مِ ِإبْرَاهِيم ِ ْأفَة ً ل َ نْهُ، وَرَْحمَة ً عَلَيْهِ، وَالْق ة ِ لْوَلَدِ، وَرِق َّ هِ عَز َّ وَ  نِ ئ  بِالر ِضَى، عَ لُْب مُمْتَل جَل َّ الل َّ

ِ وَ  ا َضاَق هَذَا الْمَشْهَدُ وَ  هِ.حَمْدِ وَُشكْرِهِ، وَالل ِسَانُ مُْشتَغِل  بِذِكْرِه َ وَلَم َّ ْ اْلج  يِْن عَلَى بَعْضِ رَ نَ اْلَأمْمُْع بَي
َالَةِ؟ قَاَل: ُك فِي هَذِهِ الْ لَهُ: َأتَْضحَ وَلَدُهُ، َجعََل يَْضحَُك، فَقِيَل  رِفِينَ يَوْمَ مَاتَ الْعَا هَ تَعَالَى  »إِ ح ن َّ الل َّ

َ  قَضَى بِقََضاءٍ، فََأْحبَبُْت َأنْ  ِ  َأهِْل اجَمَاعَةٍ مِنْ فََأْشكََل هَذَا عَلَى  ى بِقََضائِهِ«َأْرض :  لْمِ، فَقَالُوا لْع
ْ ْرضَى اْلخَلِْق عَ يمُ وَهُوَ أَ يَوْمَ مَاَت ابْنُهُ ِإبْرَاهِ  ملسو هيلع هللا ىلصهِ يَبْكِي رَُسوُل الل َّ  َكيَْف  َويَب هِ،  لُُغ الر ِضَى بِهَذَا ِن الل َّ

 َ ْ سَمِعْ الْعَارِِف ِإلَى َأْن يَْضحََك، ف كَانَ َأْكمَلَ  ملسو هيلع هللا ىلص نَبِي ِنَاوُل: هَْدُي يَقُ  :َخ اْلِإْسلَاِم ابن تيمية ُت َشي
ةَ حَ  ِي هَذَا الْعَارِِف،ْن هَدْ مِ  هُ َأعْطَى الْعُبُودِي َّ هَا، فَات َّ فَِإن َّ ِ ق َّ َلْبُهُ ل هِ، وَلِرَْحمَةِ الْوَلَدِ،  لر ِضَى عَِن الل َّ سََع ق

ةِ  ِ فَحَمِ وَالر ِق َّ ُ فِي قََضائِهِ، وَ دَ الل َّ  عَلَيْه ً هَ، وَرَضِيَ عَنْه َ بَكَى رَْحمَة ُ ال ةً، وَرَْأف ُ فَحَمَلَتْه ْأفَة  عَلَى الْبُكَاءِ، ر َّ
 ُ ت هِ، وََمحَب َّ ُ لِل َّ تُه ُ عَلَىوَعُبُودِي َّ ُ لَه َ  ه َ الر ِضَى وَاْلح ُ عَِن اْجتِمَاِع امْدِ، وَهَذَا الْع ْلَأمْرَيِْن، ارُِف َضاَق قَلْبُه

 َ َ وَل ِ ْم ي ِسْع بَاطِنُهُ لِشُهُودِهِمَا وَالْق َ ت َّ َ يَاِم بِهِم ْ ا، فَشَغَل ةُ ت ةِ ا الر ِضَىهُ عُبُودِي َّ ِ عَْن عُبُودِي َّ ْأفَة ْحمَةِ وَالر َّ  ا.هـ  لر َّ
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 والبكاءقة الر من كتاب  -20

قال: رطب   ،أوصنيقال: قال رجل للحسن:  ون البرادي ميمعن أب [453]
يه طلبت لد منل فق لل  ه،خشية ا من موع لل  ه، وند جفونك بالدلسانك بذكر ا

 دركه.خيرا فلم ت
   .ء من خشية الل  ه مفتاح لرحمتهكا لببلغنا أن ا حازم: أبو قال [454]
ق ترى أنه يرألا توبة؛ المفاتيح  البكاء من ة:بن عيين نقال سفيا [455]

   فيندم؟
  ر  ك َّ سُ أن حسان بن أبي سنان قدم له اف لعزيز بن علي الصرا عبدعن  [456]

ونه بذلك،  وم من إخوانه يهنؤعليه ق خل فد، راثيه مالا كفربح في ،من الأهواز
 ك،لي الل  ه ع هذه نعمة من ،فقالوا: يا عبد الل  ه ي،بكفي ناحية الحجرة يفوجدوه 

َ سَ  لل  ه أن يكون ذلكت واي خشيإن ال:ففيم البكاء؟ ق ً ك وإني  ،اا، فاستدراجر
   ن غفلتنا عن ذلك.ني به ربي، وممن نسياني ما ذكر أستغفر الل  ه

وبا أاس لن ا رقأ :مكحولل قا [457] وبا.قلهم ذقل    ن
أن  ألم ي) ة أنه كان إذا أتى على هذه الآي عنه رضي الل  ه عمر ابنعن  [458]
و حتى يبل ر الل  ه ( بكىلذك وبهملع قذين آمنوا أن تخشلل    ى يا رب.بل : ليقولحيته 
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يقول  عنه  رضي الل  هكان عمر بن الخطاب  :قالمة عن أبي سل [459]
  فيقرأ عنده.  ،ناذكرنا رب :عنه  رضي الل  ه موسى  لأبي

  لفجر، فلما في صلاة ا (ق)أ سورة قرف أبي،بنا قال: صلى  رعن معتم [460]
  ع فلم يستط عبرته، غلبته(  لموت بالحقا رةوجاءت سك) إلى هذه الآية: انتهى 

   أن يجوز، فركع.
  فمن  ) هذه الآيات:  اعنه رضي الل  هأت على عائشة قر ال: ق وقمسر نع [461]
وقني عذاب  ،ن  فبكت، وقالت: رب م ( قانا عذاب السموملل  ه علينا ووا
   .سمومال
حتى   ،قرآن بكواا إذا استمعوا الحسن: إن ههنا قوم لقيل ل ريم:خوأب قال [462]

 د الذكر وقراءةكون عنيبى ذلك ل ناس عالحسن: لم يزل الال فق ،تعلو أصواتهم
  القرآن.

كان أيوب يرق، فيستدمع، فيحب أن يخفي   :م بن حريث بسطا ل قا [463]
  هبلتغ أن  خشي ا إذف  ،كأنه رجل مزكوم ،ذلك على أصحابه، فيمسك على أنفه

   ، قام.رتهعب
حم إذا أمسى بكى،  امزن كان الضحاك ب :بريليم العنقيس بن سقال  [464]
   .وم من عمليا صعد اليم ا أدري لقال: قيل له: ما يبكيك؟ ف
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وكان   ،بكى منصور حتى جردت عيناه بن عياش:  وبكر قال أب [465]
يا   ول له:فتق ع بنفسه،أمه ترى بكاءه وما يصن ويصوم النهار، فكانت  ،يقوم الليل

   .هذادت على  ا لما زلو كنت قتلت قتيل ،يبن
ربيع بن [466]   حيته من دموعه، ثم ل لم، أنه كان يبكي حتى تبثيخ عن ال

 وصا.نوبهم لصركنا أقواما كنا في جيقول: أد
بالبيت   أخبرني من رأى عمر بن عبد العزيز يطوف :قال مسلم بن خالد  [467]

   .ودموعه سائلة على لحيته
مه: لو  فقالت له أ ،يل والنهارل لا كيل يبكان رج ل:وغالك بن مقال م [468]

ل:  الما يرون من كثرة بكائك، ق  ،ه لعفوا عنكأهليت أتم ث ،قتلت نفساكنت 
   .فبكت أمه عند ذلك ،قتلت نفسينما ل  ه إوال  إني ،أمهثم قال: يا  ،فبكى

بدء إنابتك؟ قيل لعمر بن عبد العزيز: ما كان  لل  ه بن كثير:عبد اقال  [469]
   قيامة.يحتها يوم الاذكر ليلة صب ،عمرل: يا فقا ،يلم  لا رب غدت ضقال: أر

 رطاة:  أاعي، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن وزلأعن ا [470]

ويا  ، فصباحها القيامة، يا لها من ليلةاعة، لسض باليلة تمخ ا بعد، فإني أذكرك بمأ
  .افرين عسيراله من صباح كان على الك 
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 رضي الل  ه طابالخن ر بعم (1)تل: رأياقعن عبد الل  ه بن عمر  [471]
  وف.صفة ن وراء ثلاثسمعت خنينه، م لي، حتى ، وهو يصاءكالب عنه
  رضي الل  ه  لخطاب عمر بن ا عن علقمة بن وقاص قال: صليت خلف  [472]

سمعت نشيجه من وراء  ا أتى على ذكر يوسف،ن إذوسف، فكا فقرأ سورة ي عنه
  الصفوف.

 
ُ  حقق:م وضبطها ال ذا،ك   (1) َ مَرَ بَْن اْلخَط َّ »رََأيُْت ع اء انظر:  مر ...(ع غلب): صوابولعل ال « اِب الْبَك َّ

ياء أولحلية الفي لفظه لمروزي ول (142لليل وقيام رمضان وكتاب الوتر )ص: قيام امختصر 
ُ صَ »  نعيم لأبي (51/ 1) يُْت خَلَْف عُمَرَ فَسَمِعُْت َحنِينَه ، (-مةبالمعج-خنينه  )كذا وصوابه: ل َّ

 . « ثَلَاثَةِ ُصفُوفٍ مِْن وَرَاءِ 
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 الشكر من كتاب  -21

هم ، اللهد لل   الحم ثه: أ حديابتد كان الحسن يقول إذا :أبي عبيدة قال نع [473]
جت عنا، لك  فرو ا، ورزقتنا، وهديتنا، وعلمتنا، وأنقذتنا،حمد بما خلقتنربنا لك ال

نا،  عافاة، كبت عدومال والم وال د بالأهلآن، ولك الحم م، والقربالإسلا  دالحم 
افاتنا، ومن كل وأحسنت معفرقتنا،  ا، وأظهرت أمننا، وجمعت وبسطت رزقن
ا، لك الحمد بكل كثير مدا لحمد على ذلك حافلك نا، تأعطيبنا لناك روالل  ه ما سأ

امة، أو ع ،صةة، أو خايأو علان ،أو سرا، يثنعمة أنعمت بها علينا في قديم وحد
مد إذا حتى ترضى، ولك الح أو غائب، لك الحمد ،اهدأو شأو ميت،  ،أو حي
  رضيت.

  صي.قال: الشكر ترك المعاكان ي خلد بن حسين:ل م قا [474]
   بلية.ة لا تقرب من الل  ه فهي  معكل نزم: قال أبو حا [475]
   .وجل  رث الحب لل  ه عزيوة  ذكر النعم قال أبو سليمان الواسطي:  [476]
جل فيصرفه  لل  ه عز وعو افيد ،رأمعبد الينزل بال لل  ه: اعبد بن  ر قال بك [477]
ما تذهب مر كان أيسر مفيضعف شكره، فيقول: إن الأ ،فيأتيه الشيطاننه، ع



 

 
 

 الشكر كتاب نم 107

لـكن الل  ه ما أذهب إليه، ومر بأشد لأما انك  قول العبد:قال: أولا ي إليه،
   صرفه عني.  عز وجل

  ل  ه.ل قيدوا نعم الل  ه بشكر ا يز:عزلعبد اقال عمر بن  [478]
تلى  باأحب إلي من أن ر كشفأ ن أعافىأ ل لل  ه:عبد ارف بن مط قال [479]

  .فأصبر 
فقال: إن كان   ،وما يضحكون يوم الفطرهيب قرأى و  ن: فيال سقا [480]

ء لم يتقبل منهم رين، وإن كان هؤلا ل الشاكفع ذاه ماف صيامهم هؤلاء تقبل منهم
   .ينفما هذا فعل الخائف  يامهمص
ك وأنت  نعمه علي عز وجل يتابالل  ه ع قال: إذا رأيت حازم ن أبيع [481]
   ، فاحذره. هيصتع
   ها.أكثروا ذكر هذه النعم، فإن ذكرها شكر  ي: قال الحسن البصر [482]
قال:   ؟صبحت يف أي تميمة: كقال: قال رجل لأب عن يونس بن عبيد  [483]

تطيع أن  يس ا فل ،لل  هري أيهما أفضل: ذنوب سترها اأد لا  ،ت بين نعمتينأصبح
   يبلغها عملي. لمو ،العبادوجل في قلوب الل  ه عز ا ذفهقة ودوميعيرني بها أحد، 

  .عن محمد بن لوط الأنصاري: كان يقال: الشكر ترك المعصية [484]
: مد فنقولمحبي ة أر يعلى المغ كنا ندخل قال صغدي بن أبي الحجراء: [485]

ر، لشكن ام ينقرمو: أصبحنا مغرقين في النعم، محمد؟ قال كيف أصبحت يا أبا
 . محتاجونيه لن إليه ونحإا غني، ونتمقت وهو عن وجل   زيتحبب إلينا ربنا ع
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قال: الشكر نصف الإيمان، والصبر نصف الإيمان،   عن عامر [486]
   .واليقين الإيمان كله

   .كر م شنعالر ذك لعزيز:ا عبد ال عمر بن ق [487]
   .اشكرتموهدنيا إذا  : لا تضركمةقال أبوقلاب [488]
شكر، الم لهأعلى قوم سعز وجل إذا أنعم : بلغني أن الل  ه قال الحسن [489]

ا كفروا كان قادرا على أن يقلب أن يزيدهم، فإذى ن قادرا عل ا شكروه كا فإذ
   نعمته عليهم عذابا.

ر  شاك قول: رب ن يكا  رضي الل  ه عنه ذكر لنا أن أبا الدرداءدة: قال قتا [490]
ويا رب ه ولا يغيره ومنعم علية عمن   .فقيه حامل فقه غير دري، 
ربه) إن الإنس :قال الحسن [491]    ب وينسى النعم.ئيعدد المصا  :(د ولـكن ان ل
 محمود الوراق في ذلك: ا  نيا: أنشدن بن أبي الدا قال [492]

 والظلم مردود على من ظلم  ...له يا أيها الظالم في فع
 عم وتنسى الن تامصيبو التشك ...تى ى مإلى متى أنت وحت

د لل  ه،  يقول: الحم حمله وهو  يهعلأنه لحق حمالا  هالل    عبد كر بنب عن [493]
ما تحسن غير ذا؟  وقلت له: ، رهته حتى وضع ما على ظهه، قال: فانتظرل   استغفر ال 

 : أقرأ كتاب الل  ه عز وجل، غير أن العبد بين نعمةقال: بلى، أحسن خيرا كثيرا
مال أفقه من  الح قلت:فوبي، وأستغفره لذن بغة،السا مائهلى نعلل  ه عوذنب، فأحمد ا

  بكر.
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ل: لا آكل اأن رجلا من أهله تنسك، فق روح بن قاسم ن ع [494]
،  فقلت له في ذلك ،قال: فلقيت الحسنره، بشك أقوملا  أو الفالوذج يصالخب

  !ماء البارد؟ذا إنسان أحمق، وهل يقوم بشكر الفقال الحسن: ه
   افية.عن التر مري: السلثوان اقال سفي [495]
كون مأمونا على ما  ي  أنعزوجل على العبد ل  ه ن من نعم ال قال أيوب: إ [496]

   جاء به. 
  ألا عم: ن ثلاثيها يه فإلا كان لل  ه عل  صيبةبما أصيب عبد مقال شريح:  [497]

ا لا بد كائنة، فقد مما كانت، وأنهتكون أعظم  وألان كانت في دينه، تكو
  .كانت

لرخاء  اء نعمة، واليعد الب لم ن م يهفقل: ليس بكان يقا :سفيانقال  [498]
 ( 1)  .مصيبة

زياد:اق [499]   ألا  هجب لل  ه عز وجل على ذي النعمة بحق نعمتي  مام إن ل 
   .عصيتهها إلى ميتوصل ب

 
 قَاَل: »لَا يَكُونُ ِب بِْن مُنَب ِهٍ ْن وَهْ عَ  (93المرض والـكفارات لابن أبي الدنيا ) وفي كتاب  (1)

 َ جُُل ف خَاءَ مُِصيبَةً وَ ى يُعِد َّ  الْفِْقهِ َحت َّ مِلَ قِيهًا كَاالر َّ َويُعِد َّ الر َّ  َصاِحَب الْبَلَاءِ ذَلَِك َأن َّ  الْبَلَاءَ نِعْمَةً، 
خَاءِ يَنْتَظِرُ الْبَلَاءَ«يَنْتَظِرُ الر َّ   .( 1217)ي وسيأت خَاءَ، وََصاِحَب الر َّ
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بشاب   قال: مر محمد بن المنكدر عن أبيه يلكلابثام ان علي بعن ع [500]
   ليك.لل  ه عز وجل عيا بني، ما هذا أجر أنعم ايقاوم امرأة، فقال: 

 جل نعمة الل  ه عز و عرفلم يمن  أبو الدرداء:قال  قال: لحسنعن ا [501]
  به.اعلمه، وحضر عذقل  فقد ،ليه إلا في مطعمه ومشربهع
   .قال: لا إله إلا الل  ه (طنةوبا رةاهمه ظوأسبغ عليكم نع)اهد: عن مج [502]
سرك أي بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: نسإلى يو جاء رجل  [503]

ل: فبيديك مئة  قال الرجل: لا، قا هم؟در لفئة أتبصر به م ببصرك هذا الذي
ه ه بنعم الل   ريك؟ قال الرجل: لا، قال: فذكقال: فبرجللرجل: لا، ا ال؟ قألف
   وأنت تشكو الحاجة. ،ألوف ئينك م عندرى وقال يونس: أ ،عليه
لأحمدنه   دها الل  ه عليرفقال: لئن  ،قد أبي بغلة لهقال جعفر بن محمد: ف [504]

 ،اهلي ع  فركبها، فلما استوى  رجها ولجامها،ي بها بس أتأن بث لفما ضاها، بمحامد ير
  له ولم يزد عليها، فقيل لحمد لل  ه، اثم قال:  ،ضم إليه ثيابه، رفع رأسه إلى السماء

الحمد لل  ه كله  ت شيئا، جعلت ل: أبقيركت شيئا؟ أو قاقال: وهل تف ذلك،في 
   عز وجل.

، ما  ي بالخير ل دعوفي من يلقاني ر أكثقال ابن المنكدر لأبي حازم: ما  [505]
، فقال أبو حازم: لا تظن أن ذلك من  قطا خير  ما صنعت إليهمأعرفهم، و

إن )زيد:  أ ابنه، وقرر اءك ذلك من قبله فاشكلى الذي جإقبلك، ولـكن انظر 
  .(هم الرحمن وداعملوا الصالحات سيجعل لآمنوا و الذين
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لى الصباح  عيينة ليلة إ ن وسفيان ب ض جلس فضيل بن عيا  [506]
كذا، فعل بنا كذا، فعل   فيا علين عم الل  هنأ ، فجعل سفيان يقول:النعمكران ايتذ

  بنا كذا.
  درجهم ستسن)في قوله عز وجل:  عن سفيان لل  ه بن داودعبد اعن  [507]

  .الشكر عهم ونمنقال: نسبغ عليهم النعم،  (يث لا يعلمونمن ح
 .   ىوينسود: قال ابن دا ،أحدثت لهم نعمة ،وا ذنبا: كلما أحدثوقال غير سفيان

أن ثابتا   ،، عن شيخ لهينحسحدثني علي بن ال :قال ابن أبي الدنيا  [508]
  عين.المضي دلعبار الل  ه عز وجل بال: ذلك مكاالبناني سئل عن الاستدراج، فق

ه علي  عمتن نفيما زوى عني من الدنيا أعظم مالل  ه : نعمة قال أبو حازم [509]
   .وما فهلـكواه أعطاها قإني رأيت  فيما أعطاني منها،

افية الملك  لعا :داود آلحكمة  مكتوب في  : به قالبن من وهب  نع [510]
  الخفي.

معوا  إلى قوم اجت نهلل  ه ع ارضي  قال: دعي عثمان  عن راشد بن سعد  [511]
لل  ه  اة شكر بفأعتق رقيبلغهم، م، فتفرقوا قبل أن أخذهانطلق لي، فة لهمريبلى ع

   عز وجل ألا يكون جرى على يديه خزي مسلم.
لل  ه  انك  إلا لاء ابت ا عبدجل و ه عزالل    : ما ابتلىحبيب بن عبيدقال  [512]

   ألا يكون ابتلاه بأشد منه. ،عليه فيه نعمة
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لينظر  ة بعافي إلا مبتلىاس الن: ما من بجربن أ عبد الملك قال  [513]
 نظر كيف صبره؟بتليه لي؟ ويرهشكيف ك

  .خرج الدعاء قال: ينزل البلاء ليست عن وهب بن منبه [514]
رعه تضن أكثر م اجتهح د في ى عبعم الل  ه عل قال سفيان الثوري: لقد أن [515]

  فيها.إليه 
في،  تخ ل: بشر الحسن بموت الحجاج وهو م اق ن المغيرةاء بالعل عن  [516]

  .فسجد
محمد  رواد قال: رأيت في يد بي عزيز بن ألعن عبد ا ى بن سليم ييحعن  [517]

عز  رحة، قال: فكأنه رأى ما شق علي منها، فقال: أتدري ماذا لل  هبن واسع ق
على حدقتي،  : إذ لم يجعلهالا ق ، كت عمة؟ فأسن من  رحةقمن هذه ال وجل علي

   .قرحتهي ل عي، فهانت طرف لساني، ولا على طرف ذكر ا علىول
  ، أولها نعمة الإسلاملنعم ثلاث، فقال: رؤوس ا بن منبهعن وهب  [518]

التي لا تطيب الحياة إلا بها،  ،نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية لا تتمالتي 
   بها. إلا شعياللا يتم تي  ال ،ىالغنالثة نعمة والث
  ن م رجل عمل  :سفيان بن عيينة سمعت  :ى الحلبي قالعن يحيى بن المثن [519]
رية ل  ،دنيء لـكوفة بخلقهل اأ    لق.ك الخالل  ه من ذلإذ عافاه  ،هفأعتق جا
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فهدمت منه   ،ر أهل الـكوفة مطراطِ مْ : وأُّ -يعني ابن عيينة- قال [520]
رية لفأعتق ابن أبي دا ،البيوت   .(1) ذلكإذ عافاه من  ل  هل  كراه؛ شود جا

  ي عبد الل  ه بن أببن لي بن سلمة البراد، سمعت أبا بكر ع بنن الحسعن  [521]
على الصراط رجلا تضع  قال: أنة؟ النعمل: ما تمام اسأله رجل فقمريم، و

   .(2) لجنةورجلا في ا
عم  يا ابن آدم، إذا أردت أن تعلم قدر ما أن مزني:لل  ه العبد اال بكر بن ق [522]

  . عينيكفغمض   يكالل  ه عل
قال: أما   (وباطنة م نعمه ظاهرةيك عل وأسبغ )بن حيان:  اتلمق نع [523]

  .معاصيعليكم بال اطنة فسترهوأما الب فالإسلام،الظاهرة 

 
ن أهل الـكوفة " عمل رجل م ينة قال :يعن ابن ع: 7/303ية لأبي نعيم نص الخبر في الحل (1)

رية شكرا لل  ه  ،لق دني بخ قال:  ،ن ذلك الخلق م إذ عافاه الل  هفأعتق رجل جار له جا
رية له شكرا لل  ه فأعتق  ،وأمطرت مكة مطرا تهدمت منه البيوت  عبد العزيز بن أبي رواد جا

  ".منه إذ عافاه الل  ه

َ عَْن  ( 541/ 5سنن الترمذي ت شاكر ) في   (2) بِي ُّ : سَمِعَ قَالَ  رضي الل  ه عنه لٍ مُعَاذِ بِْن َجب  ملسو هيلع هللا ىلص الن َّ
هُم َّ  تَمَامُ الن ِعْمَةِ؟« قَاَل: دَْعوَة   َل: »َأي ُّ شَْيءٍ َألَُك تَمَامَ الن ِعْمَةِ، فَقَا ِإن ِي َأسْ رَجُلًا يَْدعُو يَقُوُل: الل َّ

َيْرَ. قَاَل: »فَِإن َّ مِْن ُجو بِ دَعَوُْت بِهَا َأرْ  َ هَا الخ ِ دُُخولَ تَم ةِ ال اِم الن ِعْمَة َن َّ ارِ«، وَسَمَِع زَ مَِن اوَالفَوْ  ج لن َّ
 ُ َلَاِل وَالِإكْرَاِم، فَقَاَل: وُل: يَا ذَا ارَجُلًا وَهُوَ يَق َ لج بِي ُّ »اْستُِجيَب لََك ف رَجُلًا  ملسو هيلع هللا ىلصسَْل«، وَسَمَِع الن َّ
هُ وَهُوَ يَقُوُل: " ا َ لل َّ بْرَ، ف َ قَالَ م َّ ِإن ِي َأْسَألَُك الص َّ ه َ  ال: »َسَألَْت الل َّ َ بَل  وقال الترمذي: لعَافِيَةَ«. سَلْهُ ااءَ ف

 . هَذَا حَدِيث  َحسَن  
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 صبر والثواب عليهلامن كتاب  -22

، ما بعيرينلو كان الصبر والشكر  :رضي الل  ه عنهقال عمر بن الخطاب  [524]
   .بت باليت أيهما رك

 إن الصبر : ألا ي الل  ه عنهضر الب ط بي أ قال علي بنعن مسروق قال:  [525]
ثم رفع صوته ، أس باد الجسدرفإذا قطع الان بمنزلة الرأس من الجسد، يملإا من

   له.بر لمن لا ص لا إيمان إنهفقال: ألا 
لما قتل  رضي الل  ه عنه أن أبا مسعود الأنصاريرو مبن ع عن يسير  [526]

سأل : ف قال ه، فسألته، أو احتجب في بيته، فدخلت علي رضي الل  ه عنهعثمان 
لالة،  ى ضل ع ملسو هيلع هللا ىلصيجمع أمة محمد  ماعة، فإن الل  ه لنبالج عليك ل:قاف س،النار أمعن 
   .فاجرح من حتى يستريح بر، ويسترا واصبر 

  ت فاصبر.تؤذ وإن أوذييقول: ابن آدم لا  ري البصكان الحسن  [527]
ه إلا لعبد  الل   خير، لا يعطيه لاز نوالصبر كنز من ك ري: قال الحسن البص [528]

   ه.كريم علي
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برا على الأذى، وص الل  ه له صبرا ب د وهن عبما م  يمي: ت إبراهيم الل قا [529]
ضل ما أوتيه أحد، بعد  مصائب، إلا وقد أوتي أف، وصبرا على الءعلى البلا 

   ان بالل  ه.الإيم
   .لا بالصبر إ نبي فمن دونه ير خا من جسيم الشيئ  حدأ الما ن : قال ميمون  [530]
اكب خير مرصبر وال الحلم زين، والتقى كرم، ب: ة بن حبيقال ضمر [531]

  .ب الصع
ن  ت واثلة ب نخصيلة ب عمي قال: سمعت الأوزاعي يسألال الخث لبطا عن [532]

ني، فأخذ بيدي  عاد ؟ قالت:الوفاةحضرته ا لم  ما سمعت أباك يقولالأسقع: 
 ،م أخذ بيساري فقال: يا بنيةى عد أصابعي الخمس، ثي، حتاصبر  ،ل: يا بنيةاقف

   صابعي الخمس.حتى عد أاصبري، 
بني  من  شياخأال لق رضي الل  ه عنهأن عمر  حراش عي بنعن رب [533]

   ا.ا لنبرولهم ما صا صبرنا إلا بالصبر، لم نلق قوم الوا:ق عبس: بم قابلتم الناس؟ 
زياد [534]   ل بالصبر.كنا نتفاض، ولم الجراحلموت وألكلنا نكره ا :بن عمرو قال 
  .ةعن أبي بكر بن عياش قال: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساع [535]
 الرحمن: د عبن ن بلحسيأنشدني ا :قال ابن أبي الدنيا [536]

 رباليس العسر خرجأح وفسام عليك ... مور تعقدتأا لم تسامح في الذإ
 ى من الصبرللمكروه أشفأر  ولم . ..فلم أر أوفى للبلاء من التقى



   

 
 

 الدنياابن أيب  من مصنفات نتقىملا 116

 رضي الل  ه عنه إن شاء الل  ه عن سالم بن أبي الجعد منصور نع [537]
ألا  : ل عمرفقاك، سبيلمالي وولدي في  فقتناس لهمجلا يقول: القال: سمع عمر ر

  ابتلي صبر.إن وكم؟ فإن أعطي شكر أحد كت يس
له، رفع عن هذه   حمد لا شريكوله ال هالل   إن قال الحسن البصري:  [538]

وما لا يطيقون، وأحل لهم في حال  تكرهوا عليهوما اس خطأ والنسيانالأمة ال
 ا:وأعطاهم خمس ،يهمعلم ضرورة كثيرا مما حرال

ه عن طيب نفس  وأعط ا فم ، إياها قرضارضا، وسألهم ا قأعطاهم الدني -1
لا  عمائة ضعف، إلى ما سبالأضعاف الـكثيرة، من العشرة إلى  م بههفل ،هممن

ذا الذي يقرض   ن م)ه عز وجل: ارك وتعالى، وذلك قول يعلم علمه إلا الل  ه تب
  (ةعفه له أضعافا كثير الل  ه قرضا حسنا فيضا

 ،مةوالرح ،لاةفلهم به الص ،ابروا واحتسبوفص اوما أخذ منهم كره  -2
لل  ه  إناالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا )وعز:  له جلذلك لقوالهدى، وق وتحقي

  (هم المهتدون ن ربهم ورحمة وأولئك عون أولئك عليهم صلوات موإنا إليه راج
شكرتم ن لئ)لقوله جل ثناؤه:  والثالثة: إن شكروا أن يزيدهم، وذلك -3

  (لأزيدنكم
الـكفر، يبلغ حتى  ، بنووالذخطايا ن المل مدهم لو عة: أن أحرابعوال -4
إن الل  ه )جل وعز:  لقوله ويوجب له محبته، وذلك  ،يتوب عليهأن  ،تابثم 

  (تطهرينيحب التوابين ويحب الم 
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ن،  ام وجميع النبيييل وميكائيل عليهما السل رو أعطيها جبوالخامسة: ل -5
  .(كمني أستجب لـعواد)ول: عطاء، حيث يقالم لكان قد أجزل له

زب  عنافبن الل  ه  د عن عب [539] في الصبر نة يقول: ييخ بالمدال: كان شيري قال
   نين.موئل المؤم  وامع التقوى وإليهج
لطعام  يحتاج إلى ا إلى الصبر كما المؤمنيحتاج كان يقال: قال سفيان:  [540]
   اب.شرالو
انتظر بر وفاص تستطيع غيرهإذا رأيت أمرا لا  لعزيز: عبد ايد بن قال سع [541]

   فرج الل  ه.
ي أشد ة لهم لكلر على اأصبل نيإ :رضي الل  ه عنه صبن العا قال عمرو [542]

لتخوف من أخرى شر  يحملني على الصبر عليها إلا ا علي من القبض على الجمر، ما 
   ا.نهم
ل:  قا ملسو هيلع هللا ىلصل الل  ه رسو صاحب  رضي الل  ه عنه حصين ان بنعمرعن  [543]

  الرضالصبر عند البلاء، والدنيا والآخرة: ا لعبد رغائب درك بهن اثلاث ي
   بالقضاء، والدعاء في الرخاء.

ما   قال:ف ت،اب بن ندبة في النوم بعدما م يب ن حسن بى رجل الحأر [544]
   .افي الدني الفقر ري علىفعل الل  ه بك؟ قال: غفر لي بصب

ثَنِي بعقال: حَ  اعيعن الأوز [545] ل: خرجت وأنا أريد اض الحكماء قد َّ
ربا وإذا  ،بمظلة أو دون عريش مصر، إذا أناحتى إذا كنت بعريش مصر،  ط،ال
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ا هو يقول: اللهم إني  إذو ،هروبص ،لاهورج ،يداه فيها رجل قد ذهبت 
على ذ فضلتني لقك، إسائر خ ضلك علىخلقك، كفي محامد ا يوافأحمدك حمد
: مه أم ألهمه إلهاما؟ قالعلأ ،ه لأسألنهفقلت: والل    فضيلا،ت تخلقكثير ممن 

 ،د علي السلام، فقلت: إني سائلك عن شيءفر فدنوت منه، فسلمت عليه،
ن  أخبرتك به، فقلت: على أي نعمة مم عل ه ني مدن ن عقال: إن كا أتخبرني به؟ 

رى ما  س تأليعليها؟ قال:  ئله تشكرهمن فضافضيلة  على أي ليها؟ أمتحمده ع نعمه
ا  راسبحانه صب علي السماء ن قال: فوالله لو أن الل  ه ،ىل قال: قلت: بقد صنع بي؟ 

 خسفترض ف، وأمر الأفأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني
، بني لي إليك حاجة إنو ،شكرا له إلاازددت له إلا حبًا، ولا ازددت  ما، يب
ويتعاهدني كان  لي فقدته منذ  فطاري، وقد عند إ مني يطعلوقت صلاتي، 
 ،بد لقربة إلى الل  هإن في قضاء حاجة هذا الع ت:س، انظر هل تحسه لي؟ فقلمأ

بسبع قد  ا أن اذل، إرما ن كثبان من قال: فخرجت في طلبه، حتى إذا كنت بي
  ذا العبد عون، كيف آتي هوإنا إليه راج ه: إنا لل   قلت ل: قا ، افترس الغلام يأكله

 فأتيته، فسلمت عليه، فرد يموت؟ قال: ره الخبر لافأخب ،فيقه رالصالح من وج
أتخبرني به؟ قال: إن كان عندي منه   ،لك عن شيءلي السلام، فقلت: إني سائع

  : بل قال ؟×أم أيوب  ،على الل  ه منزلةم كرأ تأن :قلت  قال: ،ك بهعلم أخبرت
قلت: قال:  ،يل  ه منند ال وأعظم منزلة ع ى الل  ه مني، رم عل كان أك ،قأيوب 

وصار غرضا  ،ان يأنس بهاستوحش منه من ك ه فصبر، حتى ليس ابتلاه الل   أ
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خبرتني، أ ماصته قلت: فإن ابنك الذي أخبرتني من ق ،؟ قال: بلىلمرار الطريق
افترس بسبع قد أنا إذا ى إذا كنت بين كثبان من رمال، حت ،طلبهفي  خرجت 

ق  شه ثم ، ن الدنياي حسرة مل في قلب م يجعلذي لفقال: الحمد لل  ه ا ، يأكله لغلام ا
غسله وكفنه  نني علىمن يعي ، قال: قلت: إنا لل  ه وإنا إليه راجعون ،:ت ماف ،شهقة

يرويدون  ،احلهمووا ربعث بركب قد ذلك، إذا أناك نا ما أودفنه؟ قال: فبين
رباط ذي  م بالخبرتهفقالوا: ما أنت وهذا؟ فأ ،ا إليم، فأقبلويه ت إل: فأشرالق ،ال

وكفناه، بأثواب كانت البحر، غسلناه بماء قال: فثنوا أرجلهم، ف  ،كان من أمره
إلى   لقوماضى وم  ،من بينهم، ودفناه في مظلته تلكه لي معهم، ووليت الصلاة ع

ا بقي  ثل ميل مى من اللفلما مض ،لة أنسا بهاللي كه تلمظلتوبت في  رباطهم،
تلو الوحي،  ياب خضر، قائما يليه ثاء، عذا أنا بصاحبي في روضة خضرنه، إم

قلت: فما الذي صيرك إلى ما أرى؟ قال:  ،لىقال: ب ت أنت صاحبي؟ألس فقلت:
د  ر عنء، والشكبالصبر عند البلاإلا دت من الصابرين على درجة لم ينالوها ور
كر من هذا الولي؟ نما ترو وعم أبا  : ياي الحكيم قال الأوزاعي: قال ل اء. خرال

 الجبال،عليه أقطار  حنت  ؟ والل  ه لو أن ماصبر، وأعطاه فشكر لاه فم ابتوالاه، ث
الل  ه أدنى خلق   النهار، أعطاهوضحكت عنه أصداف البحار، وأتى عليه الليل و

   .شيئا  نقص ذلك من ملـكه ، ما من خلقه
َ د َّ منذ حَ   ل البلاءت أحب أهزل عي: ماازأولا الق    .نِي الحكيم بهذا الحديثث
   .بر ساعةصالحسن قال: إنما يصيب الإنسان الخير في عن  [546]
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لرحمن: ما  ا سألت ربيعة بن أبي عبدل: ن يزيد قاعن يونس ب [547]
   ه قبلها. المصيبة مثلكون يوم تصيبه ل: أن يالصبر؟ قامنتهى 

قال: أن يكون   (فاصبر صبرا جميلا) ه:ل   ل ال في قو عن قيس بن الحجاج [548]
   رف من هو؟لا يعالمصيبة في القوم   صاحب 

  ة الرضا بالمصيب قال: (فصبر جميل)ائي: عن عمرو بن قيس المل [549]
   .والتسليم

ر حلوا ما قال  صبو كان ال: لمريصالح ال لنا قال خداش: الد بنقال خ [550]
  .ولـكن الصبر مر ،: اصبر ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه   الل  ه
  ن الحسن قال: سب رجل رجلا من الصدر ع  ة لفضا ك بن لمبارا عن [551]

ر ولمن صبر وغف) عن وجهه، وهو يتلو:الأول، فقام الرجل وهو يمسح العرق 
 إذ ضيعها الجاهلون.  والل  ه وفهمها: عقلها سنلحل اقا (مور لمن عزم الأإن ذلك 

  لفرج بالصبر عبادة.كان يقال: انتظار اقال: بن سوقة عن محمد  [552]
فما أقل  ما يصبر، ومن جزع من صبر فما أقل ك: راالمب ه بنالل    قال عبد [553]

   . ما يتمتع
 فعليكم كرونها،أمور تن إنها ستكون قال: رضي الل  ه عنه لدرداءبي اعن أ [554]
   لل  ه يغير.ا، حتى يكون (1)، ولا تقولوا: تغير ى الجمركقبض عل صبر  يها بالصبر،ف

 
 . نغير :ولعل الصواب ،تغير :وعمطبكذا في ال (1)
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 د الرحمن: أنشدني الحسين بن عبقال ابن أبي الدنيا:  [555]
 صاباأمرت به م  من التقوى  * مرأ بكل ت بز إذا أصعت

 تخف إذا رجوت لها ثوابا  * فكل مصيبة عظمت وجلت 
لخير، ى افي الأمور فقد حو من أجمع على الصبر  : ذر قال عمر بن [556]

   جور.أاقل البر وكمال المع تمسوال
ل  أردت أن تعرف فضإن ب أبو محمد: ي حبيقال ل :اززققال درست ال [557]

لعافية، ثم ميز ظر إلى أهل البلاء مع أهل انار، فالب لثواب الصبر على جميع أعما
ولا في   واتسماه عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في الن الل   اعلم أما بينهم، و
   الأرض.

عة يزيد: بي هتين أتح رضي الل  ه عنهعمر  قال ابن :كدرلمنل محمد بن ااق [558]
   كان بلاء صبرنا. خيرا رضينا، وإن إن كان 

من   ةأ، وكانت امربيينلطاللكتب كنت أكوفي: لـقال أحمد بن واصل ا [559]
 : قال: فكتبت إليهم ،أهل مكة تكاتبهم

 منيع له كفوليس في العز ال منو * أما والذي لا خلد إلا لوجهه
 لحلو ثمر ابه الن غلقد يجتنى م * عقبها فالصبر مربدء لئن كان 
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أنه كان   عن طاوس ت طلحة بن مصرفأخبر  قال:  عن ليث  [560]
 .(1) ماتضه حتى مر في ن ني أ ا سمع لهميكره الأنين، ف

قال: صبر لا يتبعه   للقمان: أي الناس أصبر؟بي قلابة قال: قيل أ عن [561]
 .أذى

 
وقال أبي عن صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : "  11/215لاء في سير أعلام النب (1)

يكره وسا كان ليث: أن طاودريس، فقال: اقرأ علي حديث في مرضه: أخرج كتاب عبد الل  ه بن إ
 ."تفما سمعت لأبي أنينا حتى ما في المرض. الأنين
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 صفة الجنةمن كتاب  -23

لم   تدرونبن عياض لفضيل لنا ا قال م:لـكريعبد ابن صالح ل اق [562]
 العالمين سقفها.  عرش ربلأن   ؟الجنة ت حسن

ه ن منجال أحسلرعلى ا لجنةالحلي في ا:عن أشعث عن الحسن قال  [563]
  .الآية (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ) يقرألنساء وكان ا لىع
 م كأن ثمانية أبواب نا رأيت في الم  :عمر قال الل  ه بنعن سالم بن عبد  [564]

هذا باب الجهاد    :فقيل ؟أن هذا البابش ما: قلت ، ا بابا واحدا إلت نة فتحالج
   .بحت وأنا أشتري الظهرولم تجاهد. فأص

الذين  يامة نادى مناد أينم القان يوإذا ك  :قالكدر محمد بن المن عن [565]
  أسكنوهم  ؟الس اللهو ومزامير الشيطانم عن مج ا ينزهون أنفسهم وأسماعهكانو

   . تمجيديمعوا تحمدي وللملائكة اس يقولثم  ،كمسرياض ال
من الحيض   ةمطهر :. قال(ولهم فيها أزواج مطهرة)عن مجاهد  [566]

   د.ولوال لمنيق والمخاط والبزانخام وا وال والغائط والبول
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، ثم إلا عذبهوجل أحدا عنه لل  ه عز ما حجب ا قال ابن المبارك: [567]
الذي   ال هذا ثم يق .لصالو الجحيم م إنهمث . لمحجوبون يومئذ إنهم عن ربهم)قرأ: 

ؤية (ونتكذبكنتم به    .قال: بالر
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 ر صفة النامن كتاب  -24

قال: سعرت ألف   (لجحيم سعرت ا اذوإ) :رضي الل  ه عنهعن ابن مسعود  [568]
 رت، ثم ألف سنة حتى اسودت، فهي مألف سنة حتى اح ، ثميضت اب ىحتسنة 

   .(1)سوداء مظلمة
دثنا عن  ح :رضي الل  ه عنه جل لابن مسعودقال: قال ر عن هارون [569]

  بك من مكانه.رأيتها لزال قللو  ؟ قال: هيف النار كي
قتل   نار عذابا رجل لإن أشد أهل ا : رضي الل  ه عنهقال ابن مسعود  [570]
   .(2)صورأو م نبي، قتله يا، أو نب
   جهنم. نار  هذه تعوذ من ركمنا :دمجاه قال  [571]

 
 قوفا رواه الترمذي الباب عن أبي هريرة بسند ضعيف مرفوعا وموواه، وفي  إسناده (1)

َ ند صحيح سب في الموطأ وروى مالك. ( 4320ابن ماجة ) و(2591) ل  ه رضي الرَةَ يْ عَْن َأبِي هُر
َ  عنه  ُ ق َّه ُ مَِن الْقَااَل: َأتُرَْونَهَا حَ َأن َّ َارِكُْم هَذِهِ، لَهَِي َأْسوَد َ كَن ُ مْرَاء ِ فُْت.رِ وَالْقَار سلة )السلوانظر:  الز

 . (1305الضعيفة رقم 
هِ د حسنبسن (3868رقم ) (413/ 6)هو في المسند  (2) وَل َأن َّ رَسُ  رضي الل  ه عنه  ، عَْن عَبْدِ الل َّ

هِ  َ َأشَ قَاَل: » ملسو هيلع هللا ىلصالل َّ اِس ع َ د ُّ الن َّ ٌّ، َأوْ ذَابًا ي ُ نَبِي  َ الْقِيَامَةِ، رَجُل  قَتَلَه ا، وَإِ قَتََل  وْم مَامُ َضلَالَةٍ، نَبِي ًّ
 .الْمُمَث ِلِينَ« وَمُمَث ِل  مِنَ 
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: يا حسن الوجه، إن لهارون أمير المؤمنينالفضيل بن عياض ل قا [572]
  . را عظيماقلدت أمفوالله لقد  ل، فتسوده فافع لنار ا تلفح وجهك  ألا درت ق

   فبكى هارون. 
:  ه ل   ها عامر بن عبد ال مرأة التي نزل عليلاقال: قالت  ر بن ديناالك عن م [573]

   م لا تدعني أنام.إن جهن ؟ قال:(1) نامي ولا ينامونما للناس 

 
اِس يَنَامُ : (48اب الوتر )ص: ان وكتمختصر قيام الليل وقيام رمضوفي كذا،  (1) ونَ وَلَا مَا لِلن َّ

 َ  امُ؟تَن
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 الصمت وآداب اللسان كتاب  نم -25

 .  جات ن صم من : مارضي الل  ه عنهلل  ه بن عمرو بن العاص عبد اقال  [574]

وجل رجل أو  قي الل  ه عز ا يتقال: ل رضي الل  ه عنه لك عن أنس بن ما [575]
   ى يخزن من لسانه.تح اتهقأحد حق ت

أحق بطول سجن من  يء ما ش قال:  رضي الل  ه عنه ودعن ابن مسع [576]
   اللسان.

: دع ما لست منه في شيء، ولا  مارضي الل  ه عنه عمرو الل  ه بن د عب  قال [577]
   ورقك.ا تخزن يعنيك، واخزن لسانك كم تنطق فيما لا 

 نبن ماعز، اخز ر قال: يا بك  بيع بن خثيمعن الر زعن بكر بن ماع [578]
   يك.ا عل ل لك و ا لسانك إلا مم

ى العاقل أن يكون  قال في حكم آل داود: حق عل بن منبهعن وهب  [579]
   نه، مقبلا على شأنه.للسافظا اه، حعارفا بزمان

فظ  أح جل أن يكون ال: ينبغي للر عن أبي حيان التيمي قال: كان يق [580]
   مه.للسانه منه لموضع قد
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، فتكلم  في مجلس نواسع كا  حمد بنبلغني أن م :قال حماد بن زيد [581]
   .ى وقكم لو سكت فتنقى وتل محمد: ما على أحد قاكثر الكلام، ففأ ،رجل

   يحفظ لسانه.ل: ما عقل دينه من لم اق سنالح  عن شهب ي الأعن أب [582]
لم يحفظها   ةبرسال لعزيزاعمر بن عبد  ب إلينا كت  ال:ي قزاععن الأو [583]

الدنيا  نكر الموت رضي مثر ذ، فإنه من أكير مكحول: أما بعدوغ غيري
   ه.قل كلامه فيما لا ينفع هامه من عمل، ومن عد كلباليسير 

ها ة من: فتسعأجزاء عشرة ةلحكمل: اقال: كان يقا ن الوردعن وهيب ب [584]
   في الصمت، والعاشرة عزلة الناس.

يكون  زلة: هو أن الع م في تفسير بعضه قال قال: عن عبد الل  ه بن المبارك  [585]
  ، ي غير ذلكإن خاضوا ففخض معهم، و ذكر الل  ه، ن خاضوا فيقوم، فإ مع ال
   ت.فاسك

   ة اللسان.: وجدت العزللورد قالا بنهيب عن و [586]
لته خفت أن  ي سبع، إن أرسين: إنما لسان ضض المال بع اق ن:سفياقال  [587]

  يأكلني.
:  رضي الل  ه عنهقال رجل لسلمان عن عبد العزيز بن أبي رواد قال:  [588]
: فإن كنت يتكلم؟ قال ألا ىبر رجل عل قال: وكيف يص ،لا تكلمل: قا ،يوصنأ

  أو اصمت.ير تكلم إلا بختالكلام فلا لا تصبر عن 
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و اسكت عن  أ ،تغنميرا قل خ ان: يا لسرضي الل  ه عنه قال ابن عباس [589]
   شر تسلم.

: دلنا على عمل ندخل به  امسل عليه القالوا لعيسى ابن مريم قال سفيان:  [590]
   ير.قوا إلا بخطا تنقال: فل  ،كلذنستطيع قالوا: لا  ،االجنة؟ قال: لا تنطقوا أبد

: إن كان عليهما السلام قال: قال سليمان بن داود وزاعي عن الأ [591]
   ن فضة، فالصمت من ذهب.الكلام م

ِ لو كُ  ار:نقال مالك بن دي [592]    لأقلوا الكلام. الصحَف  لناُس ف ال 
   يه لبه.جتمع إلفي رجل ليصمت : إن الالورديب بن قال وه [593]
ه على نفسه لب، فإذا سلطن أحدكم ك لسا  اإنم :يمران الجونقال أبو ع [594]

   أكله.
   م تذهب بالوقار. الكلال: كثرة كان يقا لحارثي:قال محمد بن النضر ا [595]
  سقطه.كثر  مهلاك  : من كثر رضي الل  ه عنه لخطابقال عمر بن ا [596]
الصمت يجمع للرجل خصلتين:   ي:لـكوفب اوهالعبد اد بن مقال مح [597]

   السلامة في دينه، والفهم عن صاحبه. 
لناس  سان على ايى، حفظ اللحي دينار: أبا  نلك بلما بن واسع حمدمل اق [598]

   .الدنانير والدراهمن حفظ أشد م
  م قوام البدن، فإذا استقا : اللسان رضي الل  ه عنه قال علي بن أبي طالب  [599]
   م يقم له جارحة.إذا اضطرب اللسان لاستقامت الجوارح، و ،سانالل
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بشيء   ى على الأعضاءنر البدن، فإذا ج: اللسان أميقال الحسن [600]
   ت.عفف ت، وإن عجن
لسانه منه على بال، إلا   وناس أحد يكما من الن عبيد:ن ب نسقال يو [601]

  رأيت صلاح ذلك في سائر عمله.
  ري: قط  بن قيس يوملأحنف  قيل  قال: يد الل  ه بن محمد التيميعن عب  [602]

   ساني.م، قال: أخاف ورطة ل تكل
ويةقال: كانوا يتكلمون عند مع  سنالحعن  [603]   والأحنف  رضي الل  ه عنه ا

؟ قال: أخشى الل  ه إن كذبت، وأخشاكم  أبا بحرلا تكلم يا   ا لكفقالوا: م ،ساكت 
   إن صدقت.

يعني   ،حييهه بين لأيمن أحدكم وأشأم :رضي الل  ه عنه بن حاتمقال عدي  [604]
   لسانه.

خطايا يوم   : إن أكثر الناسرضي الل  ه عنه دوبن مسع هل   ل اد عبل قا [605]
   ي الباطل.فثرهم خوضا مة أكالقيا
ل الكلام، بحسب قال: أنذرتكم فضو رضي الل  ه عنه عن أبي هريرة [606]

   . هلغ حاجتب  ما دكمأح
: أحدثكم بحديث  على محمد بن سوقة، فقالنا دخل  د:بيلى بن ع قال يع [607]

، إن من  بني أخي ا يح: ربا ي طاء بن أبا عقال لن، نفعنيفإنه قد ، لعله ينفعكم
، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا مكان قبلـكم كانوا يكرهون فضول الكلا
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في  ك ، أو تنطق بحاجت ى عن منكر تنهأو تامر بمعروف،  أو اب الل  ه أن تقرأه،كت
، (اما كاتبينوإن عليكم لحافظين كر)كرون ا بد لك منها، أتنك التي لمعيشت 

أما   ،(يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ا م) ،(يدعقن الشمال وع اليمين  نع)
يها  ا فنهاره كان أكثر م حيفته التي أملى صدرأن لو نشرت عليه ص يستحي أحدكم
   .ولا دنياهنه دي ليس من أمر

أبتاع   نه: اب ت ليكتب حتى إن الرجل ليسك ِ عن مجاهد قال: إن الكلام  [608]
  بة.كذي ب يكتفعل كذا وكذا، فذا وكذا، وألك ك

يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة، ووكل بك ملكان  بصري:ن السحال قال [609]
   و أقل.ك، فأمل ما شئت فأكثر أمان يكتبان عمليكر
كلامه له   نظر، فإن كاند أن يتكلم ارذا أ: المؤمن إم قالبراهيإ عن [610]
   لا.جر إنما لسانه رسلا رس عليه أمسك عنه، والفا لم، وإن كانتك
  .تهيئخط كثرتمن كثر كلامه : يالأصبحي شفقال  [611]
وبه، ومن قال: من كث نعن الحس [612] ، كثر كلامهر ثكر ماله، كثرت ذن

   ه.نفس كذبه، ومن ساء خلقه، عذب
  رضي الل  ه عنه ري لخدد الأبي سعي لأن رجلا قا رك: بن مدعن عقيل  [613]

   أوصني، قال: عليك بالصمت إلا في حق؛ فإنك به تغلب الشيطان.
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ويقوليعتذر من طول  كان طاووس [614] بت  ني جر: إالسكوت، 
   .(1)عا جدته لئيما راضفواني سل
   مباهاة.خافة الير من الكلام م ز: إنه ليمنعني من كثزيععبد ال قال عمر بن [615]
  وكان أحد الحكماء  فربي جعبن أ يد الل  هأنه سمع عب  شداد:  بن جاج الحعن  [616]
 فليسكت، حديثدث في مجلس فأعجبه القول في بعض قوله: إذا كان المرء يحي

   ت فليتحدث.كوالس به جكتا فأعسا وإن كان
أحب   ون الكلام العالم، أن يك قال: من فتنة عن يزيد بن أبي حبيب  [617]

زيادةلامة، س تماع الاسكفيه، فإن في ن يد من وج، وإاستماعل اإليه من  في   و
 وتزين قرمت ،الل  ه مإلا من عص ريك المتكلم في الكلام والمستمع ش،  العلم

زيادة و    نقصان.و
   جل لسانه.ر الرما طه   أحق نإ : لما قا رضي الل  ه عنه ن عمرباعن  [618]
لو كانت ل: فقا ،سليطة اللسانامرأة  رضي الل  ه عنه  رأى أبو الدرداء [619]

   ا لها.هذه خرساء كان خير 
  المال، وفضول الكلام.فضول تين: خلفي   س ايهلك الن م:إبراهيل قا [620]

 
َ :اِضُع والر َّضيع الر َّ : (127/ 8ب )لسان العر في (1) زََل بِهِ الخَسيس مَِن الَأعراب ال َّذِي ِإذا ن

ِ الض َّ  ُ ل يُْف يُْف رََضع بِفِيهِ َشاتَه ُ الض َّ ِ  ...ئَل َّا يَْسمَعَه  ِإذا َأرادوا تَوْكِيدَ لؤْمه لَئِيمٍ وَقِيَل ذَلَِك لِكُل 
 َ  .هـ ا الَغَةَ فِي ذم ِهوَالْمُب
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 أن أكون لي، إلا خشيت ما عرضت قولي على عم م التيمي:براهيقال إ [621]
   مكذبا. 

: فيقول لهم أنصار يمر بمجلسرجل من ال كان قال:عن محمد بن سيرين  [622]
   الحدث.من بعض ما تقولون شر توضؤوا؛ فإن 

  المسلم.  وأذى دثلحعن إبراهيم قال: الوضوء من ا [623]
ه على أبي دجانة وهو مريض، ووجهدُِخَل قال:  لمعن زيد بن أس [624]

 ،يعنينلا يتكلم فيما ثنتين: لم أي نفسي من اشيء أوثق ف  يتهلل، فقال: ما من عملي
  ا. ليممسلمين سوكان قلبي لل 

 دهم الموقفة: ن الن م أحس: خمس لهن رضي الل  ه عنه ابن عباس لاق [625]

 ر، يك الوزعل آمن فضل، ولا ك، فإنه لا يعنيفيما تكلم لا ت -1
ي أمر حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم فولا تتكلم فيما يعنيك  -2

 فعنت،  عه في غير موضعهيعنيه، قد وض
 يؤذيك،  فيهسل م يقليك، وإن افيها فإن الحليما ولا سلير حتما لاو -3
تحب ا عميذكرك به، واعفه  مما تحب أن واذكر أخاك إذا تغيب عنك -4

 منه،  أن يعفيك 
   رام.زى بالإحسان، مأخوذ بالإجل يرى أنه مجاجواعمل عمل ر -5

لا   تك؟ قال:حكم ما أبي الحكم قال: قيل للقمان الحكيم: يار عن س  [626]
   ني. تكلف ما لا يعنيأ ت ولاكفي عما أسأل
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ويةق هند ن أبيعن داود ب [627] قال  هرضي الل  ه عن ال: بلغني أن معا
   يني.يعن يني ما لا ل: لا يعنحلمك؟ قا ما بقي من لرجل: 

نذ عشر  أطلبه م أنا قال: قال مورق العجلي: أمر  زيادى بن لمعل ا نع [628]
عما  ت الصمال: قالوا: ما هو أبا المعتمر؟ ق ،طلبه نين لم أقدر عليه ولست بتاركس

   عنيني. لا ي
   عنيه.لا ي  أوشك أن يترك مامن لزم ما يعنيه  :ينسعقال شميط ال [629]
زل عتوايعنيك،  لا  رض لما ع: لا ترضي الل  ه عنه ر بن الخطابعم قال [630]
أمين إلا من خشي الل  ه  ديقك من القوم إلا الأمين، ولااحذر صدوك، وع

في   ر استشك، وولا تطلعه على سرمن فجوره، اجر لتعلم تصحب الفتعالى، ولا 
  الل  ه.ن وشالذين يخك أمر
يه  عبد من الناس ما يعمى عل ن يبصر الفى عيبا أعن أبي جعفر قال: ك [631]

   عنيه. ذي جليسه فيما لا ييؤوأن  من نفسه،
فإما أن أكذبه، وإما  ري صاحبي، : لا أمارحمن بن أبي ليلىبد القال ع [632]

   أن أغضبه.
:  قولسار يبن ي مسلمكان قال:  عن محمد بن واسع  اد بن زيدحمعن  [633]

قال حماد: فقال  .زلتهي الشيطان وبها يبتغ العالم، ساعة جهلها اء، فإنرإياكم والم 
  هذا الجدال. ،جدالذا المحمد: هلنا 
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، وقريبا منه ي المسجدقال: رأيت صفوان بن محرز ف سعبن وامحمد  نع [634]
  ، وقال: إنما أنتم حراب.قام فنفض ثيابه س يتجادلون، فرأيتهنا
: المراء لا تعقل حكمته، ولا  نهعرضي الل  ه  ن مسعوده بالل   د عب ل قا [635]

   تنته. تؤمن ف
ربيع بن خثيم [636] ، لفظ إلا بخير قال: مه لا تجلا فلا يلاحي ر رج  سمع ال

العبد مسئول عن لفظه  ب أن تسمعه من غيرك، فإن ما تحإلا  ل لإخيك تق ولا
 .(ونسوهاه الل  ه أحص)ك كله: محصي عليه ذل

   .قصراء فألمرعت امسذا : إلعزيزعبد اقال عمر بن  [637]
ريلا ثما أبك إ: كفى رضي الل  ه عنه قال أبو الدرداء [638]    ا.تزال مما
 تركلاث ولا يولا يتعلم العلم لث  :رضي الل  ه عنهقال عمر بن الخطاب  [639]

يترك حياء من  باهى به، ولا يراءى به، ولا به، ولا ي يار ليم لا يتعلملثلاث: 
   رضا بالجهل منه. ة فيه، ولا طلبه، ولا زهاد

ال حتى  ريش فقلت له: تعق ق من صدي يل نا ل: ك قاعن مجاهد  [640]
الود  فقال: دعك؟ ع من رأيرأيي، وأين أقين تقع من ي، فأنظر ألرأواضعك اأ
   رشي.هد: فغلبني القال مجا ق . ا هو كم
أفرغهم لذكر   ايا الناس خط ن أكثر كنا نحدث أيرين: سمد بن قال مح [641]

   خطايا الناس. 
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ك  ا يفارقك لما ل  : ميمون بن مهرانبذيمة قال: قيل ل علي بن نع [642]
ريهأش لاني : إأخ لك عن قلى؟ قال ريها أمول  ا  . ا

شق الكلام من شقاشق  : إن شقارضي الل  ه عنهلخطاب قال عمر بن ا [643]
   طان. الشي
ربيع بن الملاح قال [644] فإنها   ةوماكم والخصي إ : يقول رجعف ا ت أب: سمععن ال

   وحدثني من سمعه يقول: وتورث الشنآن وتذهب الاجتهاد.. الدين تمحق
   ن.يدني في اليع ،اصم ورع قطية قال: ما خ ريم بن أبي أم د الـكعبعن  [645]
قة،  قال: قال عامر: لقد تركتني هذه الصعاف بن مسلمالح ص نع [646]

   يعني أصحاب القياس. ،اسة داريوللمسجد أبغض إلي من كن
فإنهم يخوضون في   ماتأصحاب الخصوا لا تجالسو قال:  ليع نب عن محمد [647]

   آيات الل  ه.
   ات أكثر التنقل.جعل دينه غرضا للخصوم : منزعبد العزي نقال عمر ب [648]
على بغل ميت، الل  ه عنه رضي  العاص  مر عمرو بن ل:قا قيسعن  [649]

   خيه.أن يأكل لحم أير له من من لحم هذا خل أحدكم أك ي  نفقال: والل  ه لأ
  أخبرنا يزيد بن هارون  حدثني عبد الل  ه بن أبي بدر : بي الدنياقال ابن أ [650]

ربعي ن خالد ع  انسح بنام هش عن إلى قوم، ست جلف دخلت المسجدقال: ال
 ثم جرى بهم الحديث حتى عادوا في ذكره،فذكروا رجلا، فنهيتهم عنه، فكفوا 

 أسود أن شيئام ك منال رأيت في المن اللي  ا كانفلمشيء،  فدخلت معهم في
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 آكلت: قل ،قال: كلير، فعليه لحم خنز طبق خلاف أبيض دا، معهج اطويل
انتهارة شديدة،  كل، وانتهرنيبقفاي وقال: خذ فأ ،هلا آكل ؟ والل  هيرزحم خنل

ستيقظت قال:  ت ألوكه ولا أسيغه، وأفرق أن ألقيه واودسه في فمي، فجعل
دت طعم وج ، إلاطعاماما آكل لة لي يوما وثلاثينكثت ثلاثين د ملق ة  لوفحفم

 مي.ذلك اللحم في ف
وأنه  ،و هذابه نح ام صنعي المنف ى نه رأسه أنفن ر عيذك وسمعت يحيى بن أيوب 

   رجلا يغتاب الناس. على شفتيه أياما، وذلك أنه كان يجالسطعم الدسم وجد 
لمتكم مم: ما بال ك عض الأبلل قا عن وهب بن منبه: أن ذا القرنين [651]
ب بعضنا  ولا يغتا نتخادع، لا من قبل  إنا قالوا:  ستقيمة؟احدة وطريقتكم مو

   بعضا.
   جسده.  المؤمن من الأكلة فيأسرع في دين غيبة لوالل  ه ل :نالحسقال  [652]
ف  دركنا السل: ألوااق  وعبد الـكريم بن مالك وخصيف عن خصاف [653]

ن أعراض  ف ع ن في الـك لصلاة، ولـكي اا فول ومبادة في الصرون الع وهم لا ي
   الناس.

  قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك  عنه رضي الل  ه اسعن ابن عب [654]
   فاذكر عيوبك.

سكم بذكر  نفا أوغلتشيقول: لا  عنه رضي الل  ه ابلخطان كان عمر ب [655]
   الل  ه فإنه رحمة. كم بذكرء، وعليبلاالناس فإنه 
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 رضي الل  ه قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء عن صالح المزني [656]
الناس فإنه  ك عن ذكر فإنه دواء، وأنها ي أوصيك بذكر الل  هعد، فإنا ب: أم ماعنه
  داء.

  ن حتى لا يماحقيقة الإلن تصيب  يقول: ابن آدم، إنك ن الحسنا ك  [657]
ح ذلك العيب فتصلحه من  صلا أ ببد، وحتى تب هو فيكبعيناس يب العت

ل  ه نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى ال 
   هكذا.  كانمن 
إلا   الناس لعيوب  غتفر  أحدا ه قال: ما أحسب عن عون بن عبد الل    [658]

   ة غفلها عن نفسه.من غفل
  ا لعيبه وب الناس ناسيبعيل مولعا جرأيتم ال: إذا رل  هال  عبدبن  ر بك الق [659]

   لموا أنه قد مكر به.فاع
قال الأحنف بن قيس: ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من   [660]

   عندي.
  .اصين بالمعللم يع ل: إنما الغيبة لمنقا لمسأد بن عن زي [661]
  الفاسق حرمة. ليس بينك وبينقال:  نعن الحس [662]
   غيبة. مبتدعس ليقال: ل عن الحسن [663]
 ؟بة الرافضةحارب بن دثار عن غي ألت م س ل: قا ببن أيو عن هانئ [664]

   قال: إنهم إذن لقوم صدق.
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حب اوص فاسقوال لظالم قال: ثلاث ليس لهم غيبة: ا براهيمإ عن [665]
   بدعة.ال
   لم يسم صاحبها. ا م ةنها غيبلا يرو عن إبراهيم قال: كانوا [666]
عز يعصى الل  ه حب أن أ فقد ءبقامن دعا لظالم ب قال: عن الحسن [667]
   جل.و
 علن بفجورهلفاجر الم : الرجل اقلت للحسن طريف: ن ب ت للصعن ا [668]

   ا كرامة.ذكري له بما فيه غيبة؟ قال: لا، ول 
 .ةيس لفاجر حرم: لعنه رضي الل  ه خطابلان عمر ب قال: قال عن قتادة [669]

   كره هرته.المهلب فكان الحسن إذا ذ بنان رجل قد خرج مع يزيد وك 
بلته  ما استق :فقال ير جببن يد الغيبة عند سع روا : ذكويل الط دحميل قا [670]

   به ثم قلته من ورائه فليس بغيبة.
ل  المعتمر: إذا كنت صائما أنا لمنصور بن عن زائدة بن قدامة قال: قلت  [671]

   م. حاب الأهواء؟ قال: نعل من أصقلت: فأنا قال: لان؟ طا سللمن ا
ونحو  حو المخنث ن غيبة له  فلا ورهفج ا ظهرقال: إذ عن الحسن [672]

رية   .الحرو
قلت: رجل قد   نلت الحسقال: سأ :[ وليعم ال] يف ن طرلت بلصا عن [673]

عين  فذكري له غيبة؟ قال: لا، ولا نعمت أنه الفجور، وقتلته علما، علمت م
  جر.لفال
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الل  ه عنهما   رضيد وخالد ين سعبن كا :] قال طارق بن شهاب [ [674]
   .لغ ديننابيلم مه، إن ما بيننا   في خالد عند سعد فقال:   فذهب رجل يقع كلام،

وأنا مع   ةبن عتب آني عمروأبي سفيان: ربة بن ن عت لعمرو ب مولى قال  [675]
ويلك ه نز-ولا بعدها  هاقبل لها ليولم يق - رجل وهو يقع في آخر، فقال لي: 

مستمع شريك  نك عن القول به، فإن الكما تنزه لسا لخنااستماع ا عن سمعك
ة م كل عائك، ولو رددتي وه ف فأفرغئه ا في وعامإلى شر ما نظر القائل، وإن
   قائلها.  شقي بهاكما  هالسعد بها راد فيه السفيه في

قال: من سمع بفاحشة  : كان يقال الل  ه عن شبيل بن عوف رحمه [676]
   اها.دأبي كالذفهو فأفشاها 

  لنا إذا دخ: إنا عنه رضي الل  ه لابن عمرقلت مداني قال: عن غريب اله [677]
نعد ذلك  اال: كن، قيهمونا علعدا خرجنا يس فيهم، فإذبما ل  على الأمراء زكيناهم

   .(1) اقفنال
  : إنا ندخل على عنه رضي الل  ه قيل لابن عمر عثاء، قال:عن أبي الش [678]
رسول د ى عهك عل ذل د نا نعال: ك فإذا خرجنا قلنا غيره. فق ائنا فنقول القولمرأ

   النفاق. ملسو هيلع هللا ىلصالل  ه 

 
َ قَا (7178) بخاري صحيح الهو في  (1) نَاس  لِابِْن عُمَر ا نَْدخُُل عنه رضي الل  ه َل أُّ ِ : ِإن َّ نَا، عَلَى ُسلْطَان

 َ مُ ِإذَا خَرَْجنَا مِْن عِ فَنَقُوُل لَهُْم ِخلاََف مَا نَت  هَا نِفَاقًا« نَعُد ُّ نْدِهِْم، قَاَل: »كُن َّا كَل َّ
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قد تاب إلى   أخاه بذنب كانوا يقولون: من رمى قال الحسن البصري:  [679]
  به.يبتليه الل  ه ى حت يمت لم  الل  ه منه

   ه بخير.ن تثني عليه، وتدعو لم أخيك أكفارة أكلك لح :هدمجاقال  [680]
وبة من سئل عن اأنه  أبي رباح  نب اء عن عط [681] ر لت   ى ل مشي إال: تق ؟يةالف
  ذت بحقكأسأت، فإن أخ، فتقول: كذبت بما قلت لك، وظلمت وبكحاص
   شئت عفوت. وإن
كفارة  إن ذلك ف فر لهتغليسه فقال: من اغتاب أخا حازم أبي  نع [682]
   ذلك.ل
والله  رجلا، فقال: اكفف، ف لا يغتاب رج صفرةي ن أبسمع المهلب ب [683]

   سهكها. لا ينقى فوك من
إدام  إياك والغيبة، فإنها ل:فقارجلا، رجلا يغتاب  نبن حسي سمع علي [684]

   الناس. كلاب
لقد تلمظت   فقال: أما والل  ه ، رجلا يغتاب رجلا بن مسلم ة يبقت  سمع  [685]

   رام.الـك ا لفظتهام الط غةبمض
  اني فأفرح ن إخواني يلقرحمه الل  ه: إن الرجل م زاذان صور بنقال من [686]
سي ي لمن ج هد ي جلف إنياغتابني، ون لم يسؤني في صديقي ويبلغني الغيبة ممن إ

ويؤثمأخافة أن يحتى يفارقني م     ني.ثم 
  رك وغيره.ناس كلهم المش: لللقا (س حسناولوا للناقو): طاءعن ع [687]
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  وسي يوليني من نفسه: المجير جب لسعيد بن قال: قلت  نانعن أبي س [688]
عن نحو  عنه رضي الل  ه ألت ابن عباسيد: سال سعه؟ فقأفأرد علي ويسلم علي

   يه.لرددت علرا يون خعل: لو قال لي فرمن ذلك فقا
ين  م اللاالكلبعض الحكماء:  عائشة قال: قالعن أبي عبد الرحمن ابن  [689]

   انح.ويغسل الضغائن المستكنة في الج
 (1) كلام لا يوتغحكماء: كل ض البع قالحمن قال: عن أبي عبد الر [690]

، فلعله  ه عليه بخيلالا تكن بف  جليسكا أنك ترضي به لا يسخط ربك إلو دينك
   حسنين.الم ب اثو منه كيعوض

  لبر: سخاوة النفس، عن وهب بن منبه قال: ثلاث من كن فيه أصاب ا [691]
   بر على الأذى، وطيب الكلام.والص

   لين. وكلام وجه طليق ن: هي : البر شيءرضي الل  ه عنه رن عمابل اق [692]
قال: من استلذ من الرفث سال فوه قال: ي سعيد عن سعيد بن أبي  [693]

   قيحا ودما يوم القيامة. 
  المؤمن الفحش.لق م خألأ ل:قا رضي الل  ه عنه هعن عبد الل    [694]

 
ُ  :الوَتَغُ  في القاموس المحيط : (1)  المَلامَة، وقِل َّةُ العَْقِل في الكَلاِم، والوََجُع، والهَلاكُ، و مُحر َّكةً: الِإْثم

 .ءُ القَوِْل، وفَرُْط الجَْهلِ الخُلُِق، وُسووُسوءُ 
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  بذيء ان اللداء؟ اللسوأ ابأدكم ر ا أخب: أولقيسنف بن الأحقال  [695]
   ء. الدني والخلق

ويرخص أن ،  وبك : أعوذ بالل  هأن يقول الرجل يكره:  إبراهيمن كا  [696]
ويرخص أن يقول:  ،ول: لولا الل  ه وفلانويكره أن يق ،ه ثم بكيقول: أعوذ بالل   

   ان.ل  ه ثم فللولا ال 
ويا خنللرجل: يا  ذا قال الرجلقال: إ : براهيمعن إ [697]   له ل يق ،زيرحمار 

 ؟خنزيرا رأيتني خلقته ،هخلقت  يوم القيامة: حمارا رأيتني
إخيه: يا خنزير. قال الل  ه له يوم  ل للرجا قال اإذ: قال : إبراهيمعن  [698]

  را.لقته خنزي ة: تراني خ القيام
أن   نم حب إليالصليب أف بلن أح: لأقال :  مخيمرة عن القاسم بن  [699]

   .(1) أحلف بحياة رجل
 

بَالِي حَلَفْ قَاَل : مَ  عنه 12419 (550/ 7يبة )عوامة( )مصنف ابن أبي شهو في  (1) ةِ ت ِبحَيَاا أُّ
ليبِ  مخيمرة: ما  وقال القاسم بن ابن تيمية: والمعنى أن كليهما لا يجوز. وقال .رَجٍُل ، َأْو بِالص َّ

فهذا بين القاسم أن الحلف بغير  ،وربن منصرواه سعيد . بالصليبأو  رجل حلفت بحياةأبالي 
لل  ه بن مسعود: لأن أحلف  ولهذا قال عبد ا ل الصليب ونحوه.مث بمنزلة الحلف بالطواغيت؛الل  ه 

فقد   ه إذا حلف بغير الل  هب أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. لأنبالل  ه وأنا كاذ
، وإذا حلف كاذبًا فعليه  الـكذب م إثمًا منلأكبر فإنه أعظأشرك، وإن كان ليس هو الشرك ا

 ة مع شركتوحيد خير من حسنة الـكبيرة مع الصيبوحد في حلفه بالل  ه. والمإثم كذبه لـكنه م
 (8ر الل  ه )جواب في الحلف بغي ا.هـ رسالة 
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ا ل الرجل: كلا وأبيك، كلفي قو نقال: إنكم تشركو عن كعب  [700]
ولا تحلف   ،كاذباأو  دقااحلف بالل  ه صا ه هذا،وأشبا حياتك،ة، كلا ووالـكعب
  بغيره.

  رضي الل  ه عنه  عن ابن عباس عباس عن مولى لابن بن أبي خالد اعن  [701]
لسرقنا   ول: لولاهيق بكلبه،رك أحدكم ليشرك حتى يش أحسب هكذا قال: إن 

   ليلة.ال
رجل:  ل اليقو كره أني رضي الل  ه عنه عباس ع ابن مس حنفي اك العن سم [702]
   ني كسلان.إ
رضي الل  ه   مسعودا، فخرج ابن رجلا لعن شيئ : أن مرون ععن الفضيل ب [703]

:  لهامن البيت فقال: إذا لعن شيء دارت اللعنة، فإن وجدت مساغا قيل  عنه
خفت أن ترجع  جئت، ف حيث عي من سلـكيه، فإن لم تجد مساغا قيل لها: ارجا

   . البيت  في  وأنا
ويومه ن فلانا علل: اللهم االرجل يقو في : إبراهيم نع [704]   ، والعن ليلته 

   : أعصانا لل  ه.تقول قال:
على جيران لها وهم  دخلت أم الدرداء بي كثير قال:عن يحيى بن أ [705]

   أنتم لعانون.يقين وصدن يلعنون، فقالت: كيف تكونو
ين  مضطجعا ب رضي الل  ه عنه داءان أبو الدرك  :الق رابج يم بنعن حك [706]

 ،قس سمين فقالوا: اللهم العنه ما أغلظ رقبته عليه هه، فمر، وقد غطى وجأصحابه
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أخبروه، فقال: لا  ف ؟لعنتم آنفامن ذا الذي  :رضي الل  ه عنه فقال أبو الدرداء
   القيامة.أن يكون عند الل  ه صديقا يوم  للعان نبغي دا، فإنه ما ينوا أحتلع
يلعن خادما له قط غير   رضي الل  ه عنه عمرابن  عأسم ل: لم عن سالم قا [707]

بعض خدمه، فقال: لعنة الل  ه عليك، كلمة لم أحب  فيها علىة واحدة غضب مر
   أقولها.أن 
ا  م إلا حضرهم، فإذا سمع أحدقو ن شيطاقل ما ذكر ال مجاهد: قال [708]

   ه.ا شيء أقطع لظهره من: لا إله إلا الل   ول ،عنا عنت مل د ليلعنه قال: لق
   .فتهون عليهم ت لي أمي: لا تمازح الصبيان قال: قال ردنكم بن ال عن محمد [709]
 : لابنهيقول  :  كدامعت مسعر بن سم  ون:قال جعفر بن ع [710]

 شفيق ب عليك ل أع لقوفاسم  * نصيحتي  ك يا كدامنحلتإني 
 لا أرضاهما لصديق نا لقخ *أما المزاحة والمراء فدعهما 
 رفيق ارا ولا للمجاور ج  *إني بلوتهما فلم أحمدهما 

 ناس أي عروق وعروقه في ال  *زري بالفتى في قومه ي لهلجاو
ني، لا  ا بي ه: لابن بن العاصقال: قال سعيد  لل  ه بن المباركا عن عبد  [711]

   مازح الدنيء فيجترئ عليك. ليك، ولا تشريف فيحقد ع تمازح ال
ان يقال: لكل شيء قال: وك  ،المزاح سباب النوكى :نقال خالد بن صفوا [712]

  .المزاح اوةالعد روبذ ،بذر
   .اع من الهوىن واختدطا يالش ج منالمزاح استدرا الحسن بن حي: قال  [713]
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اء  للبه ح مسلبةل: المزاكان يقا رحمن:لعبد ال الحسين بن اق [714]
  داقة.طعة للصمق
   .حدث بسر أخيكة أن ت إن من الخيان قال الحسن البصري:  [715]
ه  ما وضعت سري عند أحد أفشا: رضي الل  ه عنه قال عمرو بن العاص [716]

   اه.ته إي يق به حيث استودعا كنت أضأن لمته،فعلي 
ِ  بنلا عرابي[قال أ] [717] ك من دمك فلا تضعه إلا عند من  ر َّ عم له: إن س

   تثق به.
اخزن عليك  بن ماعز، يا بكر  قال:  م بيع بن خثيلرعن ا عن بكر بن ماعز [718]

   ا لك ولا عليك.لسانك، إلا مم
بد  ع  نب ند عمر: كنا عبن عمرو بن عثمان قالعن أمية بن عبد الل  ه  [719]

ن يتكلم : وما على أحدكم أفقال عمر ، رجل لرجل: تحت إبطك ، فقالالعزيز
  ل.ان أجميدك ك ل: تحت لو قا اك؟ قال:قالوا: وما ذ، بأجمل ما يقدر عليه 

فإذا  به،قل  من وراء كانوا يقولون: لسان الحكيم  البصري: قال الحسن  [720]
  وإن ه أمسك، يل ن عوإن كا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال، 

   ه، ما جرى على لسانه تكلم به. لى قلبيرجع إنه لا على طرف لسال قلبه الجاه
ي لأشفيت ناتبعة لسولا لئك الأمراء: والل  ه لقال أبو حازم لبعض أو [721]

   منكم اليوم صدري.
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ا قبل  تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة لم أتدبره ا م قال ميمون بن سياه:  [722]
   ما كان من ذكر الل  ه.ا لإا هي مت علأن أتكلم بها إلا ند

حسنة،   (1) يكم بالصمت فإنه رعةعظيم فعلمنطق حكم ال قلة ب:قال كع [723]
   وب.وخفة من الذن  لة وزر،وق
جة: إياك وكل عثه في حاوب لرجل ه عنه لك رضي الل   قال أنس بن ما [724]

تتكلم بكلام فانظر فيه قبل أن تتكلم به،  منه، وإذا أردت أن تذر تع ريد أنأمر ت
   ر لك.يك فالصمت عنه خيكان علإن ، وكلم بهفت لك  نفإن كا 

زسمعت العلاء ب :دبن سوي قال إسحاق  [725] ه  رضي الل    ياد يحدث، أن عمرن 
   وت.إذ لغ فقال: هلا زجرتموني كان في مسير فتغنى عنه
لك بن مروان أن أمرني عبد الم  قال: ميه المخزولل   عبد اإسماعيل بن  عن [726]

   علمهم القرآن.أعلم بنيه الصدق كما أ
فقال: علمني   ه عنهي الل   ضر ن مسعوداب ىأت جلا: أن رعن أبي حصين [727]

زول مع القرآن أين وتئا، به شي ولا تشركتعبد الل  ه فقال: جوامع.  كلمات نوافع
بغيضا فاقبله  دا بعين وإن كا  و كبير دق من صغير أومن جاءك بالصزال،  ام

   اردده عليه.ف وإن كان حبيبا قريبا  و كبير ومن أتاك يكذب من صغير أمنه، 

 
 .ها قاله الأصمعيؤوحسن الهيئة، أو سو بالـكسر: الهدي  والرعة روس:في تاج الع (1)
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قال: كان يقال: إن ربعي   ةن أبي بردب ل  ه عبد ال  بن بردة ي عن أب [728]
فجاء   ابناه من خراسان قد تأجلا،قط، فأقبل لم يكذب كذبا  اشحرن ب

ريف ش لم  بعي بن حراون أن راس يزعمها الأمير، إن النقال: أيجاج فى الحإل الع
ا  فلم ،هج: علي بالحجا لا عاصيان، فقايكذب قط، وقد قدم ابناه من خراسان وهم

ه قال: المستعان الل    اك؟ابنا فعل قال: ما تشاء؟ قال: م ،الشيخأيها  اء قال:ج
   ك.هما لهما، في لل  ه لا أسوؤكفي البيت، قال: لا جرم، واخلفتهما 

ه رضي الل   د الل  ه بن عمرو ضرت عبلما ح قال: ون بن رئابهارعن  [729]
يه ن قريش، وقد كان مني إلجل مرتي إلي ابنقال: إنه كان خطب  ،الوفاة ماعنه
   اه.ي قد زوجتها إيفاق، اشهدوا أنله لا ألقى الل  ه بثلث الن، فوالوعدلاب هشبي
  د ط إلا قال لي حين يري: ما واعدت أيوب موعدا ققال : عبةشعن  [730]

   ني.ك موعد فإذا جئت وجدته قد سبقينوب: ليس بيني أن يفارقني
ائما عطشا  ق ء: لأن أموت ا هلية الجهلي الجا ن ف قال عوف بن النعما [731]

   أكون مخلافا لموعد. أنمن ب إلي أح
  السر  لعمل، واختلاف اختلاف القول وايعد من النفاق:  قال الحسن: [732]

  ب. اق: الـكذالنف هيالذي بني علو مخرج، وأصل النفاقوالعلانية، والمدخل وال
   ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. : ن عبد العزيزعمر ب قال [733]
ة  لا الخيانن إؤملم ا قال: كل الخلال يطبع عليها ه عنهالل    رضي عن سعد [734]

  .والـكذب
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ن إلا  ى عليها المؤمل يطوالخلاقال: كل  ه عنهرضي الل    عن أبي مسعود  [735]
   والـكذب. لخيانةا
ن لي  وأ ذبت ي كأن بن طريف: ما أحب  مطرف قال  قال سفيان:  [736]

 . نيا وما فيها الد
ضب الل  ه ثم لا أدري غقال سفيان: تفسيره: ما أحب أني ذهبت أتعرض ل

   وب.و لا يتيتوب علي أ
ب يخطب خطيمن ما  ت في بعض الـكتب:أ قر: ناردي نالك بقال م [737]

قا صدق، وإن كان كذابا قرضت ن كان صادى عمله، فإخطبته عل إلا عرضت 
   نبتتا. قرضتا ا لم ك   ر،اه بمقراضين من ناتفش
 ير غ، فقال: قد عذرناك عن ابن عون قال: اعتذر رجل عند إبراهيم [738]

  يخالطه الـكذب. الاعتذارمعتذر، إن 
لغ عينا سعيد بن المسيب حتى يبكانت ترمص  د:بن سع ث الليل قا [739]

 مسحت هذافيقال له: لو  ،اجروصف يحيى بيده إلى المح ،عينيه خارج  (1) الرمص
فأقول: لا   ،نكوهو يقول لي: لا تمس عي لي للطبيب وقفيقول: فأين الرمص، 

   أفعل.

 
 . عينوسخ َأبيض جامد يجْتَمع فِي موق ال: الرمص : المعجم الوسيط في (1)
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ية: لأن أقول: اهان دك و دب سمرة بن جن قال: قال عن الحسن [740]
   ثم لا أفعل.  : نعم،قولن أن أي مإلا، أحب ل
في القلب حتى يخرج   ذب يعتركانالصدق والـك: ارنقال مالك بن دي [741]

   أحدهما صاحبه.
يسقي الماء أصول ر كما ش كلب سقي با ذب يميسرة: الـكقال يزيد بن  [742]
  شجر.ال
   الـكذب جماع النفاق. البصري: قال الحسن  [743]
ال له:  فق، ءفي شي الوليد   يزن عبد العزعن الماجشون قال: كلم عمر ب [744]

   لـكذب يشين صاحبه. ا كذبت منذ علمت أن افقال له عمر: م  ،كذبت
لا صاحب إ ما مايولة يرجى تركها كل خ :عبيدقال يونس بن  [745]

  ب.الـكذ
جت فيها فقال لي  ل: كساني أبي حلة فخر عبد الل  ه قا  نبعون  نع [746]

ى لت: جزانيها، فقر كسالأمير؟ فأحببت أن يروا أن الأمي ه أصحابي: كساك هذ
ال: يا  أبي فقذكرت ذلك ل لأمير من كسوة الجنة، فلل  ه الأمير خيرا، كسا الل  ه اا

   شبه بالـكذب.تذب ولا بني لا تك
ذبه أن يرد عليه  كالكاذب من وبة عق أول : باركبن الم  لل  ه عبد ا قال [747]

  صدقه.
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زكريا الدمشقي: عالجت  ه بن أبيل   عبد ال  قال: أبي حملةعلي بن عن  [748]
ا  ل قال: وكان ،على ما أريدر منه ن أقدأ سنة قل َّ  نرييني عش ا لا يعنعمالصمت 

كرتم الناس عناكم، وإن ذ، يقول: إن ذكرتم الل  ه أيغتاب في مجلسه أحددع ي
   ركناكم.ت
لامه كما يطغى  إن الرجل ليطغى في ك  فهري:لل  ه العبد اض بن عياعن  [749]

   في ماله.
ر غي ؤه فياس ض جلس فخا ي مجلكان ف  ل  ه بن أبي زكريا إذاال عبد  كان [750]

   د القوم استماعا إليه. أشن  أخذوا في ذكر الل  ه كا  ذكر الل  ه فكأنه ساه، وإذا
زياد: عن [751] تى م حتكلييكاد  ن أبي زكريا لاكان عبد الل  ه ب مسلم بن 
  أبش الناس، وأكثرهم تبسما. أل، وكان منيس
  يره.خدنا في الحلقة أيسنا من  ث عنكلم الحدت إذا م بن أدهم:إبراهيقال  [752]
  فجعل يشكو  عمر بن عبد العزيزرجل على  قال: دخل ذب،ابن شوعن  [753]

ويإليه رجلا  هي   لل  ه ومظلمتك كما: إنك إن تلقى اقع فيه، فقال له عمرظلمه، 
  اه وقد انتقصتها.تلق أن من ير لك خ
سن بن  حيوما عند ال : ذكرتأصحابنا قال نا بعض حدث:مخلد ال ق [754]

   يميت الل  ه قلبك.يء فبش  لعلماءكر امه لا تذ  قال:جلا بشيء فذكوان ر
  ، فلانا يقع فيكأبي عياش فقال: إن  جاء رجل إلى أبان بن:مخلد  لقا [755]

   .فارالاستغ  جني علىهيلمه أنه قد السلام، وأعأقرئه  قال:
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ن رجلا  سمعت جعفر بن زيد العبدي يذكر أ ليمي:عطاء السقال  [756]
وأنت ي يعرفونلم اء هؤل إن قال: اللهم  زهمي عليه خيرا، فلما جاونمر بمجلس، فأث

   تعرفني.
   ذبح.المدح  :رضي الل  ه عنه قال عمر بن الخطاب [757]
ثني على رجل، فقال:  رجلا ي رضي الل  ه عنه اب سمع عمر بن الخط [758]

  قال: والل  ه الذي لا إله غيره ما  ،ال: لاالطته؟ ق: أخقال ،ل: لات معه؟ قارأساف
   تعرفه.

  ه.ف نفسليس يضر المدح من عر : ةبن عيين يان سف لقا [759]
فيك، فلا   سمدحك الرجل بما لي: إذا الل  ه رحمه ،ل وهب بن منبهاق [760]
   فيك.  بما ليس أن يذمك  منهتأ
لـكني  هتفقال:  رضي الل  ه عنه عن الحسن: أن رجلا أثنى على عمر [761]
   تهلك نفسك.و
ه،  وجه في  رضي الل  ه عنه جل على علي أثنى رري قال: عن أبي البخت [762]

: أنا دون ما قلت، وفوق رضي الل  ه عنه له علييقع فيه فقال  وقد كان بلغه أنه
   في نفسك. ما 
ب قال: مكتوب في الحكمة: من يصح حمه الل  هر بيع بن أنسرلعن ا [763]

لا يملك لسانه  م، ومنهل السوء يتخل في مداخصاحب السوء لا يسلم، ومن يد
   يندم.
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اء أن رأس الطب عت الأطبمقال: أجه الل  ه رحم نبهعن وهب بن م [764]
 س الحكمة الصمت.أن رأالحكماء ت معالحمية، وأج

فأطولهم سكوتا أفضلهم في  كانوا يجلسون : الق هرحمه الل    إبراهيمعن  [765]
   أنفسهم.

ا  سالم، فإذ ا سكت فأنتيا ابن آدم إنك م  :لان ن عج شميط بقال  [766]
   ما عليك.وإك مت فخذ حذرك: إما ل تكل
  ملسو هيلع هللا ىلص لل  ه رجل من أصحاب رسول ا، عن دسعد بن مسعوعن العلاء بن  [767]

 الظمأ،على  لباردليكلمني بالكلام فجوابه أشهى إلي من الماء ا ن الرجل قال: إ
   ابه خيفة أن يكون فضلا.جو فأترك

ه عند مثل  ، فلا تذكروظم جلال الل  ه في صدوركمقال: ليععن مطرف  [768]
  اة.للشوللحمار وزه حدكم للكلب: اللهم أخول أق
زيادق عن خناس بن سحيم  [769] فقلت  الكناسةبن حدير من  ال: أقبلت مع 
زياد يبكي ويبكي، ، انةوالأم ي كلامي: لاف أمرا أتيت  ت أنيفظنن فجعل 

ينهانا   رضي الل  ه عنه كان عمر، ل: نعمفقلت له: أكان يكره ما قلت؟ قا عظيما،
   أشد النهي.حلف بالأمانة عن ال

: إني  فقال رهه، فقيل له،شعر فكيت من ل عن بأنه سئ مسروق نع [770]
   .جد في صحيفتي شعرأن يو أكره
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عن شيء   : سألت طلحة بن مصرفوب الصيرفيهلال أبو أيال ق [771]
   هذا ذكرا، فإن ذكر الل  ه خير من الشعر.قال: اجعل مكان  عر،شمن ال

في صدقة   رحمه الل  ه سم بن محمداجتمعوا إلى القا قال: ن سفيانع [772]
م إلى رجل والل  ه بنه: إنكم اجتمعتالوا يتكلمون فقال جعي، فوهو يصل  سمها، قال:ق
 .علمته فيما   ا بني: قل يقال  ل: فأوجز القاسم ثممنها درهما ولا دانقا، قا الن  ما

  ق وحفظه.طي المنديبه فراد تألـكنه أقال سفيان: صدق ابنه و
مر  قدم على ع اء ممنلعلمقال: سمعت بعض ا رشيعن أبي عبد الل  ه الخ [773]

 لأرجو ر: إنيقال عمف ،ى علمعلم كالمتكلم عل  ىيقول: الصامت عل  عزيزالبن عبد 
عته للناس ن منفأ وذلك  حالا،ما يوم القيامة كلم على علم أفضلهأن يكون المت

 عمرؤمنين، فكيف بفتنة المنطق؟ قال: فبكى الم  أمير ذا صمته لنفسه قالوا: يا وه
  ا.بكاء شديد

فقال:   يززبن عبد الع وما صحبوا عمرق أند أبي روا لعزيز بنعبد اعن  [774]
بيح، لى القجر إوالمزاح؛ فإنها ت  ياكميك له، وإحده لا شره وعليكم بتقوى الل   

يث من  م فحد، وتحدثوا به، فإن ثقل عليك لضغينة، وتجالسوا بالقرآنا وتورث
  سيروا باسم الل  ه.،  حديث الرجال حسن 

من حبس  اد أشد ولا جه  رباطولا  جما ح : بن عياضقال الفضيل  [775]
 يد.شد ك لسانك أصبحت في غمت يهمحاللسان، ولو أصب

   .سانهسجن لأشد غما ممن   حد مؤمن، وليس ألسان سجن السجن ال :وقال
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   البصري: إنما يخاصم الشاك في دينه.الحسن قال  [776]
   ين. هون التلون في الديكر نوا كا  :نخعييم القال إبراه [777]
   كلت ملعونا قط. أ ا قط، ولا شيئما لعنت   :وزاءالج وبقال أ [778]
   لصمت وعاء الأخيار. ا :مسهر ل أبوقا [779]
ا ول ،ك: الصمت منام العقل والمنطق يقظتهلملعبد ال سليمان بن قا [780]
   إلا بحال. حال يتم
 القرشي:أبو جعفر أنشدني قال ابن أبي الدنيا:  [781]

 وتة للصمراح في الصمت إن  *استطعت بصمت العي ما استر 
 في السكوت. جوابه قول رب  *جوابا  يت عي واجعل الصمت إن 

  ش: السكوت جواب.عمأقال ال [782]
   أقل من الكلام.  :أوصني. قال :يوب لأخضر لأبي أالح بن أبي اقال ص [783]
ب صاحبك  أن تذكر عيو إذا أردت: رضي الل  ه عنهعباس بن ل اقا [784]

   فاذكر عيوبك.
  ة.إلى المحبمت داعية : الصرضي الل  ه عنهقال علي  [785]
أعرف من   لمي عنك ماال أحدهما: محلان، فقتساب رج :بكر قال عن [786]
   فسي.ن
ري [787] لحجاج فذكر ا عزيزبد البن ع كنت عند عمر اح بن عبيدة:قال 

 ُ ريقال: مهلا عمر و ، قال: فنهانيفيه عتُ ، ووقهفشتمت اح، فإنه بلغني أن الرجل  يا 
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تقصه حتى يستوفي حقه، ينو المظلوم يشتم الظالميظلم بالمظلمة فلا يزال 
   ويكون للظالم الفضل عليه.

الصمت شيخ من غطفان قال: تذاكروا ن ع محمد القرشيعن علي بن  [788]
لأن فضل  أحنف: المنطق أفضل؛ ت أفضل، فقال ال: الصمقومفقال منطق لاو
   ع به من سمعه.حبه، والمنطق الحسن ينتفلصمت لا يعدو صاا
نتعش،  ه فيان، فإن الرجل تزل قدمب لبنيه: اتقوا زلة اللسقال المهل [789]

  لسانه فيهلك.ويزل 
س  يحتاج إلى الكلام رأ حتى  ت صملصوحان: اة بن قال صعصع [790]
  .لمروءةا
على الناس زمان يأكلون بألسنتهم  ليأتين :رضي الل  ه عنهابن مسعود  قال [791]

   تها.البقر بألسن أكلتكما 
ربعن  [792] موهن واحدة واحدة، ني وتعلعي قال: ثلاث احفظوهن عخالد ال

   الغيبة، والحلف.الـكذب، و تركا: لا تطيقوهن جميعفإنكم 
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 عزلة والانفراد لاب من كتا -26

، فإذا ذكرت  (1)لس الأنصارا يجاكان أبو الجهيم الحارث بن الصمة ل [793]
   دة.من الوح الناس شر: قال ،له الوحدة

لى لدخلت إ ،لولا مخافة الوسواس قال: رضي الل  ه عنه سعبا عن ابن [794]
 س؟ ا الناس بها، وهل يفسد الناس إلنيبلاد لا أ

: ما فعل  أشجه بن العبد الل    بنقال لي بكير  : بن عبد الرحمنسيار قال  [795]
فقال: إن رجالا من أهل بدر  ،عمك؟ قال: قلت: لزم البيت منذ كذا وكذا

   إلا إلى قبورهم. لم يخرجواوجهه، ف ر الل  هضن مانتل عثتهم بعد قلزموا بيو
في مالي،  دت أن لي إنسانا يكون ده لو: والل   رضي الل  ه عنه فةال حذيق [796]

   عز وجل. الل  هألحق بى  أحد حتثم أغلق علي بابا فلا يدخل علي َّ 
   لعزلة.: خذوا بحظكم من ارضي الل  ه عنه قال عمر بن الخطاب [797]
قال:  رضي الل  ه عنه لخطاببلغني أن عمر بن ا ال إسماعيل بن أمية:ق [798]

   .ءسوال  ة راحة من أخلاط العزل

 
اَس )...  (4/ 2لنعيم بن حماد )الزهد والرقائق في زوائد  (1)  (. لَا ُيجَالُِس الن َّ
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   ن جحر يدخل فيه.ا شيء خير للإنسان مم ال سفيان الثوري: ق [799]
مرء أن  لب على ال العي: إن أقي الل  ه عنهرض قال طلحة بن عبيد الل  ه [800]
   س في بيته. ليج
المرء المسلم بيته،  صومعةقال: نعم  رضي الل  ه عنه عن أبي الدرداء [801]
   ي وتلغي.، وإياكم ومجالس الأسواق تلهوبصره كف لسانه وفرجهي
بن أبي كثير: من خالط الناس داراهم، ومن  حيىقال نصر بن ي  [802]

  راءاهم.داراهم 
ربيع ب القوشب :قال خلف بن ح [803] هَا )ي راشد: اقرأ علي: ن أبال يَا َأي ُّ

اُس ِإْن  ْ الن َّ ِ ُكن َ   مِنَ ي رَيْبٍ تُمْ ف ا إِ الْبَعِْث ف َ ن َّ ُ خَلَْقنَاكُْم مِْن تُر قال:   (ْطفَةٍ اٍب ثُم َّ مِْن ن
أو قال: لهمت في   تكون بدعة لسحت  أن ولال : والل  هكى، ثم قالليه، فبفقرأتها ع
   الجبال.

ء منها أجزاء: تسعة أجزاء منها صمت، وجزالعافية عشرة  عي:الأوزقال ا [804]
   ناس.من ال الهرب

ربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزلقال  [805]   .ال
يقول: سرور المؤمن ولذته في   ابدا باليمنسمعت ع قال زكريا بن عدي: [806]

   ده.ة بمناجاة سيخلوال
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احذر  عطاء!  قال لي سفيان: يا ن مسلم الخفافعطاء بقال  [807]
انة، فقال: حامضة، وقلت: حلوة، في رم لا ت رجفلو خالف ،رنيذ، واحسالنا

   لخشيت أن يشيط بدمي. ،حامضةوة، وقلت: ل: حلأو قا
لك بن  لى مادخلت ع قال: بن حربعن شعيب  عن محمد بن أبي روح  [808]

ي هذه  له: أما تستوحش فحده جالس، فقلت هو في داره وووفة، مغول بالـك
 ، ه عز وجلا يستوحش مع الل   حدن أأرى أنت ك؟ فقال: ما كددار وحال
دة من بعد ما قد  أنست بالوحبي روح: قال السري بن يحيى: قال ابن أ [809]

   كنت بالوحشة مستوحشا.
هنا أحد تستأنس إليه؟ رجل بطرسوس: ها ل لقي  عن سهل بن عاصم:  [810]

   قال: هذا. ضعه في حجره، وصحف وولم إلى ا؟ فمد يده قلت: فمن ،عمنقال: 
  فلا آنس الل  ه وحشته. نقرآلم يستأنس بال من  عياض:قال الفضيل بن  [811]
عدت في  رة: لو قكرز بن وبأبي يقول لـسمعت  در بن معاذ:قال ب [812]

ذني، ليها أصغي إإما أن أسمع كلمة تسرني فأف ،قال: إني أكره أن أقعد ،المسجد
ُ ؤني فة تسسمع كلم أن أ وإما َ ي ده القرآن كيف  لي قلبي، ولقد عجبت بمن عنل عشغ

  الرجال؟!ى حديث يشتاق إل
رجل جلست   ،لا تجلس إلا مع أحد رجلين ب بن حرب: قال شعي [813]
ب  منه، أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك، والثالث اهر يرًا فتقبل مك خيه يعلإل
   ه.من
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دد  كونوا ينابيع العلم، ج : رضي الل  ه عنه مسعوده بن قال عبد الل    [814]
ا على تخفوكي تعرفوا في أهل السماء، و ،ثياب، سرج الليلالقلب، خلقان ال

   رض.أهل الا
زوم  السكوت ولهذا زمان  قال: ،ري: أوصنيلسفيان الثوقال رجل  [815]

   .البيوت
لسان،  ن بثلاث: بسجن التواصوكان الأبرار ي : رمالك بن دينا قال [816]

   ة الاستغفار، والعزلة.وكثر 
ر علمه، من أراد أن يكث :رضي الل  ه عنه قال أبو أيوب الأنصاري [817]

   ه.ر مجلس عشيرتيفليجلس في غ ،ويعظم حلمه
م،  من يخالط ليعلالمؤ :قال: كان ابن منبه يقول ن عامر بن مرةع [818]

   ويخلو ليغنم. ليفهم،تكلم م، ويويسكت ليسل
رة  س زمان يرى الناس في صوقال إبراهيم بن أدهم: سيأتي على النا [819]

ر ، وشيخهم لا يأم(1) رماطر، وصبيهم عاشأناس وقلوبهم قلوب الذئاب، شابهم 
  ر.مؤمن فيهم حقيوالز، الفاسق فيهم عزي ا ينهى عن المنكر،بالمعروف ول

 
ةُ وفي لسان العرب :  (1) راسةُ العُرَامُ الش ِد َّ ةُ والش َّ ُ ، والقُو َّ  وعَرَمنا الصبي ُّ وعَرَمَ علينا وعَرُمَ يَعْرِم

ً عَرويَعْرُمُ   .فسَدَ : وقيل ، مَرَِح وبَطِرَ : وقيل ، َأشِرَ :  وعُراماً امة
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ي عن منزلي،  قال: فسألنا أبا سنان أتين قال علي بن صالح:  [820]
 ،الـكوفة همذان ها هنا في بطنقال: أطحل؟ قال: قلت: لا ثور  ، ورفقلت: ببني ث

ل  ه عز وجل فيما بينك وبين أن  ر ال فاذك ،بعيد نزلكفقال: إن م ر إليقال: فأس
   غ.تبل
، فقال:  فقيل له في ذلك ،بيتهس في ن طاوُوس يجلا ك  سفيان: قال [821]

   س. هبت حيف الأمير وفساد النا
ل: دينة؟ قاقيل لعبد الل  ه بن عروة: ما يمنعك أن تنزل الم  يان:قال سف [822]

   وفارح بنكبة. حاسد لنعمةم بين بها اليو إن الناس
ي يقول مزة الـكوفأبا حسمعت  ميد بن لاحق: لحعبد ابوعثمان ل أاق [823]
فإن منهم من لو أعطي درهم على أن  ،با بشر احذر الناسأاحق: يا ل ضل بنللف

ن  لك منه، فإالخدم إلا ما لا بد فلا تتخذ من  ،د أن يختبأ لهنا قتله بعيقتل إنسا
   طانا.كل إنسان منهم شيمع 
   ولا يعرفوني.أعرف الناس  أحب أن فيان:سال ق [824]
   عبد أحب الشهرة.ال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الل  ه ق [825]
  عن عمرو بن العاص  عن أبيه عن موسى بن علي يحيى بن أيوبعن  [826]

   .كثر الغرماء  ءلاكثر الأخل: إذا  قا رضي الل  ه  عنه
  قوق.الحقال:  قلت لموسى: ما الغرماء؟
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قال: كان مالك بن   دينار الح ختن مالك بنأبي صمغيرة عن  [827]
في   ا تستفيد منه خيراكل أخ وجليس وصاحب ل:ني يقول لي: احفظ عدينار 
   ففر منه. دينكأمر 

:  فقال ،طلحة قوما يمشون معه نحو من عشرة قال: رأى  رجاء  عن أبي  [828]
   ر.وفراش ناطمع  ذبان

ة،  دصالح خير من الوح: الصاحب الرضي الل  ه  عنه ذرأبو  قال [829]
والصامت خير والوحدة خير من صاحب السوء، وممل الخير خير من الصامت، 

   ن السوء. ن ظائن، والخائن خير مالخ لأمانة خير منممل الشر، وامن 
رياسة. ي شيء الزهد ف رأيت  ما  لثوري: قال سفيان ا [830]    أقل منه في ال
فتسعة منها في   ،بن الورد: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء وهيب قال  [831]
أجدني   فلم ،قال: فعالجت نفسي على الصمت  ،مت، والعاشرة عزلة الناسصال

   ناس. ل زاء العشرة عزلة اه الأجفرأيت أن هذ ،نها أريد مأضبط كلم 
قال:   ، الناس لطتخاقال: لا  ،: أوصنيعنهرضي الل  ه  ال رجل لسلمان ق [832]

 ،ا يخالطهم؟ قال: فإن كان لا بد من مخالطتهمالناس من ل وكيف يعيش مع 
   وأد الأمانة. ق الحديث،فاصد

ه عز  لل   لخلوة بمناجاة اثل ايسار: ما تلذذ المتلذذون بمقال مسلم بن  [833]
   جل.و
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لقاء  قبل اليوم في حة اركانت ال مد بن صاعد الصوري:قال أح [834]
   الأخوان، وإنما الراحة اليوم في الخلوة به. 

زي ر بن عقبة:قال بشي [835] يصنع  د بن عبد الل  ه بن العلاء: ما كان قلت لي
  ولا لهم صفا يته ولا يأتي قعر ب هيج؟ قال: كان يلزم  اج في الناسطرف إذا هم

  جلي عما انجلت.تنحتى  ،جماعة
أهل المصر يغشى السلطان،  كان رجل من  ال الحسن البصري: ق [836]

لوا: تركت وبنوه، فقاله بيته، فأتاه أهويصيب منهم، فترك ذلك، وجلس في 
 ، ت لتموتن هرسالو فعل: والل  ه فقالوا ،مهظك منه؟! فجعل لا يلتفت إليالسلطان وح
ً أني والل  ه لأن أموت فقال: يا ب نافقا  ن أن أموت م إلي م حب مؤمنا مهزولا

 . سمينا
ولا يأكل  ،الل  ه: علم والل  ه أن القبر يأكل الشحم واللحمقال الحسن رحمه 

   لإيمان.ا
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 وفضله العقل تاب من ك -27

  فاضل الناس ر كذلك تتتفاضل الشجر بالأثماا تكم  منبه: قال وهب بن  [837]
   ل. بالعق

ل  لعقول: االعرب تقت قال: كان ل  ه الأزرقعن الحكم بن عبد ال  [838]
 .سوء الظنالتجارب والحزم 

   ألا ترى أن الرجل إذا ساء ظنه بالشيء حذره.  قال: فقال الأعمش: 
نهض  ليلة بعدما  بد العزيزمر بن علع عن ميمون بن مهران، قال: قلت  [839]

أنت في  أرى؟ أما أول الليل فؤك على ما قان، ما بالمؤمني : يا أمير ساؤهجل
الليل فالل  ه أعلم  جلسائك وأما آخر  ت مع ي وسط الليل فأنجات الناس وأما ف حا

ب على كتفي وقال: ويحك يا ميمون  ليه قال: فعدل عن جوابي وضرما تصير إ
   يحا لألبابهم.الرجال تلقت لقاء جدإني و

صعاب  لوعقولها مبرمة اعة لجم كان يقال: اجتماع آراء ا :ال سفيان ق [840]
   ر.الأمو

   من تحامق.إلا  ان لا ينجو فيه يأتي على الناس زم قال سفيان: [841]
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 ،الشرو لذي يعرف الخير ليس العاقل ا :ان بن عيينةيقال سف [842]
   تجنبه.لشر فيويعرف اتبعه، ولـكن العاقل الذي يعرف الخير في

زبير:ول عرقا [843] نه،  تخلص م إذا وقع في الأمرس الرجل الذي لي ة بن ال
   ولـكن الرجل يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها.

رحمد بن عن م [844] ل د في عقون حسن السؤال يزيوا يرقال: كان ينسي
   الرجل.

   اقل والناس حمقى كمل جهله.ه ع: من ظن أنلحكماء اقال بعض  [845]
وحسن المسألة  ،اس نصف العقلدد إلى النالتو  ميمون بن مهران:  قال [846]

   نصف العلم. 
إن جاوبت الأحمق كنت مثله، وإن  ان يقال: ك حوص: الأ  قال أبو [847]

   .نهسكت عنه سلمت م 
ن  ت؟ قال: بطاعة الحزم وعصيا ما نل ت فرة: بم نلي صأببن  قيل للمهلب  [848]
   وى.اله
إن هذه القلوب تمل كما تمل   عنهرضي الل  ه  بن أبي طالب قال علي  [849]

   من الحكمة طرفا. لتمسوا لهافا ،الأبدان
   .والمنطق يقظته ،ل وم العقلصمت نن يقال: اكا  حسنة العابد: قال أبو [850]
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 عقوبات المن كتاب  -28

، فقعد  ابين أهلهوفرق  ن قبرستح المسلموافت  لما قال:  نفير  عن جبير بن [851]
فقلت: ما يبكيك في   عنهرضي الل  ه  لى بعض، وبكى أبو الدرداءيبكي إ بعضهم

جبير، ما  ك وأهله؟ قال: دعنا منك يا ذل الشروأ لإسلاميوم أعز الل  ه فيه ا
قادرة إذ اهرة هم أمة ق بينما ، الل  ه عز وجل إذا تركوا أمره  خلق على أهون ال

   ى.فصاروا إلى ما ترجل ز وكوا أمر الل  ه عر ت
رية أذن  ظهر الزإذا  :عنهرضي الل  ه قال ابن مسعود  [852] ربا في ق نا وال

   بهلاكها.
:  وجل إلى يوشع بن نون  حى الل  ه عزأو: م بن عمرو الصنعانيقال إبراهي [853]
من شرارهم، قال: يا   تين ألفاخيارهم، وسمن ألفا  ني مهلك من قومك أربعينإ

اكلونهم وكانوا يؤ ؟ قال: إنهم لم يغضبواأخيارفما بال ال رلأشرارب، هؤلاء ا
  نهم.ويشاربو

رية أن دمرا وجل مقال: بعث الل  ه عز  عن أبي هزان [854] لـكين إلى أهل ق
وجل   ا إلى الل  ه عز أحدهم ، فتضرعيصلي في مسجد ئمارجلاً قا فوجدا  ، يهامن ف
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فقال الل  ه  سجد، يصلي في م ا ربنا إنا وجدنا فيها عبدك فلانا قائم وقال:
   ة قط. ها، فإنه ما تمعر وجهه في ساعل: دمراها ودمراه معوج عز
فقال:   عنهرضي الل  ه عمر  زلزلت المدينة على عهد عن صفية، قالت: [855]

   ا أساكنكم فيها.لئن عادت لم، أحدثت سرع ما أهذا؟ ما  س، ما أيها النا
ه عز  الل  ه ما هي إلا عقوبة من الل   إن الفتنة و :ري قال الحسن البص [856]

   اس.لن وجل تحل با
 رضي الل  ه عنهما وحذيفة ن ياسرعن عمار ب لل  ه بن أبي الهذيلعن عبد ا [857]

مة أمات  عباد نقاد بالرإذا أ : إن الل  ه عز وجلملسو هيلع هللا ىلصا: قال رسول الل  ه قال
   .(1) نقمة وليس فيهم مرحوملنساء، فتنزل بهم الم ا أرحاوأعقم الأطفال، 

الى يقول: ك وتعأن الل  ه تباربن دينار، قال: قرأت في الحكمة عن مالك  [858]
ومن   قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ،أنا ملك الملوك

لي وبوا إكم بسب الملوك، ولـكن تا أنفسغلولا تشوعصاني جعلتهم عليه نقمة، 
   كم.عليأعطفهم 

 
لسان  ديثه.لا يكتب ح :قال محمد بن مخلد الدوري  .جبلةزم بن خاسنده في إسناده واه،  (1)

 دونه مجاهيل. ومن ( 312/ 3دة )ي غيزان ت أبالم
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راضك ن من غفلتك عن نفسك إعإلرحمن العمري: بد اعقال أبو [859]
  ولا تنهى؛ خوفا  ا تأمر فيهيسخطه فتجاوزه، ل اعن الل  ه عز وجل بأن ترى م 

   .ممن لا يملك ضرا ولا نفعا 
المنكر من مخافة  النهي عن و وفرلأمر بالمع: من ترك اأيضا قالو [860]

   .مواليه لاستخف به  ه أو بعضولد فلو أمرة، هيبة الطاع نزعت منه ،وقينالمخل
جل من  م ذنبا أحدث الل  ه عز وكلما أحدثتاعلموا أنكم  قال الحجاج: [861]
   بة.لطانكم عقوس
ك تفعل  ج: إناقيل للحجلعزيز: عبد ابن عمر بن  لل  هعبد ابشر بن قال  [862]
   ثت على أهل العراق.عل؟ قال: أنا نقمة بعفوت
وجل لم تك؛ فلا  عز  بة من الل  هإن الحجاج عقو صري:قال الحسن الب [863]

وبة تقالسيف، ولـكن استستقبلوا عقوبة الل  ه ب وبلوها بت بوا  وتضرع واستكانة، وت
   تكفوه.

ذب العامة بذنب  عالى لا يعك وت اره تبإن الل    لعزيز:ا عبدمر بن قال ع [864]
   هم.استحقوا العقوبة كلإذا عمل المنكر جهارا  ة، ولـكنالخاص

فقال: انظروا اع القدور ى صنالأعمش عل  مر لعزيز:عبد اقال محمد بن  [865]
  المعاصي.ياء ما صيرتهم إلى أبناء الأنب 

نما  إتب ربك، فاعف كرهترأيت في ولدك ما  إذا قال الحسن البصري: [866]
   أنت. و شيء يراد بهه
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ه وبين الل  ه يذنب الذنب فيما بينلإن العبد  لعابد:قال خطاب ا [867]
   .يهعز وجل، فيجيء إخوانه، فيرون أثر ذلك عل

  إن الرجل ليذنب الذنب في السر،  ال: ق ن سليمان عن أبيهتمر بعن المع [868]
   فيصبح وعليه مذلته.

   .نب الذنب الذقوبة ع: قالكان يعاصم: ل بن  قال سه [869]
شكو جور  محمد بن يوسف إليه ي كتب أخو ي:دلرحمن بن مهعبد اقال  [870]

من  نبغي ليس يأنتم فيه، وإنه ل أخي، بلغني كتابك تذكر ما العمال، فكتب إليه: يا 
 . من شؤم الذنوب  يه إلال بالمعصية أن ينكر العقوبة، وما أرى ما أنتم ف عم
   .(1)القلب يميت  ب نع: الذنب على الذقال محمد بن واس  [871]
لا يحل،  وبة عما أيها الناس، أجلوا مقام الل  ه عز وجل بالت ر: ابن ذقال  [872]

   ل لا يؤمن إذا عصي.فإن الل  ه عز وج
عالمهم   يكون حتى  عدون س ما يوي على الناقال: لا يأت عن مكحول [873]

  مار. را من جيفة حفيهم ش
 عمال،أنزلت شاهدتها ال  البلايا إذا سمعت أن  ن: كلثوم بن جوش قال [874]

   .جرا تمحيصا، وكانت للكافر محقافكانت للمؤمن أ

 
 وبة( كتاب الت259تقدم برقم )الأثر  (1)
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ما نزل بلاء إلا نزلت معه رحمة، فيكون   هند:  ل داود بن أبي قا [875]
   ء.اي البلناس في الرحمة، وناس ف 

ر رأيت رجلا يبكي في صلاته ل: ول قامكح عن [876] رمت  ياء، فحفاتهمته بال
   البكاء سنة.

مخافة  م إلا ي أن أتكلنيمنع فما فسي تحدثني بالسرإني لآخذ ن قال إبراهيم: [877]
   أن أبتلى به.

  فقال: إن  يبكي، وا على كرز بن وبرة وهودخل  قال علي بن إسحاق: [878]
وما   عن جزئي، ، وقد عجزتخل علي أحد وما د ،تار حيوإن السالباب لمجاف، 
   أظنه إلا بذنب.

ذنوبي   تالل  ه: ما نزل بي بلاء فاستعظمته، فذكرل مطرف بن عبد قا [879]
   ته.ستصغرإلا ا

؟ فإن  مقلوبك  لقرآن في يا حملة القرآن، ماذا زرع ا ينار:قال مالك بن د [880]
ء  سماأن الغيث ربيع الأرض، فقد ينزل الغيث من ال كما ن ربيع المؤمن،القرآ
أن تهتز  لحبة، فلا يمنعها نتن موضعهاالحش، فتكون فيه ا فيصيب  لأرضإلى ا

ره؟ أين م؟ أين أصحاب سوك رع القرآن في قلوب ذا زما ة القرآن فيا حمل ،وتخضر
   .(1)م فيهاأصحاب سوره؟ بين مما عملت

 
أين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟ : "  1861 د لأحمده تاب ، وفي الزفي الككذا  (1)
= 
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ت اللعنة سوادا يرى في الوجه، إنما هي  ليس اد بن سلمة:حمقال  [881]
   نب. وقعت في ذ ن ذنب إلا مألا تخرج 

  صرت لا قد لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن مروان قال: قيل  [882]
   موت قلبه.قال: الآن تأكد  ها، على السيئة أرتكب أفرح بالحسنة أعملها، ولا أحزن

ر قال خالد  [883]  رجل قد قرأ الـكتب، وأنه ي بني إسرائيل كان ف  بعي: ال
ت ينا هو ذالغ سنا، فبالشرف في الدنيا، وأنه لبث لذلك حتى به طلب بقراءت

لاء الناس لا يعلمون ما  ل: هب هؤفقا ،فسهليلة قائم على فراشه يفكر في ن
جلي، فلو أني  ب أقر ابتدعت؟ وقد م ماالل  ه عز وجل قد عل ابتدعت، أليس 

م ث فيها سلسلة،فجعل  أنه خرق ترقوته بلغ من اجتهاده؟ قال: فتاب، فتبت 
رية من سواري المسجد يرى الل  ه عز وجل  أبرح حتى  ثم قال: لا  ،أوثقها إلى سا

وبة، أو أ وكان لا يستنكر الوحي لبني إسرائيل،   ،كاني هذاموت في ممني ت
كنت أصبت ذنبا في شأنه: إنك لو هم يائى نبي من أنبإل فأوحى الل  ه عز وجل 

بمن أضللت فأدخلهم ف لغ، ولـكن كيبالغا ما ب  ك تبت عليكفيما بيني وبين
   .(1)عليك جهنم؟ فإني لا أتوب

 
 ". ماذا عملتم فيها؟

وبة كاملة وإنما حوسب على الل  ه لم يتلعل المقصود أن  (1)  ن. ما ابتدع في الديب عليه ت
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ائي بني آدم إذا على خط إن دواب الأرض تدعو قال قتادة:  [884]
بني عصاة  هلل   اة بني آدم، لعن ايقولون: هذا عمل عص ، بس القطر في السماءاحت
   آدم.

أدركت مشيخة من   أحمر: الد الوخقال أببن السندي : ءعن رجا  [885]
 ديقا لقول الل  هتص ،حجارةي تميم إذا رأوا الظالم قالوا: اتق الن بنه قال: مأرا العرب
 . (دن ببعيوما هي من الظالمي)وجل:  عز
ؤيا يوسف وب : الل  ه عنهرضي قال سلمان  [886] ويلهبين ر    نة.ا أربعون س ين تأ
عته يقول: رأيت  سم  يخ من الأزدشحدثنا العجلي:  سين بن عليل الحقا [887]
رسالة   ،فيه وأوجز والشعبي يتعجب ما أبلغ  يتعجب من صغره،لشعبي يقرأ كتابا ا

ا عبد الحميد بتأخير بعد: فلا تغتر يميد، أما حعبد ال من عمر بن عبد العزيز إلى
ُ وإنم عقوبة الل  ه تعالى عنك،    لام. ، والسمن يخاف الفوت  لج  عا ي

   وبهم.ذنلى الناس ملوك بالجلد: يبعث ع عن أبي [888]
الل  ه عز  بحق : ما استخف قوم رضي الل  ه عنه قال حذيفة بن اليمان  [889]

  حقهم.ف ب هم من يستخإلا بعث الل  ه عز وجل علي ،وجل
ره هزلا  في جح ضب يموتكاد ال : رضي الل  ه عنه قال أنس بن مالك  [890]

   من ظلم بني آدم.
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رضي  ريرةأبي ه ال: قال رجل عندر، قن يحيى بن أبي كثيع [891]
س أبي ة: كذبت، والذي نف، فقال أبو هريرنفسه: إن الظالم لا يظلم إلا عنه الل  ه

   لم.الظا تموت في وكرها من ظلمرى ل إن الحبا هريرة بيده
بكرمان في   اءعى الشنرقال: كنا  موسى بن أعينحماد بن زيد عن عن  [892]

  في موضع واحد، ترعى  حوش والذئابالعزيز، وكانت الود خلافة عمر بن عب
الرجل الصالح إلا   ، فقلنا: ما نرىاةذ عرض الذئب لش فبينا نحن ذات ليلة، إ

   . لكه
   لك تلك الليلة.ه هفوجدو ،يره، أنهم حسبواأو غقال حماد: فحدثني هو 

من   ص نقبيده، لا يوالذي نفسي :  رضي الل  ه عنه الدرداء قال أبو [893]
   صت الأرض مثله.مسلمين شيء إلا نقأرزاق ال

: كنا  رضي الل  ه عنه رداءأن رجلا قال لأبي الد بن مرثد:يزيد عن  [894]
البركة، وإنا نأخذ اليوم الـكثير من  ه ف فيونعر ،اال ينفعننأخذ القليل من الم 

:  رضي الل  ه عنه ل أبو الدرداءة؟ فقاولا نعرف فيه البرك ،لم نجده ينفعناال فالم 
   م.ي الظللغلول، يعناذلك مال جمع من 

له ساعد امرأة،  بينا رجل يطوف بالبيت، إذ برق رثد:مقمة بن عن عل [895]
ه، فأتى سقط في يديا، فأساعدهفوضع ساعده على ساعدها يتلذذ، فلصقت ب

د رب  الذي فعلت فيه، فعاه جع إلى المكان: ارفقالبعض أولئك الشيوخ، 
   ففعل، فخلي عنه. ،لبيت ألا تعودا
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  ، من الل  ه عز وجل بةقوفضول عإن ال صري: بقال الحسن ال [896]
زقا  ن لغيرهم، محبوسا عنهم ما في أيديهم راديعاقب به أهل التوحيد، فجعلهم ك 

  م.لغيره
يخطب   أنه قال وهو رضي الل  ه عنهما اريلأنصنعمان بن بشير اعن ال [897]

   زمان البلاء. ت فيلـكة كل الهلـكة أن تعمل السيئاهل: إن االناس في حمص
قال:   عن يزيد بن أبي حبيب  عةبن لهيعن اارك بالم ن ه بلل   عبد اعن  [898]

   جنوا. رضي الل  ه عنه ساروا إلى عثمانأن عامة النفر الذين   بلغني
   قال ابن المبارك: الجنون لهم قليل.

  موثق،  بغراب رضي الل  ه عنهالخطاب ر بن مر عم :عن الحسن، قال [899]
يت عنك تسبحين لشرك، إن خل فوقعت في ا عت التسبيح ، ضيريبةفقال: يا غُ 

   .ه؟ قال: فخلى عنهاالل   
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يين  أطول النب : يا عليه السلامقيل لنوح  قال: رضي الل  ه عنه عن أنس [900]
ويا أفضلهم شكرا، كيف وجدت الدنيا والعيش في دخل  ل ل: كرج اها؟ قعمرا، 

   .هنيهة ثم خرجتا له بابان فأقام في البيت بي
ك بن دينار مرو، وكان مالا أبا عي  عي:أوزالبراهيم بن أدهم لقال إ [901]

ب عمره ويل لمن ذه ل  ه فهو في شغل شاغل،عرف ال من  :(1)كثيرا ما يقول
   . باطلا

العام  عمرنا، وأسرع هذا هدم ام في ما أسرع هذه الأي بارك: قال ابن الم  [902]
   .في هدم يومهذا الشهر ع ههدم شهره، وأسر  في
جالس في  عراك بن خالد وهو قال: أتيت  سيامل العب مد بن ك محال ق [903]
أبا الضحاك طاب الموت. قال: يا   يا :قلت لهمحرز، في فتنة ابن لس ابن مرة فمج

   .الل  ه خير لك من موت الدهرتغفر يها تسيش فابن أخي لا تفعل؛ لساعة تع

 
ما  يقول للأوزاعي: يا أبا عمرو كثيرا سمعت إبراهيم بن أدهم: " 8/23في الحلية لأبي نعم  (1) 

 ...".ارول مالك بن دينيق
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تحب له   منك مما ل لشيخ: ما بقي قي خراساني:د البن محم عفرقال ج [904]
   .اء على الذنوبالحياة؟ قال: البك

عظ بشيء: من لم يتعظ بثلاث لم يت لرجل:بن أبي رواد ز لعزيعبد اقال  [905]
  .لإسلام، والقرآن، والشيب ا
ف الل  ه بظهر الغيب، د بمن لا يخا تقت يا بني لا عن أبي حازم أنه قال: [906]

   . ح عند الشيب يصل، ولا ب العي ولا يقف عن
قيدته   مناياه سهام الن أخطأتقال بعض الحكماء: م :قال الخليل بن أحمد [907]

   .لسنون الليالي وا
الملك بن مروان  تب إلى عبدك ش زر بن حبيأن  يعن سويد الكلب [908]

ول الحياة  مؤمنين في ططمعك يا أمير الولا ي كتابه:ي آخر ظه فيه، فكان فكتابا يع
 أولون: اذكر ما يتكلم به ال، وعلم بنفسكفأنت أدنك، ما يظهر من صحة ب

 كبر أجسادها وبليت من *لادها ولدت أو إذا الرجال
 ادها د دنا حصلك زروع قت *  ت أسقامها تعتادها وجعل

وبه، ثم قال: صدق زربكى حتى بل طر قرأ عبد الملك الكتابفلما  ، لو  ف ث
 .ا كان أرفقينا بغير هذكتب إل

   آن لم يخرف.القر قال الشعبي: من قرأ [909]
   آن.ناس عقولا قرأة القر أبقى اللملك بن عمير: عبد ال قا [910]
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شح على  ما كان أحدهم أادركت أقولبصري: أحسن اقال ال [911]
   ه وديناره.معلى درهعمره منه 
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 العيال كتاب  من -30

من الحلال والإنفاق على  ب أبطال: الـكسعليك بعمل القال سفيان:  [912]
   العيال.

   ن أولادهم حتى في القبل.بون أن يسووا بييستح كانوا قال إبراهيم: [913]
ضم ابنا   عبد العزيزعمر بن أن  ني من أثق بهحدث حيى:السري بن ي قال  [914]
أحبك وما أستطيع أن أوثرك على أخيك  الل  ه إني لن وه وكان يحبه فقال: يا فلا ل
  قمة.بل
طبت ي ابنة لي وقد خال رجل للحسن: إن عندق د:قال سلمة بن سعي [915]

وإن أبغضها لم   فإن أحبها أكرمهاالل  ه  ن يخاف ا؟ قال: زوجها مزوجهإلي فمن أ
   ها. يظلم
انئ بن كلثوم ابنته  ه د الملك إلى سليمان بن عبخطب  قال أبوزرعة: [916]

ن عم عى ابى أن يزوجه ثم انصرف إلى أهله فدأبهو ولي عهد فبنه أيوب وعلى ا
   أما لو أراد الدنيا لزوجنا.  له فزوجه قال: فقال سليمان:

م أي   حكك في ناحية بيتي أحب إلي منتُ فعى أ  أحنف بن قيس:ال لقا [917]
   .عنها كفوءا قد رددت
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قال رجل للأحنف بن قيس: يا أبا  قريب: ن زيز بعلعبد اال ق [918]
مني عجلة في ثلاث: الصلاة   عرفا : أحدا أشد أناءة منك قالما رأيت ، بحر

ا خطبت أيم إذو ،واريهازة إذا حضرت حتى أوالجنا ،إذا حضرت حتى أؤديها
   ها.أزوج حتى

يهديها إلى ن د أه فلما أراابنت جة زوجأن أسماء بن خار نصر:شر أبوقال ب [919]
،  تأديبك  بد لي منك مني ولا أحق بأدب اءأتاها فقال: يا بنية كان النسزوجها 

ه  دي عنلا تدنين منه فتملينه ولا تباع،  اعبدا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك ي
 مك: كوني كما قلت لأ و ل عليك، لي عليه ويثقفتثق

 ضب غأ سورتي حينقي في ولا تنط *فو مني تستديمي مودتي خذي الع
 يذهب  لم يلبث الحب  عا إذا اجتم  *في الصدر والأذى  وإني رأيت الحب 

من أهل ولا مال ولا ولد إلا   ما :نهرضي الل  ه ع مر بن الخطابعقال  [920]
فإني أحب  مرا عبد الل  ه بن عإل  ليه إنا لل  ه وإنا إليه راجعون عأقول  وأنا أحب أن 

  اس بعدي. قى في الن أن يب
 منوإنه  ،أن يبرك بر ولدك فإنه أجدر الحنفي: لل  هد اعبقال مسلم أبو [921]

   ق ولده.شاء ع
رأيت سفيان يحجم ابنه  : جعي قالني عن الأش م قال: وبلغهما عن أبي  [922]

   .كي وسفيان يبكي لبكائهصبي يبوال
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وجدك على  ما بلغ من  :وص قال: قيل لسفيان ن أبي الأحع [923]
   .مات دما يوم ل: بلت ؟ قاابنك

ته فقد ه وزوجقرآن وحججتلاقال سعيد بن العاص: إذا علمت ولدي  [924]
   حقي عليه. قضيت حقه وبقي

ام فلم يزوجه أبوه فأصاب فاحشة،  غلغ الإذا بلكان يقال:  قتادة: قال  [925]
   .أثم الأب

م ابن عرضوا أدرك له كانوا إذا مـكي:حسين البن أبي  لل  هعبد اقال  [926]
   لم بأربك.: أنت أعواإلا أعطوه ما ينكح به وقالبله وفإن ق  ،كاحليه النع
: ه فقال: رأى الزهري ابنا له يمشي بين يديقال د بن حاتميزي نع [927]

  ض. ي على الأرأكبادنا يمش
مباركا  لل  هال: جعله اكان أيوب إذا هنأ بمولود ق بن زيد قال:اد معن ح [928]

   .ملسو هيلع هللا ىلصمحمد عليك وعلى أمة 
ُ  انقال: ك  رضي الل  ه عنه  عمر عن ابن ن نافع ع [929] صبي الصلاة إذا م العل َّ ي

   . شمالهعرف يمينه من  
قال: كانوا يعلمون الصبي الصلاة إذا عد   ثابت بي بن أ ب عن جند [930]

   عشرين.
   . ما تعلم ولدانها القرآنبخير  لا تزال هذه الأمة ه بن عيسى: لل   عبد اقال  [931]
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ابن لأيوب   ناكان مع  رابيسي:لجبار أبوخبيب الـكعبد اقال  [932]
ب عليه  ر فخطله منبفأتينا منزلهم فوضع  (1)لصبياي الكتاب فحذق السختياني ف

   دخلوا وهو خاص لنا.يوب قائم على الباب يقول لنا: انا الجوز، وأهبوا عليون
زياد بن كثير ثور لر سفيان ام [933] ويقول: وهو يصف الصبيا ي ب   ن للصلاة 

نى ب اليمكم، اتكئ على رجلك اليسرى وانصمداسووا مناكبكم وأقاستووا اعتدلوا 
قام  لجانبين فمن كلا الم حتى يسلم الإمام ولا تس يك على ركبتيك وضع يد
   ن الأدب يطفئ غضب الرب.أ ظر ثم قال: بلغني سفيان ين

بي الحسن فقال عبد  لعبد الل  ه بن الحسن بن أحذق ابن  :سنقال يو [934]
ا ام إذا حذق قبل اليوم نحرون: كان الغلحسفقال ال . نا قد حذقفلا الل  ه: إن
   لناس.ل را وصنعوا طعاماجزو
مي  معل ون حق رون يعرفان المهاجك  قال الحسن بن واصل بن الحسن: [935]

  .أبنائهم
فإنك  ابنك يا هذا أحسن أدب  لرجل: عنه رضي الل  ه قال ابن عمر [936]

   ه وهو مسئول عن برك.عن مسئول

 
َ ...الْقُرْآنَ وَالْعَمََل َيحذُِق حذََق الغلامُ : (40/ 10العرب ) سانل يف  (1) ةُ مْأخوذ ، وَالِاسْمُ اْلحَْذق

ْ مَِن الحَْذق ال َّذِي هُوَ الْقَطْ  َويُقَاُل لِلْيَوِْم ال َّذِي َيختم فِيهِ الصبي ُّ ال  ا.هـ نَ: هَذَا يَوْمُ ِحذاقِهقُرْآُع. 
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ل  ه  من ال ه واعظ من نفسه كان له من كان ل ي:قال الحسن البصر [937]
،  لاتكم صلاتكم فقال: يا أهلي صنفسه وأهله  من وعظفرحم الل  ه ، حافظ 

ينكم مساكينكم لعل الل  ه أن يرحمكم يوم  ساكم، انكم ر جيرانكم جي، تكم زكاتكم زكا 
يأمر وكان )فقال:  عمله كان هذا بد فإن الل  ه عز وجل أثنى على ع، لقيامة ا

 . (ند ربه مرضيااة وكان ع زك أهله بالصلاة وال
ويةن ابن بريدة، أن ع [938]   أرسل إلى دغفل فسأله عن  رضي الل  ه عنه معا
دغفل من   عالم قال: يا فإذا رجل وم عرب وسأله عن النجساب اللعربية وعن أنا

   .لنسيانلسان سئول وقلب عقول وإن آفة العلم ا: بأين حفظت هذا؟ قال
والنجوم   عربية وأنساب قريشالي يعني يزيد ابنه فعلمه بين يد قال: انطلق 
   اس. وأنساب الن

كم  رجلا منلو أن بنيه: يا بني ل  قال أن رجلا بد الل  ه بن ثعلبة الحنفيعن ع  [939]
، رية ثوب جاره ودابته لى عايأ لها لقدر عة احتاج فيها إلى أن يتهجأراد حا

  كم.ألسنت لحواى لسان يستعيره فأصولـكن لا يقدر عل 
   مة.ن الظلبيان كتب مالصلم يعدل المعلم بين إذا  ن البصري: لحسا قال [940]
  مس خ تب فلما بلغت كلمـقال سفيان بن عمرو بن عتبة: أسلمني أبي إلى ا [941]

شرائع الصبي فالزم الخير عنك انقطعت  قال: أي بني قدعشرة سنة دعاني ف
ل  ه عز وجل  ل بان اغتر ولا يغرنك م، وتدعن منه ولا تتركه كله ، أهله تكن من 

خير إذا رضي كذلك يقول فيك  ن الم كما يقول فيفإنه كفيمدحك بما ليس فيك 
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نقل  ت لااء السوء ونقرفاستأنس بالوحدة من ، من الشر إذا غضب 
 .ك إلى غيركحسن ظني ب

علماء  عنه وإنما يسعد بال لة بين عيني أنتقل فيه ولا أنتقلي قبكلام أب قال: فكان 
   من أطاعهم. 

   . شيء حاضره نتهم لأتمر في بيوكانوا يستحبون أن يكون ال  إبراهيم: الق [942]
لو   قةالنف جل ينفق على أهله قلت للحسن: الر هند قال: د بن أبيوعن دا [943]

   . الل  ه عليكرجل أوسع على نفسك كما وسع أيها ال ل:بدونها فقا كتفىشاء ا
دكم العوم والرماية  لا: علموا أورضي الل  ه عنهقال عمر  ة:بي قلابأ عن [944]

  زل.لمغا ةلهو المرأونعم 
، قول الل  ه عز  يسأل الحسن قال: يا أبا سعيدسمعت كثيرا قال حزم:  [945]

رياتنا قن هب لنا م)وجل  الآخرة؟ قال:  ي الدنيا أم ف يأف (رة أعينأزواجنا وذ
ه عز لل   ل: المؤمن يرى زوجته وولده مطيعين اا ذاك؟ قا: وملا بل في الدنيا قال

يرى زوجته وولده يطيعون الل  ه من أن  منؤالم وجل، قال: وأي شيء أقر لعين 
   وجل ذكره. عز
على   حبوهم عيالاتهماما س نسمع أن أقوقال: كنا  عن أبيه أبي التياح عن [946]
   لك.هاالم 
  رجل ثلاثة فلا تسأل عن درهمه.لذا عال اإن: قال سفيا [947]
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ان فإذا كان أتبل امركان لمعاذ بن جبن سعيد قال:  يىحعن ي  [948]
في يوم  اعون أصابهم خرى قال: فماتتا في طمن بيت الأعند أحدهما لم يتوضأ 

يدخل الحفرة قبل الأخرى؟ ثم  قرع بينهما أيهما لى الحفرة ثم أواحد فقدمهما إ
   .فرة واحدةي حف جميعا  درقهمار عف
جاءها  ها ففدفنا  معاذ بامرأته وماتتأوصاني  ل:قا عن عمير بن الأسود [949]

ا في ثيابها فأمر بها ا؟ فقلنيء كفنتموهوقد رفعنا أيدينا عن قبرها فقال: بأي ش
   موتاكم فإنهم يحشرون فيها.قال: أحسنوا أكفان ي ثياب جدد ووكفنها ف فنبشت 

مون أنتم  عللا كما ت علم أزواجنا إكنا نا المسيب: م نب ة سعيدابنقالت  [950]
  أمراءكم.

 ساء فمن صبر منهن اهد: جعل الجهاد على الرجال والغيرة على النقال مج [951]
   اهد. ر نصف مججكان لها أ حتسب وا
أحلم في مجلسه من   دا أفكه في بيته ولا ت أحما رأي  ثابت بن عبيد: قال [952]

   ن ثابت.زيد ب
  له إلا ن في اللعب ك لصبياصون لرخنوا يا ك  قال إبراهيم النخعي:  [953]

   .بالكلاب
ن الكتاب يحدثهم حتى ان إسماعيل بن رجاء يجمع صبياقال الأعمش: ك  [954]

   ديثه.لا ينسى ح
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نيه: أي  بير عن أبيه أنه كان يقول لببن الزن بن عروة عن عثما [955]
 غيرا لا ينظرص وإني كنت ، تعلموا فإنكم توشكوا أن تكونوا كبار قوم هلموا ف بني
ى  ، وما أشد عل ما أدركت جعل الناس يسألونيالسن  من ت ا أدركلي فلمإ

   ن شيء من أمر دينه فيجهله.امرئ أن يسأل ع
ل: مروا على الأعمش  ا يقوصحابنسمعت بعض أ : موسىبن  يوسف  قال [956]

ردوهم  : . فقاللى الأعمش قد جمع حوله الصبيانوا إانظر : فقالوحوله فتيان 
  .مك نيكم ديهؤلاء يحفظون عل  إن
  برحمة ولين.لليتيم كالأب الرحيم ورد المسكين   كن  قال قتادة: [957]
يتيما   ت : أخذحدثه قال رة بن أبي ناجيةعميسعد أن ث بن اللي عن [958]

ه فلوسا وقلت: اللهم نته ووهبت لمته ودهعزلي وأطلى منت به إنقلبش فامن قري
ملتبسة  ت أمي أقبلفرأيت ثم نمت  : ل. قايمذا اليتصنعت بها أشرك أمي معي فيم

أيت  ي بني لو رثم قالت: أ  ،يم حتى وقفت ما كانت معها ذلك اليتسن على أح
كان خيرا للذي : تقول: أصبت به قال الليث  .يوم ذا الغلام منذ اله ما صنع بي

   ليتيم. من عميرة ابنها ل
أي   :فقيل له النوم بن حيوة في يدعبيدة بن حيوة قال: أري سوعن  [959]

   بة.ي القرار ذمام اليتيم غيطضل وجدت أفضل؟ قال: االأعما
أنحج بالصبيان ؟ قال:   : منكدرال بن لمحمدقيل  : قال سفيان بن عيينة [960]
   .اعرضهم على الل  ه عزوجل ،منع
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 .ه يتقي الغيبة والنميمة ومه صسلم لالمسلم ي :قال مجاهد [961]
 غيبة.   : حميد الطويليخشون أن يكون قولنا :قال الحسن [962]
لك الرجل  رجلا فقال: ذ بن سيرينا ذكررير بن حازم: ج قال [963]

   قد اغتبته.  أرانيإني  ،ر الل  هاستغف :ال، ثم قالأسود
اء رجل  إذ جأسماء  كنت مع أبيقال:  بن خارجةء عن مالك بن أسما  [964]

س إليه في  أسماء فجل أمراء فأثنى عليه وأطراه، ثم جاء إلى أبي إلى أمير من ال
فقال أبو أسماء: سمعت عبد   يه قع ف برح حتى و فماا جانب الدار فجرى حديثهم

  نلسانا: إن ذا اللسانين في الدنيا له يوم القيامة يقول رضي الل  ه عنهبن مسعود الل  ه
 من نار. 

رع في  سي بيده لهي أسإياكم والغيبة، والذي نف سن البصري:قال الح [965]
 الحسنات من النار في الحطب.
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 الفرج بعد الشدةمن كتاب  -32

تحب كان يس  مسلمة أن حبيب بن اخ الأشي ن ع روبن عم صفوانعن  [966]
ض  : لا حول ولا قوة إلا بالل  ه، وأنه ناه ولقاهض حصنا، إذا لقي عدوا، أو ن

   حصن.ال فانصدعها وفقالها المسلمون لروم، فقالفانهزم ا ا حصنا يوم
فقال: ما   لي بمحمد بن المنكدرقال: مر محمد بن ع عن سفيان بن عيينة [967]

ح فت أين قد فدحه، قال محمد بن علي: اك لدَ ذ زم:أبو حا لا؟ فقاملي أراك مغمو
في حاجة أكثر فيها دعاء ربه لعبد  بوركقال: نعم، فقال: لقد  ؟في الدعاءله 
  .نة ما كانتكائ
ب؛ لأن ما يكرهه  العبد خير له مما يح ما يكره عيينة:قال سفيان بن  [968]

   .هوما يحب يلهيه عن ء يهيجه على الدعا
عاء بالبلاء، سبحان  لدا مستخرج سبحان : السلام ليهع ودقال دا [969]

   .ضا ج الشكر بالرمستخر
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ما أنزل الل  ه قال: في ممن قرأ الـكتب  وكان كردوس بن عمرو عن [970]
   .(1) سمع تضرعهد وهو يحبه؛ لييبتلي العبب أن الل  ه عز وجل من الـكت

  لعابدينا وكان من  حدثني بشر بن بشار المجاشعي ان: ر بن عثماقال عم [971]
فسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن ألق ن ال:ق ابد: أوصني،لعقلت قال: 
ك أن يسخطك ذلك فيحل بك السخط وأنت ، وأن يقل همك، وإيارغ قلبكيف

   .ها تشعر بل  عنه في غفلة
في مرضه وهو يقول  مالك بن دينار  سمعت  :يمالع لصمدعبد ال أبو قا [972]

وي سبؤال نم سمعته يتكلم به: ما أقرب النعيم ملامن آخر ك  كان وش يعقبان 
   زوالا.

فكتب إليه عمر  بالشام، حصررضي الل  ه  عنه دة أن أبا عبي عن أسلم [973]
  ها ك شدة يجعل الل  ه له بعديقول: مهما ينزل بأمر رضي الل  ه عنهبن الخطاب 

اتقوا و اصبروا وصابروا ورابطوا)ب عسر يسرين، وإنه يقول: يغل ن ه لوإن فرجا،
 .(الل  ه لعلـكم تفلحون

ني فهو أهون  سالتيمي: إن حبم ال إبراهيقبن عياض: الفضيل قال  [974]
على ما أكون عليه؟ قال فضيل: يخاف   علي، ولـكن أخاف أن يبتليني فلا أدري

يد واحد، في مكان في قعلى اثنين ت ل، فدخفحبسنيبراهيم: أن يفتنه، قال إ
 

 ( 1219)  رض والـكفاراتأتي في كتاب الموسي (175الأولياء ) في كتابتقدم  (1)
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غوطون، وفيه  وفيه يت أكلون،إلا موضع مجلسه، فيه ي جلضيق لا يجد الر
لينا، فلم يجد مكانا، عبحرين، فأدخل الل من أهل لون قال: فجيء برج يص

  صبروا، فإنما هي الليلة، فلما كان الليل قام يصلي،افجعلوا يترامون به، فقال: 
  كتابك، ثم سلطت علي شر خلقك، يا  متني بدينك، وعلي ل ننت عا رب مفقال: ي

بواب السجن: أين بحنا حتى ضرب أ، فما أصبح فيهب الليلة الليلة، لا أصر
ُ  هلنا: ما دعا بفقلبحراني؟ ا باب، لقتل، فخلي سبيله، فجاء فقام على االساعة إلا لي

   .فسلم علينا، وقال: أطيعوا الل  ه لا يعصكم
فقال:   رضي الل  ه عنه داءلدرإلى أبي ا جاء رجلبن سعد: شد ل راقا [975]
لموتى فاجعل  ي الضراء، وإذا ذكرت اء يذكرك ف السرا ني، قال: اذكر الل  ه فيوصأ

  .الدنيا فانظر إلى ما يصير ك على شيء من فست نكأحدهم، وإذا أشرفنفسك 
، فلما يز أودعهالعزبن عبد  خلت على عمرقال عنبسة بن سعيد: د  [976]

  من ذكر ال: أكثر ت عليه، فقل قب، فأتينودعته فانصرفت، نادى: يا عنبسة. مر
  ضيق  ، ولا تكون فينك لا تكون في واسع من الأمر إلا ضيقه عليكالموت، فإ

   ك.ليمن الأمر إلا وسعه ع
كنت   ذاإن يقول: أن أباه، كا  عزيز بن عمر بن عبد العزيزعن عبد ال [977]

   .لدنيا فيما يسوؤك فاذكر الموت، فإنه يسهل عليكمن ا
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لملك نفاه الملك لموجدة  أن وزيرا لرحمناعبد سين بن الح عن [978]
ه إذ أنشده  ات ليلة في مسير لغتم لذلك غما شديدا، فبينا هو ذعليه، فاوجدها 

 ه، حيث يقول:معرجل كان 
 ودكمس وسوى أا أحسن * كأحسن الظن برب عود

 ك غدكان بالأمس سيكفيك  * كان يكفيك الذي إن ربا 
 هم. درف بعشرة آلامر له قال: فسري عنه، وأ
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 فضائل شهر رمضانمن كتاب  -33

   يره.ان أفضل من ألف تسبيحة في غقال الزهري: تسبيحة في رمض [979]
يوم   فلا تجعل  ،وبدنك ولسانك  رك نفية: ليصم سمعك وبصقال ابن الح [980]

 دم.  الخاى واتق أذ  ،فطرك مثل يوم صومك
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 القبوركتاب من  -34

  ل  ه عنه رضي ال  أن أبا الدرداء اخهبعض أشي يد عن ن سععن جعفر ب [981]
رضي الل  ه  هذه؟ فقال أبو الدرداءقول: جنازة من في جنازة وهو ي أبصر رجلا

 . ميتون ( إنك ميت وأنهم) ز: يقول جل وع ،ا أنت: هذعنه
زة  ناإلى ج  رضي الل  ه عنه لدرداءا ورج أبقال: خ برعن يحيى بن جا [982]

   يوم.ميت الساكين موتى غد يبكون على  ال: مفرأى أهل الميت يبكون عليه فق
جنازة فقال:  ن قيس بالأحنف ب السكوني قال: مرت عن علي بن زفر [983]

 م. ثل هذا اليورحم الل  ه من أجهد نفسه لم 
   اثا.ثلفيهم ذلك  عرفانوا إذا كانت فيهم الجنازة إبراهيم قال: ك عن  [984]
اكيا أو متقنعا  بتقنعا الجنازة فما نرى إلا م قال: إن كنا لنتبع  عن ثابت  [985]

  .مفكرا
   حك.هم إنه ليضقهم وأحدرى الجنازة اليوم على عواتقال ثابت: وإنك لت

   حزن القوم. عزي من ا ندري من نكنا لنتبع الجنازة فمإن  :قال الأعمش [986]
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الحي  ي : لقد أدركت الميت يموت فالشب بن مسلم قعن حو [987]
ال: ثم بقيت ق، جزعهم وكثرة البكاء عليه ن شدة حميمه من غيره م عرففما ي

   حتى فقدت عامة ذلك.
ازة لم يتعش  حضر جن  إذاكان يحيى بن أبي كثير  :يساف امر بن عقال  [988]

  حزنه. ة هله يكلمه من شدأ در أحد منتلك الليلة ولم يق
لآخر:  يقول ا ة فسمع رجلكنا مع الحسن في جناز مالك بن دينار: الق [989]

آخرنا  نتم محبوسون على فقال الحسن: هذا أنا وأنت رحمك الل  ه أ ؟هذا الميت  من
   ا بأولهم.حتى يلحق آخرن

يشهدون الجنائز   وشيوخا بصرة شباباأدركت بال صالح المري: قال  [990]
زي همشروا من قبورنهم نكأ نهايرجعون م    ادة بعد ذلك. ويعرف فيهم والل  ه ال

لشعبي وأشراف أهل  جنازة وفيها اا شهدن لخشاب:قطري اقال  [991]
يا فأبكى لدنعبي: هذا الموت غاية العباد في دار ات قال الشفلما دفن المي ،الـكوفة

   بكلمته الناس.
  ازة أبي رجاء سن في جنالح شهدت  اب:لواحد الخطعبد اقال  [992]
قال: أما أنت   ليا ثمراب وقف الحسن ميديهم عنه من التاردي فلما نفضوا ألعطا

 جعل الل  ه لك في الموتف ،من غموم الدنيا ومكابدتهااسترحت  ء فقدجايا أبا ر
ن  ما نحوإن ،با فراس كن مثل هذا على حذرال: يا أراحة طويلة ثم أقبل علي  فق

 أنشأ يقول: فرزدق ثمى الفبك ،إثروأنت بال
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 (1) لوا [قليلا بعدهم وترح  ] بقينا  *ننا بأنجا منهم غير أ  سنافل
   .السكينةلموت با عن أبي قلابة قال: كانوا يعظمون [993]
وا فجلسوا جاءأدركت الناس إذا كانت فيهم جنازة  قال الأعمش:  [994]

صدره  ته علىإلى كل رجل واضعا عبر  تكلمون فإذا وضعت نظرتصموتا لا ي
   ه أو ابنه.خوأبوه أو أ نهكأ
لسفيان بن عيينة: لأي شيء كان  قلت  :البصري يزيد ال العباس بنق [995]

إلى الل  ه أما سمعته يقول: ه بالحشر شبهو: يسن خفض الصوت عند الجنائز قال
ْحمَِن فَلاَ تَسْ  لأْصوَاتُ  اوََخشَعَتِ )  .( هَمْسًامَُع ِإلا  لِلر َّ
 ذاإ لا تسهونازة هو أجدر أشي خلف الجلم ان يقال في اك  سفيان:قال  [996]

  يديك. كانت بين
في   أبصر ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال: أتضحك وأنت [997]

  ا كلمتك أبدا.والل  ه ل ؟!الجنازة
:  ة فقالك في جنازضح بلغنا أن أبا الدرداء نظر إلى رجل ي قال قتادة: [998]

   ما شغلك عن الضحك. يت ت من هول الم فيما رأي ن إنه كا 

 
ي ، مودوالتصويب من طبعة الكتاب بتحقيق طارق الع " دهم ونرحلواقليلا بع" في المطبوع :  (1)

رية.طبعة مكت  بة الغرباء الأث
 . (310في كتاب حسن الظن بالل  ه ) الخبر تقدم نحوو
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: شهدنا مع  رجل من ولد الحسن قالعن ر ور بن منصش عن ب [999]
ويتبسم إليه فقال: سبحان الل  ه أما  جنازة فرأى رجلا يحدث صاحبه الحسن 

   .عن التبسمن يدك مشتغل  بي كان في الذي 
  ده الصوت.عن الموت أن يرفعقال الحسن: كانوا يعظمون 

يا  ل: ازة فقاوشهد جن فضيل بن عياضقال   :مد بن محمدلصا عبدقال  [1000]
  ر.اينت ما كنت تخباك والل  ه ما كنت تحذر وعفلان أت 

ليلة   :مثلهن قط يومان وليليتان لم تسمع الخلائق ب الحسن البصري: قال [1001]
ً ويو، م القيامة يلة صبيحتها يوتبت قبلها ولأهل القبور لم  مع (1)[بيت ت]   يأتيك  ما

ويوما تعطى كلل   البشير من ا    الك.بشمينك وإما ما بيمتابك إه إما بالجنة وإما النار 
يزور قبر امرأة من أهله جل كان رلأعلى: عبد اال إسماعيل بن ق [1002]

 ي تكلمني فقالت:عند قبرها إذ ذهب بي النوم فإذا هقال: بينما أنا ذات ليلة 
ً من صاحأعظم  ليس فيها أحد ترى هذه القبور لت: أي هذا القبر ق ب أجرا

   ب كثيرة فصبر عليها.بمصائ : أصيب شيء كان عمله؟ قالت 
  اع الل  ه.لقبر لمن أطمنزل االحارث: نعم الال بشر بن ق [1003]
ن فوقف على قبر فقال: أيها  ن قال: كنا مع الحسعن هشام بن حسا  [1004]

  ؟!أولهخبر ا آخره فما ش هذالقبر عيالناس 
 

 عمودي. ق القيق طارة الكتاب بتحالتصويب من طبعبوع : " يبيت " وفي المط (1) 
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 رى الضيف قمن كتاب  -35

لا تطيق،   له ما زل بك ضيف فلا تكلف: إذا نهران قال ميمون بن م [1005]
  ما لا تطيقف له ، فإنك إن تكله بوجه طلقوأطعمه من إطعام أهلك، والق

   وشك أن تلقاه بوجه يكرهه.أ
   برقان: إنما تقاطع الناس بالتكلف.قال المفضل وصي جعفر بن  [1006]
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 ل ر الأمقصمن كتاب  -36

يء  ما مني شن ومئة سنة، فقال: قد بلغت ثلاثي نهديمان الن أبي عثع [1007]
   قد عرفت فيه النقصان إلا أملي، فإنه كما هو.  إلا
   الطريق. مسلمون فيوالأمل ما مشى ال قال: لولا السهو سنلحعن ا [1008]
   دم.عظيمتان على ابن آن قال: السهو والأمل نعمتا عن الحسن [1009]
ه: لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب  مطرف بن عبد الل   قال  [1010]

ة ما تهنئوا  ولولا الغفل، ده بالغفلة عن الموتباعلى ع لل  ه من  عقلي، ولـكن ا
   سواق.أت بينهم البعيش، ولا قام

  : قال: ثلاث أعجبتني، ثم أضحكتني عنه  رضي الل  ه الفارسي سلمان  عن [1011]
ملء فيه ولا   وضاحك  ،مغفول عنهوليس بوغافل  ،مل الدنيا والموت يطلبه مؤ
 . ري أساخط رب العالمين عليه أم راض عنهيد

  ، وهول المطلع ،وحزبه والأحبة ملسو هيلع هللا ىلصني: فراق محمد ى أبكتي حتزنتنوثلاثة أح
   أو إلى النار. جنة يؤمر بيإلى الأدري  لا ،بيدي رن يوالوقوف بي
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بأكل   ل، ليس قصر الأمقال: الزهد في الدنيا  ان عن سفي  [1012]
   الغليظ، ولا لبس العباء. 

ميصك؟  قال: قيل: يا أبا سعيد، ألا تغسل ق حسنعن ال عن هشام  [1013]
   ر أعجل من ذلك.: الأمقال
  رج من مسجد ن بن سليم لا يكاد يخكان صفوا مة المدني:علققال أبو [1014]

  ليه.أعود إ  ألاف ج بكى وقال: أخاأن يخر ادفإذا أر ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
فلو  بن حكيم: قد استعددت للموت منذ ثلاثين سنة،  قال القعقاع [1015]

   ء.ء عن شيببت تأخير شيأتاني ما أح
ك قد خرجت من  ضحك ولعل أكفانت حنفي:اللل  ه بن ثعلبة عبد ال قا [1016]

  .(1) عند القصار
م المؤمن أيا لل  ه: ما أنفع بد اع ون بنلع : قالواقال  ن عبد الل  هب عن عتبة  [1017]

إن  : ض، قالوا: إنما أردنا من أيام الدنيا، قالله؟ قال: يوم يلقى ربه فيعلمه أنه را
   رك آخره.ا يدأنه ل ه له في الدنيا ما ظنمن أنفع أيام

 
ها "  عرب:في لسان ال (1)  ُ لِلث ِيَاِب لَأنه يَدُق ُّ ُحَو ِر ارُ والمُقَص ِرُ: الم ِ والقَص َّ َ بالقَصَرَة َ القِْطع ة مَِن  ال َّتِي هِي

 ُ  ." اْلخَشَِب، وَِحْرفَتُهُ القِصارَة
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ربيع بن خثيم إلى بع  وري ن الثعن سفيا  [1018] ض  قال: كتب ال
   ياءك الرجال.تجعل أوصلا فسك، ونكن وصي إخوانه: أن رم جهازك، و 

وبة محمد عن  [1019] م،  ال لي: تقدقال: أقام معروف الصلاة، ثم ق بن أبي ت
غيرها، فقال معروف:   لاة، لم أصل بكمفقلت: إني إن صليت بكم هذه الص

مل، فإنه لأنعوذ بالل  ه من طول اأخرى؟  حدث نفسك أن تصلي صلاةوأنت ت 
   ل.يمنع خير العم

قل: لعلي  أن تنفعك صلاتك ف إذا أردت ل  ه المزني:ل عبد اقال بكر بن  [1020]
   لا أصلي غيرها.

   بد الأمل إلا أساء العمل.ن: ما أطال ع قال الحس [1021]
  .ركعد غيليها بالدنيا بعدك، فانظر إرك أن تنظر إلى سإذا ال الحسن: ق [1022]
إن الل  ه عز وجل جعل الدنيا  قال:  لل  ه  عنهرضي ا دن مسعوعن اب [1023]

دير، كعين الغ ل ما بقي منها ومث قليل،  كلها قليلا، فما بقي منها إلا قليل من
   شرب صفوه وبقي كدره.

وية بن قرةعن مع [1024] القيامة على الصحيح  الحساب يومأشد قال:  ا
   الفارغ.
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في كل شيء خير، دة لتؤ: ارضي الل  ه عنهطاب ر بن الخعمقال  [1025]
  في أمر الآخرة. إلا
جنازة، فقال: رحم  كنا مع الحسن في لواحد بن صفوان: عبد اقال  [1026]

ليه إخوانكم إنكم اليوم تقدرون على ما لا يقدر عيوم، ا المل لمثل هذأ عالل  ه امر
   .والحساب ةالفراغ، قبل يوم الفزعو حةلاء من أهل القبور، فاغتنموا الصهؤ
كل يوم   ير إلى أبي عمر:قرأت كتاب سعيد بن جبن ذر: عمر ب قال [1027]

  .(1) يعيشه المؤمن غنيمة
موته   ري قبلجتهد الأشعاقال:  عن أبيه صالح بن موسى الطلحيعن  [1028]

ق؟ فقال: إن  رفعض الا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك باجتهاد
ي  لذي بق عندها، واأخرجت جميع ما  أس مجراها،اربت رأرسلت فقالخيل إذا 

   ات. زل على ذلك حتى مك. قال: فلم يمن أجلي أقل من ذل
عاد كأنه  حتى  رضي الل  ه عنه موسىقال: صام أبو  عن أبي إدريس [1029]

إنما يسبق من الخيل  ، (2)جممت نفسك، فقال: أيهات: لو أيل لهل، فقخلا

 
 ( 408تقدم في كتاب الزهد في الدنيا )  (1)
بكسر  أيهانِ :وربما قالوا ، بمعنى هيهات  تأيهاومن العرب من يقول:  "الصحاح:  مختارفي  (2)

 ".النون
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، فليس  شدي رحلكرأته: يقول لامخرج من منزله ف ، وربمارةالمضم
   جهنم معبر. على جسر

من   يقول لرجل  ن حسان بن أبي سنا عت سميى: يححماد بن  عن [1030]
   برهان.لموت إذا جاء انقطع الإخوانه: بادر انقطاع عملك، فإن ا

: أصبح على وجل وأمسي على  عنه رضي الل  ه الفارسي انقال سلم [1031]
   ل.وج
ربيع بقال  [1032] ق كيف ذهلوا عن أمر حق تراه عجبت للخلائ :ن برةال

ه المرسلون، ثم هاهم  جاء ب بماقا وتصدي م إيماناد قلوبهعيونهم، وتشهد عليه معاق 
   ارى يلعبون.نه، سكفي غفلة ع

يز يوما  عبد العزدخلت على عمر بن  أنه قال: رانعن ميمون بن مه [1033]
 بيات: ، فانتهى بشعره إلى هذه الأد شعراوهو ينش ده سابق البربري الشاعرنعو

 دما هجع عتة بأتته المنايا بغ *وكم من صحيح بات للموت آمنا 
 ه امتنع ولا منه بقوت  فرارا * الموت بغتة جاءه  م يستطع إذول

 داعي وإن صوته رفعيسمع ال * نعا ولا فأصبح تبكيه النساء مق
 قد جمع  بالأمسقد كان   وفارق ما *قيله صار مد لح وقرب من

 ولا معدما في الحال ذا حاجة يدع  *ني لماله ولا يترك الموت الغ
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ويضيب  عمر قال: فلم يزل    .يه حتى غشي عل طرب،كي 
فكان في كتابه: إن   الأحمر أبو خالد قال: كتب إلي عن الحجاج بن محمد [1034]

   منزلة أمس. وا اليوم على  ن يكوجل أن  عز و من الل  ه  ونا يستحيالصديقين كانو
وص، قال:  : قيل لرجل من عبد القيس: أقال عن أبي إسحاق  [1035]

   احذروا سوف.
 سوفعض الـكتب أن في بقرأت  قال: أبي الجلد،عن  عن قتادة [1036]

   إبليس. جند من جنود 
جنود إبليس عظيم،   منال: التسويف جند ق رضي الل  ه عنه عن أنس [1037]
   خدع به. االم ط
فعل،  اب إياكم والتسويف: سوف أمعشر الشب يا  سن البصري:قال الح [1038]

   سوف أفعل.
تلاقع أهل النار: أف   المبارك: بلغني أن أكثر  ل عبد الل  ه بنقا [1039]
 ِ ِ ل   وف.سسوف، أف ل
لما  يف حكماء: إياك والتسولا قال بعض لرحمن:د اعببن  نسيالح قال [1040]

   لم يعد إليك.فعل الخير، فإن وقته إذا زال تهم به من 
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  آدم إياك والتسويف فإنك بيومك يا ابن  ي: حسن البصر ال قال [1041]
  ن لا وإفي غد كما كسبت في اليوم،  اكسب غدا لك ف ولست بغد، فإن يك 

   .اليوم فرطت فييكن لك غد لم تندم على ما 
فيه ناس من   بل له مجلس يأتيهكان معاذ بن ج  : مرن معون بل عقا [1042]

لل  ه، لناس إلى االل  ه وسابقوا ا اتقوا م رجلوكلـك ل حابه، فيقول: يا أيها الرجأص
لا  ولتسعكم بيوتكم، ولا يضركم أ موتيعني ال ا أنفسكم إلى الل  ه عز وجل وبادرو

   يعرفكم أحد.
  على الطين. سلطله ما زكاة  من منع قال: ي : كانقتادة قال [1043]
لعمر بن عبد العزيز ب عامل قال: كت عن محمد بن عبد الل  ه العقيلي [1044]

حصنوها   :إليه عمر فكتب  ،تصدعت ينتنا قد مدن عبد العزيز: أن إلى عمر ب
   لم. الظبالتقوى، وطهروا طرقها من 

اره،  ى جيشرف الرجل بناءه عل ن قال: كانوا يكرهون أ عن الحسن [1045]
   وح. الرعنه فيسد 
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ه أوصى بنيه قال: عليكم أن عن أبيه ن حكيم بن قيس بن عاصمع [1046]
 ومسألة الناس عن اللئيم، وإياكم ويستغنى به للـكريمهة ب اصطناعه، فإنه منلمال وبا

   فإنه آخر كسب الرجل.
  لى نفسه باب قال: ما فتح رجل ع عنه رضي الل  ه عن ابن عباس  [1047]

   وا. فاستغن قرل  ه عليه باب فألة إلا فتح ال مس
 إذا كانت لك إلي ب له:صاحلل  ه بن الشخير لعبد ابن  قال مطرف [1048]

أكره أن أرى   ي ها إلي فإنعة ثم ارفعتبها في رق مني فيها، ولـكن اكحاجة فلا تكل
  ال.سؤفي وجهك ذل ال

 بعض الشعراء:  قالو ه بن بكر:قال عبد الل    [1049]
 ؤال الرجالفإنما الموت س *لا تحسبن الموت موت البلى 

 السؤالأشد من ذلك لذل  * موت ولـكن ذا ما اهلك 
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دثك ما كتب إلي  اقعد حتى أح :ل: قال لي إبراهيمش قاعن الأعم [1050]
ني ع إلي، ولا تسألارفت لك حاجة فإذا كان أبا عمران : يا بن عبد الرحمن مةثخي

   فإني أكره أن أرى في وجهك ذل المسألة.
إذا لم يكن وف المعرل  ه ال  ىقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني أخز [1051]

ري  يدكاد ترى دمه في وجهه ومخاطرا لا فأما إذا أتاك ت ابتداء عن غير مسألة،
   ما كافأته.ك لمن جمع ماه له؟ فوالله لو خرجت أتعطيه أم تمنع

ن خارجة: ما بذل إلي رجل  ل لي أسماء بعن رجل من فزارة قال: قا [1052]
   ه إلي.وجهلبذل عوضا  م لدنيا وإن عظم وجسقط وجهه فرأيت شيئا من ا

ة حاجة فقال: هلا  بن سوق مدسأل رجل مح :قال سفيان بن عيينة [1053]
   فيها.ل وجهك تبذاب ولم ي كتكتبتها إلي ف 

 حذيفة:ني أبوأنشد :دنياأبي القال ابن  [1054]
 طاياه السؤالوأفضل من ع  *تظر سؤالك بالعطايا نوم

 نه مالفدعه فالتنزه ع *إذا لم يأتك المعروف عفوا 
 ومنه لوجهه فيه ابتذال * والا لذ ذو أدب نوكيف ي

 وإلحاح فلا كان السؤال *ه ل ببذل وجإذا كان السؤا
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  محمدا فجعل ابن أخ لمحمد بن سوقة  سألدب: مؤوسى الومقال أب [1055]
منك ما سألتك.   عم لو علمت أن هذا يبلغ  فقال له ابن أخيه: يا كي، محمد يب

ابتدائك قبل  ركي ا بكيت من ت ياي، وإنمإ مسألتك أبك منقال: يا ابن أخي لم 
   أن تسألني.

ى ربك  رت فافزع إلابنه: يا بني إذا افتقعن كعب قال: قال لقمان ل [1056]
غيره، ولا   [كهلـمي]فإنه لا  ه وخزائنه،فضلوتضرع إليه وسله من وحده فادعه 
   فتهون عليهم ولا يردوا إليك شيئا. تسل الناس 

 من: حلرين بن عبد االحس أنشدني قال ابن أبي الدنيا:  [1057]
 بما وجدت ء[الرضا] على أمل *قيم بدار خسف ي أن أأبال

 صبرتدهري ولج بي  ي  عل   *خ بكلـكه زماني ذا أناوإ
 يئست  [مهلذأذا طمع ] إ * على نظرائي أني وقدمني 

 ل بك استعنت قوثر ما أفأك *يجمعني وسوء الحال ليل  و
 الغنى ولو جهدت همهفأو *الي كيف ح  ويسألني صديقي

 ولذتها أسفت يا عن الدن *لي يس ولولا أن ذكر الموت
 ما كسبت وما اكتسبت ان بأد *وأعظم من نزول الموت أني 

 : لهنشدني محمود بن الحسن الوراق قووأ بي الدنيا:بن أقال ا [1058]
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 أو راغب  ةحاجب من كل طال *ملوك قصورهم فتحصنوا شاد ال
 وجه الحاجب  وتنوقوا في قبح *غالوا بأبواب الحديد لعزها 

 عاف تلقوه بوعد كاذب *خول عليهم الدفإذا تلطف في 
 من طالب لضراعة طالبا يا ذا ا  *ن فاطلب إلى ملك الملوك ولا تك

فع  أن ير يعزم عليه زمإلى أبي حا كتب بعض بني أمية قال زمعة: [1059]
كتابك تعزم علي إلا رفعت فيه  ه حوائجه، فكتب إليه: أما بعد فقد جاءنيإلي

الحوائج دونه، فما  من لا تقتصر لى ت، رفعت حوائجي إإليك حوائجي، وهيها
   ت.ي منها رضيطاني منها قبلت، وما أمسك عنأع
لى  الهجري قالا: خرج إ حيىبيد بن ي وع ن عبدة الحميريسفيان بعن  [1060]

  عنه  رضي الل  هعراق لعثمان بن عفان كريز وهو عامل ال امر بنع ه بنعبد الل   
خر من  اري والآينة أحدهما ابن جابر بن عبد الل  ه الأنصرجلان من أهل المد

، فأقبلا  ارالأخب منب به إلى عبد الل  ه بن عامر فيما يكتب به قيف، فكتث
ي في رأ قال الأنصاري للثقفي: هل لك  صرةبناحية الب يران حتى إذا كانايس
م رأيت أن أنخ رواحلنا ونتناول مطاهرنا فنمس ماء ث قال: اعرضه. قال: يته؟رأ

ا الذي لا  قال: هذ ،سفرنا ا قضى مننصلي ركعتين ونحمد الل  ه عز وجل على م
يا   إلى الثقفي فقال: فت الأنصاريلتين، فاعتيرد، فتوضيا ثم صليا ركعتين رك
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وأنضيت  فري س يت ذا، قضا رأيك؟ قال: وأي موضع رأي هف مأخا ثقي 
هذا؟ قال:   يت راحلتي ولا مؤمل دون ابن عامر، فهل لك رأي غير بدني وأنض

بي تبارك وتعالى أن  ييت من رت فاستحعتين فكر نعم إني لما صليت هاتين الرك
لك، ثم ولى عامر ارزقني من فضم رازق ابن لهره، الغييراني طالبا رزقا من 

ن عامر فلما  ياما، وأذن له ابكث أفمة البصر عا إلى المدينة، ودخل الثقفيراج
جابر خرج معك؟ فخبره خبره، فبكى ابن رآه رحب به ثم قال: ألم أخبر أن ابن 

خرج  وم قال أشرا ولا بطرا، ولـكن رأى مجرى الرزق الل  ه ما : أما ور ثم قالعام
فسأله من فضله، فأمر للثقفي  لك الذي فعل ذ الل  ه تبارك وتعالى مة فعلم أن نعال

وأضعف ذلك كله الأنصاري، فخرج  هم وكسوة ومطرف، ف درلاآ بأربعة
 الثقفي وهو يقول: 

ريص بزائد أ  ف بضائرهد الضعيفتيلا ولا ز *مامة ما حرص الح
 بخير ابن عامر ثقة منا لى ع *ميعا من مساقط رأسنا خرجنا ج

 ر ابأخر عني اليثربي ابن جت  * ه ناعجات ببابلفلما أنخنا ا
 على ما يشاء اليوم بالخلق قاهر  *در ة قاستكفيني عطي وقال

ربي الذي أرجو ل *وإن الذي أعطى العراق ابن عامر   سد مفاقري ل
 ضراب الأباعر كما حنت  ه إلي *صبابة عنه فلما رآني سأل 
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 ر فاغ على حظ لهفان من الحرص *ه إذ غاب حظفأضعف عبد الل  ه 
 لمقادرخلاف ا شيءولا ضائري   *نافعي قنت أن ليس قد أيأتيت و

بالورع أن يذل  وى وزن  عن عمر قال: لا ينبغي لعبد أخذ بالتق [1061]
  لصاحب دنيا.

ؤمن طول ينة الم ز : ونقولنفرا يعن أبي عمران الجوني قال: أدركت  [1062]
   صمته، وعزه استغناؤه بربه عن خلقه.

سماوات وما في  مولاي ما في الول فقرأبو حازم: أنا أخاف القال  [1063]
  ى!ثر وما تحت الالأرض وما فيهما 

أن الل  ه عز وجل يقول: كفى بي لعبدي   ناعن وهب بن منبه قال: بلغ [1064]
ل أن جيب له قبست، وأبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألنين عإذا كا  االم
   دعوني، وأنا أعلم بما يرفق به منه. ي
زياد:سقال إ [1065] سليمان عبادان   د العزيز بن أبيعبينا قدم عل ماعيل بن 

ن عند  ل لنا: صفوا للمنعم قلوبكم يكفكم المؤقالم عليه ففأتيناه نسفي بعض قدماته 
 ة؟حرم قال: لو خدمت مخلوقا فأطلت خدمته ألم يكن يرعى لخدمتك  ثم همكم،

عرض لغضبه؟ قلب في نعمة وتتينعم عليك وأنت تسيء إلى نفسك تت فكيف بمن
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س  ا خلقتم ولا بهذا أمرتم، الـكيلهذلبطالين، ليس مة اه همتك، هيهات 
  مكم الل  ه.الـكيس رح

ن رجلا انقطع إلى رجل لعرف  و أ دريس قال: لإعن عبد الل  ه بن  [1066]
 وات والأرضون؟!ذلك له، فكيف بمن له السما

  حالَ  ال لي عبد الل  ه بن المبارك: ما أحسنَ ق بن عياض: يل فضقال ال [1067]
 ى ربه.  إل من انقطع

ٌّ ذلك عل قال: فسمع     يا عليه.فخر مغش ي 
الل  ه أن يكون الل  ه تعالى  ى ل ع كل العبد تو  إن من حسن البصري: قال ال [1068]

   هو ثقته.
ني الشربة من الماء فيدق  إن الرجل ليسقي :قال لي منصور قال سفيان: [1069]

   لاعي.أض به ضلعا من 
قومه   الن قريش قال: كان أبو خراش الهذلي من رجعن رجل م [1070]
بل ذلك طعاما بثلاث أو  ب قم يصلعرب ولا رأة من امرج في سفر له فمر بفخ

من طعام؟ قالت: نعم، فجاءت   هل عندكمة البيت قال: يا ربأربع، ف
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  لمات: اذبحه، فذبحه ثم سلخه، ثم حنذه ثم أقبلت به إليه، ف، وقال(1) بعمروس
ا ربة البيت ام، يطعقرقر بطنه فقال: وإنك لتقرقر من رائحة ال الشواء وجد ريح
ي، فأتته نع به؟ قال: شيء أجد في بطنتص نعم فمالت: قاصبر؟  كم منهل عند 

رقر إذا وجدت  قتحمه وأتبعه الماء، ثم قال: أنت أيضا فقحته ثم اصبر فملأ راب
ت قبيحا؟ قال: لا  هل رأي عبد الل  هيا رائحة الطعام ثم ارتحل ولم يأكل، فقالت: 

 :سوءا ثم أنشأ يقولولا والل  ه 
 س ثيابي ولا جرمي تدنلم جناني و *ى يملني إني لأثوي الجوع حتو

 إذا الزاد أمسى للمزلج ذا طعم *تفى القراح وأكوأصطبح الماء 
 وأوثر غيري من عيالك لك بالأدم  *البطن قد تعلمينه أرد شجاع 
 رغم لىر من حياة عوللموت خي *ذلة  م ون أحيا برغمخافة أ

عل يغبق ذا  جقوم فأراح إبله، فا أعرابيالأصمعى قال: أضاف  عن [1071]
ر القوم رجل عليه  ذلك إلى آخ ى أفضىمنهم في صحن له أولا فأول، حت الشارة

 أنشأ يقول: أطمار له، فضرب الصحن بظهر كفه ثم
 لعدم وا الهم ه عرا الثيابي الب  *أأن رأيت ردي البال منطرحا 

 
 . (559لقاموس المحيط )ص: ا .العُْمرُوُس، كعُْصفُورٍ: الخَروُف  (1)
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 ث ما انقحمواأنى حيوالل  ه يعلم  *ه إزراء بهيئت صرفت صحنك 
 القتم  أقبلء إذا ما جنح العشا *مكرمة أظهر نارا عند  و يدأب

 ز والـكرميأبى الدنية مني الع *إنني رجل فاصرف إناءك عني 
ويا حتى أصبح ثم رحل     .قال: فبات طا

قال: يا عطاء  ل فيماني بكلام محبر من القوال جاءني طاوس  : قال عطاء [1072]
من  به، ولـكن أنزلها باوجعل عليها حج  هلن حاجتك بمن أغلق دونك أبوابتنز  لا

   يب لك.لك أن يستجمن لى يوم القيامة، أمرك أن تدعوه وضإبابه لك مفتوح 
له  ا ومن امرىء إلما أنه قال:  ه عنه رضي الل   ن الخطاب ب عن عمر  [1073]

و أن  حتى ل وحتف هو قاتله،غه، أثر هو واطئه، ورزق هو آكله، وأجل هو بال
   ب منه.ك من هر اتبعه حتى يدركه، كما أن الموت يدرهرب من رزقه ل   رجلا

ريص الجاه البصري: ل الحسنقا [1074] فى  كل مستو، ل، والقانع الزاهدالح
   ر.لنالتهافت في استوفى رزقه، فعلام اأكله، م

ما لي أراكم تجتهدون فيما قد توكل لـكم به،  قال أبو الدرداء: [1075]
  به.ون عما أمرتم ؤوتبط

 لي أيوب بن وائل: لا تهتم وادع الراسبي قال: قال ن مرجى بنع [1076]
   ت.واجعل همك للمو للرزق،
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   نه.قي بعد ضما ن ربي أن أحزن لرزي م: إني لأستحقال يزيد الضبي [1077]
سا ليوم تقول المرأة: ما عندنا  فعن مسروق قال: إن أطيب ما أكون ن [1078]

   درهم ولا قفيز.
حي سوء   الحسن بن جل إلى شكى ر العبدي:  ب بن عبادقال شها  [1079]
والل  ه لو   ك للدنيا؟!ماماهت أكل هذاال وجعل يبكي، فقال له الحسن: يا هذا لحا

ولي من المسجد  ، والل  ه لأنا بنز هايبكى عليسلبها ما رأيتها أهلا كانت كلها لعبد ف
   أرض أشد اهتماما مني بالرزق من أين يأتيني.إلى ال

البصري  لى الحسن إ رجل  شكى  بن عجلان: قال يعقوب بن إبراهيم [1080]
شعير بز الا لو لم تشبع من خلل  ه دنيعطاك اد أن: والل  ه لقحاجة وضرا، فقال الحس
   كان قد أحسن إليك. 

قال:  ن تعيش؟ قال: فكبر الل  ه وحمده واري: من أيل لأبي أسيد الفزقي [1081]
 ؟!ل القرد والخنزير، ولا يرزق أبا أسيدرزق الل  ه عز وجي
طن أمي وكان يؤتى بي جنينا فكنت  :لرحمن العمريا عبدقال أبو  [1082]

، فأي عبد  وعرفت ربي ساء ظنيا كبرت فمي، حتى إذ برزقي حتى يوضع في
 ر مني؟ش
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على هشام   ابن أذينة فة حين قدم أنا بالرصا عن أبي الزناد قال: [1083]
؟ قال: قد  (لا يُعَن ِينِيو قعدت أتاني ول)ال له: أنت الذي تقول: فلما دخل عليه ق

  كذاك.اك  ن ذوأنا أعلم أئت ج
وا ئة دينار، وقالأربعماهم: أتبعه هشام حين انصرف ضع محمد بن عمرو: قال ب قال

 رشي:ن محمد الققال أبو بكر: والشعر أنشدنيه صالح ب أقل فاختلفوا.
 ما الإشراف في طمعيلقد علمت و

 
 ذي هو رزقي سوف يأتيني أن ال 

 نيني تطلبهأسعى له فيع  
 

 (1) نياني لا يعنيأتولو قعدت  
ينك.  لما احتضر بشر بن منصور قيل له: أوص بدمة: ن قدا بمحمد قال  [1084] 

ض  لذنبي أفلا أرجوه لديني، فلما مات قضى عنه دينه بعال: أنا أرجو ربي ق
  ه.إخوان

   جز دهرك بيومك. : لقال بكر العابد: كان يقا [1085]
ا،  ي عابدا متقللكان منصور الطفاو نان الباهلي:ن سد بل محمقا [1086]

الزمان فقال: اجعل غدا كيومك، شدة إليه  شكى] أنه [يرانه فحدثني بعض ج

 
يجره حرص حريص لا ن رزق الل  ه وألما منع " ، ولا معطي الل  ه لا مانع لما أعطىأنه  نىالمع (1)

قال تعالى:  من التوكلطرق الأسباب للحصول على الرزق فإن  . وإلاارهكراهية ك  ولا يرده
شُورُ )  . (15)الملك: من الآية (فَاْمشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِْن رِْزقِهِ وَِإلَيْهِ الن ُّ
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ي طعأمرك فهو الم الخيرة في جميع ر من عمرك، وسل الل  ه بغ اواجعل يومك كم
   وهو المانع.

يا  عيش الدن دنىما يكفيك فأن كان يغنيك من الدنيا إ زم:أبوحاقال  [1087]
   يكفيك.ا يغنيك ما يكفيك فليس بشيء يكفيك، وإن كان ل

بط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع  لا أغ إني عياض:قال الفضيل بن  [1088]
يمسي و يصبح جائعاإن  عندي من لكواسع: أغبط والل  ه من ذ نبه. قال محمد ب

   اض.جائعا وهو عن الل  ه ر
قبهم بها  ل عقوبة لأهل التوحيد عاطلب الفضو ن البصري: لحسال اق [1089]

  لغيرهم. يرهم، حبس ما في أيديهمفجعلهم كادين لغ
رية لنا ضيق المـكسب علي وأنا  لى جاشكوت إ الطفاوي: قال أبومحرز  [1090]

ثيرا والل  ه عة عن ذل المطالب، فكاستعن بعز القنا نييا ب : شاب، فقالت لي
 ا والل  ه رأيت القليل عاد سليما. ر خيما، وكثيكثير عاد وت الـرأي

   زلت بعد أعرف بركة كلامها في قنوعي. ما  قال أبو محرز: 
انت فيه واحدة  ومن ك  كمل عقله، ثلاث من كن فيه  وحازم: قال أب [1091]

   تعالى.  الل  ه سانه، وقنع بما رزقلنفسه، وحفظ  رفكمل ثلث عقله: من ع
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س أجل،  قالوا للحسن: صف لنا الدنيا! قال: أم يد: بن الول مدقال مح [1092]
   .أملاليوم عمل، وغدا و
اثة: فأمس  ثل م ل بعض أهل الحكم: الأياقا  قال سفيان بن عيينة: [1093]
ضيف عندك،  م وترك فيك عبرة، واليو ب، أبقى فيك موعظة، يم مؤدكح

   لا تدري من صاحبه.  هو عنك سريع الظعن، وغدو ،طويل الغيبة
وغدا  ويومك غير محمود،أمس مذموم،  بة الحنفي:ن ثعل لل  ه بعبد اال ق [1094]

   غير مأمون.
لمؤمن يقول يقول: إن ا سمعت أبي  :ن عجلان شميط ب لل  ه بن يد اعب قال  [1095]

 ،ا أمل لعلك لا تدركهوغد فقد مضى أمس بما فيه، ام: نما هي ثلاثة أيه: إلنفس
يلة  ل غد يوما و فإن غدا يجيء برزق غد، إن دون  ك إن كنت من أهل غد،إن

   كفى كل يوم همه. ،فس كثيرة، لعلك المخترم فيهاتخترم فيها أن
،  متهالملوك نعفأما أمس فقد انقضى عن لأيام ثلاثة: ا أبوحازم: قال  [1096]
عسى أن  ا هو اليوم: فماوإياهم من غد لعلى وجل، وإنم وإنيذهبت عني شدته، و

 يكون؟
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كلم يقول: يا  نيا إلا يتس يوم يأتي من أيام الد لي  ال الحسن البصري: ق [1097]
شهيد، فإني لو قد غربت   مل في  جديد، وإني على ما يع ني يومالناس، إ هاأي

   امة.إلى يوم القي يكمرجع إلالشمس لم أ
   اختلاف الليل والنهار غنيمة الأكياس.  بة المهري:يقال أبوش [1098]
  عن ص لا وفي عقله نقن أحد إما م :رضي الل  ه عنه الدرداءقال أبو [1099]
زيادة في مال ظل فرحا مسرورا، ودنيذا أتته اللمه وعلمه، وذلك أنه إح الليل  ا ب

 نفع مال يزيدلالة، ما يان في هدم عمره، ثم لا يحزنه ذلك، ضل ضدائبوالنهار 
   وعمر ينقص.

ل بحمدك والضيف مرتح دم اليوم ضيفك،ابن آ ل الحسن البصري: قا [1100]
  يلتك. لك كذلأو بذمك، و 

اليوم  ر مد بن النضث محرأيت أخا بني الحار :مفضل بن يونس قال [1101]
: مضت الليلة من عمري ولم كئيبا حزينا، فقلت: ما شأنك؟ وما أمرك؟ قال

ب فيه شيئا، فإنا  أكتسولا أراني  شيئا، ويمضي اليوم أيضا اكتسب فيها لنفسي
   ون. لل  ه وإنا إليه راجع
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 منين المتكتاب من  -39

 أميرا على الشام، فخطب  رضي الل  ه عنه قال: كان أبو عبيدة عن ثابت [1102]
مر ولا أسود، إني امرؤ من قريش، والل  ه ما منكم أح ها الناس،أي ا قال: يالناس ف

   ه. مسلاخ  يفضلني بتقى، إلا وددت أني في
منى  فت ائه: تمنوالسلج  رضي الل  ه عنه  ال: قال عمرق عن ابن أبي نجيح [1103]

   ا مثل أبي عبيدة.أتمنى بيتا مملوءا رجال فقال عمر:واحد منهم شيئا،   كل
لافة، وتمنى مصعب ان الخملك بن مروتمنى عبد ال حاق:قال محمد بن إس  [1104]

زبير، سكينة بنت الحسين، وعائشة بنت  ة، وتمنى سعيد بن المسيب طلحبن ال
   ى الجنة.طأن أعجو هما، وأنا أرأصابا أمنيت :يب سلم لجنة فقال سعيد بن اا
امرأته: يا أبا ميسرة، أليس   لهتلدني فتقول ت أمي لم لي أبوميسرة:قال  [1105]

م، وعلمك القرآن؟ قال: بلى، ولـكن أخبرنا داك للإسلا ؟ هقد أحسن الل  ه إليك
   أنا صادرون عنها.ردون النار، ولم نخبر أنا وا

 حمود الوراق:موأنشدني أبي الدنيا:  قال ابن [1106]
 ي وليتن سوفلمرء مرتهن بوا

 

 وف والليت وهلاكه في الس 
 ه در فتى تدبر أمرهلل    

 

 دا وراح مبادر الفوتفغ 
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استعمل التسويف  قال: من كان يقفي: قال محمد بن إسحاق الث [1107]
 وسوف ترك أرجو لقه الخوفل: من أققاوكان ي ،والمنى لم ينبعث في العمل

   عسى.و
   ل. تنقص العق ي سلمة: الأماني ء بن أبال رجاق [1108]
مر بن رجلا يقول: عدل والل  ه ع د العزيز،سمع عمر بن عبيان: ال سفق [1109]

أنه كما قلت، ومن   وددت والل  ه: فبكى عمر، وقال: عبد العزيز في الأمة، قال
   ت رحمك الل  ه.ر بالذي قلعمل
قال:   كان من أفضل زمانهو  حجاج الأسودروح بن عبادة عن عن  [1110]

د بن يقه سعسيرين، وف نالحسن، وورع اب أني بزهد ال: ليت رجل فق تمنى
لا   رفا، بشيءد قيس، قال روح: وذكر مط المسيب، وعبادة عامر بن عب

   ا كاملة في الحسن.لهوجدوها ك ف أحفظه، قال: فنظروا في هذه الخصال
أبي  رة في صدر : وددت أني شعرضي الل  ه عنهقال عمر بن الخطاب  [1111]
   .رضي الل  ه عنهر بك
ابكر بأرى أ الجنة حيث ني من : لوددت أرضي الل  ه عنهقال عمر  [1112]

   .رضي الل  ه عنه
ن  يعني يديه م ،من ها هناليت أنها قطعت حة اليامي: قال طل [1113]

   ت الجماجم.هدش وأني لم أكن ،المرفقين
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  حة بن مصرفطل : سمعت قالعن سفيان عن أبي جناب  [1114]
ضربت  مح، ولا عنت برا رميت بسهم، ولا ط فم -لجماجميعني ا- هدتهاش :يقول

ن إلى سفياسقطت من المنكب وأني لم أشهدها وأشار  بسيف، وددت أن هذه
   منكبه.

   ي.عل فلت من هذا الأمر لا لي ولا ددت أني أن الثوري: وسفياقال  [1115]
يقول: لوددت أن كل حديث في   ريلثوامعت سفيان س  فى: لمعاقال ا [1116]

العلم الصحيح، وهذه  أبا عبد الل  ه، هذا يا  فقلت: دري،صدري، نسخ من ص
م  يووقف أن أنى أن ينسخ من صدرك؟ قال: اسكت أتريد السنة الواضحة، تتم

ث حدثته: أي شيء ديلس جلسته، وعن كل حكل مجى أسأل عن القيامة حت
 أردت به؟

  فقال رجل:  رضي الل  ه عنه نا عند ابن عمرقال: ك عن أبيه قابوس عن [1117]
ت، ولـكن سل  وقال: إنك مي رضي الل  ه عنه ن عمراب انتهرهي، فزبره واللهم أمتن

   لعافية.الل  ه ا
تمنون  موتى يمنين، الأصبحنا في أمنية المت يم:لـكرعبد ابن  قال صالح [1118]
   منية.أ نا، والمشاغيل يتمنون الفي مثل عافيتم هأن
ون  ن أكلولا ثلاث لأحببت أ :رضي الل  ه عنهب قال عمر بن الخطا [1119]

ب يلتقطون طي الس أقواماقد مت: لولا أن أضع جبيني لل  ه ساجدا، أو أج
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أو أكون في سبيل الل  ه، لأحببت  البسر، قط طيب التمر وكما يلت الكلام
   .مت  أن أكون قد

أموت فجأة،   ألاأو من دعائي  لي  ن دعاءٍ مِ  انك  قال سفيان الثوري: [1120]
  .قد كان ا اليوم فوددت أنهفأم
لأنا إلى من في بطنها أشوق مني إلى من   دي: العطاررجاء  قال أبو [1121]
   لى ظهرها.ع
   لـكفاف.ا يا حظي من الفت بن أبي ثابت: ليت  قال حبيب  [1122]
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 الدعوة" "مجابوب من كتا -40

نفر من   لما رضي الل  ه عنهسيب أن عمر بن الخطاب ن الم عيد بعن س [1123]
ها طرف ردائه، ثم من بطحاء، فألقى علي كومة ، أناخ بالأبطح، ثم كوممنى

،  وضعفت قوتياللهم كبرت سني، ، ورفع يديه إلى السماء، ثم قال: استلقى
ى ذو الحجة حتإليك غير مضيع ولا مفرط، فما انسلخ ي ضنفاقب وانتشرت رعيتي،

 . فمات طعن
 فنهاه رضي الل  ه عنه من عليأن رجلا نال  ب بن سعدعن مصع [1124]

فدعا عليه سعد  : أدعو عليك، فلم ينته رضي الل  ه عنه ال سعد ، فلم ينته فقسعد
   ناد أو ناقة نادة، فخبطته حتى مات. تى جاء بعير فما برح ح

ن المسيب،  سعيد ب جالسا إلىبن جدعان قال: كنت يد زن علي بن ع [1125]
ى إلى وجه هذا الرجل وإل فتنظرب بك، يذهفقال: يا أبا الحسن، مر قائدك ف

يت جسده أبيض فقال سعيد: إني أتإذا وجهه وجه زنجي، وده فانطلق فجس
زبير وعليا رحمة الل  ه عليهم ب طلحة على هذا وهو يس لت: إن  ى، فقأبف فنهيته وال

   قرحة فاسود وجهه.ن وجهه ، فخرجت مذبا فسود الل  ه وجهككا  كنت 
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ك، كان يقوم  ن جبير ديعيد بكان لسأصبغ بن زيد الواسطي: قال  [1126]
تلك   د فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، فلم يصل سعي ن الليل بصياحه،م

قالت فما سمع له صوت بعدها ،  ته قطع الل  ه صو فقال: ما له فشق عليه،  الليلة
   . يء بعدهاش[ ]تدع علىني، لا با يأمه: 

كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن   :قال عصام بن زيد [1127]
الأمير حتى يصرفه عنا؟ قال:  سعيد، ألا تكلم قيل للحسن: يا أبا ف م،يهفيؤذ

ال:  ق به، فلما رآهأصحا ذات يوم والحسن جالس مع  : فأقبل فسكت عنهم قال
الرجل والل  ه من قامته، فما   رت قال: فخ شئ بما اكفناه اللهم قد علمت أذاه لنا، ف

وقال للناس: ما   ى،بك ه إلا ميتا على سرير فكان الحسن إذا ذكرهحل إلى أهل
   ن أغره بالل  ه.كا 
حمد قال: افتح جؤنة إذا دخلنا على حبيب أبي مكنا قال المعلى الوراق:  [1128]

رياق المجرب ق ك،المس ريرآن، : القال: جؤنة المسكوهات الت :  جرب لماق اوالت
   . الدعاء
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اسبوا،  : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحرضي الل  ه عنهقال عمر بن الخطاب  [1129]
في الحساب غدا أن تحاسبوا  عليكم زنوا؛ فإنه أهونن تو قبل أ وزنوا أنفسكم

  . (كم خافيةمئذ تعرضون لا تخفى منيو)لعرض الأكبر ل تزينواأنفسكم اليوم، و
ُ  (لوامةالبالنفس  ولا أقسم) ي: سن البصرالح عن [1130]   لقى المؤمنُ قال: لا ي

 ؟بشربتيأردت ماذا  ؟ماذا أردت بأكلتي ؟يإلا يعاتب نفسه ماذا أردت بكلمت
   ب نفسه.دما لا يعاتضي قوالعاجز يم

ه واعظ من  ر ما كان لإن العبد لا يزال بخيبصري: القال الحسن  [1131]
  من همته.كانت المحاسبة ه و نفس
يا حتى يكون لنفسه  قالرجل ت ل: لا يكون قا  رانمون بن مهعن مي [1132]

   اسبة من الشريك لشريكه.أشد مح
  ت ال لنفسه النفيسة: ألسق ا عبدرحم الل  ه  بن دينار:قال مالك  [1133]

فكان لل  ه؛ مها كتاب ام خطمها، ثم ألزت صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثصاحبة كذا؟ ألس
   لها قائدا.
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  سه منقال: التقي أشد محاسبة لنف ن ميمون بن مهرانع [1134]
   يك شحيح.، ومن شراصسلطان ع

  آكل ثمارها، وأشرب من  الجنةمثلت نفسي في  لتيمي:قال إبراهيم ا [1135]
ب من  ل من زقومها، وأشرك آ في النار فسيانق أبكارها، ثم مثلت نا، وأعنهارهأ

 نفسي، أي شيء تريدين؟ غلالها؛ فقلت لنفسي: أيأصديدها، وأعالج سلاسلها و
ة  : قلت: فأنت في الأمنيالصالحا ق  نيا؛ فأعمللدد إلى اقالت: أريد أن أر

  فاعملي.
  ى العاقل حق عل  مكتوب في حكمة آل داود:: قال منبهعن وهب بن  [1136]
فيها نفسه،  يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب  ةساع :ربع ساعاتعن ألا يغفل أ

ويصخلو فيها مع إخوانه الذيوساعة ي  وبه  دقونه عن نفسه، وساعة ن يخبرونه بعي
نا على ا فيما يحل ويحمد؛ فإن في هذه الساعة عولذاته ه وبينا بين نفسهييخلو ف

  : ثا إلا في ثلا ى ظاعن لا يراقل أ لى العع ب، وحق الساعات، وإجماما للقلوك تل
حق على العاقل أن يكون  أو لذة في غير محرم، ولمعاش  (1)زاد لميعاد، أو مرمة

   للسانه، مقبلا على شأنه. ارفا بزمانه، حافظا ع
عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس   ور بن منص لمة عن س [1137]
باح فيضع أصبعه  مصاليجيء  كان و ، صحبه فكان عامة صلاته الدعاء : كنت أالق

 
م : ِإصلاح الش َّ  لسان العرب: "في  (1)  ُ الر َّ  ". ْيءِ ال َّذِي فَسَدَ بَعُْضه
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يف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟  ل: يا حن يقول: حس ثم يقوه ثم في
 ك على ما صنعت يوم كذا؟ما حمل

   .الناس  (1)ت يل لق من نفسي، بد الل  ه: لولا ما أعلم قال مطرف بن ع  [1138]
   أجلي. منالجميع  بن عبد الل  ه وهو بعرفة: اللهم لا ترد ف مطرقال  [1139]
ني ن عبد الل  ه المزقال: قال بكر يعني اب هأبي عنن سليمان عن معتمر ب [1140]

 لهم لولا أني كنت  قد غفرإلى أهل عرفات ظننت أنه أو قال رجل: لما نظرت 
  م.فيه
  وتف. لي  لحين فأفصاقال مالك بن دينار: اذكر ال [1141]
   نت منهم بمعزل.ون كالحختياني: إذا ذكر الصسب الأيوال ق [1142]
فقال: وما  اسع نعوده ومد بن قال: دخلنا على مح عن يونس بن عبيد  [1143]
 ي فألقيت في النار؟ ناس إذا أخذ بيدي ورجل الني عني ما يقول يغ
لو كان ال: ني عن محمد بن واسع، ققال: بلغ علية بناعيل معن إس [1144]

   لي. جلس إحد أن ي ر أقدللذنوب ريح ما 

 
/ 2) نعيم يأبل ليةالح(، و144/ 7)لابن سعد تصويب من الطبقات في الأصل )لقيت( وال (1)

َ ما: ولفظه عنده .( 210 اَس«»لَوْ حَم إغاثة اللهفان في مصايد انظر: و ْدُت نَْفسِي لَقَلَيُْت الن َّ
 ( 144/ 1الشيطان ط عالم الفوائد )
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وقال له رجل:   عنه رضي الل  ه سمعت ابن عمر عن أبي الوزاع [1145]
ه ابن لق عليوما يدريك ما يغتك أمك ثكل قال:  بقاك لنا الل  هلا نزال بخير ما أ

 ك بابه؟ أخي
الأمراء  ض ه ذكر عند بعبلغ داوود الطائي أن قمة:علقال قبيصة بن  [1146]
ا نحن عليه ما  عض ملم الناس ب لقه ولو يعن خا نتبلغ بستره بيأثني عليه فقال: إنمف

  ذل لنا لسان أن نذكر بخير أبدا.
: كيف ماعنه رضي الل  ه مروع ه بنقلت لعبد الل    رجة:قال حنان بن خا [1147]

فإنك   ،فجاهدها وابدأ بنفسك فاغزها سكدأ بنفوالغزو؟ قال: ابتقول في الجهاد 
ل  ه مرائيا وإن قتلت صابرا ل تلت مرائيا بعثك اإن قت فارا بعثك الل  ه فارا وتلقإن 
   صابرا محتسبا. الل  ه  حتسبا بعثكم 
   دنيا. سه عليه رغب بها عن المن كرمت نف قال سعيد البرائي: [1148]
عوها  يكم فلا تبنة بمثابة لأنفسلل  ه جعل الجا إن حنفية:المد بن قال مح [1149]

   بغيرها.
عمل فإن يكن  ا إخوتاه، اجتهدوا في الي لل  ه:عبد اقال مطرف بن  [1150]

ن الأمر ة وإن يكات الجننت لنا درجه كا ترجو من رحمة الل  ه وعفو الأمر كما
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نا  ك ف وتحذر لم نقل: ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كما تخاشديدا 
   .(1) كلنفعنا ذل نقول: قد عملنا فلم ي منع
زياد  [1151] بن سليم: الجد  محمد بن المنكدر وصفوان مولى ابن عياش لقال 

لم   اه فضلا وإل نرجوه كان ما عملنار على ما ذر الحذر فإن يكن الأمالجد والح
   أنفسكما.  تلوما

ا كالغريب لا ينافس في عزها  نيالمؤمن في الدقال الحسن البصري:  [1152]
ونفسه منه في   ي راحةاس منه فالن، حال ذلها، للناس حال وله ن مزع ولا يج
   شغل.

إذا رأى  [ يزنالم  ]ل  ه كان بكر بن عبد ال  عن سهل بن أسلم العدوي [1153]
َ خا قاشي ابا قال: هذا خير مني  وإذا رأى ش، ي الل  ه قبل  دَ ل: هذا خير مني هذا عب

   .(2)ارتكب من الذنوب أكثر مما  بت ارتك
في   أدركتهم يجتهدونقال:  بيهعن أ لعزيزاعبد المجيد بن عبد عن  [1154]

دت  ن قبلت منهم أو رلا يدروالأعمال فإذا بلغوها ألقي عليهم الهم والحزن 
 عليهم؟

 
 ( 1328) الوجل والتوثق بالعمل كتابفي سيأتي  (1)
 ( 1195) لناس مداراة ا كتابفي تي سيأ (2)
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ع هواه  إذا أصبح الرجل اجتم: عنه رضي الل  هدرداء ال قال أبو [1155]
ه فيومه كان هواه تبعا لعمل وإن، فيومه يوم سوء ان عمله تبعا لهواه ك  فإنله وعم
   صالح. يوم
قال:  (أنفسكم ولا تقتلوا)وجل وله عز في قل بن عياض: الفضيقال  [1156]

   عن نفسه فقد قتلها. ل ثم قال: من غف، لوا عن أنفسكم لا تغف
  مثل أنفسهم ب دل: ما أكرم العباقاقال: كان ي ى بن أبي كثير ن يحيع [1157]

   مثل معصية الل  ه عز وجل.أنفسهم ب ولا أهان العباد، لل  ه طاعة ا
رقبته   كاكفسير في الدنيا يسعى في مؤمن أإن ال :صريسن البقال الح [1158]

   قى الل  ه تبارك وتعالى.أمن شيئا حتى يللا ي
لي: يا أبا المعتمر  رق العجل لموقاا أن رجل لأعرج الشنييزيد اعن  [1159]

قال: بئس ما تثني على ، أن أصلي ولا أصوم  عأستطيي لا و إليك نفسي إنأشك
   أنامها. النومةأفرح بفإني  أما إذ ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، نفسك 

فإن   :أما بعدكتب رجل إلى أخ له: : قال ب دة بن كليعبا عن [1160]
حرم الل  ه عليك  زا بينك وبين ما اجكون ح أحل الل  ه ما يا مم  استطعت أن تدع

   نفسه إلى الحرام. اقت حلال كله توعب الن استفإن م
  ال: قيل لرجل: صف ق عن أبيه محمد بن سعيد بن صخر الدارمي عن  [1161]

   ا على نفسه منه. حدا أعظم سلطانأن قيس: قال: ما رأيت ب لأحنف لنا ا
  ، ادتعتاهر ا إذا عودتها السما وسهرإن للعين نو لتيمي: ال سليمان اق [1162]

   وإذا عودتها النوم اعتادت.
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ن لناس حسابا يوم القيامة الذير اأيس  لبصري:قال الحسن ا [1163]
الذي هموا به  ن كانفإ، لهم قفوا عند همومهم وأعمايحاسبون أنفسهم في الدنيا فو

ذين على ال امةوإنما يثقل الأمر يوم القي قال:، مسكوا أ وإن كان عليهم لهم مضوا
دنيا أخذوها من غير محاسبة فوجدوا الل  ه عز وجل قد  لالأمور في اا جازفو

إلا  تاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ما لهذا الك)اقيل الذر وقرأ مث  أحصى عليهم
   .(أحصاها
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 رين المحتضمن كتاب  -42

وذكروهم،  احضروا موتاكم  :عنه رضي الل  ه ابخطبن ال قال عمر [1164]
  ه.ل   ل ا الا إله إلما لا ترون، ولقنوهم شهادة أيرون فإنهم 

خير  فيان الثوري: ما أحب أن حسابي جعل إلى والدتي، ربيقال س [1165]
   والدتي. لي من

  ل: قال أبي حين حضرته الوفاة: يا معتمر المعتمر بن سليمان قا عن [1166]
   ن به.لظألقى الل  ه وأنا حسن اخص، لعلي لري باحدثن

ه عند  حبون أن يلقنوا العبد محاسن عملستيم قال: كانوا يعن إبراه [1167]
   .(1)ه بربهن؛ لـكي يحسن ظموته
زبيدي عن الحارث بن [1168] جبل  معاذ بن لجالس عند ني قال: إ عميرة ال

ويف يقول عند إفاقته: اخنق  ته، فسمعيق مرةوهو يموت، وهو يغمى عليه مرة 
   .لأحبكإني ك ، فوعزتخنقك

 
 ( 300) لل  هحسن الظن با كتابقدم في ت (1)
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لا من المسلمين حضرته الوفاة، إن رج ي: لبصرن اقال الحس [1169]
بها وا النحل فاستوصتمة سورة ال: انظروا خاق ،يا فلانفقال له أهله: أوص 

 . (والذين هم محسنوناتقوا ذين إن الل  ه مع ال)ا: خير 
خلنا على أبي  كوفي قال: دحدثني شيخ نهشلي  ليد: الو بنقال خلف  [1170]

ماك: على هذه الحال؟ فقال له ابن السيومئ،  ق وهوهو في السوبكر النهشلي و
   فقال: أبادر طي الصحيفة.

ن حكيم في  ل: دخلت على المغيرة بقا روادز بن أبي بد العزيع  عن [1171]
  عمل لهذا المضجع.ا فقال: ،نيأوص ت:فيه، فقلذي مات مرضه ال

يكون بدعة  أخاف أنعند الموت: لولا أني  مالك بن دينارقال  [1172]
وهو   ،أنا قدمت على الل  ه فسألني يدي بشريط، فإذامرتكم إذا أنا مت فشدت لأ
   فسي قط.م أرض لك نلت: يا رب لق صنعت؟ى ما م: ما حملك عل أعل
ر من جزعك  الموت: أكثوقد حضره  له  ارلجالتيمي  لأعلىعبد اال ق [1173]

   بالل  ه.وت، وأعد لعظيم الأمور حسن الظن الم من 
ا أبا محمد،  ش عند موته، فقيل له: يبكى الأعمقال جابر بن نوح:  [1174]

   سي؟م بنفا أعلني من البكاء وأنما يمنعي عند الموت؟ قال: وت تبكوأن
ع،  الموت، فجز ن أهل المدينة نزل به م قيس: أن رجلا بن مد عن مح [1175]
ول أمير المدينة ليأتيني  ن كان رسفوالله إ : أتجزع؟ فقال: ولم لا أجزع؟يل لهفق

  رب العالمين؟فأفزع لذلك، فكيف برسول 
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بكر ابني أنه ذكر عمر وأبا  لمأس د بنلرحمن بن زيعن عبد ا [1176]
كنا لنغبطك   قيل له: ما يبكيك؟ إن ف ،ما الموت بكىر أحدهما حضالمنكدر قال: ل

تراء بت شيئا من معاصي الل  ه اجأن أكون ركلل  ه ما أبكي ال: أما وااليوم، ق بهذا
   الل  ه عظيم.ينا وهو عند على الل  ه، ولـكني أخاف أن أكون أتيت شيئا ه

ل ه يقوذلك، فقال: إني سمعت الل   ند الموت فقيل له مثل ر عالآخقال: وبكى 
  ، والل  ه ما ر ما ترونفأنا أنتظ (تسبونالل  ه ما لم يكونوا يحن موبدا لهم ): ملقو

   و لي.أدري ما يبد
الموت، فجعل   بن عمر وهو في ورقاءدخلنا على  قال إسماعيل بن عمر: [1177]

وي مون فيرد عليهم رسالا، يسل خلون عليه أس يدلناويذكر الل  ه، وجعل ا كبر يهلل 
ى كفني رد السلام عل يا بني اابنه فقال: ى يه أقبل عل ا علا كثروفلم ،ويخرجون

   بي.هؤلاء لا يشغلوني عن ر
دخلنا على أبي التياح الضبعي نعوده في مرضه الذي مات   :عفرقال ج [1178]

اس الن ه ما يرى فيوم أن يزيدسلم اليل الم لينبغي للرج  إن كان فيه، فقال: والل  ه
   .م بكىث ،اجتهاداو دايزيده ذلك لل  ه ج  ل  ه؛ أنمن التهاون بأمر ال 

لما  أنه  ملسو هيلع هللا ىلصل  ه أصحاب رسول ال  عن رجل من  ليد ن الود بوليال عن [1179]
ي لا أبكي على الدنيا، لموت بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أما إنحضره ا

الل  ه و عند ا وههيننت أقول قولا أحسبه ك أكون أنولـكني أبكي أني أخاف 
   عظيم.



   

 
 

 الدنياابن أيب  من مصنفات نتقىملا 234

 
 

 اس مداراة النب تامن ك -43

 ير اتقاء الشر.  ن ابتغاء الخمإن   :لل  ها عبدقال سالم بن  [1180]
عن منذر   مرو الفقيميالحسن بن عأخبرنا  المبارك:لل  ه بن عبد اقال  [1181]

يجد معروف من لا بالعاشر بحليم من لم يقال: ليس  عن محمد بن الحنفية الثوري
   . فرجا، أو قال: مخرجاه جعل الل  ه ل ى ي حت من معاشرته بدا،
   على حديث. ني وإياكم  الحديث ما جمعلا هذا  : لوقال ابن المبارك

أخلاق  خالطوا الناس بال  : عنه رضي الل  ه عمر بن الخطاب قال  [1182]
   لوهم بالأعمال.وزاي
ربي [1183] فأما المؤمن  ، رجلان: مؤمن وجاهل  ناس قال: ال ع بن خثيمعن ال

   اهله. فلا تجل جاهال فلا تؤذه، وأما
  كل ما يرى في الناس  من يتبع نفسه :عنه رضي الل  هال أبو الدرداء ق [1184]

  ا يشف غيظه.حزنه ول يطل
تبغ   قال: لا تكون عالما حتى تكون فيك خصال: لا معن أبي حاز  [1185]
   تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا.  ولا، لى من فوقكع
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  الرجل حتى تكون فيهلا ينبل  اني:يوب السختيقال أ [1186]
   تجاوز عما يكون منهم.اس، والأيدي النما في لعفة عخصلتان: ا

مع بنيه  علي بن الأصمع الوفاة ج حضرت جدي لما الأصمعي: قال  [1187]
  م.يك كم وإن متم بكوا علم حنوا إلين عشتإالناس معاشرة وا فقال: أي بني، عاشر

وية [1188]   ، ، ولين الـكفاصلاح المالالمروءة : عنه رضي الل  ه قال رجل لمعا
   س. والتحبب إلى النا

لى  سمعت كلمة من مسلم فاحملها ع يا بني إذازيز: لععبد ار بن قال عم [1189]
   لا تجد محملا.  سن ما تجد حتىأح
عذرا   هبجهدك، فإن لم تجد ل ر قال: التمس لأخيك العذ لابةعن أبي ق [1190]

  أخي عذرا لا أعلمه.: لعل ل فقل
   : أعقل الناس أعذرهم لهم.عنه رضي الل  هقال عمر بن الخطاب  [1191]
زبير:قال عر [1192] ن  وجهك بسطا، تكن تك طيبة، وليككن كلم لت وة بن ال

   ن يعطيهم العطاء.ى الناس ممإل أحب 
  ن فيْ رجت مخلا تظن بكلمة  :عنه رضي الل  ه الخطابعمر بن ل قا [1193]

   .ت تجد لها في الخير محملامسلم شرا وأن
وية أبي نصر عن بشر  [1194] رضي  أن عبد الملك بن مروان دخل على معا

  أن لبث ي  فسلم وجلس، ثم لم عنه رضي الل  ه وعنده عمرو بن العاص  عنه الل  ه
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 هذا الفتى. فقال عمروما أكمل مروءة  :عنه الل  ه رضي ويةمعانهض فقال 

   :لاقا ثلاثةأخخذ بأخلاق أربعة وترك نين، إنه أالمؤمر : يا أميعنه رضي الل  ه
حدث، وبأحسن  الحديث إذابأحسن البشر إذا لقي، وه أخذ بأحسن إن

وترك مزاح من لا يوثق بعقله  ،الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف
   لام كل ما يعتذر منه.اس، وترك من الكلنم امجالسة لئا  ، وتركهولا دين

: هذا سبقني  نك فقلمن هو أكبر م رأيتقال بكر بن عبد الل  ه: إذا  [1195]
من هو أصغر منك فقل:  وإذا رأيت مل الصالح فهو خير مني، بالإيمان والع

دا إلا أكبر منك  سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مني، فإنك لا ترى أح
فضل  ذاه  و يعظمونك فقل خوانك يكرمونك أمنك، وإذا رأيت إ غرأص وأ

   .(1)تهب أحدثرا فقل هذا ذنتقصيأخذوا به، وإذا رأيت منهم 
زبيدي سعيد بن عبد الرحمنعن  [1196] القراء كل   ليعجبني منقال: إنه  ال

ويلقاك بالعب   فلا وس كأنه يمن عليك سهل طلق مضحاك، فأما من تلقاه بالبشر 
   ء مثله.القرا فيأكثر الل  ه 

 
 ( 1153) محاسبة النفس كتاب انظر ما سبق في (1)
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د الشعر،  ان محمد بن سيرين ينشك  : هدي بن ميمونمل قا [1197]
   .(1)كلحالسنة ذا جاء الحديث من ضحك حتى يميل، فإوي
محمد بن  ن مع ا نكوامرأة هشام بن حسان قالت: كن عن أم عباد [1198]

   وربما مزح من النهار. يل،نسمع بكاءه من الل سيرين في الدار، فكنا
  ين يشتدون ب انوايقول: ك  عدل بن ساع بلأنه سم  عيزاعن الأو [1199]

ويضحك بعضهم إلى بعض، فإ    انوا رهبانا.ذا جاء الليل ك الأغراض، 
ين  الل قال: قال بعض الحكماء: الكلام لل  ه بن محمد القرشيعن عبيد ا [1200]

   كنة في الجوانح.مستل الضغائن اليغس
فى  كل يوم وليلة تمر بك معا :عنه رضي الل  همسعود  بن لل  هعبد اقال  [1201]

ري ما حسب ذلك حتى ونعمة لا تد لل  هأهلك ومالك كرامة من اونفسك في 
   يصيبك ما لا بد منه.

كل ما ترى في   : لا تتبع بصرك عنه رضي الل  ه الدرداءقال أبو  [1202]
غيظه، يطل حزنه ولا يشف في الناس  ما يرى كل فإنه من يتبع بصره الناس،

 حضرفقد قل عمله ومشربه  و في رف نعمة الل  ه عليه إلا في مطعمه أيعن لا وم
   دنيا له.  ا في الدنيا فلان لم يكن غني ابه، ومعذ

 
 (274/ 2حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )ورواه أبو نعيم في ،  وشحب وجهه أي عبس (1)

ن َّ  ...» وزاد: ى ِإذَا جَاءَ اْلحَدِيُث مَِن الس ُّ َ َحت َّ ُ  حَ ةِ كَل   ِإلَى بَعٍْض«وَانْضَم َّ بَعُْضه
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منذ عشرين سنة،  أنا في طلب رفيق يل بن عياض: قال الفض [1203]
   .يكذب علي لا إذا غضب 

في الناس، فعن   هدازحارث: بشر بن القال الفضل بن سهل: قال لي  [1204]
  فيهم.زهدت  معرفة مني بهم

و : رقال مسع [1205]    بي.ما صحبت أحدا إلا طلب عي
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  المرض من كتاب  -44
 والـكفارات

رة لما مضى من  يرجون في حمى ليلة كفا كانوا قال: حسنعن ال [1206]
 الذنوب. 

ريض إلا لا تحدث: كان أبومجلز يقول ديرعمران بن ح قال [1207] ا بما  لم
 . يعجبه 

َ ن فيقول: وأنا مطعو قال: وكان يأتيني ْ د  ع َ وا اليوم في الحي كذا وكذا ممن أف   قَ ر
 َ    .(1)ل: فافرح بذلكفيهم قا وكد ُّ وع
ه فخرج  رز نعودان بن محطلقنا مع الحسن إلى صفوان ال:ابت قثعن  [1208]

   .تدخلوا عليه طيعون أن لا تستبنه فقال: هو مبطون إلينا ا

 
لمن بَرِئَ من َأفْرََق " "  يقال: وقيلون بَرِئَ من الطاعوي أفاق من مرضه : أَأفْرََق " قوله : "  (1)

بذل الماعون في فضل الطاعون انظر: . علة لا تصيب الإنسان غالبًا إلا مرة واحدة ؛ كالجُدَرِي  
 ح.صحي سندههذا الأثر: عن لحافظ قال او (288)ص: لابن حجر 
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ير من خمه ودمه فيؤجر فيه : إن أباك إن يؤخذ اليوم من لحل الحسنقاف
   .(1)أكله الترابأن ي
   كفارة سنة. حمى ليلة : عنه رضي الل  ه قال أبو الدرداء [1209]
إلا   فلم يلبث القطان يعوده  يه غالب قال: دخل عل عن أبي العالية [1210]

ريض  يل الجرفق العرب لا تطأ : مام فقال أبو العاليةقايسيرا حتى  لوس عند الم
رفإن ا،    .يض قد تبدو له حاجة فيستحي من جلسائهلم
أنا مريض، فقلت: يا  اووس ودخل علي طصالح: بي ل  ه بن أل عبد اقال  [1211]
  طر إذا دعاه.ب المضل: ادع لنفسك فإنه يجي عبد الرحمن ادع لي قا  أبا
،  فراش احب القرآن لسرني أن أكون صلولا قراءة  ك:احضل القا [1212]

ريض ي ويكتب له وذاك أن الم ويكفر   ،صحيح لح عمله وهوصارفع عنه الحرج 
   عنه سيئاته.

نت أقرأه: إن الل  ه ال: وجدت في الإنجيل إذ كق الثعلبيعن كردوس  [1213]
   (2) إليه.ه عف تضره ليحبه لينظر كييكرهه وإن يب العبد بالأمرليص

 
/ 7) ط العلمية لابن سعد طبقات الـكبرى الو (1438)د لأحمد بن حنبل الزههو في  (1)

ُ مِْن َأْن يَمُوَت  ه:ولفظ (108 ُ َخطَايَاهُ خَيْر  لَه رْ عَنْه ِ فَيُكَف َّ ِ وَدَمِه " ِإن َّ َأبَاكَ ِإْن يُؤْخَْذ مِْن لَحْمِه
 َ رَاهُ الجَمِيعًا فَيَْأكُل  ." لَا يُؤْجَرُ فِي ذَاكَ لَهُ اْلَأْرُض وَ َأْو قَاَل: فَتَْأكُ ُب ت ُّ

 . (970دة )ج بعد الشفروفي كتاب ال (174الأولياء )تقدم في كتاب  (2)
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زياد  [1214] ربيعن بعن    ل: قلت لأبي بن كعب: آية في كتاب الل  ه قد قا (1)ال
ما كنت أراك إلا  قال:  (عمل سوءا يجز بهمن ي)قال: ما هي؟ قلت:  أحزنتني

بذنب وما  عرق إلا صيبه عثرة قدم ولا اختلاج من لا تإن المؤ، رى أفقه مما أ
  .ه عنه أكثر يعفو الل   

   لخطايا. يذهبن بساعات ا عت الوجساعا  قال قيس بن عباد:  [1215]
ريض.العيادة أن تضع يدء: من تمام اطقال ع [1216]    ك على الم
جل فقيها كامل الفقه حتى يعد ن الر يكوقال: لا  بهوهب بن منعن  [ 1217]

وي بلاء ينتظر الرخاء، المصيبة وذلك أن صاحب خاء عد الرالبلاء نعمة، 
  .(2) نتظر البلاءياحب الرخاء وص
لي ت مرضا شديدا فحماني أهقالت: مرض اعنه رضي الل  ه عن عائشة [1218]

معلقة  داوة وهي إدا فجئت إلى ال فعطشت ليلة عطشا شدي ، لماءاكل شيء حتى 
   فلا تحموا مرضاكم شيئا. ؛ صحة منها أجد ال لم أزلففشربت منها شربة 

زبير ع نأ  ن الزهريع [1219] الأكلة في رجله، فبعث   قعت لما و روة بن ال
   ذ. ه يومئطعت فما تضور وجهعبد الملك إلى الأطباء فقالوا: نقطع رجله، فق

 
زياد كذا، وصواب (1) ونبه عليه العلامة  ،245/  1/  2الـكبير للبخاري التاريخ كما في ه: ربيع بن 

وجاء على  (236/ 9البيان ت شاكر ) امعري = جتفسير الطبفي تحقيقه لأحمد شاكر 
 (228ن أبي الدنيا )لابالمرض والـكفارات ب في واالص

 اب الشكر. ( كت498تقدم ) ما انظر  (2)
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  ، ه الآكلةعن أبيه قال: وقعت في رجلعروة عن هشام بن  [1220]
ء الطبيب فقال: أسقيك شرابا  فجا، إن شئتم  قال: ؟ألا ندعو لك طبيبا له: فقيل 

ن خلقا شرب شرابا يزول ما ظننت أ، امض لشأنك  فقال:  ؟عقلكول منه يز
له  بته اليسرى ونحن حوى ركقال فوضع المنشار عل  ،ربهمنه عقله حتى لا يعرف 

يت بتل ولئن ا ،قد أبقيت لئن أخذت ل:ما قطعها جعل يقول فل ، ما سمعنا حسا ف
   رآن تلك الليلة. رك جزأه بالقلقد عافيت قال: وما ت

ل: اللهم  وة أخذها بيده، وقاطعت رجل عرقال: ق عيالأوزاعن  [1221]
   ط.إنك تعلم أني لم أنقلها إلى معصية لك ق

م  عا ن إذا مر بهيلرجل منهم أو من المسلمكان االحسن البصري: قال  [1222]
   ه منا.ع الل   يصب في نفسه ولا ماله قال: ما لنا أتود لم
   العيادة ما خف منها.  أفضلوس: اوقال ط [1223]
حسن امرأته ثم أالوليد ق خالد بن قال: طل عن قيس بن أبي حازم [1224]

ر رابني متها لأ؟ قال: ما طلقاء فقيل له: يا أبا سليمان لأي شيء طلقتها ها الثنعلي
   ندي بلاء.ع م يصبهاي ولـكن لمنها ولا ساءن

صبر ألا تحدث بمصيبتك  قال: من ال بعض الفقهاء عن يان عن سف [1225]
   ا وجعك، ولا تزكي نفسك.ول
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الحمى   من هذه أحب إلي رض: ما من معنه رضي الل  ه ال أبو هريرةق [1226]
عطي كل مفصل قسطه من  ز وجل يتدخل في كل مفصل وإن الل  ه عإنها 

  الأجر.
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 الريحوالبرق والرعد و طرالم  من كتاب  -45

 
عام بأكثر مطرا من عام ولـكن   : ما منعنه رضي الل  هعباس ابن ل قا [1227]

 عالى يصرفه حيث يشاء.  الل  ه ت
ي  ف ل: اق  سحاب ذا رأى القال: كان الحسن إ الـكريم أبي أمية ن عبد ع [1228]

وبكم.    هذا والل  ه رزقكم، ولـكنكم تحرمونه بخطاياكم وذن
ر  ، فما زاد على الاستغفاقال: خرج عمر يستسقي بالناس لشعبيعن ا [1229]

طلبت المطر قد مؤمنين، ما نراك استسقيت؟ قال: لا: يا أمير الحتى رجع، قالو
فارا، غ  ن إنه كا  استغفروا ربكم)قال:  ثم ،مطريستنزل بها الاء التي بمجاديح السم

وبوا إليه)أ: قرثم  (رارايرسل السماء عليكم مد  . (ثم ت
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بعرفة، فا ان بن عبد الملك واقبينا سليم عن عفان بن راشد التميمي: [1230]
تى وضع خده  يز إذ رعدت رعدة، فجزع منها سليمان حبن عبد العز ومعه عمر

 وكيف لف حل، فقال له عمر بن عبد العزيز: هذه جاءت برحمةٍ الرى مقدم ل ع
   ؟ةٍ خطت بسجاء
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مقتل أمير المؤمنين  من كتاب  -46
 عنه  رضي الل  هعلي بن أبي طالب 

ري) حمدعن م [1231] ر محمدا ت لجعفر محمدا ولأبي بكأن أسماء ولد (:نبن سي
 (1) حمدا.علي ملو

 
التاريخ الـكبير في كما قال ابن أبي خيثمة  ،يحيى بن علي عنه  رضي الل  ه المعروف أنها ولدت لعلي  (1)

َ : َأسْ  َأخْبَرَنَا مُْصعَب  ؛ قَالَ  (2202)ط الفاروق( ) ُ م َجعْفَرٍ  مَيْس هِيَ أم عَبْد الل  ه بناء بنت ع
 َ د وعَوْ فَر : عَبْد الل  ه وعْ ، وَلَدَْت لج َ مُحَم َّ م ِهِن َّ : ن بَنِي َجعْف ر بن أبي َطالٍِب ، وإخوة بَنِي َجعْفَر لأُّ

د  ه َأْسمَاء بنت عُمَيْس ، ومُحَم َّ م ُّ ِ ر الص ِ بن أبي بَكْ َيحْيَى بن عَلِي ِ بن أبي َطالٍِب ، أُّ هؤلاء يق ، ود 
م ٍ  هُن َّ إخوة لأُّ م ُّ َ  َأْسمَاء بنت عُمَيْس ، أُّ ج، ت د ِيق زَو َّ ِ أبي َطالٍِب ، وعلي  ، وَجعْفَر بن ها أبو بَكْر الص 

نا خالد بن خداش نا حماد بن زيد  -( قال:129)ابن أبي الدنيا والحديث رواه  .بن أبي َطالِبٍ 
 في تاريخ الطبريكما  –ي أسامة أب هو ابنورواه الحارث و. به عن أيوب عن محمد

بن علي محمد أم وف أن . والمعرأعلم والل  ه .(لعلي محمداو) الد به ولم يقل:عن خ -(11/623)
ابني الحسن والحسين  هي الحنفية ولذا يقال له ابن الحنفية تمييزا له عن أخويه ببن أبي طال

: محمد بن (110/ 4سالة )لاء ط الرلنبعلام ا سير أقال الذهبي في  .ء العالمين ة سيدة نسامفاط
ْ ... علي  هُ: مِْن َسب م ُّ َامَةِ زَمََن َأبِي بَكْرٍ  يِ وَأُّ َم د ِيْقِ  الي ِ ُ الص  ة َنَفِي َّ وانظر:  ا.هـ ، وَهِيَ َخوْلَةُ بِنُْت َجعْفَرٍ الح

 ( 127/ 35تهذيب الـكمال في أسماء الرجال )
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 مكارم الأخلاقمن كتاب  -47

زيد بن أسلم: الرجل  ل ل: قلت قا هيعن أب الصيدن عبيد الهيثم بعن  [1232]
؟ ن عملهه فيسره، هل يحبط ذلك شيئا مر ل يسمع الذاكخير، فيعمل بشيء من ال
إبراهيم خليل  الذي يحب أن يكون له لسان سوء؟ حتى إن قال: لا، ومن ذا 

   .(لآخريندق في اان صواجعل لي لس)ل: الرحمن قا
ه عز وجل  ل   يمنحها ال  ئح لأخلاق منااه إن هذ : سانقال طاوس بن كي [1233]

خلقا  ه منهاد خيرا منحعز وجل بعبالل  ه  من يشاء من عباده، فإذا أراد الل  ه
   صالحا.

من خلق كريم ولا فعل  ليس  :وقد كان يقال : قال ابن أبي الدنيا [1234]
   لدين.الل  ه با  لهوقد وص ل إلا جمي
أن بعض   من حضرموتل أخبرني رج مد قال: بن محعن هشام  [1235]

أن   إن استطعت ديث، ف ا الملك إنما الدنيا حال: أيهك قال لوزير له: عظني، قالملو
   ديثا حسنا فافعل.كون منها حت
ك فإن  أخلاقم م اصحب الناس بمكارآدقال الحسن البصري: ابن  [1236]

   الثواء فيهم قليل.
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:  ال: لميمون بن مهرانني أن رجلا قلغبو :الدنياابن أبي  لقا [1237]
قد   عل جميلوف ملق كريحشا، كم من خت مستوكيف أصبحت؟ قال: أصبح

  تراب.درس تحت ال
نهار يعملان  الليل ول بعض الحكماء: كما أن الم، قال: قالعل وحدثني بعض أهل ا
   فيك، فاعمل فيهما.

أي   لا يقص، يقول لصاحب له:أنه سمع رج الس بن المنهكهمعن  [1238]
   .اه فيهمودعهما شيئا وجدوالنهار خزانتان من ألليل أخي، إنما ا

ا بني، إن المكارم لو كانت سهلة يسيرة قال سعيد بن العاص: ي [1239]
عرف فضلها،   ولـكنها كريهة مرة لا يصبر عليها إلا من  لئام، ا الهليإلسابقكم 
   ا.ورجا ثوابه

 عفر القرشي: أبو ج وأنشدني :قال ابن أبي الدنيا [1240]
 يتنقضولأمور تزول عنك كل ا

 

 فإنه لك باق إلا الثناء  
 كل فضيلة  تولو أنني خير  

 

 ر محاسن الأخلاق ما اخترت غي 
ذبه،  إلا فيهما فك كرمك أن الـخبر خلتان من أ :بن أسلم قال زيد [1241] 

 نفسك بطاعة الل  ه عز وجل، وإكرامك نفسك عن معاصي الل  ه عزك إكرام
   وجل.

م موصولة بالمكاره، حاجة: إن المكاره أبي العتاهية وسألل لرج قال [1242]
 ها.  فمن أراد مكرمة صبر على مكروه
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  جته.حاقضى ، وذاكفأعجبه 
ومن   ه،اؤه قل ورعحيمن قل  :عنه رضي الل  هالخطاب  قال عمر بن [1243]

   ه مات قلبه.قل ورع
خصلتان من خصال الخير، لم   التكرمالحياء و قال الحسن البصري:  [1244]

   ه الل  ه عز وجل بهما.ا في عبد إلا رفعيكون
اكا نزع منه  الل  ه بعبد هلا أراد إذ :عنه رضي الل  هي مان الفارسال سلق [1245]

   تا ممقتا. قي لقه إلا متإذا نزع منه الحياء لم الحياء، ف
رجل من أفق من الآفاق   عليها دخل ن عبد الملك بن مروان، إذكا  [1246]

لا تكذبني، فإن المـكذوب لا رأي   :ع، وقل بعد ما شئت قال: اعفني من أرب
لك عنه شغلا عما سواه، ولا  لذي أسأفي اه، فإن ك عنولا تجبني بما لا أسأل له،

دلتي ورأفتي مععلى الرعية، فإني إلى  تحملني لافسي منك، وم بنتطرني فإني أعل 
  أحوج.

زبير، وأبسلهم علي قال: كان يقال: أشجع ررو بن ديناعن عم [1247]  ،الناس ال
   والباسل فوق الشجاع. قال:  رضي الل  ه عنهما

دى  ها بغلام، أو ته: ما ليلة أبشر فيرضي الل  ه عنه لوليد بن ا لدال خاق [1248]
   سبيل الل  ه عز وجل.ي من ليلة قرة باردة ف ليروس، أحب إإلي فيها ع

بن أمية   ا لعمرو قال: سأل الحجاج بن يوسف ابن حمد بن إسحاق ن مع [1249]
زبير  عن عبد الل  ه لضمريا ر م أل نيفقال: ما أدري كيف أصفه لك إلا أ ،بن ال
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ن  لل  ه بعبد اى قلب مثل ا على عظم، ولا عظما عل جلدا على لحم، ولا لحم 
زبير     .عنه رضي الل  ه ال

لشجاعة غرائز في  االجبن و :عنه رضي الل  همر بن الخطاب قال ع [1250]
   ن أبيه.ى الرجل يفر عا يعرف، وتلق تلقى الرجل يقاتل عمن ل الناس،

ونَأهل البيت  قال: إنر بن محمد، عن أبيه، ن جعفع [1251] فينمي الل  ه  لَيَتَبَار ُّ
  .(1)جرةلف عز وجل أموالهم، وإنهم

ا يرجون للرهق بالبر الجنة، ويخافون على  عبيد قال: كانو ونس بنعن ي [1252]
   العقوق النار. بالمتأله 

 
َ  (153/25259/ 42مسند أحمد )في   (1) َ عَْن ع ْعطَِي لَهَا: »ِإن َّ قَاَل  ملسو هيلع هللا ىلصبِي َّ َأن َّ الن َّ : ائِشَة ُ مَْن أُّ ه

ُ َحظ َّ  ْعطِيَ  ه ُ مِنْ مَِن الر ِفِْق، فَقَْد أُّ ه ِحِم وَُحْسُن اْلخُلُِق    َحظ َّ ُ الر َّ نْيَا وَاْلآِخرَةِ، وَِصلَة خَيْرِ الد ُّ
 َ َِزيدَاِن فِي اْلَأعْم َوي َأبِي   عَنْ  (440حبان ) صحيح ابن وفي ارِ«وَُحْسُن اْلجِوَارِ يَعْمُرَاِن الد ِيَارَ، 

بِي َّ بَكْ  َ  ملسو هيلع هللا ىلصرَةَ، َأن َّ الن َّ اع ى ِإن َّ َأهَْل الْبَيِْت لِيَكُونُوا فَجَرَةً، ةِ ثَوَابًا صِ قَاَل: »ِإن َّ َأْعجََل الط َّ ِحِم، َحت َّ لَةُ الر َّ
ُ عَدَدُهُْم ِإذَا تَوَاَصلُوا، وَمَا  َويَْكثُر وفي  ونَ«فَيَْحتَاجُ يَتَوَاَصلَونَ ِل بَيٍْت هْ مِْن أَ فَتَنْمُو َأْموَالُهُْم، 

ِ ( 345/7601/ 10شعب الإيمان ) ْ عَْن َيحْيَى بِْن َأب َ بِْن عَبْدِ ي َكثِيرٍ ال ، عَْن َأبِي َسلَمَة َاِمي ِ َم ي
ِيهِ،  ْحمَِن، عَْن َأب َ : " " اْختَلَفُوا فِيهِ عَلَى َيحْيَى " "، فَقِيلَ البيهقيقَاَل  نحوه.الر َّ عَنْهُ،  ، وَقِيَل:ذَا: هَك

َ عَْن أَ  َ بِي َسلَم ُ مُنْقَطِعًا وَ  ةَ،ةَ، عَْن َأبِي هُرَيْر َ َأَصح ُّ وَقِيَل: عَنْه .هـ وحديث أبي هريرة في ا هُو
قال البرذعي: وفي إسناده أبو الدهماء البصري  ( للطبراني19/1092/ 2المعجم الأوسط )

ٌّ لي حدثنا عنفيال: القلت )لأبي زرعة(: أبو الدهماء البصري؟ ق ، لا قَدِمَ حراننه، وهو بصري 
 . 380/ 2عي" رَ حديٍث مُنْكرٍ. "سؤالات البرذغي يُعرف بالبصرة، روى 
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تي أذنت لي والد أن رجلا قال له: إني قد حججت، وقد نعن الحس [1253]
   ة تقعدها معها على مائدتها أحب إلي من حجك.لقعد ، قال:جفي الح

   تى ماتت أمه.لم يحج ح عنه رضي الل  ه ريرةأبا ه أن ن أبي حازمع [1254]
خفض من  د أمهكان عن مد بن سيرين إذاقال: كان مح ونعن ابن ع [1255]

  رويدا. وتكلمصوته، 
محمد بن المنكدر يضع خده بالأرض   ال: كانمان قعن جعفر بن سلي [1256]

   عليه. ضعي قدمك قول لأمه: ثم ي
لأشجعي قال: استسقت أم مسعر منه ماء في الليل فقام فجاءها به  اعن  [1257]

وقظها فلم يزل قائما  تجده، وكره أن ي ه ولاره أن يذهب فتطلبوقد نامت، وك
   حتى أصبح.  والإناء معه

رجل من سفر، فصادف أمه قائمة  فيان بن عيينة، قال: قدمسعن  [1258]
  ت ليؤجر.فعلمت ما أراد، فطول ائمة،وهي قيقعد ن لي، فكره أتص
ريضة أعظم وة عن عمرو بن دينار قال: تعلموا أنه ما من خط [1259] بعد الف

  م.أجرا من خطوة إلى ذي رح
لي  كا، وقلت لمجاهد: إن لي قرابة مشر  :قالمروان  بن لل  هعبد اعن  [1260]

   ه.نعم، وصل: ؟ قال كه لهعليه دين، أفأتر 
وكان برا بأبيه، فرأيته  مات أخ لي عن مزاحم بن ذواد بن علبة قال: [1261]

ي شيء : أي أخي، إن أباك يحب أن يعلم إلى أائم، فقلت لهنفيما يرى ال 
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وظل ممدود وماء   لح منضودخضود وطفي سدر م )ت؟ فقال: إني صر
 . (مسكوب

أجدر أن يبرك،  ال: بر ولدك، فإنهحنفي قل  ه الل ا لم أبي عبدعن مس [1262]
   فإنه من ساء عقه ولده.

)أي  سفيان الثوري، فأقبل ابنه سعيد، فقال دنكنا ع ي:قال الأشجع [1263]
وبة  ي الا ف نه ليدعوني وأنا، ما جفوته قط، وإ: ترون هذسفيان( صلاة غير المـكت

   فأقطعها له. 
ل  ه بن عمر بن بد ال : كنت جالسا مع علي قالالحبن عبد الرحم أبي عن [1264]

بين كتفيه،  ورجل من أهل اليمن يطوف بأمه يحملها عنه رضي الل  ه الخطاب
رض، فدعاه ابن عمر، فقال: ما هذه طوافه بالبيت وضعها بالأ تى إذا قضىح

ت أمي فطفت د الل  ه: لوددت أني أدركوالدتي. فقال عب قال: هيمنك؟  المرأة
   .لا هذه النعلانوليس لي من الدنيا إ ،بأمك ا طفت مكبها 
زبير: قال عر [1265]    نه.د إلا نقص إيمانة عبما نقصت أماوة بن ال
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له  م: أنه انتهى معه إلى زقاق، فقال عن إبراهي صورعن أبي من [1266]
بر أك لم أنكأع ت كنهيم: تقدم، فأبى أن يتقدم، فتقدم إبراهيم، ثم قال: لو إبرا
   (1)  ما تقدمتك.بيوم  مني 

  وعمر بن عبد  لل  هعبد ارأيت سالم بن عن إبراهيم بن أبي عبلة قال:  [1267]
   به.انتظره صاح فبالت دابة أحدهما فلعزيز يتسايران في أرض الروم، ا
  كان الحسن إذا فقد الرجل من إخوانه أتى لفضل بن دلهم: ل اقا [1268]
سأله عن أمره  وعياله، وإن كان شاهدا ان غائبا وصل أهلهك  فإننزله، م
وهب لهم، وقال:  م وعطاهم الدراهفأض ولده من الأصاغر حاله، ثم دعا بعو

 .صبيان يفرحون بهذافلان، إن الأبا 
شديدة، فكان مورق العجلي يأتينا  ستنا حاجة م ن مرة: قال جميل ب [1269]

إن احتجتم  هذه عندكم، ثم يمضي غير بعيد، فيقول:ي وا ل: أمسكلبالصرة، فيقو
   وها.إليها فأنفق

زياد: يزيد قال  [1270] قط إلا   ليلى  بن أبيا دخلت على عبد الرحمن م بن أبي 
   ، وأطعمني طعاما طيبا.حدثني بحديث حسن

 
َ  مَالُِك بُْن مِغْوَلٍ  أيضا عن (288مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )في و  (1) قَاَل:  عَْن َطلْحَة

 ُ َ َأخَْذُت مَعَهُ فِي زُقَاٍق، فَقَاَل َطلْحَة َ وْ : »ل ِيَوٍْم مَا تَقَد َّ مُ َأن ََّك َأْكبَرُ مِن ِ ُكنُْت َأعْل  .تَُك«مْ ي ب
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ره ا زاذإمنصور رى بشر بن كنت أقال غسان بن المفضل:  [1271]
  من إخوانه قام معه حتى يأخذ بركابه، قال: وفعل ذاك بي كثيرا. جلالر
عد موته  له بيخلف أخاه في أهالرجل لإن كان البصري: الحسن قال  [1272]

   أربعين سنة.
ن مما يصفي لك ود أخيك  إ :عنه رضي الل  هخطاب الن قال عمر ب [1273]
   وسع له في المجلس.ه إليه، وتئأسما حب وتدعوه بأ ذا لقيته،م إسلالاثا: تبدأه بالث
وأنا أريد أن أخدمه، فكان  عنه رضي الل  ه بن عمرصحبت ا قال مجاهد: [1274]

   .(1) الذي يخدمني هو
: ما  عنه ل  هرضي ال  بد الل  هلابنه ع عنه رضي الل  ه عمرو بن العاص قال [1275]

   الإخاء في الشدة والرخاء. ال: صدقرم؟ قالـك
الجاهلية يقول: والل  ه لا يؤذى الرجل في ن كا  :البصرين قال الحس [1276]

   كلب جاري.
شكو الحاجة،  ى الحسن تجاءت امرأة إل شميط:الله بن القال عبيد [1277]

ر، الت: عش ، أو قني جارتك، قال: كم بيني وبينك؟ قالت: سبع دورفقالت: إ
   ك.نهل  ناا وقال: كدفأعطاها إياه ، و سبعةستة دراهم أت الفراش فإذا حفنظر ت 

 
 .رافتاب منازل الأش ك ( من84برقم ) تقدم  (1)
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ني، حملت الجندل والحديد ال لقمان لابنه: يا بق قال الحسن البصري: [1278]
   يئا أثقل من جار السوء.لم أجد شفحمل ثقيل، وكل 

هدية لم يرد الطبق إلا   هديت لهعن مجاهد قال: كان شريح إذا أ [1279]
   وعليه شيء.

ت صباحا قط، فرأيت  ما أصبح :عنه رضي الل  ه امحز نل حكيم بقا [1280]
ن النعم التي أحمد قضيتها، إلا كانت مرعا فبفنائي طالب حاجة قد ضاق بها ذ

طالب حاجة إلا كان ذلك من   أر بفنائي  ولا أصبحت صباحا لم عليها،الل  ه 
   ز وجل الأجر عليها.الل  ه ع المصائب التي أسأل

الحسن بن علي  قال: دخل علىه بيعن أد لأسوادة بن أبي اسون ع [1281]
وقعدوا، هو يأكل طعاما، فسلموا عليه نفر من أهل الـكوفة و  عنه رضي الل  ه

لى رجل  طعام أيسر من أن يقسم عليه الناس، فإذا دخلتم عال سن:فقال لهم الح
فإنما   هلموا،ل لـكم ، ولا تنتظروا أن يقون طعامهفكلوا م فقرب طعامه لهمنز 

  ، فقضاها لهم.ثم سألوه حاجتهملقوم فأكلوا، م اقدفت : ل، قاليوضع الطعام ليؤك 
 عنه رضي الل  هنا زدق حسي رقال: لقي الف عن إسماعيل بن يسار  [1282]

 شاعرالل  ه أعطيت أمر له الحسين بأربعمئة دينار، فقيل: يا أبا عبد ابالصفاح، ف
   إن من خير مالك ما وقيت به عرضك. فقال: ؟!دينار أربعمئة مبتهرا
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رية [1283] د الل  ه بن  بو محجن إلى عبالشاعر أ جاء نصيب  قال:  عن جوي
أعطيت هذا الحبشي أبا جعفر  ه، فقال قائل له: يافحمله وكساه وأعطا جعفر،
   يبقى. وثناء بلى،ب تعطايا؟ قال: وما ذاك؟ إنما هي رواحل تنضى، وثياهذه ال
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 المنامات من كتاب  -48

  النوم بعد في  قال: رأيت أبي عبد العزيز بن عمر بنز عن عبد العزي [1284]
أي الأعمال  :فقلت  ،أولتهن بالولدفع إلي تفاحات ففي حديقة فر موته كأنه

   .(1) الاستغفار يا بني وجدت أفضل؟ قال:
  ، ناميم الك بن دينار بعد موته في رأيت م م:قال سهيل أخو حز [1285]
ل  ه عز وجل؟ قال: قدمت مت على ال قدبا يحيى ليت شعري بماذا لت: يا أفق

   عز وجل.ظن بالل  ه  لني حسن ابذنوب كثيرة محاها ع
سان، قال: قال محمد: بينا أنا ذات ليلة نائم إذ  بن ح حدثنا هشام ال ق [1286]
 ،وكان قتل يوم الحرة ،-محمد شك- ،كثير بن أفلح (2) [قال وأ]أيت أفلح، ر

ؤيا رأيتهاوأني نائ يت أنه م فت فعر قد قتلت؟ قال:   قلت: أليسف ،م وإنما هي ر
 

في وتبعه - هووقع عند( 63/ 1م الفوائد )ط عال -ذكره ابن القيم في الروح  هذا الأثر تنبيه:  (1)
(، والصواب أنه عبد عبد العزيز بن بن عمر)عبد الل  ه  -(314/ 1البحور الزاخرة، السفاريني )

 بن عمر.  العزيز
 .من طريق المصنفوقد رواه  (182/ 9ق لابن عساكر )دمشتاريخ من   (2)
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المسلمين إن  ،ات: أشهداء أنتم؟ قال: ل لق ،خيرا قلت: فما صنعت؟ قال: ،بلى
ت كأن خفي ، سعيد: قال هشامقال  ،ا فقتل بينهم قتلى فليسوا بشهداءوإذا اقتتل

   .(1) اءاذا قال؟ قال: ولكنا ندملسائه مفقلت لبعض ج ،علي
أيت عامر بن عبد قيس في النوم  قال: ر ييثعبد الملك بن يعلى الل  نع [1287]

  ه.ال: ما أريد به وجه الل   أفضل؟ ق وجدتفقلت: أي الأعمال 
 منامي كأني دخلت درجة عليا من الجنة فجعلت  أيت فير :قال كثير  [1288]

بت فذه  ،حية منهافي نا ا بنسيات من نساء المسجدأنفإذا  ،أطوف بها وأتعجب 
   هذه الدرجة؟ قلن: بسجدات وكسرات. بم بلغتن ت:يهن ثم قلتى سلمت علح
   مه.عاتبه في نويرا بعبد خ راد الل  هإذا أقال سمير بن واصل الضبي:  [1289]
في النوم   ملسو هيلع هللا ىلصقال: رأيت رسول الل  ه  عنه  رضي الل  ه س عن ابن عبا [1290]

رسول الل  ه ما هذا؟ فقال: دم  لت: يا ده قارورتان فيهما دم فقيبأغبر  أشعث 
 

الطبقات وكذا في  وقد رواه من طريق المصنف. (182/ 9تاريخ دمشق لابن عساكر ) في  (1)
وَلَكِن َّا  " :قَالَ  وقد رواه عن شيخ المصنف (298/ 5ط دار صادر ) لابن سعد الـكبرى 
 ُ َ : حَد َّ -شيخ المصنفوهو  – . قَاَل َسعِيد "نُدَبَاء ِنَانِي بِهَذَا اْلحَرِْف بَعُْض أَ ث لَْم َأْحفَْظهُ عَْن وَ  ،ْصحَاب

أبو عمر  وذكرقال ابن الملقن:  (458/ 17التوضيح لشرح الجامع الصحيح ). وفي هِشَاٍم "
رين  دَبَاءمحمد: وأعياني أن أعرف ال قَالَ  وزاد:لك كره كذفذ المنتجالي في "تاريخه" عن ابن سي . ن ُّ

 ( 59/ 1)مغلطاي ح إلى شرح الجامع الصحيح للحافظ لويالتومثله في 
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ا فإذا الحسين قد قتل في  قال: فنظرو ،تقطه منذ اليومأزل أللم  صحابهوأالحسين 
   ذلك اليوم.

: يا أبا محمد  ن منصور في المنام فقلت رأيت بشر ب فضل:الم  قال بشر بن [1291]
   .على نفسي ا كنت أحملن ممهوأمر ألا صنع بك ربك؟ قال: وجدت ام
  ود الطائي في منامي : رأيت داالق المرهبي بغيلحفص بن قال  [1292]
قال:   ،ثيراسليمان كيف رأيت خير الآخرة؟ قال رأيت خيرها ك با لت: يا أفق

لك من علم  قال: قلت: هل  ،حمد لل  هقال: إلى خير وال ا صرت إليه؟قلت: فم
ال: رقاه الخير إلى ثم قتبسم حب الخير وأهله؟ قال: فن ي ه كا إنن بن سعيد فبسفيا

  درجة أهل الخير.
الفتنة أشكل علي   : لما كانتقال يعن الحسين بن خارجة الأشجع [1293]

ت في المنام  فرأي ،شيئا من الحق أتبعه لل  ه عز وجل أن يرينيفدعوت ا ،الأمر
أني قسمت هذا الحائط  لو  لت: فق وبينهم حائطافي القيامة وكأن بيني  كأني
لهم: أنتم  بياض فقلت ب ياالحائط فإذا قوم عليهم ثسمت ل: فققا ،فلقيتهم

لم  فصعدت درجة ،لـكن اصعد هذه الدرجةالشهداء و نحن ،االملائكة؟ قالوا: ل
  براهيم يقول لمحمد: ألا وإ ،عليهما وسلم ذا محمد وإبراهيم صلى الل  هأر أحسن منها فإ
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فعل  كما علوا ألا ف ،وا إمامهم وأهرقوا دماءهمقتل تك؟أم ترى ما فعلت 
 ،أخبرنهقال: فقلت: لآتين سعدا فل ،سعدهذا فلان ن مِ  إن خليلي ،خليلي سعد
يكن إبراهيم له   وقال: لقد خاب من لمفما أكثر بها فرحا  ،يته فأخبرتهقال: فأت
   خليلا.

  شمي ن الها سليمان ب  وبحدثني أبو يعق :لأزديمحمد بن سهل ا قال [1294]
قال:  ه حدثني بف ،لشيخ فسألتهقال محمد: ثم رأيت ا ا من موالين حدثني شيخ

زبيروا وطلحة  ا أمر عليكنت يوما مع قوم فتذاكرن نلت  فكأني  معنه رضي الل  ه ل
زبير فلما كان في اللي  حراء واسعة فيها ل رأيت في منامي كأني انتهيت إلى صمن ال

قطعي أجساد الناس مجسادهم كلاب وألم رؤوس ارؤوسه ،ير عراةخلق كث
فلم أر منظرا  ،والرجلينن ديمقطوع اليفيهم  ،الأيدي والأرجل من خلاف

هؤلاء اللذين  قيل:  ،من هؤلاء؟قلت:  ،فامتلأت رعبا وفزعا ،ش منهأوح
قيل:   ين والرجلين؟ما بال هذا من بينهم مقطوع اليد ملسو هيلع هللا ىلص يشتمون أصحاب محمد

ذلك إذ دفع لي باب قد  ك ينا أناقال: فب عنه رضي الل  ه أغلاهم في شتم علي هذا
 ،حواليه جماعةجالس  فإذا رجل ،على موضع واسفإذا درجة صعدتها إ ،جئته

فجذب يده من يدي وغمز يدي  ، بيده أخذت فدنوت ف ملسو هيلع هللا ىلصفقيل لي: هذا النبي 
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زبير فقلت: لا والل  ه ت ما كن فذكرت  ؟وقال: تعود غمزة شديدة يا  قلت في ال
إلى رجل خلفه فقال: يا   ل: فالتفت قا ،ن ذلكى شيء ملرسول الل  ه لا أعود إ

قال: قد أقلته يا رسول الل  ه قال: فأخذت   (1) لَ قبأف،  د ه لا يعوأن زبير قد ذكر 
ي أني  تبهت وإنه ليخيل إلقال: فان  ،بكي وأضعها على صدريأقبلها وأ لعت يده فج

   في ظهري.أجد بردها 
لنوم  عمر الضرير في ابا رأيت أ ي:يزيد الـكندلوهاب بن عبد اقال  [1295]

الأعمال وجدت  : فأي ت لرحمني ق لي و فقلت: ما فعل الل  ه بك؟ قال: غفر
قال:   ؟شرا أعمال وجدتلعلم قلت: فأي القال: ما أنتم عليه من السنة وا ؟ضلأف

فجعل يعد   ، مرجئ ،معتزلي ، ؟ قال: قدريلأسماءقلت: وما ا ، لأسماءاحذر ا
   أصحاب الأهواء.

زياددثني يعقوب بن إح  :بن أبي الدنياقال ا [1296] ي  قال لي قائل ف سحاق بن 
  فع بالتحذير.مع الزجر وانتراقبة من سالل  ه م راقب  منامي:

لنوم  ي في االعكليت الحارث قال: رأ عن أبيه عن الحسن بن صالح [1297]
  فقلت: أهالـكون نحن؟ قال: كلا إن دين الل  ه قائم. 

 
 ( فأقله) :وقد رواه من طريق المصنف (438/ 18تاريخ دمشق لابن عساكر ) في  (1)
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لاوة الآخرة من  ذهب بحي ا لى الدنيا للدني: حزنك عبن دينار مالك قال [1298]
   من قلبك.نيا يذهب بحلاوة الآخرة بالدنيا للد قلبك، وفرحك

سن: يا هذا  الح، فقال له رجلا يقول: واحزناه على الحزن سمع الحسن [1299]
  (1)  .فهلا على ما سلف من علمه فيك

 
ْ   أيضا (12الهم والحزن لابن أبي الدنيا )وفي   (1) ً س َّ ُن القَاَل: سَمَِع اب اِك رَجُل ُ م َّ ، ا يَقُوُل: وَاحُْزنَاه

َ فَقَاَل: »قُْل وَاحُزْ  ُ عَلَى اْلحُزِْن، َألَا َأكُ ن ِ اه قَاَل ( 55وفيه ) هِ، وَهَْل رََأيُْت َمحْزُونًا«ونُ مِْن َأهْل
ا َأْحزَنَ« ُ ( 56وفيه ) بِلَاُل بُْن َسعْدٍ: »وَاحُْزنَاهُ عَلَى َأل َّ َ ي ، يَقُوُل: مِعُْت رَجُلًاسَ  أنها ذْكُرُ عَْن رَابِعَة

 ُ َ ، فَقَالَْت: لَا تَقُلْ وَاحُْزنَاه ِزينًا لَْم يَنْفَعَْك عَيْش  "ناهُ، ِإن ََّك كَذَا، وَقُْل: وَاقِل َّةَ حُزْ  ه  لَوْ ُكنَْت حَ
َ  (57)وفيه  َ سَِن عَْن مُبَارَِك بِْن فََضالَةَ، عَْن حُمَيْدِ بِْن هِلَاٍل، قَاَل: دَخَلُْت مََع اْلح بِْن  ى الْعَلَاءِ عَل

، وَقَْد َسل َّهُ الْ ِزيَادٍ الْعَدَوِ  ِ ْ ي  َ حُز ، يُق ْخت  ارَةُ، تَنْدُُف َتحْتَهُ الْقُْطَن غُْدوَةً، اُل لَهَا: سَ نُ، وَكَانَْت لَهُ أُّ
ُ عَلَى الْ  ُ اْلحَسَُن: َكيَْف َأنَْت يَا عَلَاءُ؟ فَقَاَل: وَاحُْزنَاه ةً، فَقَاَل لَه َ حُزْنِ وَعَِشي َّ ُن: قَاَل اْلحَسَ ، ف

هِ انْتَهَ »قُومُوا، فَِإلَى  عن  (259/ 9) مي نعيلأبة الأولياء حليوفي . ْستِْقلَاُل اْلحُزِْن«ى اهَذَا وَالل َّ
= 
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لى احزناه عبا محمد، ولسفيان بن عيينة: يا أة علبثلل  ه بن عبد اقال  [1300]
ه د الل  ه: آقال عب ه فيك؟ينة: هل حزنت قط لعلم الل   ين بن علحزن، فقال سفياا

   رح.تركتني لا أف
  ؟!كبق علم الل  ه فيقال محمد بن رافع: أبكاك قط سا [1301]
الأحزان، ومفتاح  الدعاء المستجاب الذي تهيجه  شي: رقايد القال يز [1302]

   ع.الرحمة التضر
  لاة جل يخرج إلى الصكر بن عبد الل  ه، في الرب ن، عن عن غالب القطا [1303]

   ضل الجماعة.عز وجل ف لذلك أعطاه الل  هفتفوته في الجماعة، فإذا حزن 
 

 َ نْيَا«قال، يوهو الداران ُسلَيْمَانَ يَأب هو الحزن ما يحزن منه أي  : »وَاحُْزنَاهُ عَلَى اْلحُزِْن فِي دَارِ الد ُّ
لابن   دخلالموفي  .ك محمدة للمؤمنزن المتعلق بالآخرة فذلأما الحولدنيا ر امن أموعلى أمر 
اكَ وَ : (59/ 3الحاج ) وَاحُْزنَاه عَلَى اْلحُزِْن، وََأخَاُف َأْن لَا َأُكونَ َأخَاُف،  :َأْن تَقُولَ  ِإي َّ

ُ مِْن دَقَائِِق مَدَ  ِ َأْشيَاء ْ  اِخلِ وَاحُْزنَاه عَلَى اْلَأْحزَاِن فَِإن َّ هَذِه َلل َّ إب ُ لِيَس، وَا ُ َسائِلَُك عَْن ب كَائَِك، ه
َِزيٍن، وَِإْظهَارِك َأن َّك لَا َتخَاُف، وَمَا تُْظهِرُ كَ َأن َّك لَسْ ِإْظهَارِ خَوَْف، وَاْلحُزْنَ، وَ الْ وَِإْظهَارِكَ  ت ِبح

وَاُضِع، وَِإْظهَارِك الْهَم َّ بَِأمْرِ اْلآِخرَةِ، ِ  مِْن الِانِْكسَارِ، وَالت َّ َ  ك وَذَم  اذَا َأرَْدت بِذَلَِك  نَْفسَك، وَم
َ هَذِهِ اْلخَِصاِل مَذَ  فِيكُل ِهِ، وَلِِإبْلِيَس  اِس، وَهِيَ تُنْسَُب إلَى ُخشُوِع  لْتَبُِس عَلَىاهُِب ت َكثِيرِ مِْن الن َّ

َلل َّ شَ  ذَرًاالن ِفَاِق فَِإْن ُكنْت َصادِقًا فِيهَا فَاحْذَْر إبْلِيَس عِنْدَهَا، وَفِي وَقْتِهَا حَ  ُ الْمُْستَعَانُ دِيدًا، وَا  ه
 هـ ا.
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يوم  عبد في صحيفته لل إن أكثر ما يرى ال الحسن البصري:ق [1304]
   سر به الهم الحزن.ة مما يالقيام

الحسنات، والأشر   يزيدان في والحزن  الهم صور بن زاذان: قال من [1305]
   في السيئات. يزيدانوالبطر 

   ب.حزن التائ لى إلاـض: كل حزن يبل بن عياالفضيل اق [1306]
لحزن  فا، وحزن عليك  ن لكزن حزنان، فحزالحأدهم:  قال إبراهيم بن [1307]

لى حزنك ع عليكوالحزن الذي هو  وخيرها، ةالذي هو لك حزنك على الآخر
   الدنيا وزينتها.

كان يقول: ن الحسن، و دا أطول حزنا مما رأيت أح قال يونس: [1308]
م طلع على بعض أعمالنا، فقال: لا أقبل منك ي لعل الل  ه قد ارنضحك ولا ند

   يئا.ش
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  لا يبكي أحد، تكلمون فما بال المتكلمين ي بيه عمر بن ذر:قال ذر لأ [1309]
قال: أي بني ليست  ؟!سمع البكاء من ها هنا وها هنا (1)أنتيا مت فإذا تكل

   كالنائحة الثكلى.  ةالنائحة المستأجر
وبه ولم يكإن الرجل إذا كث الحكم:قال  [1310] عمل ما  ال ن عنده منرت ذن

   ن ليكفرها عنه. الحزيغفرها عنه ابتلاه الل  ه ب
ومن أبصر الدنيا زهد  ، به من عرف ربه أح ي:سن البصرلحال قا [1311]
  ن لا يلهو حتى يغفل وإذا تفكر حزن.مؤموال، يها ف
الل  ه قد  فإذا رآه ن العبد ليذنب الذنبإ :عنه رضي الل  هة قال أبوهرير [1312]
  ولا صدقة.ر أن يحدث صلاة من غيله حزنه ذلك غفره أ
الفجار بر، وإن لوبهم بأعمال البرار تغلي قالأإن  :قال مالك بن دينار [1313]
  لل  ه.همومكم رحمكم اما  كم فانظرواي قلوبهم بأعمال الفجور، والل  ه يرى همومتغل 
وية بن قرة [1314]    ين.من بكاء الع يأحب إل بكاء العمل : قال معا

 
ورواه أحمد  (110/ 5حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ))يا أبت( كما في  :وصوابه، كذا   (1)

مَْت َأنْتَ ذَ فَإِ "  ( بلفظ: 2070)الزهد في الزهد   "...ا تَكَل َّ
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  بكون ا يمإن عندنا قوقال: قيل: للحسن  يينةسفيان بن ع عن [1315]
لوبهم قال الحسن: أولئك تبكي قن؟ ل منهم لا يبكوفضليسوا بذاك، ونرى قوما أ

   أو كما قال.
   قال: عمله يبكي.بوك يبكي؟ لعبيد الل  ه بن شميط: كان أ قيل [1316]
جعل حزنك لنفسك  امدني: تورد القال: قال لي مس دبري ال مجاشع عن  [1317]

   . لا مقبولإ يك من الأعمالجدي عل ثم لا يُ ك عملك، بو فعن قليل يخل
رف بحزنه يعأن  ينبغي لحامل القرآن :عنه رضي الل  هقال ابن مسعود  [1318]

   يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون. إذا الناس
لحامل القرآن أن يكون باكيا   نبغيي :عنه رضي الل  هد قال ابن مسعو [1319]

غافلا،   ولاكون جافيا، القرآن أن ي  ي لحاملغا حكيما سكيتا لينا، ولا ينبنمحزو
   ولا صياحا. ولا صخابا، 

ديدا، فلم  ل: حزن عمر بن الخطاب حزنا شقا إسماعيل بن ذكوانعن  [1320]
ا  ت الصبا إلهب ليه من أن يلقى حزينا، وكان يقول: مايكن شيء أحب إ

  ا.ذكرت زيد
زن اليوم من  ذهب الح :اضبن عيقال وكيع يوم مات الفضيل  [1321]

   الأرض.
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َ قال بشر بن الحارث: الحزن مَ  [1322] وهو أول  طهرا،لا يسكن إلا قلبا م كل
   رجة من درجات الآخرة.د
ا في  قصران الرجل مك  : إذاعنه رضي الل  ه قال عمر بن الخطاب [1323]
   الهم ليكفر عنه.مل ابتلي بالع
  لصالح.العمل ا يا تلقيحزن في الدنطول الح :بن جبير اقال  [1324]
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 الهواتفمن كتاب  -50

ب  قال: كذهاتفا في البحر ليلا فسمعت  : مد بن أبي كبشةقال مح [1325]
ريسيال   (2) مامةعلى ث ،لل  هالا إله إلا  :م هتف ثانية فقالث ،ى الل  ه عزوجلعل  (1)م

ريسي لعنة الل  ه. ريسي ر الم أصحاب بش  كب رجل من وكان معنا في المر  : لقا والم
 . فخر ميتا

 
ريسي بن غياث  هو بشر  (1) رآن، القول بخلق القبرع وأتقن علم الكلام، ثم جرد ، ضالمبتدع الم

قال الخطيب: حكى عنه أقوال شنيعة، أساء أهل  مات سنة ثمان عشرة ومائتين.وناظر عليه، 
ريسى زنديق. بشررازي: قال أبو زرعة الوجلها، أالعلم قولهم فيه، وكفره أكثرهم ل انظر:  الم

 (323/ 1) ميزان الاعتدال
انظر: . رؤوس الضلالةومن  كبار المعتزلة من أشرس أبو معن النميري البصري بن ثمامةهو   (2)

 (371/ 1ميزان الاعتدال )
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ن  ي المغفرة حتى خرجوا مهم أمانإن قوما ألهتصري: قال الحسن الب [1326]
حسن الظن و أسن الظن بربي، وكذب لة، يقول: إني لحالدنيا وليست لهم حسن

 . لبربه لأحسن العم 
مجالسة الحسن فقال: يا أبا سعيد كيف نصنع ب شبن مخاد يرةسأل المغ [1327]

الل  ه إن تصحب إنك و ال: أيها الشيخ،فقى تكاد قلوبنا تطير؟ يحدثونا حتأقوام 
نونك حتى من أن تصحب أقواما يؤم أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك

 المخاوف.قك تلح
اه اجتهدوا في العمل،  إخوتقول: يا ان يعن مطرف أنه ك  ثابت عن [1328]
إن يكن  جات، وا درأمر كما ترجون من رحمة الل  ه وعفوه كانت لنن يكن الفإ

ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا  )نقل:  نخاف ونحاذر لمدا كما ر شديالأم
 .(1) عنا ذلكا، فلم يكن ينفملنقد ع نقول: (نعمل
 

 
 ( 1150) محاسبة النفس كتابفي  تقدم (1)
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 ورع المن كتاب  -52

من قلة  ه بشيء هو أفضل إنكم لن تلقوا الل    :اعنه رضي الل  هعائشة  ت قال [1329]
   لذنوب.ا
وأداء   حارماجتناب الم العبادة ضلأرى أف : لعزيزعبد اقال عمر بن  [1330]

   الفرائض.
أخذ بما أمر الل  ه، والنهي عما  ال الخير في هذين:  قال الحسن البصري: [1331]

   لل  ه عنه. نهى ا
هاهم  بشيء أفضل من ترك ما نعابدون ما عبد ال : بصريال قال الحسن [1332]

   الل  ه عنه.
يراك الل  ه عند ما نهاك   لا ل:وصني قاأن أ : الطائي رجل لداود قال [1333]

   ما أمرك به. يفقدك عند  الل  ه عنه، ولا
قال: أي   عنه رضي الل  ه أن عمر بن الخطاب ن سليمانه بعن عبد الل    [1334]

اهدون  ا: المجرا وفاجرا. قالولمصلي يكون بال: إن اق  .ونقالوا: المصلالناس أفضل؟ 
ون. قال: إن  ئماصبرا وفاجرا. قالوا: ال في سبيل الل  ه. قال: إن المجاهد يكون
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ل  ـفي دين الل  ه يستكم رعلـكن الو (1) (من عمر)الصائم يكون برا وفاجرا 
   طاعة الل  ه.

   رع.وال: الق (من يشاء  يؤتي الحكمة)في قوله: ري  بصقال الحسن ال [1335]
قال: ما أعرف النية ولـكني  ف النية؟أتعر ن:قيل لخالد بن معدا [1336]

   .يا عا كان تقأعرف الورع فمن كان ور 
خذ  جاء رجل إلى العمري فقال: عظني. فأ : سماعيل المؤدبأبو إقال  [1337]

ة فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك خير لك من صلا أرضلا حصاة من
  وم. له الي فكن يكون الل  ه لك غدا ل: كما تحب أنزدني، قاأرض قال: أهل ال

انق مما  ف: لترك دسل لعبد العزيز بن السائب قال: قال بعض اعن  [1338]
   إلي من خمس مئة حجة.أحب  ل  هيكره ال 

ناس من قيام الليل  ه لل رض شيء أحبالأ في ما  قال الحسن البصري:  [1339]
   : به به ذلك ملاك الأمر. رع؟، قالس: فأين الوبو إياقال: فقال أ

و [1340] : ال أفضل؟ قالأي الأعمالحسن  تذاكروا عند :ية بن قرةقال معا
. قال: فانتبه الحسن لها  : فقلت أنا: ترك المحارمهم اتفقوا على قيام الليل. قالأنفك

   .تم الأمر لأمرم افقال: ت

 
منين عمر أمير المؤمحض الصواب في فضائل نقله ابن عبد الهادي في كتابه "و، كذا يف الكتاب  (1)

 ا.هـ (عنه  رضي الل  هقال عمر ): وفيه (680/ 2) "بن الخطاب
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اليوم   لورع وهموهم يتعلمون ا ناسدركت الأ حاك:ضقال ال [1341]
   يتعلمون الكلام.

   لورع. لم بعضنا من بعض إلا اعنا وما يتقال الضحاك: لقد رأيت [1342]
   ك الرجل على قدر ورعه.سن :ر بن محمدقال النض [1343]
البصرة حرام على قلب يدخله  أة من امرقالت  الصفار:  جعفرقال أبو [1344]

   رع الخفي.خله الودحب الدنيا أن ي
قال:   ؟ أي شيء أفضل؟ قال: الورع قالوا: ما الورع لابن المبارك:قيل  [1345]

   من الأرض. ئا شي ا، وأخذحتى تنزع عن مثل هذ
كعبادة النبيين في   يقال المتورع في الفتنري: كان الح الم قال ص [1346]
   . خاءالر
ع وور ،جهلهن له حلم يضبط به م يكل: من لقا عن خالد بن معدان [1347]

   سن صحابة من يصحبه، فلا حاجة لل  ه فيه.ليه، وحل  ه عحرم ال يحجزه عما 
و: ل م بن عروة قاعن هشا [1348] ريضة  يقول هي كان أبي يطول في الف

  رأس المال.
فلان الناسك، إنما   فلان الناسك  : سلنايقول ا ثير:بن أبي كل يحيى قا [1349]

   لورع. الناسك ا
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لا  ترك ما يريبه إ عاالعبد ور إذا كان :(1) حمنلرعبد ا وقال أب [1350]
   ريبه.ا لا يم
يئا لا يتركه إلا  ش ترك عبد  قال: ما  عنه رضي الل  هبن كعب  عن أبي  [1351]

ن  فأخذه م اون بهولا ته ن حيث لا يحتسب،لل  ه، إلا آتاه الل  ه ما هو خير منه م
   ه.بما هو أشد علي إلا أتاه الل  ه ينبغي له لاحيث 

الل  ه عز  إلا أعقبني  شيئاالدنيا  من يز: ما تركت قال عمر بن عبد العز [1352]
   هد، وما أنعم الل  ه في ديني أفضل.ي من الزما هو أفضل منه، يعن ي في قلب جلو
هدون  جتم يدعون إلى الحلال وهم  ت أقواماأدرك قال الحسن البصري:  [1353]

   دعونه يقولون: نخشى أن يفسدنا حتى يموتوا جهدا.فيه، في
أزهد منكم  الل  ه لهمأحل  أقواما كانوا فيمالقيت  ري:قال الحسن البص [1354]

   رم عليكم.فيما ح
وا  عن هشام قال: كنا قعودا ومعنا يونس بن عبيد وذكرنا شيئا فتذاكر [1355]

جاء أبو   سنان فقالوا: قد فجاء حسان بن أبي ، ورعأشد الأعمال، فاتفقوا على ال
  لصيام لصلاة لمؤنة، وإن لل : إنعبد الل  ه فجلس فأخبروه بذلك، فقال: حسان

  ؟!تركته يءك شا رابقة لمؤنة، وهل الورع إلا إذصدلمؤنة، وإن لل

 
ي أبو بن عمر بن الخطاب القرشي العدو ل  ه بن عبد الل  هعبد ال ن عبد العزيز بنب بد الل  هع: وهو (1)

 . كما في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع ،العمري الزاهد المدني منعبد الرح 
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نيا ثلاث  قال يونس بن عبيد: أعجب شيء سمعت به في الد [1356]
 كلمات: 

 حدا على شيء قط.  دت أحسقول ابن سيرين: ما 

 نها.  م ست  ل  ه بحاجة منذ أربعين سنة فما قضاها لي فما يئمورق قد دعوت ال وقول 
   عه.ء فدلورع إذا رابك شيهو أهون من اما شيء   سنان:ي وقول حسان بن أب

رة صلاة لا يعجبكم كثبن ضمرة بن حبيب، عن أبيه قال:  عتبةن ع [1357]
الل  ه من  ن كان ورعا مع ما رزقه لى ورعه، فإإ ولـكن انظروا امرئ ولا صيامه

   ، فهو عبد الل  ه حقا.العبادة
   ظر.هون فضول الند الطائي: كانوا يكر داوقال  [1358]
   ان.البصر أشد من حفظ اللس حفظ :[ارك مباللل  ه ] بن د اعبقال  [1359]
لقى  ت قال: سمعت أبي وأسنده قال: لرب نظرة لأن د بن زيد اعن حم [1360]
من  ما لقي إلا  عليه السلامود النبي فيأكلك خير لك منها، وهل لقي دا لأسدا

   .(1) ظرةتلك الن

 
 لا يثبت فيه نظرة محرمة من الـكذب الذي ابتلي ب عليه السلام نبي الل  ه داودما يذكر أن  (1)

َظن َّ دَاوُدُ  وَ )الل  ه تعالى: ت سلامة( عند قول /60/ 7)ه تفسيرفي حديث وقد قال ابن كثير 
هُ وَخَر َّ رَاِكعًا وََأنَابَ  رَب َّ اهُ فَاْستَغْفَرَ  مَا فَتَن َّ َ (: َأن َّ ةً َأْكثَرُه وذ  مَِن ا مَْأخُ قَْد ذَكَرَ الْمُفَس ِرُونَ هَاهُنَا قِص َّ

ِيلِي َّ  ْ  يَثْبُْت فِيهَا عَِن اِت وَلَمْ اْلِإسْرَائ َ مَعُْصوِم حَدِ ال ِب رَوَى ابُْن َأبِي حَاِتٍم هُنَا  اعُهُ وَلـَِكنْ يث  َيجُِب ات 
قَاشِي ِ عَْن َأنٍَس  َِزيدَ الر َّ هُ مِْن رِوَايَةِ ي َِزيدُ وَِإنْ -حَدِيثًا لَا يَِصح ُّ َسنَدُهُ؛ لَِأن َّ اِلحِينَ كَانَ مِ  َوي -َن الص َّ

= 
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بما نظر  فرلنظر، ل: لا تتبعوا النظر اخالد بن أبي عمران قا عن [1361]
   به. ا ينتفع ول ل الأديم في الدباغ،كما ينغ رة ينغل منها قلبهلنظالعبد ا

ول ما  سفيان الثوري في يوم عيد فقال: إن أع خرجنا معن وكيع  [1362]
   نبدأ به في يومنا غض أبصارنا. 

بي سنان إلى العيد،  ان بن أ: خرج حسالزراد هالل   محمد بن عبد  قال [1363]
تني  لققال: ما ت  ؟!دا أكثر نساء منهالل  ه ما رأينا عي با عبد ما رجع: يا أله لفقيل 

  امرأة حتى رجعت.
أبي سنان يوم العيد فلما رجع قالت له امرأته: كم من  بن خرج حسان [1364]

ما نظرت إلا  قال: ويحك  يهأكثرت علفلما حسنة قد نظرت اليوم إليها؟ امرأة 
   إليك.رجعت إبهامي منذ خرجت حتى في 
نظر في الحجرات  ال أمانة ل: من تضييع القا عنه رضي الل  هن ابن عمر ع [1365]

   والدور.
مرأة فغمض ا مرت بك اإذ :قال عنه ي الل  هرضمالك أنس بن ن ع [1366]

   عينيك حتى تجاوزك. 

 
 ُ ه ِ  َضعِيُف الـَِكن َّ َ م َّ ْلحَدِيِث عِنْدَ اْلَأئ ول َ ى َأْن ةِ فَاْلأُّ ةِ وََأْن يُرَد َّ عَلَى مُجَر َّ  يُْقتَصَر ِ الْقِص َّ ِ هَذِه دِ تِلَاوَة

ٌّ أَ  َن فَهُوَ َحق  ٌّ وَمَا تََضم َّ هِ عَز َّ وَجَل َّ فَِإن َّ الْقُرْآنَ َحق   ـا.ه يًْضاعِلْمُهَا ِإلَى الل َّ
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فرأى دارا  ع سفيان الثوري ان قال: كنت ممعن يحيى بن ي [1367]
؛ فإنما بنيت لـكي ينظر إليها ا: لا تنظر إليهفيانفقال س،  أنظر إليها سي فرفعت رأ

   مثلك. 
زيادقال العلاء ب [1368] إن النظر  لمرأة؛ فا ن ردفلا تتبع بصرك حس : ن 

   الشهوة في القلب.يجعل 
   .رةبال الآخ فما هذه النظرة الأولى، :ال إسحاق ق [1369]
ريح  لأن يمتلئ منخراي من  :عنه رضي الل  هي وسى الأشعرأبومقال  [1370]

   يح امرأة.ن أن يمتلئا من رإلي م جيفة أحب 
منه في   قل فلم أجده في شيء أ فتشت عن الورع الحسن بن حي: قال  [1371]

   اللسان.
   سان.لورع في اللشد اأ  :يل بن عياض فضقال ال [1372]
   رع الرجل في كلامه.لتعرف و إنك  :عبيد يونس بن قال  [1373]
ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ   :الالتيمي قال: كان يقعن أبي حيان  [1374]

   ه منه لموضع قدمه.للسان
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 آخر:د الل  ه رجلا يقول لعبف بن سمع مطر  سفيان: قال [1375]
   .إليهضيف فانظر ماذا ت هرت الل   إذا ذك ويحك

ة ه من الجمعصحابنا نحفظ كلامبعض أكان  : اضي ن عضيل بالفقال  [1376]
  إلى الجمعة.

كان وهب بن منبه نحفظ كلامه كل يوم   عم بن إدريس:لمنعبد اقال  [1377]
   لك استغفر.ذ ا حمد الل  ه وإن كان غير نعده، فإن كان خير 

ا يرون أنه  كلامه، فكانو إني لأعرف رجلا يعد  حي: ال الحسن بن ق [1378]
   .هو
   وجدت متقى الل  ه ملجما. إني :لعزيزعبد ابن  مرعقال  [1379]
قلت لجار لضيغم: هل سمعت أبا مالك يذكر من  م: بن بسطاقال ا [1380]

 ا. قلت: ما هو؟يئا واحدإلا ش  ئا عر شيئا؟ قال: ما سمعته يذكر من الشعر شي الش
 قال:

 سانهلورع التقي لقد يخزن ا
 

 حذر الكلام وإنه لمفوه 
 



   

 
 

 الدنياابن أيب  من مصنفات نتقىملا 278

ن.  فيه طي ان دنوكان في الديو نصور أنه كان في الديوانمعن  [1381]
به هذا الكتاب. قال: أعطني كتابك حتى أنظر  طينا أختم ولنيفقال له رجل: نا

   .(1)ما فيه
ن  ر بن عياش إلى مكة، فكا زاملت أبا بك عيد الأموي:س قال يحيى بن [1382]

الد  بستان خ ا منيل له بعد: هذأهدي له رطب برني فق، يت رع من رأمن أو
ر  ونظ ،  حل منهمخالد بن سلمة واست لى مقبوض عنه، فأتى إبن سلمة المخزومي ال

   الرطب فتصدق بها. إلى قيمة
ب  ذكرك وطي   ملقال: أخ لبشر بن الحارث أوصني قال رجل [1383]
   طعمك.م
ل  ه من الإنسان  أول ما خلق ال  :ماعنه رضي الل  هعمرو  لل  ه بنعبد اقال  [1384]
قها، فالفرج أمانة، إلا في ح هذه أمانتي عندك لا تضعها م قال: ث رجه،ف
   .(2)ر أمانةأمانة، والبص معالسو

 
ن الطين أن يعينه بإعطائه الدن ميد فيه ظلم أو عدوان فلا يريعني ليتأكد له أنه لم يكتب ما  (1)

 ن الورع. على ذلك وهذا م
 . في سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف مختلط (2)
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م بين أصبعين من أصابع  ا لعب بغلا لو أن رجلقال سفيان:  [1385]
   لشهوة، لكان لواطا.ا رجله يريد بذلك

زبير قطعت  بلغني أن  بن حاتم الطويل: حمدقال أ [1386] من  جله ر عروة بن ال
   .(1) ه قطلل    ما يطيب نفسي عنك أني لم أنقلك إلى معصيةال: إن ملة قالآك 

 فقال :ان في بني إسرائيلد الل  ه قال: كان أخوعبن عون بن ع [1387]
فقال: ما عملت عملا أخوف عندي  ؟ ته: ما أخوف عمل عمل هما لصاحبهأحد

دمت نما سنبلة، ثم ررت بين قراحي سنبل، فأخذت من أحدهمن أني م
هو؟ ذتها منه، فلم أدر أي القراحين لقراح الذي أخأردها في ا ت أنأردف

   .ر الذي أخذتها منهن أكون طرحتها في غيأ هما فأخاففطرحتها في أحد
عندي أني إذا قمت في الصلاة  ل عمه عندك؟ قال: أخوف ف عمل عملتفما أخو

ا أبوهمول على الأخرى، ون أحمل على إحدى رجلي فوق ما أحمأخاف أن أك
   .اتا ين، فاقبضهما قبل أن يفتتنا، فمم إن كانا صادقفقال: اللهيسمع 

يح في سفح الجبل  ينا عيسى ابن مريم يسب الحسن البصري قال:  عن [1388]
لكل شيء مأوى وابن مريم ليس له  : قالرا له، فحـ ذ يدخل جإذا هو بجر

 
 .(وما بعده 1219انظر ما تقدم ) (1)
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عد  ته، فصخطيئ فأوحى الل  ه إليه: يا عيسى اصعد الجبل ليخبره ؟!مأوى
على هذا  ت شن بال فقال: يا عبد الل  ه منذ كم أن ذا هو برجل كأنهل فإالجب
ولا من مطر. قال: يا   لم أستظل من حر ولا برد ال: منذ خمسين سنةجبل؟ قال

 حتى صرت إلى هذا الحد؟ قال: قلت لشيء  مكجر ك من عظمالل  ه فما لعبد 
   بني.كان لم يكن فدخلت في علم الل  ه فأخاف أن يعذ

هي  لصالحات أتاها نعي زوجها وأن امرأة من ا العباس بن سهم عن [1389]
   قد صار لنا فيه شريك. م هذا طعا   :ن العجين، وقالت ها معت يديتعجن، فرف

أة أتاها نعي زوجها  أن امر لمعل العن بعض أه ابن روحعن  [1390]
  . (1) شريك يههذا زيت قد صار لنا ف  :يتقد، فأطفأت السراج، وقالت والسراج 

يا أبا سلمة  د الل  ه: لي كهمس أبو عب  مارة بن زاذان قال: قال ععن  [1391]
و يا أبا عبد الل  ه؟ قال:  نذ أربعين سنة. قلت ما هذنبا فأنا أبكي عليه مأذنبت 

إلى حائط لجار لي   بدانق، فلما أكل قمت مكا مشويا له ست فاشتريرني أخ لي زا
   ذ أربعين سنة.ي عليه منأنا أبك يده، فها من لبن، فأخذت منه قطعة يغسل ب

 
 . تعني الورثة، وهذا من ورعها (1)
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قال:  ،كهمس دينارأنه سقط من يد  ابننبأنا أصحا :لال مؤمق [1392]
الا  ربخذوا غفأ ل  ه؟ قال: دينارا سقط منييا أبا عبد ال  : ما تطلب فقام يطلبه قيل

   را، فأبى أن يأخذه، وقال: لعله ليس ديناري.ا ديناتراب فوجدوفغربلوا ال
فأصلها الشهادة،  مثل الإسلام كمثل شجرة، يسان:وس بن كقال طا [1393]

لا  شيء سماه، وثمرها الورع لا خير في شجرة،  قها كذاا وكذا، وورا كذوساقه
   له. لا ورعنسان، إثمر لها، ولا خير في 

حتى يشفى على طمع  ورع امرئ  يحسن لا بن أبي كثير: قال يحيى [1394]
   كه لل  ه.فيتر  يقدر عليه

وية بن قرة قال:  عن [1395] جمل يقال  عنه رضي الل  ه كان لأبي الدرداءمعا
ال: لا تحمل عليه إلا طاقته، فلما كان ه منه رجل ق تعارن، فكان إذا اسله الدمو

إلا   ليك بي؛ فإني لم أكن أحمل عر ي عندتخاصمن اقال: يا دمون ل عند الموت،
   ق.ما كنت تطي

بعين ألفا فيما لا  يرين أرد بن سترك محمل: م بن حسان قا عن هشا [1396]
   ترون به اليوم بأسا.

س على  رائيل يقتل الناجبار في بني إس كانال: ب بن منبه قعن وه [1397]
: فشق . قالعبادهم منإلى عابد بلغ  حتى أكل لحوم الخنازير، فلم يزل الأمر
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إذا دعاك  ف ح لك جديا،الشرطة: إني أذب حب الناس فقال له صا ذلك على
ه. ل، فلما دعاه ليأكل أبى أن يأكل قال: أخرجوه فاضربوا عنقتأكل فكجبار ل ال

تك أنه جدي؟ قال: إني ن تأكل وقد أخبر شرطة: ما منعك أصاحب الفقال له 
   ، قال: فقتله. الل  ه ي معاصيف  يتأسى بي هت أنرجل منظور إلي وإني كر 

، لمساكينب مع االحم يلقط دهأكان إبراهيم بن  :فقال محمد بن يوس [1398]
 معهفي ذلك، فرمى بما  المساكين فسبقهم، فقالوا له فبصر بسنبل، فبادر إليه مع

فكان  ياهم، أزاحم المساكين على معاشهمل الدنيا على دنوقال: أنا لم أزاحم أه
   إلا مع الدواب. طقبعد لا يل

  د، فماراشب أيوب بن أبا شعي رأيت باح بن الجراح:الوليد ر بوقال أ [1399]
حيطان  ن يكنس حيطان بيته، فإذا وقع شيء من حدا كان أورع منه كا رأيت أ

  .فذهب به إليهمجيرانه جمعه 
لمكاسب؟ من أمر ا سن بن حي عن شيءسألت الحشاذان: قال  [1400]

الحسن يعني  : قالالفرات، ثم قال ماء رت في هذا حرم عليك نظفقال: إن 
   .ف ء الزحأشد من لقا  لالالبصري: طلب الح

تجارة  لو أعلم موضع درهم من حلال من  يد: س بن عب قال يون [1401]
  مرضى.ه ثم دققته أداوي به القيقا، ثم عجنته ثم خبزته، ثم جففتد لاشتريت به
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ن عبد الل  ه المزني ذكر الحلال عند بكر ب :القطان  قال غالب  [1402]
   ى جرح لبرئ.وضع عل لو  فقال بكر: إن الحلال

ا  قها عليه، فقال: يا أبلمكاسب فضيلا سأل وكيعا عن اأن رج  وبلغني [1403]
  .رجو عفو الل  هال؟ قال: كل من رزق الل  ه وسفيان من أين نأك 

  منعك أن  ما سيرين:  بند الصلت قال: قلت لمحمبي عن خالد بن أ [1404]
خير  ني على عطاا أإنمو يا هذا أد الل  ه تقبل من ابن هبيرة؟ قال: فقال لي: يا عب

ن كما ظن  بل، وإن لم أكنبغي أن أقنت كما ظن فما ي فلئن ك ،ن يظنه فيكا 
   نه لا يجوز لي أن أقبل.فبالحري أ

أقوام   (1)  (من) ن فسمعع الحسكنت جالسا م قال مالك بن دينار:  [1405]
لورع،  وا امالك، إن هؤلاء الأقوام ملوا العبادة، وأبغض : يا المسجد، فقال في

   العمل.  ليهم منأخف ع لامووجدوا الك

 
زهد لأحمد بن الوفي  .( 546حديث أبي الفضل الزهري ) ء( كما فيوصوابه: )مرا كذا، (1)

َ خََل اْلحَسَنُ دَ  (1546)حنبل  ُ فَرْقَد   الْمَْسِجدَ وَم ٍ  عَه مُونَ فَنََصَت فَقَعَدَ ِإلَى َجنِْب حَلْقَة  يَتَكَل َّ
 . ...إلخِلحَدِيثِهِْم 
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الشام  بينا نحن في طريق  ي:الدارم بن عمارة رةقال أبوطاهر زرا [1406]
عه لا  ق المرء ورإذ أتينا على راهب في صومعة، فقلنا له: أوصنا. قال: نعم رفي

   يورطه. لايسلمه و
   عاجلة.في الالعاقبة ما سكنت إليه النفس  ال: المحمود مننا. ققلنا: زد

ا  اشتهى عمر بن عبد العزيز يومد الملك قالت: عبنت فاطمة بعن  [1407]
ريد إلى بعلبك، فأتى ندنا، فوجهلم يكن عف عسلا نا رجلا على دابة من دواب الب

قال: نعم.   سل، فهل لك فيه؟ع عندناما: إنك ذكرت عسلا وبعسل، فقلنا يو
رجلا  وجهنا : قلت هذا العسل؟ قالت ال: من أين لـكم ناه به فشرب، ثم قفأتي
: فأرسل  لا. قالت عسى لنا بة من دواب البريد بدينارين إلى بعلبك فاشتر اى دعل 
ينا رأس ى الرجل فجاء، فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق، فبعه، فاردد إلإل

ريد، و ، فاجعله في علفضلر الفمالنا، وانظ مين قيء  لو كان ينفع المسلدواب الب
   لتقيأت.

   الورع اليسير منه. من الدعاء مع  يكفي ع:اسن وبقال محمد  [1408]
ي وكان جليسا للحسن: أنه  ب إلي عم لال: كتن عبد الل  ه قعن المثنى ب [1409]

   يكفي القدر من الملح. يكفي من الدعاء مع الورع ما 
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  ض شيء ال: ما نزل في الأرق م: عن الأشياخ بكر بن أبي مريعن أبي  [1410]
   حلم.لشيء أقل من ا  ين الناسبولا قسم   ،نأقل من اليقي

ن حتى تعرفوه  لموا القرآموا اليقين كما تعتعل قال:  خالد بن معدانعن  [1411]
   فإني أتعلمه. 

نوم الأكياس   ايا حبذأنه كان يقول:  عنه رضي الل  ه عن أبي الدرداء [1412]
ب ح ة من بر من صارولمثقال ذ ،امهمصييعيبون سهر الحمقى و كيف ،وإفطارهم

ويقين أفضل وأرجح وأعظم من ربين)ن ال عبادة مأمثال الجب تقوى    . (1) (المغت
يقينهما إلا خشع  حق نار بالجنة والعبد  ما أيقن ل الحسن البصري:قا [1413]

   ى يأتيه الموت.واقتصر حت ،وذل واستقام ،ووجل
  ، ل  هلا ترضي الناس بسخط ال أاليقين  :عنه رضي الل  همسعود  نقال اب [1414]

فإن   ،ل  ه عز وجللم أحدا على ما لم يؤتك ال ت ولا  ،دا على رزق الل  هأح ولا تحمد
 

رين"  :في الحليةوفي الكتاب ،  كذا (1)  .ولعلها أصح "المغت
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ك  تبارفإن الل  ه  ،ة كارهي ولا يرده كراه ،يسوقه حرص حريص الرزق لا 
الهم عل وج ،لروح والفرج في اليقين والرضالى بقسطه وعلمه وحلمه جعل اوتعا
   ن في الشك والسخط.والحز

تكون بما  نك أن يقي آدم إن من ضعف  نيا اب  ال الحسن البصري:ق [1415]
   ل  ه عز وجل.في يدك أوثق منك بما في يد ال 
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 الحلم  من كتاب  -54

   صال العقل.: الحلم خصلة من خقال رجاء بن أبي سلمة عن [1416]
ن الناس كلهم  ن حلمه أعوض الحليم م أبي طالب: أول بن  قال علي [1417]

   أعوانه على الجاهل. 
وية قال [1418] الرأي حتى يغلب  مبلغ  الرجل : لا يبلغعنه رضي الل  ه معا

   حلم.لا بقوة الحلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إ
يء مثل  يء إلى شا أضيف شكان يقال: م لقيسي:حبيب بن حجر اقال  [1419]

   علم.   حلم إلى
 رضي الل  ه يراأن جده عم عن أبي جعفر الحطمي لمةن سحماد بعن  [1420]

لستهم جالسة السفهاء، فإن مجاوم إياكم  ،وصى بنيه: يا بنيوكانت له صحبة أ عنه
صبر على ما يكره يومن  ،من يجبه يندمو ،يحلم على السفيه يسر بحلمه من ،دناءة

فليوطن  ن المنكر وينهى ع مر بالمعروفيأ ا أراد أحدكم أن ا يحب، وإذيدرك م
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بالثواب   فإن من وثق ،من الل  ه ويثق بالثواب ،على الصبر على الأذى فسهن
   .الأذى لم يجد مس

َ جَ عْ أزدي: الحلم مَ قال الأفوه بن مالك ال [1421] ة عن الغيظ، والفحش من ز
وفي ترك  ،حسنجال: اللسان الالر ومن خير ما ظفر به ،ثناءدمة لللعي مه، واالعي
   .لمراء راحة البدنا
لعمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال:   عنه رضي الل  ه ويةل معاقا [1422]

ل دنياه في صلاح  ل أسمى؟ قال: من بذالرجا ه بحلمه، قال: أي هلمن رد ج 
  دينه.

 ن كدام: بعر أنشد رجل مس ير:قال محمد بن بش [1423]
 خطابهلا ترجعن إلى السفيه 

 

 ياكها ية حإلا جواب تح 
 فمتى تحركه تحرك جيفة 

 

 ت حراكهان أردا إ تزداد نتن 
  سفيه.قال: الذي يصلح ال  قال كسرى لوزيره: من الحليم؟ [1424] 

وية [1425] ُ ني بدل الـكرم : ما يسرعنه  رضي الل  ه قال معا عَمِ حُمْر    . الن َّ
وقال  [1426] ه إن  بالحلم، فواللية، قارعوا قريشا ي أميا بن: عنه رضي الل  ه يةمعا

فأرجع وهو لي   ،ماوأوسعه حل ، شتما يوسعني ،رجل من الجاهليةكنت لألقى ال
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ريف  وما دفع الحلم عن ش ،يره فيثور معيوأث ، نجدنيصديق أستنجده في 
   ولا زاده إلا كرما.  فهشر
نا لرجل  فلا ال: شتمت آل جعونة قمن  عن رجل الوليد بن قشعم عن [1427]

   تعبدوني بها زمانا.فاس ،فحلم عني  البصرةهل من أ
عَمِ  حُمْريبي من الذل ص: ما يسرني بننة بن حصن عييقال  [1428] قيل:   ،الن َّ

ة أن أجيب فتعاد  ا كرامفأحتمله ،ة فأكرههام أسمع الكل وكيف ذاك؟ قال:
   .(1)علي
عر الناس؟ ن أشقيل لحسان بن ثابت: مقال:  عن محمد بن السائب  [1429]

 ل:ي يقوالذقال: 
 ئل ه ثم الناوبدوا ببر الل    *الذين إذا اجتدوا القوم ي من إن

 على الطعام النازلوالحاشدين  *رانهم لخنا جيالمانعين من ا
 ذلين عطاءهم للسائلوالبا *م يرهم بغنيهفق والخالطين

 نية عن حياض الناهل الم  ضرب *والضاربين الـكبش يبرق بيضه 
 ل منازلرب ك ضالنازلين لو *خيولهم  على الحصان طفينوالعا

 
 قد يسمع غيرها.لأنه إن أجاب  ئةالكلمة السيى مقصوده أنه لا يجيب عللعل  (1) 
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 ء الآكلمن وراالمنية  إن  *انكم والقائلين معا خذوا أقر
 الوابل يمشون مشي الأسد تحت  *ئهم م إلى أعداخرز عيونه

 الحرب شبت أشعلوا بالشاعل  *ميل إذا ما  ااس ولبأنك ليسوا
 ل هأحلام داء الجايشفون بال  *لى أحسابهم لا يطعمون وهم ع

 اصل المقامة بالكلام الف يوم *خطيبهم اب قائلين ولا يعولا ال
 .ان عمرو بن الأطنوالشعر ل

وبين  حمد: إنه وقع بيني ال رجل لجعفر بن مق قال:  عن جابر بن عون  [1430]
، فقال جعفر:  فيقال لي: إن تركك ذل ، وإني أريد تركه ،رازعة في أمومي منق

   الظالم. إن الذليل هو 
الحكم بن  نبر عبد الرحمن قال: م ي عمر العمري أب ن جعفر بن عمروع [1431]
 ،جلوس مفمر بهم وه ،فبلغه ذلك ،فنالوا منه ،من بني جمح بي العاص بناسأ

  تم اللئامُ وقديما شَ  ،حرم الل  ه نتهاككم ماني شتمكم إياي واقد بلغ فقال: يا بني جمح، 
الذي  ك ذلف ، عر عرض ليشِ  ما يمنعني منكم إلا ،هوأيم الل    ،الـكرام فأبغضوهم

 نا؟ فقال: نهاكم عن شتم  الشعر الذي  ا: ومل رجل منهمفقا ،حجزني عنكم
 نفسي عن الجهل أكرمت  ولـكنني *عليكم تركتكم   والل  ه ما عطفا
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 دعني قد تداركني عقليعلى الحلم  *نكم وقلت لعاذلي بها ع نأوت
 عن العذليكن قمنا من أن يضيق  *لني شيب القذال ومن يشب وجل

 هج السهللمنعث كا الو وخالوافقالوا  *م أخطأ رأيهم القولعل وقلت 
 ضحلالا أكدر ي جمح لا تشربوبن *ا أريحوا الحلم بيني وبينكم فمهل

وع [1432]   جالس بحلمك قال: مكتوب في الحكمة: لا ت  ية بن قرةن معا
   .اء، ولا تجالس بسفهك الحلماء السفه

  ، كأن يكثر مالك وولد : ليس الخير رضي الل  ه عنه بو الدرداء قال أ [1433]
 ،ادي الناس في عبادة الل  هأن تنو ،ثر علمكويك ،يعظم حلمك لخير أنولـكن ا

   ل  ه.فرت ال ذا أسأت استغوإ ،فإذا أحسنت حمدت الل  ه
عتز لعز من الم إلى اقال: المتذلل للحق أقرب  مولى غفرة عن عمر [1434]

   ير ظلم. يجزه الل  ه الذل جزاء بغيبغ عزا بغير حق  من  ،بالباطل
بن سليمان   كر ولأبي ب نلرحمبن عبد ا لأبي بكر سيب قال سعيد بن الم  [1435]
قالوا: ا منهم، كهم إلفقال: لا يكون هلا وقد ذكروا بني أمية أبي حثمة بن
  الناسثم تكثر  ،فيتنافسونها ،ؤهمويبقى سفها ،ف؟ قال: يهلك حلماؤهمكي

  .عليهم فيهلـكونهم
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: لاحى  سلام الجمحي، ذكر يوسف بن حبيب قال عن محمد بن [1436]
ه ن الحليم ليقصر لسانه المجوسي: إل لفقا ،فسفه عليه ،يا وسمجن المسلمين رجل م

   من حضر.  بكى والل  هقال: فأ ،د منهالدوختراق عندما يتذكر من ا
تصبر على ما  أنم؟ قال: الحل  بلغني أن الأحنف بن قيس قيل له: ما [1437]

   تكره قليلا. 
حلم لباس  أخ له: إن ال رجلا كتب إلى أن  عن عمرو بن الحارث  [1438]

   منه. ا تعرينفل ،العلم
 القرشي:جعفر  دني أبوأنشالدنيا: أبي قال ابن  [1439]

 حاشا ببعض الطيب ففز أن تست *لا تأمنن إذا ما كنت طياشا 
 ا مرء ما عاشجدا وأنفعه لل  * أحلى مغبته يا حبذا الحلم ما

 ن في هذا المعنى:بن عبد الرحم  نشدني الحسينوأ قال ابن أبي الدنيا: [1440]
 ن كلب الكلابضر عليك مأ *لكلب الإنس إن فكرت فيه 

 وإن صديق هذا في عذاب *قا ذي صدي ا يؤلكلب ل ا لأن

 الرحمن: د د بن عبوأنشدني أحم: نياقال ابن أبي الد [1441]
 بيق من الكلأقل حفاظا للصد * شبهته بالكلب ثم وجدته 

 وصاحب هذا في عناء من الحب  *مرأ لا يضره يعرف الكلب امتى 

لعلم  ا ،نيه قال لابنه: يا بأن ن اقال: في حكمة لقم عن وهب بن منبه [1442]
، ، يا بنينحسوهو مع الحكمة أ صمت حسنلم أحسن، والهو مع الححسن و
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أن يخرج من لسانك ما يهلك   فاحذر ،ناب الجسد إن اللسان هو
   بك.ليك ريسخط ع أو ،جسدك

  ، موسىأن رجلا استطال على سليمان بن  عن سعيد بن عبد العزيز [1443]
   حول: ذل من لا سفيه له. ال مكفق ،وهفانتصر له أخ

حتى   لاا يسودون رجيكونو ية لمقال: إن أهل الجاهل انةمد بن كنعن مح [1444]
   شجاعا سخيا. كانيكون حليما وإن 

 ه: بن عبيد الل    عن طلحة [1445]
 فإن الظلم مرتعه وخيم  *أحد بظلم   لىفلا تعجل ع

 فحش لوم فإن العلى أحد  *غيظا   ولا تفحش وإن ملئت 
 لـكريمن الذنب يغفره افإ  *نب ولا تقطع أخا لك عند ذ

 قد يرقع الخلق القديما كم  *عورته برقع كن دار ولـ
رولا تجزع   عقبى سليم الصبر في الفإن  *يب الدهر واصبر ل

 جعه الهمومما فات ير  ولا *ك شيئا  ا جزع بمغن عنفم

فر القرشي، قال: كان يقال: سلاح أبو جعحدثني أبي الدنيا: قال ابن  [1446]
  (1) . مقبيح الكلا اللئام

 
والناس في  8/4/202افق المو 1441ن / با/ شع 16يس الخم ليلة تقاءالان تم الفراغ من (1)

 ... آمين. ء والبلاءابورف عنا الواص رونا فاللهم الطف بناوبب فيروس كبس جلل خطب
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 247 كارم الأخلاقممن كتاب   48
 257 المنامات  من كتاب   49
 262 نمن كتاب الهم والحز  50
 268 لهواتفمن كتاب ا  51
 269 الوجل والتوثق بالعمل من كتاب   52
 270 الورع كتاب  من  53
 285 من كتاب اليقين  54
 287 الحلم  من كتاب   55
 294 رسالفه  56

 

 


