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 املقدمة 

سلني, نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملر 
فيحتاج املسلم إىل التحلي مبكارم األخالق,   وعلى آله وأصحابه أمجعني...أما بعد: 

اآلداب لوحماسن  رض,  ويا ينال  وجل,  عز  هللا  وسلم ء  عليه  هللا  صلى  برسوله  تأسى 
الذي كان خلقه القرآن, كما قالت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها عندما سئلت 

الصال علية  خلقه  معن  وليعش  والسالم,   , وولد  , وزوج  , أهلمن    اآلخرين  ع ة 
فيحس ابلراحة والسرور, وإن مما يعنيه بعد توفيق هللا عز   سالم, وغريهم ب  ,إخوانو 

له واألخالق,   وجل  اآلداب  موضوع  يف  العلم  أهل  فيما كتبه  القراءة  منها:  أمور, 
عناية لبعضهم  املو ب   حيث كان  منهم:ضوعذا  الفق  ,  عبداإلمام  بيه  ابن هللا  حممد  ن 

( سنة  املتوىف  املقدسي,  هللا,  ه763مفلح  رمحه  املفيد   الذي(  النافع  ألف كتابه 
بــــــ " اآلداب الشرعية "   تحلى به عاجل الكتاب ما حيسن ابملسلم أن يقد  و املسمى 

منها,   يتجنب  أن  له  ينبغي  وما  آداب وأخالق,  الكتاب أبذلك  ل  دلنيمستمن  دلة 
يف ذلك عن العباد والزهاد من السلف العلم, وما جاء من آاثر  والسنة وأقوال أهل  

 اخرتت بعضاً من تلك اآلاثر, أسأل هللا أن ينفع با. الصاحل, وقد يسّر هللا الكرمي ف
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 العلم طلب   •
 : طلب العلم فريضة. روى اخلالل عن أنس رضي هللا عنه قال*  *

 ال يدري مىت حيتاج إليه.   تعلموا فإن أحدكم  ** قال ابن مسعود:
أدري شيئاً,  الساعة ولست  قدمُت  اإلمام أمحد:  أتمر   ** سأل رجل  فقاما  ؟  : لين 

 عليك ابلعلم. 
مي: يف تعلم بدالرمحن, يف أي شيء أجعُل فضل يو ** سأل رجل ابن املبارك: اي أاب ع

صالتك ؟ قال:   تقوم به  لقرآن مام العلم . فقال: هل حتسن من االقرآن أو يف تعل 
 نعم. قال: عليك ابلعلم. 

ع** ك وإانان  قوم  صغار  إان كنا  لبنيه:  يقول  الزبري  بن  وإنكم م كباريو ال  روة   ,
 ستكونون مثلنا إن بقيتم, وال خري يف كبري ال علم عنده. 

أن رجالً  أطلبُ ** روى اخلالل  إين  اإلمام أمحد:  متنعين من  سأل  أمي  العلم, وإن   
 َدارِها وأرِضها, وال تدع الطلب. ل يف التجارة, قال له:  حىت أشتغ  ذلك تريدُ 

 . وقال أيضاً: اغد معة بني ذلكإ  وال تغدُ ,  علماً متاً أو  غُد عاملا ** قال ابن مسعود:  
مست  أو  متعلماً  أو  فته عاملاً  الرابع  تكن  وال  أن قالو   ك.معاً,  قبل  ابلعلم  عليكم   :

وقبضُ  ابليقبض,  وعليكم  أهله,  ذهاُب  والتنطعه  وإايكم  وعليكم   علم  والتعمق, 
 راء ظهورهم.و   ه وينبذون  أقوام يتلون كتاب هللا  يء ابلعتيق, فإنه سيج

 م: العل فضل   •
 ** قال الربيع: مسعت الشافعي يقول: طلُب العلم أفضل من صالة النافلة. 

 اي بين, فضل العلم أحبُّ إيّل من فضل العبادة قال  ** رأى ابن الشخري ابن له يتعبد 
 عبادة.** قال مطرف بن الشخري: فضل العلم خري من فضل ال
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: أي األعمال أفضل ؟ قال: العلم, فكرر ابن مسعود  ي: سأل رجل األوزاع ** قال  
ثالاثً   قليُل عليه  ينفعك  ابهلل  العلم  مع  إن  وحيك  قال:  مث  العلم,  يقول:  ذلك  كل 

  ينفعك قليل العمل وال كثريه. العمل وكثريه, ومع اجلهل ابهلل ال
الناُس حمتاجون  يقول:  العلم قبل   ** قال حرب: مسعت أمحد  ن أل  اخلبز واملاء,  إىل 

 لعلم حيتاج إليه اإلنسان يف كل ساعة, واخلبز واملاء يف اليوم مرة أو مرتني. ا
 . ** قال أبو الدرداء: العامل واملتعلم يف األجر سواء

  يعدله شيء.العلم ال    :ئ** قال ابن هان
 لب العلم: اطآداب   •

 ** قال عمر رضي هللا عنه: أتدبوا مث تعلموا
 أفضل من طلب العلم واحلديث ه األرض عمالً وج ى ايف: ال أعلُم عل حلشر ا** قال ب

 ملن اتقى هللا وحسنت نيته. 
 الشافعي: أخشى أن طلب العلم بغري نية أن ال ينتفع به ** قال  
أةسفيان بن عيين ** قال   لو  ملا عنن أهل  :  الناس, ولكن   د العلم طلبوه  هللا هلابم 

 ناس.طلبوا به الدنيا فهانوا على ال
 أفضل من طلب العلم هلل, وما من شيء أبغض : ما من شيء  الق  عن ابن املبارك  **

 من طلب العلم لغري هللا.إىل هللا 
 . بذا ارتفع القوم  ه: اإلخالص والصدق, فقال: ل** أمحد...ذُكر  

 . لتعلمقال: إمنا العلم اب  لدرداء رضي هللا عنه يب اعن أ** 
  .م ابلتعلم** قال ابن مسعود: إن أحدكم مل يولد متعلماً, وإمنا العل

 ما حفظ, العلم ما نفع.   العلم ليس  :  الشافعيقال  **  
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وإذا   كانوا إذا تعلموا عملوا,  مضوا مافيالعلماء    بلغين أنل بن عياض:  يض الف  ** قال 
 عملوا شغلوا, وإذا شغلوا فقدوا, وإذا فقدوا طلبوا, وإذا طلبوا هربوا.

, وال يكن مهك أن ةباده ع فيث لك علم فأحدث  ** قال أبو قالبة أليوب: إذا حد 
  حتدث به النفس.

طلب اف  هب ي: اذسفيان الثور   عاً يقول: قالت أم** قال أمحد بن حممد: مسعت وكي
نظر هل يف نفسك زايدة يل, فإذا كتبت عشرة أحاديث فاالعلم حىت أعولك أان مبعز 

 فابتغه, وإال فال تتعىن. 
 . الرجل عاملاً حىت يكون به عامالً   ** عن أيب الدرداء قال: ال يكون

عليه أجراً,   ** قال سفيان: ما زال العلم عزيزاً حىت محَُِل إىل أبواب امللوك, وأخذوا 
 . ن العمل به, ومنعهم مقلوبم  احلالوة من  هللا فنزع

النفس العلم أحد ابمللك, وعزة  فيفلح, لكن من   ** قال الشافعي: ال يطلب هذا 
 اضع النفس أفلح. لم, وتو يش, وخدمة العق العطلبه بذلة النفس, وضي

 .أبداً   تعلم ساعة, بقي يف ذلك اجلهل األصمعي قال: من مل حيمل ذل ال  عن ** 
عب قال  بن  دهللا **  امل  طلب    تواضعاملعتز:  علماً, ك  العلميف  املكان أكثرهم  أن  ما 

 نخفض أكثر البقاع ماء. امل
 اً هلل. ه تواضععلى رأس رتابلايضع  ي للعامل أن  غ** روى اخلالل عن أيوب قال: ينب 

إال ملن ** قال الشعيب: زيُن العلم حلُم أهله, وقال أيضاً: إن هذا العلم ال يصلح  
 وال نسك فيه. ه من ال عقل له, , فاليوم يطلب سكنُ فيه عقل و 

لي مثلك مل لو غضب عل آخر:  من الطلبة فقا** غضب األعمش يوماً على رجل  
 لسوء ُخُلقي.   هُ فع مثلك, يرتك ما ين مش: إذا هو أمحق أعُد إليه, فقال له األع
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 ** عن عطاء بن يسار قال: مل نر شيئاً إىل شيء أزين من حلم  إىل علم. 
 : حىت ميوت, وقال: حنن إىل الساعة نتعلم يكتب الرجل ؟ قال  مىت إىل  ** قيل ألمحد 

 قال    الصادق ؟ تعرف العاملبارك: كيف  قيل ألبن امل  يب عبدهللاقيل أل  قال املروذي**  
  يد أن يكوننعم هكذا ير   فقال أبو عبدهللا  ويقبل على آخرته   دنياالهد يف  الذي يز 

خشيُت أن ال يسعنا إال ان يُقتدى بنا,  ونضحك, فلما صر   وزاعي: كّنا منزح ل األ ** قا
 التبسم. 

الناسُ  إذ  بليله  يُعرف  أن  القرآن  حلامل  ينبغي  الثوري:  قال  إذ   **  وهناره  انئمون, 
 رحون. فالناس ي  الناس يضحكون, وحبزنه إذائه إذ  الناس مفطرون, وبك

تواضعوا , وتواضعوا ملن يُعلمكم, و لمواحل كينةتعلموا له السلم و الع  قال عمر: تعلموا
 كونوا من جباري العلماء, فال يقوم عملكم مع جهلكم. ملن تعلمون, وال ت

ذلك يف ختشعه وهديه ن يُرى  العلم فال يلبث أ** قال احلسن: كان الرجل يطلب  
 سانه وبصره ويده. ول

وخشية,   كينةر وسلم أن يكون له وقا** قال األوزاعي: إن حقاً على من طلب الع
 من مضى قبله  ون متبعاً ألثرأن يكو 

إال   ل وال حيسن ابلعامل** قال الشافعي: زينة العلم الورع واحللم, وقال أيضاً: ال جيمُ 
 السنة, واخلشية. وإصابة  تقوى هللا,    الل:خ  الث بث

 وال ختلطوه بضحك فتمجه القلوب   العلم فاكظموا عليه  متم ** قال علي: إذا تعل
وا العلم ووضعوه م صانالعل  أهل  و أنل: لعن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قا**  

دن من  لينالوا  الدنيا  أهل  عند  وضعوه  ولكنهم  زماهنم,  أهل  لسادوا  أهله  ياهم عند 
 فهانوا عليهم. 
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 . إن كنُت ألسافر مسرية الليايل واألايم يف احلديث الواحد  : سعيد بن املسيب  قال **  
ساف  ** أن رجالً  لو  قال:  الشعيب  إىلعن  الشام  أقضى  اليمن فسمع    ر من  أقصى 

 رأيُت سفره ضاع. يستقبل من أمره ما  كلمُة تنفعه فيما  
 : أان أطلب العلم إىل أن أدخل القرب. أمحد  وي عن** قال البغ

فقال له: اي أاب عبدهللا, أنت قد بلغت هذا   حمربة,   أيب  معي  رجل  ** قال صاحل: رأى
  ة قرب احملربة إىل امل   لغ وأنت إمام املسلمني, قال: معياملب

ال حيقر من   صال:خ حيت يكون فيه ثالث  املاً  كون العامل ع ال: ال يق  زم** عن أيب حا
 لى عمل  دنيا., وال حيسد من فوقه, وال أيخذ ع يف العلم   دونه

جير الداء إىل   هذه األمة, واملاُل الداُء, فإذا كان الطبيب  ** قال الثوري: العامل طبيب
  ريه ؟ نفسه كيف يعاجل غ 

موت القلب, قلُت: وبة العامل ؟ قال:  سن: ما عق ر: سألت احلبن دينان مالك  ** ع
 ل اآلخرة. لب الدنيا بعموما موت القلب ؟ قال: ط

    ي خياف هللا. : الفقيه الذ** قال أبو عبدهللا
حممد  سنة  على  املقيم  الزاهد  الورع  الفقيه  احلسن:  قال  وسلم,   **  عليه  صلى هللا 

عز لى علم  علمه هللا  وال أيخذ ع يهزأ مبن فوقه,  خر مبن أسفل منه, والالذي ال يس
 وجل ُحطاماً. 

 ر ويبغض العامل اجلبا  ب العامل املتواضع,رمحه هللا: إن هللا حي ** قال الفضيل بن عياض  
للعامل أن يصون علمه ينبغي  ابن اجلوزي:  قال  يبذل**  الناس, ه وال حي , وال   مله إىل 

  وخصوصاً األمراء.
 ه.  عنهما: إذا ترك العامل: ال أدري, ُأصيبت مقاتلرضي هللا عباس  ** قال ابن 
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 . ُذل وإهانة للعلم أن ُُتيب كل من سألك لك أنه قال: ** صح عن ما
الكبد على  وأبردها  قال:  التميمي  عزرة  عن  البطني  مسلم  قال  أن   **   _ ثالاثً   _

  هللا أعلم. ال يعلم فيقول:    ُيسأل الرجل عما
: ال ن سفرهم   ىل اليمن لكن عوضاً رجل فيهن إلو سافر المخس    قال:  لي** عن ع

وال  ربه,  إال  عبد  يستحي    خيشى  وال  ذنبه,  إال  ال خياف  وال   من  يتعلم,  أن  يعلم 
لة ُسئل عما ال يعلم, أن يقول: هللا أعلم, والصرب من الدين مبنز   يستحي من تعلم إذا

 سد. ع الرأس تِوي اجلالرأس من اجلسد, وإذا قط
 يف كل ما يستفتونه فهو جمنون.   من أفىت الناسن مسعود قال: ن اب** ع

 فإنه عسى أن يهيأ له اخلري. عامل أن يقول: ال أعلم,  ال  ** قال مالك: من فقه
  ** قال ابن هندي: سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة, فطال ترداده إليه فيها وأحلح 

ما شاء هللا فقال:  إال  عليه,  أتكلم  مل  إين  فيه  اي هذا,  أحتسب  فيما  لسُت اخلري, و  
  مسألتك هذه. أحسنُ 

 هى أن ُيسأل عما مل يكنفإين مسعت عمر ين  يكن   ال تسألوا عما مل  ابن عمرقال  **  
انوا خرياً من أصحاب رسول هللا صلى هللا : ما رأيُت قوماً ك** عن ابن عباس قال

 ما ينفعهم. ....ما كانوا يسألون إال ع يه وسلمعل
 ديث شغل عن سقيمه. يف صحيح احلبارك: لنا ابن امل ** قال  

ن, وال يكون إماماً يف العلم من حيدث ** قال عبدالرمحن بن مهدي: احلفظ: اإلتقا
 ما يسمع, وال يكون إماماً يف العلم من حيدث ابلشاذ من العلم.   بكل

حفظ _ كنا نستعني على  ع: قال إبراهيم مل إمساعيل بن جممع _ وكان ثقةل وكي** قا
 به.   احلديث ابلعمل
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 تفعلوا ذلك اندرس العلم.   كم إن مل ديث فإنب: تذاكروا احلأيب طال** عن علي بن  
 . ** روى أمحد عن عبدهللا هو ابن مسعود قال: تذاكروا احلديث فإن حياته املذاكرة

 املذاكرة. ن وقلة  علم النسياعن الزهري: آفة ال** قال األوزاعي:  
 وقلب عقول. العلم ؟ قال: بلسان سؤول   أصبت هذا  بن عباس: ب رجل ال  ** قال 

اجلوزي ابن  قال  اليت**  العلوم  ومن  لئال   :  اإلعراب  معرفته  احلديث  صاحب  يلزم 
 يلحن, وليورد احلديث على الصحة. 

 ه على اللحن. ** قال ابن عبدالرب: كان ابن عمر يضرب ولد
 وجه.ال  من آاثر اجلدي يف  كالم أقبحك: اللحن يف ال** قال عبداملل

نه صغرياً, أو يصغر يف ظم يف عني من كنت يف عي ** قال ابن شربمة: إذا سرحك أن تع
 عينك من كان فيها كبرياً, فتعلم العربية, فإهنا ُترئك على املنطق. 

ع  النا**  يزال  قال: ال  بن مسعود  عبدهللا  أكن  عن  العلم  أخذوا  ما  ابرهم, س خبري 
 هلكوا.   من صغارهم وشرارهم ائهم, فإذا أخذوه  ن علمائهم وأمنوع 

وإىل مسته   , التهنظروا إىل ص  ,ل ليأخذوا عنه** عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرج
 مث أيخذون عنه.   , تهوإىل هيئ 

اطل  لرجل:  مالك  قال  ل**  أيضاً  مالك  وقال  أهله,  عند  األمر  هذا  بن ب  سفينان 
 أتخذ.   وُكرب, فانظر عمن ؤ ذو هيئة  عيينة: إنك امر 

 . أن ال يبخل إبعارته ملن هو أهله** قال ابن اجلوزي: ينبغي ملن ملك كتاابً  
 ** قال الضحاك: أول ابب من العلم: الصمت, مث استماعه, مث العمل به, مث نشره. 

إن    ** قال عطاء بن له كأين مل أمسعه,   ستمع أالشاب ليحدثين حبديث فأيب رابح: 
 مسعته قبل أن يولد.  ولقد
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 ه له في ي أن يداخ فال ينبغ   قد عرفه السامعدث حديثاً  حإذا روى املُ   قال ابن اجلوزي *
قال: إذا رأيت حمداثً حُيدُث حديثاً قد مسعته, أو خُيرُب خربًا   ** عن خالد بن صفوان 

ذلك   مته, فإن يف حرصاً أن يعلم من حضرك أنك قد علقد علمته, فال تشاركه فيه  
 وُء أدب. فيك وس   خفة 

ينتهى * الطالب صرب حىت  على  احلديث  من  أشكل شيء  مىت  اجلوزي:  ابن  قال   *
 , وال يقطع عليه وسط احلديث. حلديث, مث يستفهم الشيخ أبدب  ولطف ا

اجمل أنت  تكون  أن  غريك  سئل  إذا  إايك  البنه:  لقمان  قال  جماهد  عن  يب كأنك ** 
ب  ظفرت  أو  غنيمة,  فإنأصبت  فعلت  عطية,  إن  أزريت  ك  وعّنفابملسئو ذلك  ت ل 

 السائل, ودللت السفهاء على سفاهة حلمك وسوء أدبك. 
عند أيب عمر الزاهد فسئل عن مسألة, فبادرت أان فأجبُت   بطة: كنتُ   ** قال ابن

إيّل   فالتفت  يعينالسائل,  ؟  املنتقبات  الفضوليات  تعرف  يل:  فضويل, فقال  أنت   
 فأخجلين. 

عب**   جعفر:  دهللا  قال  حنبل  عتُ مسبن  بن  يكتب   وسئل  ول,يق  أمحد  الرجل  عن 
 مث قال:   .لى قدر زايدته يف الطلباحلديث فيكثُر, قال: ينبغي أن يكثر العمل به ع 

 سبيل العلم مثل سبيل املال, إن املال إذا زاد زادت زكاته. 
يد من مل قال اخلطايب: ير   قهوا قبل أن تسودوا. عنه قال: تف** عن عمر رضي هللا 

  السن وإدراك السؤدد. لم يف صغره استحيا أن خيدمه بعد كرب عخيدم ال
 كان أدىن عقوبته أن يفوته حظ كبري من العلم   يف حداثته من ترأسن: سفياقال  *  *

 ه مل يزل يف ذل ما بقي. : من طلب الرايسة ابلعلم قبل أوانأيب حنيفةعن  ** 
 أينف وعلى املتعلم أال    علم أال يعنف امل   جيب على  احلنبلي عبدالباقي    ** قال حممد بن
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 التمسك ابلسنة:  •
 يقولون: االعتصام ابلسنة جناة.نا  ئعلما ضى منزاعي: كان من م ** عن األو 

 اثر. وري: إمنا العلُم ُكله ابآل** قال سفيان الث
 ى هللا ال قول رسول هللا صل ال يؤخذ من قوله ويرتك, إ ** قال مالك: ما من أحد إ

 قبله جماهد والشعيب. عليه وسلم, وقاله  
  احلديُث فاضربوا بقويل هذا احلائط. ** قال الشافعي: إذا صحح 

 الفتوى:  •
   ق.وع من اجلهل واخلر جلة يف الفتوى نعمالكاً يقول: ال  مسعت ** قال ابن وهب: 

 هد يل سبعون أين أهل لذلك. ** قال مالك: ما أفتيُت حىت ش
 الفتيا أقلهم علماً.اس على  وسحنون: أجسُر الن** قال ابن عيينة  

املسائلر يكم  الفقهاء وه  ركتأد  قال سفيان:**   أن جييبوا يف  والفتيا حىت ال   هون 
  فيها با أنطقهم  هم عنها وأجهلهماس ابلفتيا أسكتأعلم الن...من أن يفتوا جيدوا بد

ق عكرمة:  قال  عباس: **  ابن  يل  فأفتِ   ال  سألك انطلق  فمن  الناس,  يعنيه     عما 
  الناس. ة  ؤننفسك ثلثي م عن رح ال يعنيه فال تفته, فإنك تطلك عما ومن سأ  فته, أف

 لكذبا •
األث**   مسعتُ قال  أرم:  عبدهللا   أيتيهعن    ل سئ  اب  ال  الرجل  ال  األميُّ  يكتُب, ذي 

يع  يل كتاابً فيقول: أتكُتب   ل: ال, فال ه ؟ قايكتب لكذب أ  لم أنهفيملي عليه شيئاً 
  ذب. الكيكتب له  

 انة والكذب. عليها املؤمن إال اخليطبع  خلصال يُ ا  ُكلُّ د:  ** قال سعي
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 : انحفظ اللس •
 . قطهر سثُ كالمه ككثُر  : من  رضي هللا عنه  اب طبن اخل** قال عمر  

 م. فضول الكالري يف  خ: ال  رضي هللا عنه  قال أبو هريرة:  ** قال ابن عبدالرب
فضول   كرهون فضول الكالم, وكانوا يعدوننوا يء قال: كاطاع   روى اخلالل عن *  *

نطق يف ت  أن   كر, أو من أو هنياً عن  مرًا مبعروف, و أ, أ أن تقرأهاب هللا عدا كتالكالم ما 
 ا ال بد لك منه. معيشتك مب

عبد* بن  عمر  قضاة  بعض  قال  ؟ العزيز*  عزلتين  ملَ  عزله,  وقد  أن    ,  بلغين  فقال: 
 اخلصمني.   كالم   من ر صمني أكثكالمك مع اخل

نفسه,  وأعجبته  الكالم  فأكثر  يوماً  ربيعة  تكلم  أ وإىل    **  لجنبه  فقال  اي ه:  عرايب, 
ما  م ؟ قال:  العّي فيكا تعدون  قال: فم   الكالم,  ةلق  :؟ قال  غةتُعدون البال   أعرايب ما

 ليوم. كنت فيه منذ ا
 أو الضعفاء  اءنسإال يف الل: ال يوجد  رة الكالم, ويقو ث** كان مالك بن أنس يعيب ك

البالغة    ** إن  لرجل كثري كالمه:  بن صفوان  بقال خالد  اليست  وال كثرة  لكالم, 
   إىل احلجة.  ة املعىن, والقصد ابإص  ولكنها  بكثرة اهلذاين,فة اللسان, وال  خب

 الغيبة:  •
 .مرعى اللئام ة الغيبقال عدي بن حامت:  قال ابن عبدالرب:  **  

 رهونه إال سفلة ال دين هلم. س ما يكالنا  يفر  قال أبو عاصم النبيل: ال يذك*  *
ن م  ة ر افك عنه:    هللا ضي ة ر الس ": قال حذيفاب " بجة اجمليف كت  بدالرب** قال ابن ع

 ته أن تستغفر له. باغت
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 راء: الصرب على الس •
 نصرب.   ملفابلسراء    ينالتواب  فصربان,نا ابلضراء  بدالرمحن بن عوف: ابتليقال ع**  
لرجل من يصرب على العافية, وهذا الصرب قال أبو الفرج بن اجلوزي: الرجُل ُكلُّ ا  **
 شديداً,  اءسر الصرب على ال نوإمنا كا , ركحبق الش املقياب  يتم إال  فالشكر, تصل ابلمُ 

ابلقد  مقرون  و ألنه  ع اجلائرة,  علع  أقدر  الطعام  غيبة  منهند  الصرب  حض  ى  ور عند 
 عام اللذيد.طلا

 راء واجلدال:ملا •
ليل **   أيب  بن  عبدالرمحن  ماريتُ قال  ما  أبداً,  ى:  إما  أخي  ماريته,  إن  أرى  أن   ألن 

   غضبه.أُ أن  ا  ه, وإمأكذب
ي ة ال يعرفها غري يف اجمللس فتذكر فيه السن ال: أكون  د رجل فقمح اإلمام أأل  ** س

فقال: ما أراك   ل, و عاد عليه الق أعليها, ف ختاصم وال    نة لس ابأخرب  قال: ف تكلم با ؟أأف
 ال رجاًل خماصماً.إ

   سكت.فانك  م قبل يل: فإن مل, فإنه أمر ابألخبار ابلسنة, وقاقاله مالك  ملعىن وهذا ا
 لعمل. هللا عز وجل بقوم شراً فتح عليهم اجلدال ومنعهم ااد  إذا أر   وزاعي: ل األ** قا

 يء. بش  ين لدن ام   اجلدل  ** قال مالك: ليس هذا
 القلوب ويورث الضغائن. ء يف العلم يقسي  را** قال الشافعي: امل 

ور  صدء يف نات الشح ين, وتثبسني: اخلصومُة متحُق الدبن احل  ن علي قال حممد ب   **
 الرجال. 

 رته. متت خساا رأيت الرجل جلوجاً ممارايً فقد  إذبن سعد:    ل ** قال بال
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 ة: وذل املعصيطاعة  عز ال •
لطاعة أغناه املعاصي إىل عز ا عز وجل من ذل  ن نقله هللام:  مدن حم ر بجعفال  ** ق

 شرية. ع ه بال سه بال أنس, وأعز بال مال, وآن
 املعصية يف ركائبهم, إن ذل    فرفت بم ر و   م خيوهلم, مهلجت ب  إن: و قال احلسن *  *

 ذّل من عصاه. جل إال أن يُ قلوبم, أىب هللا عز و 
ت آاثره, وإن أنت داره, وقل   , حمبوب  عاملطيبة, فة ابحملهند: الطاعة مقرون ** قالت  

 معروفه. ك  ه, وأانلك رمحتوإن مست  ي ممقوت,, والعاصة مقرونة ابلبغضةواملعصي 
 :عفولا •

 و عنه شكراً للقدرة عليه لعفاجعل اك فو ت على عدإذا قدر   : لي** قال ع
اخل**   مسر ل  الروى  عن  الشعيب  عن  جماهد  رواية  عمن  مسعت  يقول: كل وق  مر 

 حل.    يفالناس مين
 عفو.الق املؤمن الال: أفضل أخاحلسن ق   خلالل عن ** روى ا

, به إايكن ضر حل م   ملعتصم يف أن أجعل ا:  قال عبدهللا: قال أيب: وجه إىل الواثق **  
 . حل   اره حىت جعلته يفرجت من دخا  : ملتفق

 خالص: إلإصالح السريرة وا •
عنه هللا  رضي  عثمان  قال  أسرح   :**  أظهر   ما  إال  سريرة  هللاأحد  عل ها  وجل  عز  ى  

 تات لسانه. صفحات وجهه وفل
 ع مكلف ى على اطالفل يف " الفنون ": لإلميان روائح ولوائح, ال خت يعق ** قال ابن  

ل لتلم اب ُمضمر ي  أن   وقلح   لمتفرس, يح  إال وظهضمر  شيئاً  فلتات اً  على  الزمان  مع   ر 
 لسانه وصفحات وجهه. 
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 ب: العتااالعتدال يف   •
 يك كله. لك أبخ  األخ أهون من فقده, ومن  اء: معاتبةأيب الدرد  من كالم  **
 بال أخ. قى  ب ه, فتص علي تستق   ال  ؟   لهك  يكأبخ فر: من لكجعقال موسى بن    **

 . تاب خري من مكنون احلقدظاهر الع   ** قال العتايب:
 ل. كثار من العتاب داعية إىل املالاإل   ء بن خارجة: ** قال أمسا

 ف: املعرو فعل   •
زرع,   أمري  املعروف  عباس:  ابن  قال  يتم **  وال  بثال   وأفضل كنز,  خصال: إال  ث 

 وإذا سرت فقد متم د عظم,  فق ر  صغوإذا    أد هنفقل عجإذا  وسرته, ف  ه وتصغري   بتعجيله
 د ندامة. حص  ع شراً , ومن زر وفاً حصد خرياً معر   من زرع أو الزبريي:   ** قال الزهري

 ر املعروف. ة كفعقوبلذنوب  أسرع اقال األصمعي:    **
 ه. يشرتي األحرار مبعروف  اله, والن يشرتى املماليك مب** قال املهلب: عجبُت مل 

 : املشاورة •
 ز وجل. ه: شاور يف أمرك من خياف هللا ع هللا عن ي  رض اخلطاب    ن مر ب ع  ال ق  **

 من استغىن برأيه اية, وقد خاطر  تشارة عني اهلدس** قال علي: اال
م قال عمرو  **   العاص:  نزلبن  فأقط عظ ت يب  ا  أشاور عشرة من برم يمة  تها حىت 

 . الئمةفسي بأت مل أرجع على نطوإن أخأصبت كان احلظ يل دوهنم,    قريش, فإن
 أصيب من  نمن أإيّل   أحب استشرتُ  د وقروان: ألن أخطئ, بن م  عبدامللك  ** قال 

 مشورة.  ريغ 
تناع علم أن ام  إذا مل ينجح أمرهاملشاور    من فوائد املشاورة أنجلوزي:  ابن ا  ** قال

 اح حمُض قدر فلم يُلم نفسه. لنجا
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 : ةح يلنص املوعظة وا •
قا يعنف,و   ينبغي ملن ل سفيان:  **  أن ال  أن ال  وملن    عظ   ر منكذ ويأينف,  وعظ 

م مقال, ال يطيل, ولكل مقاود, و قصملحيصل به ا  وما  احلال,ناسب  ما يوخيوفه  ظه  يع
 ال. لكل فن رجو 
 س, وال يُطيل املوعظة إذا وعظ. : ال أحّب أن ميل النابو عبدهللا* قال أ*

 . همإايك وإمالل الناس وتقنيط** قال عائشة رضي هللا عنها لعبيد بن عمر: و 
أ وعظ  من  الشافعي:  قال  عالن**  وعظه  ومن  وزانه,  نصحه  فقد  سرًا  فقد خاه  ية 

 شانه. فضحه و 
ملسعر:  قال    ** نعمحترجل  قال:  ؟  تُنصح  أن  انص بُّ  من  أما  من ,  وأما  فنعم,   ح 

 . فالشامت  
عيويب إيّل   من أهدى  رحم هللا   ن مسعر قال:ع الس   بجة اجملرب يف بدالابن ع   ** ذكر 

 ع.إن النصيحة يف املأل تقريوبينه, ف  بيين
 : والعدل  إلنصافا •

 ء أقل من اإلنصاف. اس شي النينار: ليس يف ل مالك بن د* قا*
 .الفصاف, وما أكثر اخلسعد: ما أقل اإلنقال جعفر بن    **

ابن    صف يل العدل اي   : عمر بن عبدالعزيزبن كعب القرظي: قال يلحممد    ** قال
ابناً,   كبريهمول  ,الناس أابً   ظيم: ُكن لصغريسألت عن أمر ع  : بخ  بخ  كعب ؟ قلتُ 

, هلمالناس بقدر ذنوبم على قدر احتما  عاقبك, و لنساء كذللو   ,م أخاً منه  ثل لم ول
 ادين. تكون من العف  بك سوطاً واحداً وال تضربن لغض 

  ب من الظلمة.بني الصبيان ُكت  علُم إذا مل يعدل** عن جماهد قال: املُ 
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 : العقل •
 رهم هلم. ذس أعأعقُل الناعنه:   هللا  ** قال عمر بن اخلطاب رضي

أيب* بن  علي  قال  ع  *  الذي  طالب رضي هللا  العاقل  من  نه:  نصيبه  الدنيا مل حيرمه 
 خرة. حظُه من اآل

 فطن املتغافل. الكيس العاقل, هو ال  ي:ال الشافع** ق
 : العقل التجارب.محاز   و** قال أب

ثالث  املنرب:  على  يزيد  قال  وفي  **  العقل,  دلخُيِلقن  سرعة ال  لىعل  يها  ضعف: 
 . يف الضحك , واالستغراقتمينل الاب, وطو و جلا
 مقباًل على شأنه حافظاً للسانه  ارفاً بزمانهينبغي للعاقل أن يكون ع   قال ابن عبدالرب*

 قوم على قدر زماهنم. الشخري: عقول كل** قال مطرف بن  
  مقدار عقل   اب على كتلد: ثالثة أشياء تدل على عقول أراببا: اىي بن خال** قال حي

 ى قدر عقل ُمهديها. واهلدية عل   عقل ُمرسله,قدار على م  به, والرسول كات
البصري   ذا أخرب عن أحد بصالح قال: كيف عقله ؟ ما يتم دين إ** كان احلسن 

 له. يتم عقئ حىت  امر 
العقل عل  إمنا فضل  الفرج:  أبو  الع** قال  فإن احلس ال   , اقبو ى احلس ابلنظر يف 

ما  خرة ويعمل عاآل  لعقل يالحظضر, واايرى إال احل ينبغي أن يقع, فال   يتصورلى   
 .واقبع اقل أن يغفل عن تلمح الللع

وجمالسة ة تزيد يف العقل: ترك الفضول من الكالم, والسواك,  افعي: أربع** قال الش
  ماء.الصاحلني, وجمالسة العل

 . انوا يقولون: املدارة نصف العقل, وأان أقول: هي العقل كله سن قال: ك** عن احل
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 : لألبناء  اآلابء  اايصو  •
 ك من حضر حاجبك خُيرب   , ُمر: اي بينح اله مصرني و عزيز حالوان البنه عبد** قال مر 

ال ك, و يث فينبسط إليإليك ابحلد  دخل جب, وآِنس من  فتكون أنت أتذن وحت  اببك
  . ك على ارُتاعهاوبة أقدر من على العق  فإنك   ل عليك األمرأشك  لعقوبة إذاتعجل اب

وال   ,ظلوماً   اشرن تع  وال   ,ادلن جلوجاً حكيماً, وال ُت  ارين ال متُ ه:  ان البن قال لقم **  
 فتلفظ.   وقال: ال تكن حلوا فتُبلع, وال تكن مراً   .تصاحنب متهماً 

عبد البنه  عبداملطلب  بن  العباس  قال  أمري هللا **  إن  بين,  اي  عنهما:  هللا  رضي   
راً, وال س   له يك, فاحفظ عين ثالاثً: ال تُفشني  ؤمنني, يعىن عمر بن اخلطاب, يدنامل

 ذبة. ن منك على كع أحداً, وال يطل تغتابن عنده  
,  اخلري: اي بين انوِ قالبت, ف اي أ  يه يوماً: أوصين ألب  م أمحدماابن اإلعبدهللا    ل** قا

 , سهلة املسؤول  ا نويت اخلري. وهذه وصية عظيمة سهلة على م  ري خبزال  ك ال تفإن
 ها. مرار ستواستمر لدوامها  م ئمثوابُه دا  ل, وفاعلهاال على السائالفهم واالمتث

م عدل خري من إما  يك به: ص و  ما أُ  احفظ عين يناي ب  بنه: قال عمرو بن العاص ال  * *
  ري من فتنة تدوم. خ  ومغشم  لو إمام ظلوم, و حطوم خري من إمام ظسد  ل, وأر وابمط

 , استعن ابلكسب احلالل  ,اي بين   البنه:  احلكيم علية السالم قال  لقمانروى أن  **  
ما  أ  فإنه  أصابافتقر  إال  قط  خصال:   هحد  دينه,    ثالث  يف  عقله, رِقة  يف  وضعف 

 ك استخفاف الناس به. ذهاب مروءته, وأعظم من ذلو 
 ستهم داء.فإن جمال  ة السفهاء,ايكم وجمالسإبنيه فقال:    عمرو بن حبيب   أوصى **  
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 وإمجامها:   ح عن النفسويالرت  •
ط أيب  بن  علي  عنه رضي    الب** كان  متلُّ   هللا  القلوب  هذه  إن  مت يقول:  ل كما 

 األبدان, فابتغوا هلا طرائف احلكمة. 
 . ِميَ كره عَ إوا القلوب, فإن القلب إذا  ه: أرحيعن** قال ابن مسعود رضي هللا  

 ه حىت ديث بغري اخلطوا احلأمحضوا,  يقول:    إذا سئل عن احلديث,    ** كان الزهري 
 نفس. تنفتح ال
 :ديبوالتأ  رتبيةال •

لفروسية, وما العوم وا  وا أوالدكممطاب إىل أمراء األمصار: عل ن اخلب  مر** كتب ع
 ُسَن من الّشعر. سار من املَثِل, وما ح
أيها الذين آمنوا قوا   )  ه يف قوله تعاىل:طالب رضي هللا عن ** قال علي بن أيب   اي 
 قال: أدبوهم وعلموهم.  [6التحرمي:( ]  اً أنفسكم وأهليكم انر 

جيدون من يكتب إهنم  السباحة قبل الكتابة, ف  مهمل نيه: عب  ملؤدب   ججا احل  ** قال 
 بح عنهم من يسم, وال جيدون  عنه

 به. ** قال حممد بن سريين: كانوا يقولون: أكرم ولدك, وأحسن أد
 ** قال لقمان: ضرب الوالد للولد كالسماد للزرع. 

يف كتاب  عبدالرب  ابن  قال  اجملالس  **  بجة  امل  "  ابن  قال  قبار ":  خمل ك:  بن ال  د 
 أحوج منا إىل كثري من احلديث.  احلسني: حنن إىل كثري من األدب

يف   اخلالل  روى  أ"  **   :" قال: كاألخالق  مشاس  بن  إبراهيم  فجعب  نا ن  رى بادان 
بتش اجلطلبني  اجر  بن  يعىن وكيع  فلم حيدثهم  احلديث,  إمنا   فقال:  ايم,أح سبعة  ر ة 

 م. أن أؤدبم مث حدثهت  در أ
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 الدعاء: •
 جيمُل إال على هللا عز وجل.   ال يصلح وال  ان: اإلحلاحُ ** قال سفي

يئست   وال   , يلانقضت    فما  , شرين سنةسألُت ريب حاجُة ع   :عجلي** قال مورق ال
 . منها

 فقولوا: يف عافية.  حاجة  ** عن أمحد: إذا سألتم هللا
 : الضحك •

 ه. خف بُه استكُ من كثر ضح ** قال عمر بن اخلطاب: 
ابن سريين الناس من ان بعده بكاءا كان ضحك قط إال كم  :** قال  , وقد شاهد 

 ها يف أسرع ما يكون العجائب.تغري الدنيا أبهل 
 . الضحك من غري عجب....جلهلا  من نه: هللا ع* قال علي رضي  *

ا قال  ا**  وروى  عن  لقاضي:  رأخلالل  أنه  مسعود  يضحكابن  رجاًل  جنازة,   ى   يف 
  أبداً.    أكلمك نازة ؟ ال  جلا  مع ك  حأتض   فقال:
 املُزاح: •
 الغم ؟ قال: إن مل يكن هذا ُمتنا من  أمتزحماً, فقيل له: اي أاب عمرو  لشعيب يو زح ا** م

ميم ملا فيه من ذ مجاعة من العلماء اخلوض يف املزاح    رهوقد ك   دالرب:** قال ابن عب
 ء. خاإلا  ادوإفس  األخالق, ومن التوصل إىل األعراض, واستجالب الضغائن,

 ئ عليك ك, وال الدينء فيجرت يف فيحقد علي سعيد بن العاص: ال متازح الشر ** قال  
 وجه.ه يذهب مباء ال فإن  إايكم واملزاح, ** قال جعفر بن حممد:  

قال  * أاب*  ود  له  يدوم  أن  أراد  من  عبدالرب:  موعدًا   خيه ن  يعده  وال  ميازحه,  فال 
 فيخلفه. 
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 : لق خلا  ُحسن •
 تد ن ال تغضب وال حت ال: أق  ُحسن اخللق  ** قال ابن منصور: سألت أاب عبدهللا عن

 ُه.وحسُبُه ومودتّ ينه  قه ساء دساء ُخلُ   ** عن الفضيل قال: من
اخلُُلق بذل  احل  ال ق  ** البصري: حقيقُة حسن  ملعروف, وكف األذى, وطالقة اسن 

 ارك. بدهللا بن املبالوجه. ورواه الرتمذي عن ع 
 ع:اضالتو  •

 التواضع. أعظم عبادة:  قال عائشة: تغفلون عن  **  
عل سلم  أن تو   س,الرضا ابلدون من شرف اجملل   لتواضعسعود: إن من ا مال ابن  ** ق

 من لقيت. 
 س.انه: اي بين تواضع للحق تكن أعقل النالب  انقم قال ل  **

 ** قال ابن السماك للرشيد: تواضعك يف شرفك أشرُف من شرفك. 
 ة:املروء •

 عمر عن املروءة فقال: العفاُف وإصالح املال.بن   هللاسئل عبد  **
بن   احلسن  معاوية  سأل  املروءة**  عن  فقال:  علي  نفسه,,  الرجل  رازه وإح   حفظ 

 زعة, وإفشاء السالم.ا, وترك املننعتهه بصن قيامدينه, وحس
والصرب**   الوالدين,  وبرُّ  الدين,  يف  التفقه  فقال:  املروءة  عن  األحنف  على سئل    

 أنه قال: ال مروءة ِلكذوب.   ويروى  ب.النوائ
, والقيام حبوائج لريب, وإصالح املالتناب ااملروءة, فقال: اج  ** سئل الزهري عن 

 هل.األ
  .من املروءة كثرة االلتفات يف الطريق عي: ليس  خ م الن** قال إبراهي
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 الزهد: •
الزهد يف الدنيا ؟ قال: قصر األمل, ما  اهد:  ** قال أبو طالب: سئل أمحد وأان ش

 لناس.ايس مما يف أيدي اواإل
 باليُ   لناس عليه, وملاء اا مل حيبح ثن** عن الفضيل قال: عالمة الزهد يف الناس, إذ

 مبذمتهم 
ل زاهداً وله مال ؟ قال: نعم, إذا ابتلي صرب, ** عن سفيان أنه قيل له: يكون الرج

 وإن أعطى شكر. 
الثاين: د العوام, و نبل: الزهد على ثالثة أوجه: ترك احلرام وهو زهن ح محد ب** قال أ

عز   ل العبد عن هللا يشغ ثالث: ترُك ماترك الفضول من احلالل وهو زهد اخلواص, وال
 هد العارفني.جل وهو ز و 

 الشهرة: •
 ن أمخل هللا ذكره, أشتهى مكاانً ال مل   طوىب لقليب....  ُت الوحدة أروحرأي** قال أمحد:  

 بُليُت ابلشهرة.   فإين قد  ,كَ كرَ ل ذِ . وقال لعبدالوهاب: أمخالناسن  ه أحد مي ن فيكو 
 شهرة. البد أحبح هللا ع ** قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق  

  أيمن أن يفتنوه. اب عبدهللا يقول: من بُلي ابلشهرة مل: مسعت أروذيمل** قال ا
 احلياء:  •

 ق: احلياء.خال م األلت: رأس مكار عن عائشة رضي هللا عنها قا** 
 الرهبة, واحلياء.ت جنابته:  ِجي م رُ انتا يف الغال: خصلتان إذا كهب بن منب** قال وه

نهن كان من صاحلي بواحدة م علق ت ان كامالً, ومن يه كأربع من كن ف ** قال احلسن:
 وعقل يسدده, وحسب يصونه, وحياء يقوده.   قومه: ِدين يرشده, 
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 احللم:  •
 . ضباحللم ساعة الغ يُعرُف  نه: إمنا  ل علي بن أيب طالب رضي هللا عا** ق
 .ابلتحلم   احللم ...قال: إمنا  عن أيب الدرداء رضي هللا عنه ** 
ادقاً يغفر  يغفر هللا لك, وإن كنت صكنت كاذابً له: إن    فقال   ,رجلسب الشعيّب  **  

  هللا يل. 
 .  تعاىل تسمى بهن هللا ** قال رجاء بن حيوة: احللم أرفُع من العقل, أل

 اهلوى: •
 اد: جهاد اهلوى.** قال عمر بن عبدالعزيز: أفضل اجله

 . حبهغلب مال بصا** قال وهب بن منبه: العقل واهلوى يصطرعان, فأيهما  
 ى امتناعاً. ن الثوري: أشجع الناس أشدهم من اهلو ال سفينا** ق

 ى. ** قيل للمهلب: بن ظفرت ؟ قال: بطاعة احلزم, وعصيان اهلو 
 تجارة:لا •

أن يلزمه, وإن قصد إىل   ** قال القاضي: يستحب أن وجد اخلري يف نوع من التجارة
  غريه. جهة من التجارة فلم يقسم له فيه رزق, عدل إىل

يئاً فليتحول إىل ر يف شيء ثالث مرات فلم يصيب منه ش ُتل: من ار قام ن عع**  
 غريه. 

 ن ببلدة فليتحول إىل أخرى. اإلنس** قال ابن عبدالرب: كان يقال: إذا مل يرزق ا
 هت اتجراً ما اخرتت غري العطر, إن فاتين رحبُ ن** عن عمر رضي هللا عنه قال: لو ك

 مل يفتين رحُيه. 
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 ل:األك •
فقال: إايكم والبطنة,    عنه خطب يوماً ر ابن عبدالرب وغريه أن عمر رضي هللا ** ذك

نه أبعد من كم, فإ, وعليكم ابلقصد يف فوتللجسمة عن الصالة, مؤذية  فإهنا مكسل
 ., وأقوى على العبادةاألشر, وأصحُّ للبدن

 كل. وكثرة األ  الم,ثرة الك** قال الفضيل بن عياض: ثنتان تقسيان القلب: ك
من أن إنك ترتكه للكلب خري لك  لى شبع, فاي بين, ال أتكل شيئاً ع قال لقمان:  *  *

 أتكله. 
وجوه اآلكلني, ألنه مما   ن األدب أن ال يكثر النظر إىلر: وم** قال الشيخ عبدالقاد

على  حيشمهم يتكلم  وال  مبا  ,  وال  الكالم,  من  يستقذر  مبا  خوفاً الطعام   يضحكهم 
 ص على اآلكلني أكلهم. غهنم لئال ين مبا حيز   شرق, وال لمن اعليهم 

وءة مع ر وابمل* قال اإلمام أمحد: أيكل ابلسرور مع اإلخوان, وابإليثار مع الفقراء,  *
 أبناء الدنيا. 

 النوم: •
 والقائلة تزيد يف العقل.  أول النهار,  جلهل النوم يف من ا ** قال علي رضي هللا عنه: 

عة الضحى, فقال له: قم, أتنام يف السا  ماً نومة  له انئاً ابن  بن عباس ** رأى عبدهللا  
 اليت تقسم فيها األرزاق. 

النوم ع ** العاص:  , ق لَ خَ ثة أوجه: نوم ُخرق, ونوم  لى ثالقال عبدهللا بن عمرو بن 
فن اخلرق  نوم  فأما  مُحق,  يق ونوم  الضحى  وأما ومة  انئم,  وهو  حوائجهم  الناس  ضى 

 . مق فنوم حني حتضر الصالةنوم احل  نهار, وأما لصف ائلة نالنوم اخللق فنوم القا
 هللا بن مسعود قال: النوم عند املوعظة من الشيطان. عن عبد ** 
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 : والبخل  احلرص والطمع •
 ا شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع.** قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: م

 ر. ع فقاليأس غين, ويف الطم وقال: يف  
جال بعد أن علموه ؟ لكعب: ما يُذهُب العلم من صدور الر   ن الزبريقال عمرو ب  * *

 قال: الطمع وطلب احلاجات من الناس. 
 ال يف الطمع.: ما الذل إباركامل   ** قال ابن 

 الف.ت احلرص من سبل امل** قال ابن عبدالرب: كان يقال: شدة  
  حظه. اليص إاحلر ** قال األحنف: آفة احلرص احلرمان, وال ينال  

وال يظفران ابلبغية: احلريص يف   بن أيب سفيان: اثنان يتعجالن النصب, ال زايد  ** ق
 . همهنه فعلم البليد ما ينبو ع حرصه, وم 

لو  **   وهللا  للبخل,  أفُّ  عبدالعزيز:  بن  عمر  أخت  البنني  أم  ما قالت  طريقاً  كان 
 سلكته, ولو كان ثوابً ما لبسته. 

ل وحيىي بن معني, والناس د بن حنب مع أمحعدُت  ق في:  الثق ** قال حبيش بن مبشر  
 فأمجعوا أهنم ال يعرفون رجالً صاحلاً خبيالً. , متوافرون

 رمحه هللا: ال تُزوج البخيل, وال تعامله, ما أقبح القارئ احلايفرث  ** قال بشر بن احلا
 ن يكون خبيالً. أ

الدُّويل:   ن وبيان ل ودين ولساقع  ذاكان  ** قال ابن عبدالرب يف ترمجة أيب األسود 
 إىل البخل, وهو داء دوي يقدح يف املروءة. وفهم وذكاء وحزم, إال أنه كان ينسب  
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 واإلطراء:  املدح •
يف وجهه   ال يزال الرجل يقال له** قال املروذي: قلت أليب عبدهللا أمحد بن حنبل:  

 أحييت السنة ؟ قال: هذا فساد القلب. 
أبو  ل خطاب بن بشر:  ا** ق حنبل: ال   عثمان الشافعي أليب عبدهللا أمحد بنقال 

ثرياً, فقال له: نحو كذا الو من هيزال الناس خبري ما مّن هللا عليهم ببقائك, وكالم حن
 . لناسال تقل هذا اي أاب عثمان, ومن أان يف ا

أ ما  املروذي: قلت أليب عبدهللا:  الداعني لك** قال  , وقال: نهيت عر ! فتغرغ كثر 
 هذا استدراجاً.  أن يكون  أخاف  

واس بن  قال حممد  مما**  جيعلنا خرياً  أن  أسأل هللا  عبدهللا:  أبو  قال يل   يظنون,   ع: 
 ا ال يعلمون. لنا مويغفر  

ن مبدح أحد وال بذمه, فإنه ُربح ** قال عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه: ال تعجل
 من يسرك اليوم يسوؤك غداً. 

قول أوشك أن ي  ما ال يعلم فيك من اخلري,قال رجل  بن احلسني: إذا    علي  ** قال 
 فيك ما مل يعلم من الشر. 

 قبول االعتذار:  •
 . بشره ابلقتلإليك معتذر    ن اعتذر** قال األحنف: إ

ذر ذه, واعت يف أذين ه ين م رجاًل شتو أن  ل  : ام ي هللا عنه احلسن بن علي رض ال  ق  * *
  ره.األخرى لقبلت عذ  يف أذين
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 : والرفقة   والصحبة   األخوة •
هللا إال   اس أنه قال: أحب يف هللا, وأبغض يف هللا, فإنه ال تنال والية بن عبعن ا**  

ولقد   ومه حىت يكون كذلك. بذلك, ولن جيد عبد طعم اإلميان وإن كثرت صالته وص 
ى أهله شيئاً. مث ل ي ع دصار عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا, وذلك ال جي

لبعض عدو    : ) قرأ يومئذ بعضهم  ااألخالء  ]الزخرف:  ملتقني إال  ال   [ وقرأ: )67( 
 [22اجملادلة:( ]  هوم اآلخر يوادون من حاد هللا ورسولُتد قوما يؤمنون ابهلل والي

 ** قال عمر رضي هللا عنه: ال متش مع الفاجر فيعلمك من فجوره. 
 الفاجر, أما األمحق محق والأيب طالب: ال تؤاخ األ   ن ي بذكر ابن عبدالرب قال عل**  
ال: ال وق  ك فعله, ويود أنك مثله. رجه شني عليك, وأما الفاجر فيزين له وخمل خ فمد

ائتمنته خري   وإذا  حدثك كذبك,  إذا  من  اخلصال:  هذه  فيه  جيتمع  من  صحبة  يف 
   عليك.ك منح خانك, وإذا ائتمنك اهتمك, وإذا أنعمت عليه كفرك, وإذا انعم علي 

قرابةابن  قال  **   العقالء  صداقة  الفنون":   " يف  فرُح   عقيل  الدخالء  وحمبة  األبد, 
 ساعة. 

لى ثالث طبقات: فإخوان كالغذاء ال يستغين عنهم أبداً, املأمون: اإلخوان ع  ** قال
حيتاج الصفا, وإخوان كالدواء  إخوان  الفقهاء,   وهم  األوقات, وهم  بعض  إليهم يف 

 . فيهم وهم أهل امللق والنفاق ال خري   حيتاج إليهم أبداً,الداء  وإخوان كال
: ال يعرف احلليم إال طن يف ثالثة موا  قال لقمان البنه: اي بين, ثالثة ال يعرفون إال   ** 

 عتد الغضب, وال الشجاع إال عند احلرب, وال األخ إال عند احلاجة. 
ودو  الرجل  وفاء  تعرف  أن  أردت  إذا  قال:  األصمعي  عن  ع **  إىل هام  فانظر  ده, 

 على مضى من زمانه. ائه , وبكإىل أوطانه, وتشوقه إىل إخوانهحنينه  
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 جليس ال يفيدك علماً.إايك وكل    هللا عنه:قال معاذ رضي **  
 ك العيوب, وصديقك من حذرك الذنوب. ** قال حيىي بن معاذ: أخوك من ذكر 

قيته, إذا ل  لسالمي لك ود أخيك أن تبدأه ابفا يصمم  قال عمر رضي هللا عنه: إن**  
 اء إليه, وأن توسع له يف اجمللس. ألمسحب اوأن تدعوه أب

طالب   أيب  بن  علي  قال  الصحبة **  شرط  عنه:  هللا  ومساحمة   رضي  العثرة,  إقالة 
اللقاء.  وقال:   .اة يف العسرة العشرة, واملواس وقال: خالط املؤمن   من الدهاء حسن 
  ر خبُُلقك.جالفابقلبك, وخالط  
 . ور يف التغافل, والسر ّلفاخى أتر, ومن تر : من شدد نفّ ن صيفي** قال أكتم ب

الن تلقى  إنك  للعتايب:  قيل  ض اس كل **  دفع  قال:  ابلبشر,  مؤمنة, غهم  أبيس   ينة 
  واكتساب إخوان أبيسر مبذول.

م  جيد  ال  من  ابملعروف  يعاشر  ال  من  ليس حبكيم  قال:  احلنفية  بن  عن حممد  ن ** 
 جاً. شرته بداً, حىت جيعل هللا فرجاً, أو قال: خمر امع

 تسمع فيه من تعاىل فال متاره, وال   يف هللا ن لك أخ رضي هللا عنه: إذا كاعاذ  م قال  **  
 فحال بينك وبينه. أحد فرمبا قال لك ما ليس فيه,  

حىت حيفظ الصديق يف غيبته ** قال علي رضي هللا عنه: ال يكون الصديق صديقاً  
  ته. اد وفوبع

ن القلوب إمنا , فإى حذرالصديق عل ** قال موسى بن جعفر: اتق العدو وكن من  
 لوب لتقلبها. مسيت ق

الطمأنينة, ه: ابذل لصديقك كل املروءة, وال تبذل له كل  ** قال علي رضي هللا عن 
 وأعطه من نفسك كل املواساة, وال تفض إليه بكل األسرار.
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 مصاحبة أهل األهواء والبدع:  ن ذر م احل •
ة هم والفالسفة. قال: هللَا هللا من مصاحب غري ** قال ابن اجلوزي...ملا ذكر املعتزلة و 

 . وجيب منع الصبيان من خمالطتهم لئال يثبت يف قلوبم من ذلك شيءهؤالء,  
 افقه ** قال اإلمام أمحد يف رسالته إىل مسدد: وال تشاور أهل البدع يف دينك, وال تر 

 يف سفرك. 
ذا  _ رمحه هللا: إدمنيبن علي أبو حممد الربباري _ من أصحابنا املتق** قال احلسن 

متحرفاً ابلعبادة, صاحب هوى فال ُتلس معه, وال تسمع  متقشفاً  رأيت عابداً جمتهداً 
 وال متش معه يف طريق, فإين ال آمن أن تستحلي طريقته, فتهلك معه. كالمه, 

: قال أمحد له  التبصرة   : يف كتاب  محه هللا ر   من أصحابناازي  ري الش  * قال أبو الفرج *
ينشأ مي هللابن حنبل رض ما  أول  الشاب  عنه: وإذا رأيت  الس  أهل  نة واجلماعة ع 

 فارُجه, وإذا رأيته مع أصحاب البدع فاأيس منه, فإن الشاب على أول نشوئه 
 : الناس  قدرات  راعاة م •

  أفهم فيعيده  مل فيعرف يف وجهي أين   ء الشيم عن  راهيئل إبنت أسا** قال أمحد: ك
 ريه. م. روى ذلك اخلالل وغ حىت أفه

الشافعي:  **   أن حممد قال  قد يكلم ن  كا  ن احلس  لو  على  عقله نا  عن   ر  فهمنا  ه, ما 
 در عقولنا فنفهمه. منا على قلكنه كان يكل
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 متفرقات:  •
ا األمر إال شدة يف غري عنف, ذلح هلصديق رضي هللا عنه: ال يص بكر اقال أبو  **  

 ولني يف غري ضعف. 
 قال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه: **  

 حممالً.   وأنت ُتُد هلا يف اخلري  خرجت من أخيك شراً ال تظُّنّن بكلمة  *
 ة. ن الوحدم   من جليس السوء, وقرين الصدق خري   العزلة راحة *
 إال من خيشى هللا مني,  ك األ يك, واعتزل عدوك, واحذر صديق عنفيما ال يال تتكلم  *

 ويطيعه 
 اهنم أشبه منهم آبابئهم.الناس أبزم*
 لدنيا وال يف أمر آخرة. : أي ال يف أمر اإين أكره الرجل أن أراه ميشي سبهلالً *
 نه أذاك. فك, وتكف ع ه معرو تبسط إليأن  ار  ق اجلمن ح *
 ه. ظن ب الأساء  من من   يلو للتهمة فالعرض نفسه   من *

 ب رضي هللا عنه: ل طاقال علي بن أيب **  
 لتدبري قبل العمل, يؤمنك من الندم. ا*
 احلمية رأس الطب.و املعدة بيُت الداء,  *
زقه يف ور صاحلني,    جته صاحلة, وأوالده أبراراً, وإخوانه زو ن تكون  من سعادة املرء: أ*

 ه الذي فيه أهله. بلد
 حيسن. ا  ئ مكل امر   ةقيم *
 بته. ه وجبت حمكلمت  تنن الم *
 . ن, وآخره ندمو ب جن ضالغأول  *

 [ 31ــــــــــــــ]



 : أوهلا عناء, وآخرها فناء, حالهلا حساب, وحرامها عذاب. الدنيا*
ثهم صدقهم, : من إذا حدم ثالثت له عليه ثالث, وجب  له عند الناس   انتمن ك*

تنطق م, و قلوب   أن حتبه يهم  لع  لهب  وج  م, وإذا وعد هلم ويف هلم, خينه  منوه مل توإذا ائ
 هم. معونت  ههر لألسنتهم, وتظ  ليهعابلثناء  

رجته, ذا أح, وعاقل إأكرمته, وكرمي إذا أهنته  حذر, من لئيم إذا  ىعل   ن من مخسةكُ *
 . تهازحإذا م  رته, وفاجج ز ماإذا    وأمحق 

ا فم   ,حارس  امللك , و ن ُأس, فالديخراآلعن    مهادحأب غىن  الدين أخوان, ال و   امللك *
    ضائع.ف   ارس ه أس فمهدوم, ومن مل يكن له حكن ل مل ي
عمرقا  ** العاص:   ل  ومأ  بن  للبديهة,  وامللألانعاوية  ان  وزايد ض للُمعة  غري ة,  الت, 
 كبارها. ار األمور و غلص
 ه: رضي هللا عنمسعود   بن اقال  **  

 ترحاً.    مليءال ما مليء بيت فرحاً إ*
 إين ألحسب أن الرجل ينسى العلم للخطيئة يعملها. *
أمسالس* اسم من  اهللا, وضع  اء  الم  فإنفأفشو   رض,أليف  بينكم,  س ال  ُه  إذا  لم عبد 

يردوا   رجة أنه ذكرهم السالم, وإن مل م فضل ديه عل ه كان له  القوم, فردوا علي على  
 نهم وأطيب. خري م  ه رّد عليه من هو علي

 الوة القرآن, والصيام.ه, وت: صحبة الفقي ثالث من كن فيه مأل هللا قلبه إمياانً *
 م اغفر لنا وله, وأرحنا منه.  قال: الله الً ل رجتثقكان أبو هريرة إذا اس**  

قيل: وما هي ؟ قال: قال حذيفة رضي هللا ع **   الفنت,  أبواب   نه: إايكم ومواقف 
  . فيهما ليس  يدخل أحدكم على األمري, فيصدقه ابلكذب, ويقول    راء,ماأل
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 : ماعنه باس رضي هللا قال ابن ع *  *
 لظن ابهلل. اسوء  كلها   ائز سوء جيمعها, غر صر احلالبخل, و ,  اجلنب*
 ب. لو مل ير مثل تقارب الق *

 , ومن يتوق الشر يُوقعه. عطهين يتحر اخلري  قال: م    عنه اء رضي هللا ردالدعن أيب   **
 قال عمرو بن العاص: ما استوعت رجاًل سراً فأفشاه فلمته. **  

 قال الشافعي:   **
 ما رفعت منه.  رد بق ما رفعت أحداً فوق قدره إال غّض مين*
رضا الناس غاية ال تدرك, ليس إىل السالمة من الناس سبيل, فانظر ما فيه صالح *
 هم فيه.   الناس ومانفسك فالزمه, ودع  *
 لصنيعة إىل األنذال.أصل كل عداوة ا*
 األداين, وعلم األبدان.  علم العلم علمان: *

جلاهل:  قال: من ا  , أو محق تان ال تعدمك من األ ن عبدالعزيز: خصلب   ل عمرقا  ** 
 اجلواب.   رعة ات, وسااللتف  كثرة
 لبصري: سن اقال احل**  

    رهم.لدينار واه األمة الديعبدونه, وصنم هذ  لكل أمة صنم *
 جيمع ينبغي لقبيح الوجه أن ال أفعاله, و  قبح  يشني وجهه بينبغي للوجه احلسن أن ال*

 . بني قبيحني
 به. نه حىت يستقيم قل ايستقيم لس   , وال ل حىت يستقيم لسانهأمانُة رج  تستقيم   ال*
 جلوارح, وإضمار أن ال يعود اب  وترك ن,  اغفار ابللساستدم ابلقلب, و ن  التوبة النصوح*
 ص. ا منه, فإنه لراء فاحذرو سيب: إذا رأيتم العامل يغشى األم سعيد بن امل * قال  *
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  قال ابن عقيل: **  
 . رأيهوضلل    عقله,  جهل و سه,  ن طلب العزيز املمتنع عذب نف م *
 التجربة قبل الثقة, واحلذر بعد املعاملة. *
يتكلم يف  * أن  العظيم  الغلط  مبا ال يصلح, فمن  معزول  يلي حاكم  أن  يؤمن  إنه ال 

 م. فينتق
  صور كل ما جيوز أن يقع فعمل مبقتضى احلزم اعاها و لعواقب ور من أتمل ا  اقلالع*
 العشرة وسالمة الود.   ملدوان هفوات الناس, فذلك داعية  تغافل ع *
 . ة الطيبةعلمت أهنا العيش  ,, والعز يف مدارجهاالراحة يف القناعةلو علمت قدر  *

 عبدالرب: ن قال اب  **
  . العاقل يتعاهد املقالاألمحق ال يبايل مبا قال, و *
 . من غلب عليه العجب ترك املشورة فهلك*
 . م إنه ودودجانب مودة احلسود وإن زع*
  األمحق فالبس له لباس الرفق.   عليك إذا جهل  *
 ة. من طلب إىل لئيم حاجة فهو كمن طلب صيد السمك يف املفاز *
 ه. خري   ال ترجمن قل خريه على أهله ف*
 إليه البالء.   من استهوته اخلمر والنساء أسرع*
, هاع إليلذاهب إىل مائدة مل يُد سهم: ا أنفيلوموا إال   ا أهينوا فال كان يقال: ستة إذ*

 يف حديثهما من غري أن يدخاله فيه, ئام, والداخل بني اثنني  ن اللم  لالفضوطالب  
ابلس أب  , طانل واملُستخف  له  ليس  جملساً  واملقواجلالس  حبديثه هل,  ال   على   بل   من 

   ليه.ال يصغي إو سمع منه  ي
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 املرأة العفيفة املواتية جنة الدنيا.*
 ك. اغر أغضك  أب  , ومن اكمن أحبك هن كان يقال:  *
 يف الشر مغلوب.  لغالبقال: اكان ي*
 ه. ورفيق بته, قرامحده جاره, و   اوفضله: إذ  ك يف عقلهيش  كن يف الرجل ملثالث إذا  *
 ن.يطاشمن غرور الين : كثرة األمايسن قألحنف باقال    **

يف   مع من أحدمهان من أهل بطانته ال يس ن أبو العباس السفاح إذا تعادى اثناكا  **
 وإن كان عدالً, ويقول: العداوة تزيل العدالة.  ئاً, صاحبه شي

 يل. حيىي الل   محنبل وهو غال أمحد بن مشاس: كنُت أعرف    يم بناهقال إبر   **
 ؟ قال: نعم, شيء  ب  عبدهللا, تُوصييناب  د بن حنبل: اي أألمح ملديين  ال علي بن اق  **

  امك.ملزِِم التقوى قلبك, واجعل اآلخرة أأَ 
قا  **  عبدامللك   ل يل قال األصمعي:  العال: اي  بن  اأبو عمرو  على   لكرمي, كن من 
أكرمته,ح إذا  اللئيم  أهنته, ومن  إذا  األ  ذر  أحرجته, ومن  إذا  العاقل  إذا ومن  محق 

أن  األدب  من  وليس  عاشرته,  إذا  الفاجر  ومن  أو   مازحته,  يسالك,  ال  من  ُتيب 
 نصت لك. ال جييبك, أو حتدث من ال ي  تسأل من

عبدهللا   **  أبو  آخرته,  خلا  قال  ذهبت  ابلعلماء  استخف  من  استخف راساين:  ومن 
 ذهبت دنياه.  إبخوانه قلت معونته, ومن استخف ابلسلطان

عب  ** سقطاتك,   دالرمحن قال  عليك  حيفظ  فإنه  عدوك,  ُتالس  ال  ليلى:  أيب  بن 
 ريك يف صوابك. وميا
 لغضب ويكون بطيء ا  , يع الفيئةر غضب س الألي شيء  يكون سريع  للشعيب:    قيل  **

  .داً أسرعها مخو  وقوداً ها  ع كالنار, فأسر الغضب    ال: ألن بطيء الفيئة ؟ ق
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 جلس إيّل منكم أحد. رحياً ما    الذنوب   قال حممد بن واسع: لو أن  **
إس   ** بن معن  عبدالرمحن  بني  قال: كان  القطان مودة حاق  بن سعيد  هدي وحيىي 

السنة فكانت  عليهما  وإخاء,  إذا يال    متّر  فقال:  ذلك,  يف  ألحدمها  فقيل  لتقيان, 
 يضر تباعد األجسام.  تقاربت القلوب مل

اء إىل النار شيحبه, كما أن أقرب األقال ابن املعتز: أشقى الناس ابلسلطان صا  **
 أسرعها احرتاقاً.

بن أدهم: ال ينبغي لرجل أن يضع نفسه دون قدره, وال يرفع نفسه قال إبراهيم    **
 قدره.   فوق 
 : ارر على اإلنكن شيئني مل يقدالناس ممن  مع  مل يقطع الطجلوزي: من  ا  ال ابنق**  
 م عليه. ئهثنام عنه و اه رض  : من , والثايننالونه بهدمها: من ُلطف  يأح

 عن ني وزي: ومن صفات علماء اآلخرة أن يكونوا منقبضقال أبو الفرج ابن اجل**  
 السالطني.

 من فضول الكالم وفضول املال.  سالناالنخعي: إمنا أهلك  يم  ل إبراهقا**  
يف هلو أو : ما أعرف أين ضيعت ساعة من عمري  قال حممد بن عبدالباقي احلنبلي ** 

 لعب.
خ  ** الثقة  قال  التابعي  معدان  بن  الالفقالد  ومحد  يه  أكل  أكل صاخل:  من  خري 

 وصمت. 
ل م احل   أثقل على اإلنسان منألي شيء يكون الثقيلُ   اين: و الشيبقيل أليب عمر   **

اا على  يقعد  الثقيل  ألن  فقال:  حي لثقيل,  ال  والقلب  حيتم لقلب,  ما  الرأس تمل  ل 
 ن الثقل. ن م والبد
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أبيه  ع  ** القاض  أاب  : مسعت قالن عبدهللا بن أمحد بن حنبل, عن   : ول يق   ييوسف 
رأة, وامل   ُتب على الناس مداراهتم: امللك املسلط, والقاصي املتأول, واملريض,  مخسة 
  تحسنت ذلك. . فاسس من علمهتبيقمل لوالعا

ت غافل. فحدثتمنها يف الة  , تسع اءز العافية عشرة أج   ئدة قال:عثمان بن زاعن    **
 ة عشرة أجزاء, كلها يف التغافل.فيعاالال:  ل فقحنبن  محد به أب

 ت املو إين ألمتىن  كن عندي شيء,  ذا مل يأان أفرح إ  عبدهللا:روذي: قال أبو  قال امل   **
 ربه. املؤمن ق إمنا حتفة    يف الدنيا. قال مسروق:  مساء, أخاف أن أُفنتصباحاً و 

 العافية.   منلغىن  ا  : قال أمحد  **
  حيثما كنت, يُعزك هللا. هللا   مرّز أ ع : أقال: أوصيند  ألمحقال رجل  *  *

 لعيين يف  مسعت كلمة كانت أقوى لقليب وأقرّ ما    محد: أ  عنبدهللا بن ع هيم قال إبرا** 
لك يف هت   اي أمحد, إن, قال يل:  بة طوقيف رح   ىمن كلمة مسعتها من فقري أعم   ةحملنا

 ت عشَت محيداً. إن عش, و ق ُمت شهيداً احل
وسوط   م سيف املعتصختلصت من  يف  نبل: ك محد بن ح أل   : قلت بو زرعةأ  قال   **  

   جرح لربئ.  على صدقُ الِضع  لو وُ   قال: ف؟    الواثق 
ذكر شيئاً من أمر السة اآلخرة, ال يبن حنبل جم  د أمح  سة: كانت جمالال أبو داودق**  

 أيته ذكر الدنيا قط.ما ر الدنيا, و 
ئل بشر بن ل السا: أكُل احلالل, فسأالققلب ؟ ف ما يلني ال  سئل اإلمام أمحد:  **

ر  الوراق  وعبدالوهاب  فقاالاحلارث  هللا  فقامحهما  أمحد,  هلما  فذكر  هللا,  بذكر  ال: : 
 ألصل. جاء اب

 . عن الناس  ميموين: استغن عن الناس, فلم أر مثل الغينل د لقال أمح  **
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 دنيا.   أن ال حيبه لطمع  : هواحلب يف هللا, فقالمحد عن  ام أل اإلمسئ  **
 ما أشتهيه, عن أكل الطعام ف نعين وُف مخلمحد قال: ال املروذي: مسعت اإلمام أقا  ** 

  شيء.هان عليح كل  فإذا ذكرُت املوت  
من أمحد ,  يمحر رمحن الال  أمحد بن حنبل: بسم هللا  كتب إيلّ   يعقوب  بنيد  قال سع  **

إىل سعيد يع  بن حممد  ع   قوب,بن  الدنيابأما  ليك,  سالم  فإن  وادا  عد:    نطال لسء, 
 ك. , والسالم عليىل نفسه فاحذرهإ  الداء  رالطبيب جي   طبيب, فإذا رأيتوالعامل  ,ءدوا
لإلما**   رجل  أمحد: كيف  قال  قاعبدهللا  أاب  اي   ُتدك م  ؟  خب  فقالل:  وعافية,  : ري 

 ره. ىل ما أكة, فحسبك, ال خُترجين إال: إذا قلت لك: أان يف عافي محُِمت البارحة ؟ ق
حرملة:  **   ابلزور  قال  أشهد  قوم  األهواء  أهل  يف  ما  يقول:  الشافعي  من مسعت 

 الرافضة. 
نطفة   من   ذي ُخلق لور اخفاملختال المن  جباً  ع  بن علي بن حسني: ايقال حممد    **

 . عل بهذلك ما يفد ال يدري بع  صري جيفة, مث ي
يما وهو ف ِجيفة قِذره, آخره  ره, و طفة مذِ أوله نُ  منال مالك بن دينار: كيف يتيه  ق ** 

  بني ذلك حيمل العذرة ؟
ت جواب, والتغافل وقال: السكو   السكوت عنه.   قال األعمش: جواب األمحق  ** 

 كبرياً.   شراً   ئُ طفيُ 
اتقو   قال   ** من الشعيب:  الفاجر  و ا  ا  ااجلاهلعلماء,  من  فإهنما  تملل  ل آفة كعبدين, 
 . ونمفت 
 وا.وا أم أبءس شاالنا  هاتقا  ال أحد إقال سفيان: ال يتقى هللا   **
  وجل إليه الناس.  عزحوج هللا أابهلل   ه: من استغىن عيين بن  سفيان  قال   **
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 م, ومل أكره دحه مبرح  مل أف  عرفُت الناس   ذ : مُّ قال  ردينان  الك بمحد عن مأروى    ** 
 ط. رط, وذامهم مفر م مف دهال: ألن حام؟ قوملَ ذاك  ذمهم, قيل:  

لرأي عند كان اإذا     عنه:ي هللاالصديق رضي أليب بكر  ف عة بن مرارة احلنجماقال    **
ينفقهند  , واملال ع ن ال يستعمله لسالح عند م ه, وامن    يقبلمن ال  اعت ض,  من ال 

 ألمور.ا
 فأفلست.   إلفالسابجالً ر عريت  ين:  سري   قال ابن   **
 ما قال وال ما بايلي ي الالذلة, فقال: النحوي عن السف   ثعلباً  لتخلالل: سأقال ا **

 قيل له. 
سرين ه, فما  يلت رجلي أمي, وابت عمي يصلي ل   أغمز : ِبتُّ ر بن املنكد  قال حممد **  

 ليت. يلليلته ب
العرجل  ء  جا*  * أيب  ثعل أباس  إىل  بن حيىي  يشاوره  محد  االنتقال من  ب  إىل يف   حمله 

لتأذى  العرب تقاجلوار  أخرى   رفه خري لك منذى من تع ول: صربك على أ: فقال: 
 اث من ال تعرفه. استحد

 حرتام له. الة  أنه ق  ل على غريه َعِلَم ُكلُّ عاق  رفع صوته لدين: من  قي اقال الشيخ ت**  
 له هللا للحمري. ما جع اً ري وت خ فُع الصلو كان ر د:  قال ابن زي  **
نه, عمة فعرفها بقلبه, وشكرها بلسا على عبد نأنعم هللا   فر بن حممد: ما قال جع  **

 .فيربح حىت يزداد
ن مل يكن ل غزيرة عقل, قيل: فإ؟ قاقيل البن املبارك: ما خري ما أعطى اإلنسان  *  *

:  عليه, قيلري فيش  ه : فإن مل يكن ؟ قال: أخ شفيق يستشري ل؟ قال: ُحسُن أدب, قي
 اجل. فإن مل يكن ؟ قال: موُت ع ل, قيل:  طويل: صمت  ؟ قا  نفإن مل يك
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  ائي., فكأمنا سقط عضو من أعضينرجل من إخواوت ال مينلغال أيوب: إنه ليبق**  
 اخلضوع.   ثة: خري الغىن القناعة, وشر الفقرحار قال أوس بن  *  *

 هم أعلم به.   انه. أهله, وخريهم يف جري يف  خريهم س  االن  خري  عن أيب قالبة قال: ** 
       هائم.الب  ُلولوت سُ , وإال سك إن صربت إمياانً واحتساابً : إنقيس  ل األشعث بنقا  **

 ري اتقى الشر. ا: من ابتغى اخلقال احلسن بن علي رضي هللا عنهم **  
س  ** مروانقال  بن  اجملانني  :هل  من  عقالءوإن كان  ,ثالثة   , والعراين  ,نضباغ ال  :وا 
 .سكرانوال
 علمه,   يذهب فإما أن ميوت    لي بثالث: خبل ابلعلم ابت  املبارك قال: منعن ابن    ** 
 لسلطان. لى ابت وإما أن يبا أن ينسى حديثه,  إمو 

رب, فالكرب منع إبليس من حلسد, والكِ وا سن: أصول الشر ثالثة: احلرص,قال احل ** 
 محل ابن آدم على قتل أخيه.   حلسد اة, و اجلنالسجود آلدم, واحلرص أخرج آدم من  

ه يف , وال يزددن إال قلة: درهم حالل تنفق قل منهن ثة ال أالقال ابن عجالن: ث  **
 كن إليه, وأمني تسرتيح إىل الثقة به.يف هللا تسحالل, وأخ  

هللا:**   رمحه  احلسني  بن  يصحب   عن  ال  أن  للمرء  ينبغي  املاجن,   قال:  مخسة: 
إن دخل عليك, وعيب   , واجلبان, فأما املاجن فعيبللبخي الكذاب, واألمحق, واو 

قل نك مثله, وأما الكذاب فإنه ين خرج من عندك, ال يعني على معاد, ويتمىن أإن  
ه يؤالء  أحاديث  ال  فإنه  األمحق  وأما  الصدور,  يف  الشحنة  ويلقى  هؤالء,  رشد إىل 

موته خري و به,  راد أن ينفعك فيضرك, فبعده خري من قر لسوء يصرفه عندك, ورمبا أ
إليه  البخيل فأحوج ما تكون  أبعد ما تكون منه, ففي أشد حاالته   من حياته, وأما 

 . ويدعك  يهرب
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سلطان ن على  خل, ال تدمهران قال: ثالثة ال تبلون نفسك بن مون بن  ميعن    **
آمره  قلت:  وال بط  وإن  على    اعة,  أعلمه  امرأة تدخلن  قلت:  وال   ,ا كتاب هللاوإن 

 .ه علق قلبك بتدري ما ي  لذي هوى, فإنك ال مسعك   نيغُتص
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 فهرس املوضوعات 
 الصفحة عاملوضو 
 3    املقدمة

 4    طلب العلم
 4    فضل العلم

 5    آداب طالب العلم
 12    التمسك ابلسنة

 12    الفتوى
 12    الكذب

 13     نحفظ اللسا
 13    الغيبة

 14    الصرب على السراء
 14    املراء واجلدال

 15    عز الطاعة وذل املعصية
 15    فوالع

 15    رة واإلخالصيإصالح السر 
 16    االعتدال يف العتاب

 16    فعل املعروف
 16    املشاورة
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 17    املوعظة والنصيحة
 17    عدللف وااإلنصا
 18    العقل

 19    وصااي اآلابء لألبناء
 20    الرتويح عن النفس

 20    الرتبية والتأديب
 21    الدعاء

 21    ضحكال
 21    املزاح

 22    حسن اخللق 
 22    التواضع

 22    املروءة
 23    الزهد

 23    الشهرة
 23    احلياء
 24    احللم
 24    اهلوى

 24    لتجارةا
 25    كلاأل
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 25    النوم
 26    احلرص والطمع والبخل

 27    املدح واإلطراء
 27    تذارع قبول اال

 28    األخوة والصداقة والرفقة
 30    احلذر من جمالسة أهل األهواء والبدع

 30    مراعاة قدرات الناس
 31    متفرقات

 42    س املوضوعاتر فه
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