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السلف  كالممن أمجل 

 وأقواهلم 
 جمع وإعداد:

سعيد باخريصةبن كرامة  بن د. مراد
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من صنف كتااب فقد استرشف للمدح 

ن أأحسن فقد اس هتدف  واذلم لأنه ا 

ن أأساء فقد تعرض للش مت.   للحسد، وا 

453/ 1الآداب الرشعية 
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بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمة

ه، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمين الحمد هلل وحد

وبعد:

فهذه جملة من أقوال السلف وكالمهم العِطر وعباراتهم المباركة وحكاياتهم 

الحسنة، لخصتها من مصادر متعددة كنت أنشرها في حاالتي على الواتساب 

ِحكم السلف وبركات  الخاص بي فأحببت مشاركتها للجميع ليعمَّ نفعها ويعلم الناس

حالة واتساب من أجمل  0111: "أقوالهم وعظيم منزلتهم وفضلهم وقد أسميتها

 السلف وأقوالهم". كالم

وأحب التنبيه لعدة مالحظات:

أوالً: ليس معنى تلخيصي لهذه العبارات أني قرأت كل هذه الكتب ثم اخترت منها 

إلى المصدر األصلي  وإنما هي عبارات اخترتها من مصادر مختلفة ثم رجعت

 للتأكد من صحة العبارة وضبطها.

لت بعض الكلمات التي شعرت أنها خطأ مطبعي في نسخة الشاملة.ثانيًا:  عد  

بحاجة شخصية  أنا ثالثًا: هذه المواعظ هي نصيحة لنفسي قبل غيري، وكثير منها

 إلى التأدب بها والعمل بما فيها وهللا المستعان.

بها ويكتب لي أجرها ويرزقني القبول واإلخالص فيها، والحمد فاسأل هللا أن ينفع 

 هلل رب العالمين.

مراد باخريصة

تريم -حضرموت-اليمن

11177770776000
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المصدر العبارةسلسلم

راءعاشو

1
وقد كان صلى هللا عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 

يؤمر فيه بشيء وال سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل األوثان 

فلما فتحت مكة واشتهر أمر اإلسالم أحب مخالفة أهل الكتاب 

 أيضا.  

فتح الباري 

4 /047

2

ن يوم عاشوراء فيه تشبه بالخوارج، بإظهار السرور، كما أ

إظهار آثار الحزن من شيم الروافض، وإن كان الثاني أهون 

من األول، ولكن األولى تركهما ; فإنهما من البدع الشنيعة، 

 ظهرت في أيام مناصب النواصب، وزمان غلبة الشيعة. 

مرقاة 

المفاتيح 

شرح مشكاة 

/ 6المصابيح 

0171 

صفر

3

مون أن كانوا يتشاءمون بدخول صفر أي لما يتوه "وال صفر"

فيه تكثر الدواهي والفتن. 

إرشاد 

الساري 

لشرح صحيح 

/ 8البخاري 

674 

4

والواجب على العبد المسلم إذا أحس  بأي انفعال تشاؤمي أو 

تخي ل وقوع شر بسبب هذه األشياء الوهمية كنعيق الغراب، أو 

صوت البوم، أو نبح الكالب، أن ال يستسلم لذلك الشعور وأن 

لشيطان حتى يصرفه عنه وال يصده ذلك عن يستعيذ باهلل من ا

 العمل الذي يريده.

منار القاري 

شرح 

مختصر 

صحيح 

/ 5البخاري 

006

 ربيع األول
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 المصدر  العبارة سلسلم

5  
يطالبكم بإقامة الدين ال  -صلى هللا عليه وسلم  -إن محمًدا 

بإقامة المولد، وإن دينكم دين الحقائق واألعمال والنُظم 

هللا ينصركم ويثبت  فارجعوا إلى تلك الحقائق وانصروا

 أقدامكم.

م آثار اإلما

محمد البشير 

اإلبراهيمي 

4 /044 

6  
قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: "من ابتدع في اإلسالم 

بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا صلى هللا عليه وسلم 

 خان الرسالة; ألن هللا يقول: }اليوم أكملت لكم دينكم{. 

/ 0االعتصام 

77 

7  

ِ َيتْلُو ِكتَابَهُ ... إَِذا اْنَشقَّ َمْعُروٌف ِمَن الفَْجِر َوفِ  ينَا َرُسوُل َّللاَّ

 َساِطعُ 

 أََرانَا الُهَدى بَْعَد العََمى فَقُلُوبُنَا ... بِِه ُموقِنَاٌت أَنَّ َما قَاَل َواقِعُ 

يَن يَبِيُت يَُجافِي َجْنَبهُ َعْن ِفَراِشِه ... إَِذا اْستَثْقَلَْت بِاْلُمْشِركِ 

 الَمَضاِجعُ 

صحيح 

/ 0البخاري 

55 

8  

وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة: أعياد ومواسم، 

ل العام، ويوم عاشوراء،  وهي: موسم رأس السنة، وموسم أو 

ومولد النبي  صل ى هللا عليه وسل م، ومولد علي  بن أبي طالب 

رضي هللا عنه، ومولد الحسن، ومولد الحسين عليهما السالم، 

 مولد فاطمة الزهراء عليها السالم ... و

المواعظ 

واالعتبار 

بذكر الخطط 

/ 0واآلثار 

467 

9  

وسريان البدع أسرع من سريان النار، ال سيما بدعة المولد، 

فإن أنفس العامة تشتاق إليها غاية االشتياق، ال سيما بعد 

حضور جماعة من أهل العلم والشرف والرئاسة معهم، فإنه 

 بعد ذلك أن هذه البدعة من آكد السنن. سيخيل إليهم 

الفتح الرباني 

من فتاوى 

اإلمام 

/ 0الشوكاني 

0181 

11  

وال شك أن العامة أسرع الناس إلى كل ذريعة من ذرائع 

الفساد التي يتمكنون معها من شيء من المحرمات كالمولد 

ونحوه. فإذا انضم إلى ذلك حضور من له شهرة في العلم 

لوا المحرمات بصورة الطاعات، وخبطوا والشرف والرئاسة فع

في أودية الجهاالت والضالالت، وتخلصوا من ورطة اإلنكار 

 بقولهم: حضر معنا سيدي فالن وفالن وفالن. 

الفتح الرباني 

من فتاوى 

اإلمام 

/ 0الشوكاني 

0111 
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 المصدر  العبارة سلسلم

11  
فال تكون طاعة هللا ورحمته: بفعل لم يأمر هللا به من اعتقاد، 

كان القول، أو العمل الذي اجتمعوا عليه  أو قول، أو عمل، فلو

 لم يأمر هللا به لم يكن ذلك طاعة هلل، وال سببا لرحمته.

مجموع 

/ 0الفتاوى 

07 

  التوحيد 

قال ابن القيم: فالتوحيد حصن هللا األعظم الذي من دخله كان   12

  من اآلمنين. 

بدائع الفوائد 

0 /045 

13  
باآلخرة ال يدرك يقول ابن الجوزي: طرق التوحيد والعلم 

بالحس وإنما يعرف بالدليل، والعلماء هم األدالء فإذا فقدوا ضل 

 السالك. 

التبصرة البن 

/ 0الجوزي 

010 

14  

فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع في السماء 

يوصله إلى هللا فإنه سبحانه }إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 

نه يحرم ل ثابت فإالصالح يرفعه{ ومن لم يكن معه أص

 .الوصول; ألنه ضيع األصول

مجموع 

/ 06الفتاوى 

071 

15  

ورأس المعارف اليقينية ورئيسها معرفة هللا، ورأس األعمال 

الصالحة االستقامة على حد االعتدال من غير ميل إلى طرف 

 إفراط أو تفريط. 

في  نظم الدرر

تناسب اآليات 

/ 07والسور 

080 

16  
مجموع  سعادة هم أهل التوحيد. يقول ابن تيمية: أهل ال

/ 1الفتاوى 

01 

17  

فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح 

واالبتهاج، والتوبة استفراغ لألخالط والمواد الفاسدة التي هي 

سبب أسقامه، وحمية له من التخليط، فهي تغلق عنه باب 

لق باب الشرور، فيفتح له باب السعادة والخير بالتوحيد، ويغ

 الشرور بالتوبة واالستغفار.

/ 4زاد المعاد 

087 
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 المصدر  العبارة سلسلم

18  

فالقلب ال يفلح، وال يصلح، وال يتنعَّم، وال يبتهج، وال يلتذُّ، وال 

، وال يسكن إال بعبادة ربه، وحبه، واإلنابة إليه. ولو  يطمئنُّ

حصل له جميع ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن إليها، ولم 

ده إال فاقة وقلقًا، حتى يظفر بما ُخلق له، يسكن إليها، بل ال تزي

 وُهي ئ له، من كون هللا وحده نهاية مراده وغاية مطالبه. 

إغاثة اللهفان 

0 /148 

19  
فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته 

وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال هللا تعالى: }أفمن 

 [. 00نور من ربه{ ]الزمر: شرح هللا صدره لإلسالم فهو على 

/ 0زاد المعاد 

00 

21  

قال ابن تيمية: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صالح في 

األرض فسببه توحيد هللا وعبادته وطاعة رسوله صلى هللا 

عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبالء وقحط وتسليط 

عدو وغير ذلك; فسببه مخالفة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 لدعوة إلى غير هللا.وا

مجموع 

/ 05الفتاوى 

05 

21  

ليس للقلب والروح ألذ وال أطيب وال أحلى وال أنعم من محبة 

هللا واإلقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به واألنس بقربه 

والشوق إلى لقائه ورؤيته وإن مثقال ذرة من هذه اللذة ال يعدل 

 بأمثال الجبال من لذات الدنيا. 

روضة 

حبين الم

ونزهة 

المشتاقين 

 075ص: 

22  

قال ابن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والضغام عدلوا 

عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها ألنفسهم 

فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم قال وهم كفار 

عندي بهذه األوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى 

اد النيران وتقبيلها وتخليفها وخطاب الموتى الشرع عنه من إيق

 باأللواح وكتب الرقاع فيها يا موالي. 

تلبيس إبليس 

 654ص: 
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 المصدر  العبارة سلسلم

23  

ومن العجب أنهم يَْنُسبون أهل التوحيد إلى التنقُّص بالمشايخ 

واألنبياء والصالحين، وما ذنبهم إال أن قالوا: إنهم عبيد، ال 

ا وال نف عًا، وال موتًا وال حياة يملكون ألنفسهم وال لغيرهم ضرًّ

م هللا  وال نشوًرا، وإنهم ال يشفعون لعابديهم أبًدا، بل قد حرَّ

شفاعتَهم لهم، وال يشفعون ألهل التوحيد إال بعد إذن هللا لهم 

في الشفاعة، فليس لهم من األمر شيء، بل األمر كله هلل، 

والشفاعة كلها له سبحانه، والوالية له، فليس لخلقه من دونه 

 ي وال شفيع. ول

إغاثة اللهفان 

0 /016 

24  

وهلل على كل  قلب هجرتان فرضاً الزماً: هجرة إِلى هللا بالتَّوحيد 

جاِء والعبودي ة،  واإِلخالص والتَّوبة والحب  والخوف والر 

وهجرة إِلى رسوله بالتسليم له والتَّفويض واالنقياد لحكمه، 

ه. ومن لم يكن لقلبه وتلق ِى أَحكام الظَّاهر والباطن من ِمْشَكات

هاتَان الهجرتان فليْحُث على رأْسه التراَب، وليراجع اإِليمان 

 من أَصله. 

بصائر ذوي 

/ 0التمييز 

477 

25  

فأعظم الناس خذالنا من تعلق بغير هللا، فإن ما فاته من 

مصالحه وسعادته وفالحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به، 

علق بغير هللا كمثل وهو معرض للزوال والفوات. ومثل المت

 المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت، وأوهن البيوت. 

مدارج 

/ 0السالكين 

455 

26  

وكما أن السماوات واألرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه 

ُ لَفََسَدتَا{  لفسدتا، كما قال تعالى: }لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهةٌ إِالَّ َّللاَّ

إذا كان فيه معبود غير هللا فسد  [، فكذلك القلب00]األنبياء: 

فساًدا ال يُرجى صالحه إال بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه، 

ويكون هللا وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه، ويرجوه، ويخافه، 

 ويتوكل عليه، وينيب إليه. 

إغاثة اللهفان 

0 /45 

27  
ال إله إال هللا سلعة هللا مشتريها وثمنها الجنة والدالل الرسول 

 ضى ببيعها بجزء يسير مما ال يساوي كله جناح بعوضة. تر

الفوائد البن 

القيم ص: 

40 
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 المصدر  العبارة سلسلم

28  

وليس مجرد قول ال إله إال هللا من دون عمل بمعناها مثبتا 

لإلسالم، فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية، وعكف على 

 صنمه يعبده لم يكن ذلك إسالما. 

الفتح الرباني 

من فتاوى 

اإلمام 

/ 0الشوكاني 

647 

29  

}إياك نعبد{ تدفع الرياء }وإياك نستعين{ تدفع الكبرياء فإذا 

عوفي من مرض الرياء ب }إياك نعبد{ ومن مرض الكبرياء 

والعجب ب }إياك نستعين{ ومن مرض الضالل والجهل ب 

}اهدنا الصراط المستقيم{ عوفي من أمراضه وأسقامه، ورفل 

من المنعم عليهم  في أثواب العافية، وتمت عليه النعمة، وكان

غير المغضوب عليهم وهم أهل فساد القصد، الذين عرفوا 

الحق وعدلوا عنه والضالين وهم أهل فساد العلم، الذين جهلوا 

 الحق ولم يعرفوه. 

مدارج 

/ 0السالكين 

78 

31  

ة لبشر فيا عجبا منهم  :ما هذا إِالَّ بََشرٌ  استبعدوا أن تكون النبو 

 إذ أثبتوا الربوبية لحجر! 

تفسير ابن 

جزي = 

التسهيل لعلوم 

/ 0التنزيل 

51 

31  

قال أبو الوفاء ابن عقيل في الفنون لو تمسك الناس 

 بالشرعيات تمسكهم بالخرافات الستقامت أمورهم. 

اآلداب 

الشرعية 

والمنح 

/ 6المرعية 

067 

32  
وأحق الناس برحمته: هم أهل التوحيد واإلخالص له فكل من 

" ال إله إال هللا " علما وعقيدة كان أكمل في تحقيق إخالص 

 وعمال وبراءة ومواالة ومعاداة: كان أحق بالرحمة.

مجموع 

/ 04الفتاوى 

404 
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 المصدر  العبارة سلسلم

33  

يقول ابن القيم: وأما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها 

وباطنها فإنها تعوق القلب عن سيره إلى هللا وتقطع عليه 

عائق طريقه وهي ثالثة أمور شرك وبدعة ومعصية فيزول 

الشرك بتجريد التوحيد وعائق البدعة بتحقيق السنة وعائق 

 المعصية بتصحيح التوبة. 

الفوائد البن 

القيم ص: 

054 

34  

عميت عين ال تفوز بالنظر الى صنع هللا وخاس عقل لم يحتط 

من حكمة هللا وخذل عبد لم ينظر في صنع هللا وخاب امرؤ لم 

لمبطلون وضل يتذكر بأيام هللا وخاب الكافرون وخسر ا

 المتفلسفون وهلك الملحدون فبأي حديث بعده يؤمنون. 

مفيد العلوم 

ومبيد الهموم 

 00ص: 

35  
فال يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من 

المعاصي ما عمل كما أنه ال يدخل الجنة أحد مات على الكفر 

 .ولو عمل من أعمال البر ما عمل

شرح النووي 

/ 0على مسلم 

007 

36  

قال سهل بن عبد هللا: حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين 

وفيه سكون إلى غير هللا وحرام على قلب أن يدخله النور وفيه 

 .شيء مما يكره هللا

روضة 

المحبين 

ونزهة 

المشتاقين 

 461ص: 

37  
وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى }َوَما يُْؤِمُن أَْكثَُرُهْم بِاهلِل 

[ قال: إن أحدهم يشرك حتى 017ْشِرُكون{ ]يوسف: إِالَّ َوُهم مُّ 

 يشرك بكلبه: لوال الكلب لسرقنا الليلة. 

فتح الباري 

/ 0البن رجب 

047 

38  

قال سفيان بن عيينة: " يقال ال إله إال هللا في اآلخرة بمنزلة 

الماء في الدنيا ، ال يحيى شيء في الدنيا إال على الماء ، قال 

الماء كل شيء حي أفال يؤمنون{ هللا تعالى: }وجعلنا من 

[ ، فال إله إال هللا بمنزلة الماء في الدنيا ، من لم 61]األنبياء: 

تكن معه ال إله إال هللا فهو ميت ، ومن كانت معه ال إله إال هللا 

 فهو حي. 

حلية األولياء 

7 /070 

 الصالة 
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39  

ُجِل َمِسيَرةَ أَيَّ  ُل َما أَتَفَقَُّد ِمْن قَاَل أبو العالية: أَْرَحُل إَِلى الرَّ اٍم فَأَوَّ

َها أَقَْمُت َوَسِمْعُت ِمْنهُ، َوإِْن  أََمِرِه َصاَلتُهُ فَِإْن َوَجْدتُهُ يُِقيُمَها َويُِتمُّ

اَلِة  َوَجْدتُهُ يَُضي ِعَُها َرَجْعُت َولَْم أَْسَمْع ِمْنهُ َوقُْلُت: ُهَو ِلغَْيِر الصَّ

  أَْضيَُع.

حلية األولياء 

2/222 

41  

الصالة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن »قال سلمان الفارسي: 

 «.طفف فقد علمتم ما قال هللا في المطففين

الزهد 

والرقائق البن 

/ 1المبارك 

022 

41  
ُ َعْنهُ:  ًدا فَقَْد بَِرَئ »قَاَل َعِليُّ َرِضَي َّللاَّ َمْن تََرَك َصاَلةً َواِحَدةً ُمتَعَم ِ

 ُ ِ َوبَِرَئ َّللاَّ  «. ِمْنهُ ِمَن َّللاَّ

تعظيم قدر 

/ 2الصالة 

898 

42  
عن أبي المليح قال: سمعت عمر يقول: ال إسالم لمن لم يصل. 

 قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم سمعته على المنبر.

الطبقات 

/ 6الكبرى 

221 

43  

فالصالة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا واآلخرة، 

ة عن اإلثم، ودافعة ودفع مفاسد الدنيا واآلخرة، وهي منها

ألدواء القلوب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، 

ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، 

ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة ألخالط الشهوات، 

وحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة 

 ع البطن. للغمة، ونافعة من كثير من أوجا

/ 0زاد المعاد 

192 

44  
قال اإلمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فإذا 

 ذهبت صالة المرء ذهب دينه.

الصالة 

وأحكام تاركها 

 40ص: 

45  
ال يقبل من العبد شيء من أعماله إال بفعل الصالة فهي مفتاح 

ديوانه ورأس مال ربحه ومحال بقاء الربح بال رأس مال فإذا 

 خسر أعماله كلها.خسرها 

الصالة 

وأحكام تاركها 

 64ص: 
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46  
ْزُق  اَلةَ أَتَاَك الر ِ ال نَْسئَلَُك ِرْزقاً نَْحُن نَْرُزقَُك يَْعنِي إِذَا أَقَْمَت الصَّ

 ِمْن َحْيُث اَل تَْحتَِسُب.

تفسير ابن 

 288/ 5كثير 

47  
قال أبو خالد: ما من قوم فيهم من يتهاون بالصالة وال يأخذون 

 إال كان أول عقوبتهم إن ينقص من أرزاقهم. على يديه

فتح الباري 

/ 4البن رجب 

100 

48  
قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع األمور لكثير 

 .من األمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب

/ 0زاد المعاد 

222 

49  
ِ{ وأما السعي المأمور ب ه في اآلية فهو }فَاَسعَْوا إِلَى ِذْكِر َّللاَّ

هتمام بها والتفرغ لها عن األعمال على وجه اال الذهاب إليها

 الشاغلة من بيع وغيره واإلقبال بالقلب على السعي إليها. 

التبيان في 

أقسام القرآن 

 2ص: 

51  
فكل مستخف بالصالة مستهين بها فهو مستخف باإلسالم 

مستهين به وإنما حظهم من اإلسالم على قدر حظهم من 

 صالة.ال

الصالة 

وأحكام تاركها 

 40ص: 

51  
فمن كان كثير الذنوب وأراد أن يحطها هللا عنه بغير تعب فليغتنم 

مالزمة مكان مصاله بعد الصالة ليستكثر من دعاء المالئكة 

 واستغفارهم له، فهو مرجو إجابته.

شرح صحيح 

البخاري البن 

 95/ 2بطال 

52  

ين: بأن يُخِلص في صالته،  اإلمام: ومن حق ِه النصح للمؤتم ِ

ويجأر في دعائِه، ويضَرع في ابتهاله، ويحسن طهارته 

ل الوقت؛ فإن اجتمَع الناس  وقراءته، ويحضر إلى المسجد أوَّ

 بادَر بالصالة، وإالَّ انتظر الجمَع ما لم يُفِحش االنتظار.

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 92ص: 

  لزوم السنة 

53  
ي قَْوِلِه تَعَالَى: }َوَعِمَل َصاِلًحا ثُمَّ اْهتََدى{ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، فِ 

 «. لَِزَم السُّنَّةَ »قَاَل: 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

047 
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54  

هو حياة  -صلى هللا عليه وسلم  -وما دعا إليه الرسول 

القلوب، ونجاة النفوس، ونور البصائر، وما يدعو إليه 

وَعَمى البصائر.  مخالفوه فهو موت القلوب، وهالك النفوس،

ُسوِل إَِذا  ِ َوِللرَّ قال هللا تعالى: }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا ّلِِلَّ

 [.04َدَعاُكْم ِلَما يُْحِييُكْم{ ]األنفال: 

الكالم على 

مسألة السماع 

0 /04 

55  
قال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السنة نور هللا قلبه بنور 

شرف من مقام متابعة الحبيب في أوامره المعرفة. ال مقام أ

 وأفعاله وأخالقه. 

مدارج 

/ 0السالكين 

467 

56  

والتمسك بالسنة يُكف ِر الكبائر، كما أن مخالفة السنة تحبط 

مت بهم الحسنات، وأهل السنة إن قَعََدْت بهم أعمالُهم قا

إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وأهل البدعة 

 عقائدهم. 

إعالم 

/ 5الموقعين 

015 

57  

ُ َعلَْيِه  ِ َصلَّى َّللاَّ َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر، أَنَّهُ َحدََّث َعْن َرُسوِل َّللاَّ

َ تَعَالَى قَاَل فِي ِكتَابِِه َكَذا َوَكَذا،  َوَسلََّم َحِديثًا، فَقَاَل َرُجٌل: إِنَّ َّللاَّ

ُض ِلَحِديِث َرُسوِل َّللاَِّ »فَقَاَل:   ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أاََل أََراَك تُعَر ِ  َصلَّى َّللاَّ

ِ أَْعلَُم بِِكتَاِب َّللاَِّ  ِ، َوَرُسوُل َّللاَّ  «. بِِكتَاِب َّللاَّ

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

041 

58  

ى رجالً يصلى بعد طلوع الفجر أنه رعن سعيد بن المسيب: أ

نهاه ، فقال: أكثر من ركعتين ، يكثر فيها الركوع والسجود ، ف

هللا على الصالة؟ ! قال: ال ، ولكن يعذبك  يا محمد! يعذبنيا أب

 على خالف السنة. 

إرواء الغليل 

0 /067 

59  
 ُ ِ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ ِ ْبِن اأْلََشج  َعْن أَبِي َعْبِد َّللاَّ

فََجاِدلُوُهْم  َسيَأْتِي أُنَاٌس يَُجاِدلُونَُكْم بُِشبَُهاِت اْلقُْرآِن،»َعْنهُ، قَاَل: 

 .«بِالسُّنَِن، فَِإنَّ أَْصَحاَب السُّنَِن أَْعلَُم بِِكتَاِب َّللاَِّ 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

051 

61  
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم:   ِ َصلَّى َّللاَّ َعَمٌل »َعِن اْلَحَسِن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

 «. َعةٍ قَِليٌل فِي ُسنٍَّة َخْيٌر ِمْن َكِثيٍر فِي بِدْ 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

605 
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61  
ِ بن مسعود:  اتَّبِعُوا، َواَل تَْبتَِدُعوا فَقَْد ُكِفيتُْم، َوُكلُّ »قَاَل َعْبُد َّللاَّ

 .«بِْدَعٍة َضاَللَةٌ 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

608 

62  
ُكِفيتُْم، اتَّبِعُوا  اتَّبِعُوا، َواَل تَْبتَِدُعوا، فَقَدْ »قَاَل ُحَذْيفَةُ ْبُن اْلَيَماِن: 

آثَاَرنَا، فَقَْد َسبَْقتُْم َسْبقًا َبِعيًدا، َوإِْن أَْخَطأْتُْم فَقَْد َضلَْلتُْم َضاَلاًل 

 «. بَِعيًدا

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

667 

63  

م له  ال تجد مبتدًعا إال وهو متنقص للرسول، وإن زعم أنه معظ ِ

السنة وأولى بالصواب،  بتلك البدعة; فإنه يزعم أنها خير من

ويزعم أنها هي السنة إن كان جاهاًل مقل ًِدا، وإن كان مستبصًرا 

 في بدعته فهو مشاقٌّ هلل ورسوله. 

إغاثة 

/ 0اللهفان

015 

64  

ين. وإيَّاكم وترَك السُّنَن،  عليكم بالفرائض، فإنَّها أساُس الد ِ

لشيطاُن فإنَّها شهوُد اليقين. ومن ترخَّص في السُّنن سهَّل له ا

 ترَك الفرائِض العظام. 

آثار الشيخ 

العالمة عبد 

ن الرحمن ب

يحيي المعلمي 

/ 00اليماني 

011 

65  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فَُهَو َعلَى َشفَا » ِ َصلَّى َّللاَّ َمْن َردَّ َحِديَث النَّبِي 

َ إِْخَوانِي اْحَذُروا ُمَجالَسَ « َهلََكةٍ  َ َّللاَّ ةَ َمْن قَْد قَاَل الشَّْيُخ: " فَاّلِلَّ

أََصابَتْهُ اْلِفتْنَةُ فََزاَغ قَْلبُهُ، َوَعِشَيْت بَِصيَرتُهُ، َواْستَْحَكَمْت ِلْلبَاِطِل 

نُْصَرتُهُ، فَُهَو يَْخبُِط فِي َعْشَواَء، َويَْعُشو فِي ُظْلَمٍة أَْن يُِصيبَُكْم 

َمَرُكْم بِِه ِمْن َما أََصابَُهْم فَاْفَزُعوا إِلَى َمْواَلُكُم اْلَكِريِم فِيَما أَ 

ُكْم َعَلْيِه ِمْن َمْسأَلَِتِه، فَقُولُوا: }َربََّنا اَل تُِزْغ قُلُوبَنَا  َدْعَوتِِه، َوَحضَّ

 بَْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب َلنَا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب{ . 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

071 

66  

ُ َعلَْيِه قَاَل َرُجٌل ِلمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ اِلِك ْبِن أَنٍَس: أُْحِرُم ِمْن َمْسِجِد النَّبِي 

، «بَْل ِمْن ِذي اْلُحلَْيفَةِ »َوَسلََّم أَْو ِمْن ِذي اْلُحلَْيفَِة؟، فَقَاَل لَهُ: 

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ُجُل: فَِإن ِي أَْحَرْمُت أَنَا ِمْن َمْسِجِد َرُسوِل َّللاَّ فَقَاَل الرَّ

ْيِه َوَسلََّم قَاَل: فَقَاَل َماِلٌك: " }فَْليَْحَذِر الَِّذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن َعلَ 

 .أَْمِرِه أَْن تُِصيبَُهْم فِتْنَةٌ أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم{

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

070 
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67  

قال محمد: وقلت لعبيدة السلماني: إن عندنا من شعر رسول 

شيئا من قبل أنس بن مالك. فقال:  -يه وسلمصلى هللا عل-هللا 

ألن يكون عندي منه شعرة، أحب إلي من كل صفراء وبيضاء 

على ظهر األرض. قلت ]الذهبي[ : هذا القول من عبيدة هو 

معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب 

 وفضة بأيدي الناس. 

سير أعالم 

/ 4النبالء 

40 

68  
اَل َرأَْي أِلََحٍد »َعْبِد اْلعَِزيِز، أَنَّهُ َكتََب إِلَى النَّاِس  َعْن ُعَمَر ْبِن 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ِ َصلَّى َّللاَّ  .«َمَع ُسنٍَّة َسنََّها َرُسوُل َّللاَّ

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

076 

69  

قال ابن تيمية: ومن لم تسعه السنة حتى تعداها إلى البدعة 

 -لناس ما لم يطلقه لهم رسول هللا مرق من الدين ومن أطلق ل

مع وجود المقتضي لإلطالق، فقد جاء  -صلى هللا عليه وسلم 

بشريعة ثانية ولم يكن متبعا للرسول، فلينظر امرؤ أين يضع 

 قدمه. 

الفتاوى 

/ 7الكبرى 

80 

71  

واحذر صغار المحدثات من األمور; فإن صغير البدع يعود حتى 

ثت في هذه األمة، كان أولها يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحد

صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها، ثم لم يستطع 

 الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان. 

شرح السنة 

للبربهاري 

 68ص: 

71  

ولهذا تجد أهل البدع والشبهات ال يصلون إلى غاية محمودة 

كما قال تعالى: }له دعوة الحق والذين يدعون من دونه ال 

يبون لهم بشيء إال كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما يستج

 .وما دعاء الكافرين إال في ضالل{ هو ببالغه

مجموع 

/ 06الفتاوى 

071 

72  
عن سهل بن عبد هللا التستري الزاهد المشهور قال ما أحدث 

أحد في العلم شيئا إال سئل عنه يوم القيامة فإن وافق السنة 

 سلم واال فال. 

فتح الباري 

06 /011 
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73  
المحلى  وما رأينا قط سنة مضاعة إال وإلى جنبها بدعة مذاعة. 

/ 7باآلثار 

610 

74  

قال البربهاري مثل أصحاب البدع مثل العقارب يدفنون 

رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم فإذا تمكنوا 

لدغوا وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا 

 ن. بلغوا ما يريدو

طبقات 

/ 0الحنابلة 

44 

75  
واعلم أنه ال يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، 

 يهديهم هللا ويهدي بهم غيرهم، ويحيي بهم السنن. 

شرح السنة 

للبربهاري 

 18ص: 

  األخوة في هللا 

76  
 في يقع رجل فذهب كالم، عنهما هللا رضي وخالد سعد بين كان

 .«ديننا يبلغ لم بيننا ام إن مه،: »فقال سعد عند خالد

 البن الصمت

 الدنيا أبي

 051: ص

77  
 خلله وسد علله قبل أخيه أخوة في صدق من: الشافعي قال

 .زهلل وغفر

 المجموع

 المهذب شرح

0/06 

78  

 روضة .  أخ بال بقي عيب بال أخا طلب من عياض ْبن الفضيل قَالَ 

 العقالء

 ونزهة

 الفضالء

 071:ص

  النصيحة 
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79  

ماء: اثنان ظالمان: رجل أهديت إليه النصيحة قال بعض الحك

فاتخذها ذنبا، ورجل وسع له في مكان ضيق فقعد متربعا.

  

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

وآداب 

السامع 

0/071 

81  
جامع العلوم  قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك َويُعَي ُِر. 

/ 0والحكم

005 

81  
بكثرة صيام وال صالة، يقول الفضيل: لم يدرك عندنا من أدرك 

وإنما أدرك بسخاء األنفس، وسالمة الصدر، والنصح لألمة.

  

شعب اإليمان 

06/607 

  العقل والرزانة 

 َهَواك ُسْلَطان من عقلك خرج لَو: القيم رحمه هللا ابن قال  82

 .لَهُ  الدولة َعاَدتْ 
: ص الفوائد

40 

 الكريم الرجل عقل أرى أن يعجبني: صفرة أبي بن المهلب قال  83

 لسانه. على زائدا
تاريخ بغداد 

1/011 

84  
 أكرمته، إذا اللئيم ومن أهنته، إذا الكريم من حذر على كن

 الفاجر ومن مازحته، إذا األحمق ومن أحرجته، إذا العاقل ومن

 تسأل أو يسألك، ال من تجيب أن األدب من وليس عاشرته، إذا

 . لك ينصت ال من تحدث أو يجيبك، ال من

 أعالم سير

 النبالء

7/411 

85  
 خير الخلق وحسن قائد خير التوفيق طالب أبي بن علي قال

 أفضل ظهر وال ميراث خير واألدب صاحب خير والعقل قرين

 .العجب من أشد وحشة وال المشورة من

 البن الثقات

 حبان

8/075 
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86  

روضة  كانت لذيذة.  ا فليجتنب الشهوات وإنومن اشتهى أن يكون حرً 

العقالء 

ونزهة 

الفضالء ص: 

080 

87  
 من يعجبنكم ال: »الناس يخطب وهو الخطاب بن عمر قال

 أعراض عن وكف األمانة، أدى من ولكنه طنطنته، الرجل

 .«الرجل فهو الناس

 الزهد

 والرقائق

 المبارك البن

 040:ص

88  

 فالنظر في العواقب، وفيما يجوز أن يقع: شأن العقالء فأما

النظر في الحالة الراهنة فحسب، فحالة الجهلة الحمقى، مثل 

أن يرى نفسه معافى، وينسى المرض، أو غنيًّا، وينسى الفقر، 

أو يرى لذةً عاجلة، وينسى ما تجني عواقبها، وليس للعقل 

 شغل إال النظر في العواقب. 

 صيد الخاطر

 468ص: 

89  
العقد الفريد  فل. قال معاوية: العقل مكيال ثلثه فطنة وثلثاه تغا

0 /015 

91  

ال تتم الرئاسة للرجال  بن عيينة، وحماد بن زيد يقوالن:عن ا

إال بأربع: علم جامع، وورع تام، وحلم كامل، وحسن التدبير، 

فإن لم يكن هذه األربعة فمائدة منصوبة، وكف مبسوطة، وبذل 

مبذول، وحسن المعاشرة مع الناس، فإن لم يكن هذه األربع 

سيف، وطعن الرمح، وشجاعة القلب، وتدبير فبضرب ال

العساكر، فإن لم يكن فيه من هذه الخصال شيء فال ينبغي له 

 أن يطلب الرئاسة.

شعب اإليمان 

01 /41 

91  
قال األصمعي: إذا أردت أن تعرف عقل الرجل في مجلس واحد 

فحدثه بحديث ال أصل له، فإن رأيته أصغى إليه وقبله فاعلم أنه 

 ره فهو عاقل.أحمق، وإن أنك

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 67ص: 
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92  

سئل الشافعي أي األشياء أوضع للرجال فقال كثرة الكالم 

 .وإذاعة السر والثقة بكل أحد

االنتقاء في 

فضائل الثالثة 

األئمة الفقهاء 

 011ص: 

93  

غضب األشراف يظهر في أفعالها وغضب يقول الشافعي: 

 السفهاء يظهر في ألسنتها.

ي االنتقاء ف

فضائل الثالثة 

األئمة الفقهاء 

 011ص: 

94  

وأكثر الناس ال ينظرون في العواقب، فكم من مخاصم سب 

 وشتم وطلق، فلما أفاق ندم. 

اآلداب 

الشرعية 

والمنح 

/ 0المرعية 

001 

95  

لقد جئت يوما من حر شديد فتعجلت راحة البرودة فنزعت 

ثوبي فأصابني زكام أشرفت منه على الموت، ولو صبرت 

عة ربحت ما لقيت، فقس كل لذة عاجلة ودع العقل يتلمح سا

 عواقبها. 

 اآلداب

/ 0الشرعية 

060 

  الرقائق 

96  
 صالح في يكفي يكاد ال الحديث وسماع بالفقه االشتغال رأيت

 السلف سير في والنظر بالرقائق، يمزج أن إال القلب;

 .الصالحين

 الخاطر صيد

 008:ص

 

97  
ُ َعْنهُ َكاَن يَأُْخذُ بِيَِد َعْن َذر ٍ ، أَنَّ ُعَمَر بْ  َن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

ِ فَيَقُوُل:   ُجلَْيِن فِي اْلَحق  ُجِل َوالرَّ  «. تَعَاَلْوا نَْزَدْد إِيَمانًا»الرَّ

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

847 
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98  

لما التقى هرم بن حيان بأويس القرني، كان فيما أوصاه 

سد الموت إذا بت، واجعله ووعظه به أن قال: يا هرم! تو

أمامك إذا قمت، وال تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر من 

عصيت، ومن عظم أمر هللا فقد عظم هللا. يا هرم! ادع هللا أن 

يصلح لك قلبك ونيتك، فإنك لم تعالج شيئاً هو أشد عليك 

 منهما، بينما قلبك مقبل إذ أدبر، فاغتنم إقباله قبل إداره. 

بهجة 

المجالس 

أنس و

المجالس ص: 

007 

99  

عن عبد هللا بن إدريس قال: قلت لداود الطائي: أوصني. قال: 

أقلل من معرفة الناس. قلت: زدني. قال: ارض باليسير من 

الدنيا مع سالمة الدين كما رضي أهل الدنيا مع فساد الدين. 

قلت: زدني. قال: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطرت على 

 الموت. 

صفة الصفوة 

0 /77 

111  

قال داود الطائي: من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال 

أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب، واعلم يا أخي أن كل 

ما يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم، واعلم أن أهل القبور 

إنما يفرحون بما يقدمون ويندمون على ما يخلفون. وأهل 

 ل القبور يندمون. الدنيا يقتتلون ويتنافسون فيما عليه أه

صفة الصفوة 

0 /78 

111  

أوصى معروف الكرخي رجال فقال: توكل على هللا حتى يكون 

أنسك وموضع شكواك، واجعل ذكر الموت جليسك، واعلم أن 

الفرج من كل بالء كتمانه، فإن الناس لن يعطوك ولن يمنعوك، 

 ولن ينفعوك، ولن يضروك إال بما شاء هللا لك، وقضاه عليك. 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

008 

112  

قال أبو الدرداء: أضحكني ثالث، وأبكاني ثالث: أضحكني 

مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عنه، وضاحك 

بملء فيه، وال يدري، أرضى هللا أم أسخطه؟ وأبكاني فراق 

األحبة، محمد وحزبه، وهول المطلع عند غمرات الموت، 

عز وجل يوم تبدو السريرة عالنية، ثم  والوقوف بين يدي هللا

 .ال أدري إلى الجنة أم إلى النار؟

الزهد 

والرقائق البن 

/ 0المبارك 

84 
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113  
عن مسروق، قال: ما من بيت خير للمؤمن من لحد، قد 

 استراح من هموم الدنيا، وأمن من عذاب هللا. 

الزهد لوكيع 

 606ص: 

114  

 ألرجو إني: سفيان لفقا فبكيا، فتذاكرا، والفضيل، سفيان التقى

 له فقال بركة، جلسناه مجلس أعظم هذا مجلسنا يكون أن

 شؤما، جلسناه مجلس أعظم يكون أن أخاف لكني: فضيل

 لك، وتزينت لي، به فتزينت عندك، ما أحسن إلى نظرت أليس

: قال ثم نحيبه، عال حتى سفيان فبكى وعبدتك؟ فعبدتني

 .هللا أحياك أحييتني،

 أعالم سير

 ءالنبال

7/077 

115  
ا َحْشَرَج، قُْلُت: يَأْبَهُ َهَذا َكَما  َعْن َعائَِشَة، قَاَلْت: َسِمْعُت أَبِي لَمَّ

ُ: }َوَجاَءْت َسْكَرةُ اْلَمْوِت  قَاَل اْلقَائُِل. قَاَل: اَل بَْل َهِذِه َكَما قَاَل َّللاَّ

ِ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنهُ تَِحيُد{ ]ق:   .[01بِاْلَحق 

الزهد ألبي 

 70د ص: داو

116  
يقول يزيد بن تميم: من لم يردعه القرآن والموت، ثم تناطحت 

  .الجبال بين يديه لم يردع

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

068 

117  
قال سليمان بن عبد الملك ألبي حازم: ما لنا نكره الموت؟ قال: 

ألنكم عمرتم الدنيا وخربتم اآلخرة; فإنكم تكرهون أن تنقلوا من 

 اب. العمران إلى الخر

المجالسة 

وجواهر العلم 

0 /068 

118  
كان الربيع بن خثيم يقول: }ومن يتق هللا يجعل له مخرجا{ 

 «من كل شيء ضاق على الناس»[ ، قال: 0]الطالق: 

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

070 

119  
ستقام. وصلحت أحواله، السكينة: ا لى العبدومتى نزلت ع

عنه السرور وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل  .. وصلح باله

 واألمن والدعة والراحة، وطيب العيش.

مدارج 

/ 0السالكين 

010 

 حسن وسوء الخاتمة 
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111  
يروى عن عبد هللا بن اْلُمبارك أَنه لما اْحتضر نظر إِلَى السََّماء 

 فضحك ثمَّ قال لمثل هذا فليعمل العاملون. 

العاقبة في 

ذكر الموت 

 065ص: 

111  

يان الثوري في النوم وقد عن سفيان بن عيينة قال رأيت سف

مات كأنه يطير في الجنة من شجرة إلى نخلة ومن نخلة إلى 

شجرة وهو يقول لمثل هذا فليعمل العاملون فقيل له بم دخلت 

الجنة قال بالورع فقيل له فما فعل علي بن عاصم قال ما نراه 

 إال مثل الكوكب. 

العاقبة في 

ذكر الموت 

 006ص: 

 الكبر والغرور 
 

112  
 نفسه في أحد وجد ما: عنه هللا رضى الخطاب بن عمر قال

 .نفسه في يجدها مهانة من إال كبرا
 األرب نهاية

 فنون في

 األدب

6/670 

113  

قَاَل ُعثَْماُن: أَنَا آِخِرُكُم َعْهًدا بِعَُمَر، َدَخْلُت َعَلْيِه َوَرأُْسهُ فِي ِحْجِر 

ِ ْبِن ُعَمَر، فَقَاَل لَهُ:  ي بِاأْلَْرِض، فَقَاَل: َهْل اْبنِِه َعْبِد َّللاَّ َضْع َخد ِ

ي بِاأْلَْرِض اَل أُمَّ لََك فِي  فَِخِذي َواأْلَْرُض إِالَّ َسَواٌء؟ قَاَل: َضْع َخد ِ

الثَّانِيَِة أَِو الثَّاِلثَِة ثُمَّ َشبََّك بَْيَن ِرْجلَْيِه فََسِمْعتُهُ يَقُوُل: َوْيِلي َوَوْيٌل 

 ُ ي إِْن لَْم يَْغِفِر َّللاَّ   ِلي َحتَّى فَاَضْت نَْفُسهُ.أِلُم ِ

الزهد ألبي 

 74داود ص: 

114  
ِ لَْو أَنَّ ِلَي ِطاَلَع اأْلَْرِض َذَهبًا اَلْفتََدْيُت  ا ُطِعَن ُعَمُر قَاَل: َوَّللاَّ لَمَّ

ِ ِمْن قَْبِل أَْن أَُراهُ.   بِِه ِمْن َعَذاِب َّللاَّ

الزهد ألبي 

 70داود ص: 

115  
ن من الناس من يحب الثناء عليه إ»يقول أبو إسحاق الفزاري 

 «.وما يساوي عند هللا جناح بعوضة

حلية 

/ 8األولياء

055 

 نعمة العافية 
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116  

ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم هللا على عبده، وأجزل 

عطاياه، وأوفر منحه، بل العافية المطلقة أجل النعم على 

وحفظها  اإلطالق، فحقيق لمن رزق حظا من التوفيق مراعاتها

 وحمايتها عما يضادها.

زاد المعاد  

4 /017 

117  
ف: ونظرت في النعمة التي ال يشوبها كدر فإذا هي  قال مطر ِ

 العافية.

بهجة 

المجالس ص: 

86 

118  

قال مسهر لعطية العوفي: كيف أصبحت؟ قال: في سالمة 

 مشوبة بداء، وعافية داعية إلى فناء. 

عقالء 

البن المجانين 

حبيب 

النيسابوري 

 7: ص

  المصائب واالبتالءات 

 بغداد تاريخ .بعل ة يوقظ حتى غفلة في اإلنسان: سالم بن محمد قال  119

0/410 

121  
 أحب تبرد حتى جمرة على أعض ألن: هللا بن مسعود عبد قال

  .يكن لم ليته: هللا قضاه قد لشيء أقول أن من إلي
الزهد ألبي 

 داود ص:

067 

121  
ير: ألن أعافى فأشكر، أحب  إليَّ من أن  خ ِ ف بن الش ِ قال مطر ِ

 أبتلى فأصبر. 

بهجة 

المجالس 

 86ص: 

122  
َراءِ  بِِفتَْنةِ  اْبتُِليتُمْ  إِنَُّكمُ : »قَالَ  َجبَلٍ  ْبنِ  ُمعَاذِ  َعنْ   فََصبَْرتُْم، الضَّ

اِء، بِِفتَْنةِ  َوَستُْبتَلُونَ   فِتْنَةَ  َعلَْيُكمْ  فُ أََخا َما أَْخَوفَ  َوإِنَّ  السَّرَّ

ْرنَ  إَِذا الن َِساءِ   اْلَيَمِن، َوَعْصبَ  الشَّاِم، َرْيطَ  َولَبِْسنَ  الذََّهَب، تََسوَّ

، فَأَتْعَْبنَ   .«يَِجدُ  الَ  َما اْلَفِقيرَ  َوَكلَّْفنَ  اْلغَنِيَّ

 الزهد

 والرقائق

 المبارك البن

 080: ص
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123  
 الضراءب بلينا: عنه هللا رضي عوف بن الرحمن عبد قال

 .نصبر فلم بالسراء وبلينا فصبرنا،
 الزهد

 والرقائق

 المبارك البن

 070: ص

124  
هللا يجعل ألوليائه عند ابتالئهم مخارج وإنما يتأخر ذلك عن 

 بعضهم في بعض األوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب.

فتح الباري 

/ 7البن حجر 

486 

125  
 عن نهى أو بمعروف، أمر أو بحق قام من فكل: كثير ابن قال

 هللا، في الصبر إال دواء له فما يؤذى أن بد فال منكر

 .وجل عز هللا إلى والرجوع باهلل واالستعانة
 ابن تفسير

 0/071 كثير

126  

قال ابن القيم: لوال محن الدنيا ومصائبها، ألصاب العبد من 

أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 

رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في هالكه عاجال وآجال، فمن 

األحيان بأنواع من أدوية المصائب، تكون حمية له من هذه 

األدواء، وحفظا لصحة عبوديته، واستفراغا للمواد الفاسدة 

الرديئة المهلكة منه، فسبحان من يرحم ببالئه، ويبتلي 

 بنعمائه.

الطب النبوي 

 045ص: 

127  
لبر والفاجر، فإذا يقول أبو سعيد الخراز: العافية سترت ا

 جاءت البلوى يتبين عندها الرجال. 

في المنتظم 

تاريخ الملوك 

/ 00واألمم 

080 

128  

 إلى وال أختي إلى وال أمي إلى شكوت ما الحربي إبراهيم قال

 يدخل الذي هو الرجل وجدتها، قط حمى بناتي إلى وال امرأتي

 خمسا شقيقة بي وكان عياله، يغم وال نفسه َعلَى غمه

 أبصر سنة عشرون ولي قط أحدا بها أخبرت ما سنة عينوأرب

 .قط أحدا بها أخبرت ما عين بفرد

 طبقات

 الحنابلة

0/87 
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129  
 :تمام أبو قال

 القوم بعض هللا ويبتلي...  عظمت وإن بالبلوى هللا ينعم قد

 بالن عم

 الفريد العقد

6/070 

131  
 مع يجر لم من أنه األمة عقالء أجمع: الحربي إبراهيم قال

 .بعيشه يهنأ لم قدرال
 األريب إرشاد

 معرفة إلى

 0/40 األديب

131  
 دواء سقاه خيرا بعبد أراد إذا -سبحانه -وهللا: القيم ابن يقول

 األدواء من به يستفرغ حاله قدر على واالمتحان االبتالء من

 مراتب ألشرف أهله وصفاه، ونقاه هذبه إذا حتى المهلكة،

 .الدنيا

 النبوي الطب

 045:ص

132  
عمر بن الخطاب: لوال ثالث ألحببت أن أكون قد لحقت قال 

باهلل: لوال أن أسير في سبيل هللا، أو أضع جبيني هلل ساجدا، أو 

 مجالسة قوم يلتقطون طيب الكالم كما يلتقط طيب التمر. 

الزهد لوكيع 

 605ص: 

133  

ما غائب ينتظره المؤمن خير له من »عن الربيع بن خثيم قال: 

 .«الموت

الزهد 

قائق البن والر

/ 0المبارك

10 

134  
لو فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن »عن سعيد بن جبير قال: 

 «. يفسد علي قلبي

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

611 

135  
إذا ابتلى هللا عبده بشيء من أَنواع الباليا والمحن فإن رده ذلك 

االبتالء والمحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو عالمة 

 الخير به. والشدة بتراء ال دوام لها وإن طالت.  سعادته وإرادة

طريق 

الهجرتين 

 076ص: 

136  
كان الربيع بن خثيم إذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج إلى 

يا أهل القبور كنتم وكنا فإذا »المقابر فجول في المقابر، يقول: 

 «.أصبح كأنه نشر من أهل القبور

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

071 
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137  

 أدعو طبيبا لطبه ... ولكنني أدعوك يا منزل القطرأصبحت ال 

لترزقني صبرا على ما أصابني ... وتعزم لي فيه على الرشد 

 من أمري

وإني ألرجو أن تكون مصيبتي ... بغيت بها أجرا وإن كنت ال 

 أدري

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

071 

138  
 يقول ابن تيمية: فاإلنسان إذا أصابته المصائب بذنوبه وخطاياه

كان هو الظالم لنفسه، فإذا تاب واستغفر جعل هللا له من كل هم 

 فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث ال يحتسب. 

مجموع 

/ 8الفتاوى 

041 

139  

قال ابن تيمية: فاإلنسان إذا أوذي على إيمانِه وأْمِره بالمعروف 

ْن ونْهيِه عن المنكر وتبليغ رساالت هللا وإظهاِر ديِن هللا، وذم ِ مَ 

يخالف ديَن هللِا، كما أوذي الرسُل وأتباُعهم، كان صبره من 

القسم األعلى، مثل صبر الرسل وصبر المهاجرين واألنصار. 

 وكثيٌر من الناس إذا أوذي على الحق تركه. 

جامع المسائل 

0 /060 

141  
قال الحسن: جربنا وجرب لنا المجربون، فلم نر شيئاً أنفع 

الصبر: به تداوى األمور وال يداوى  وجداناً وال أضر فقداناً من

 هو بغيره. 

البصائر 

/ 6والذخائر 

076 

141  
ِ يَْهِد قَْلبَهُ يعني: يهد قلبه  عن ابن عباس قوله: َوَمْن يُْؤِمْن بِاّلِلَّ

لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن 

 ليصيبه.

تفسير 

/ 06الطبري 

400 

142  

الكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة ال تظنوا، وال يخطر بب

واحتمال المكاره في سبيل هللا وابتغاء مرضاته، فإن الجنة 

أعلى المطالب، وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم 

المطلوب عظمت وسيلته، والعمل الموصل إليه، فال يوصل إلى 

 الراحة إال بترك الراحة، وال يدرك النعيم إال بترك النعيم. 

فسير ت

السعدي ص: 

051 
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143  

الرب سبحانه ال يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إال ويؤتيه 

أفضل منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن فإنه يمنعه الحظ 

األدنى الخسيس وال يرضى له به ليعطيه الحظ األعلى النفيس 

والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه ال 

ت بين ما منع منه وبين ما ذخر له بل هو مولع يعرف التفاو

 بحب العاجل. 

الفوائد البن 

القيم ص: 

57 

144  
هللا عنده من المنازل العالية في دار كرامته ما ال ينالها إال أهُل 

 .البالء

جامع المسائل 

البن تيمية 

 10ص: 

145  
مجموع  وكمائن القلوب تظهر عند المحن. 

/ 01الفتاوى 

1 

146  

ن الظن باأليام داعية إلى تغيير النعم ثم أنشأ يقول الشافعي حس

 يقول

أحسنت ظنك باأليام اذ حسبت ... ولم تخف سوء ما يأتي به 

 القدر

وسالمتك الليالي فاغتررت بها ... وعند صفو الليالي يحدث 

 الكدر

االنتقاء ص: 

010 

147  
يقول يحيى بن معاذ: الصبر على الناس أشد من الصبر على 

 النار. 

 لياءحلية األو

01 /77 

 الشتاء 
 

148  
يا أهل »عن عبيد بن عمير، قال: كان يقول إذا جاء الشتاء: 

 «. القرآن طال الليل لصالتكم، وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا

مصنف ابن 

/ 0أبي شيبة 

644 
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149  
مصنف ابن  «. الشتاء غنيمة العابد»قال عمر: 

/ 7أبي شيبة 

17 

151  

حضر جعل يبكي، فقيل له:  عن قتادة: أن عامر بن عبد هللا لما

ما أبكي جزعا من الموت، وال حرصا على »ما يبكيك؟ قال: 

 .« مأ الهواجر وقيام ليالي الشتاءالدنيا، ولكن أبكي على ظ

لمحتضرين ا

البن أبي 

 الدنيا ص:

041 

  االنشغال بعيوب النفس 

151  
 ومعاوية علي بين كان عما أدهم بن إبراهيم سألت شريك يقول

 من إنه: »فقال رأسه فرفع إياه سؤالي على فندمت فبكى

 عن بربه اشتغل ربه عرف ومن بنفسه اشتغل نفسه عرف

 .«غيره

 األولياء حلية

8/05 

152  
ً  الناس بعيوب موكالً  الرجل رأيتم إذا: هللا عبد بن بكر قال  ناسيا

 .به مكر قد أنه فاعلموا لعيبه

 صفوة

 الصفوة

0/047 

153  

 :الوراق محمود قال

 عن ستراً  هللا فيهتك...  ستروا ما الناس مساوي من تلتمس ال

 مساويكا

 بما منهم أحداً  تعب وال...  ذكروا إذا فيهم ما محاسن واذكر

 فيكا.

 بهجة

 المجالس

 001:ص
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154  

 :الواعظ السماك ابن في العتاهية وألبي

ً  أصبحت قد الناس واعظ يا  أنت أموراً  منهم عبت إذ...  متهما

 تأتيها

 إن ما بادية للناس...  وعورته عريٍ  من الثوب كالملبس

 يواريها

 عن عماها نفٍس  كل في...  نعلمه الشرك بعد اإلثم وأعظم

 مساويها

 الذي العيب تبصر وال منهم،...  تبصرها الناس بعيوب عرفانها

 فيها.

 بهجة

 المجالس

 001:ص

  التواضع 

155  

 المدينة أتيت لو المؤمنين أمير يا: العزيز عبد ابن لعمر قيل

 هللا رسول مع الرابع القبر موضع دفنت موتا هللا قضى إنف

 يعذبني لئن وهللا: قال وعمر، بكر وأبي وسلم عليه هللا صلى

 أن من إلي أحب -عليها صبر ال فإنه -النار إال عذاب بكل هللا

 «أهال الموضع لذلك أني أرى أني قلبي من هللا يعلم

 المعرفة

 والتاريخ،

0/718 

156  

د قال  فِي - أحمد اإلمام يعني -  َّللاَِّ  َعْبد أبا أتيت زهير نبْ  ُمَحمَّ

 شيء في كلمه أو شيء َعنْ  فسأله رجل فأتاه عنه أسأله شيء

 وقال َّللاَِّ  َعْبدِ  أَبُو فغضب خيًرا اإلسالم َعنِ  َّللاَّ  جزاك له: فقال

 َّللاَّ  جزى بل خيًرا اإلسالم َعنِ  َّللاَّ  يجزيني حتى أنا من له

 .ًراخي عني اإلسالم

 طبقات

 الحنابلة

0/018 

157  

قال ابن تيمية: من أذل نفسه هلل فقد أعزها، ومن بذل الحق 

من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند هللا أتقاهم. 

ومن اعتز بالظلم: من منع الحق، وفعل اإلثم، فقد أذل نفسه 

 وأهانها. 

السياسة 

في  الشرعية

إصالح 

الراعي 

والرعية ص: 

77 
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158  

 الناس إلى بالتودد: بثالث آمرك :لرجل عبيد بن ونسي قال

،  الكسب ثلث فإنه النفقة في واالقتصاد، العقل نصف فإنه

 عن أنهاك: لرجل وقال العلم، نصف فإنه المسألة وحسن

،  عليهم وقرأت القرآن عليك قرءوا وإن واألمراء إياك: ثالث

 نم أذنيك تمكن وال،  بسبيل منها لست بامرأة تخلون وال

 بدعة. صاحب

 في اإلشراف

 منازل

 األشراف

 080: ص

159  
 تزيدوا ال رءوسكم ارفعوا القراء معشر يا: الثوري سفيان قال

 هللا فاتقوا الطريق وضح فقد القلب في ما على التخشع

 .المسلمين على عياال تكونوا وال الطلب في وأجملوا
 األولياء حلية

7/680 

161  
 فقال الجنة في كأنك رأيت: لرج له قال زياد، بن العالء أن ذكر

 .«وغيرك غيري به يسخر أحدا الشيطان وجد أما ويحك: »له

 األولياء حلية

0/045 

161  
ُجَل إَِذا َذَهَب يَمَدُح نَْفَسه، َذَهَب بََهاُؤهُ.  سير أعالم  َعْن َماِلٍك، قَاَل: إِنَّ الرَّ

النبالء 

8/011 

162  

حن فِيَمن مضى إِالَّ كبقل قَاَل أَبُو َعْمرو بن العالء البصري: َما نَ 

 فِي أُصول نخل طوال. 

موضح أوهام 

الجمع 

والتفريق 

للخطيب 

البغدادي 

0/06 

163  
ِ: ُكْنُت أَُجاِلُس اأْلَْغنَِياَء فَاَل أََزاُل َمْغُموًما  قَاَل َعْوُن ْبُن َعْبِد َّللاَّ

ابَّتِي فََجالَْسُت ُكْنُت أََرى ثَْوبًا أَْحَسَن ِمْن ثَْوبِي َوَدابَّةً أَْفَرَه ِمْن دَ 

 اْلفُقََراَء فَاْستََرْحُت". 

العزلة 

للخطابي 

 08ص

164  
 أنا: يقول المنام، في رؤي إنه: له قيل إذا الثوري سفيان كان

 .المنامات أصحاب من بنفسي أعرف
 أعالم سير

 النبالء

7/050 
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165  

حلية األولياء  .«ال يجد حالوة اآلخرة رجل يحب أن يعرفه الناس»قال بشر: 

طبقات و

/ 8األصفياء 

646 

166  

قال أبو حاتم: وما رأيت أحد تكبر على من دونه إال ابتاله هللا 

 بالذلة لمن فوقه. 

روضة 

العقالء 

ونزهة 

الفضالء ص: 

70 

167  
حلية األولياء   يقول سفيان بن عيينة: من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. 

7 /070 

  اللباس والزي 

 إثما يكن لم ما المروءة من الزمان زي مراعاة: الطبري قال  168

 الشهرة. من ضرب الزي مخالفة وفي
 الباري فتح

01/617 

169  

 لهم مراعاة الناس عادات من الخروج ينبغي ال: عقيل ابن قال

 عدم أو بفعله، عادتهم جرت إذا الحرام في إال لقلوبهم، وتأليفا

 .سخطوا أو بذلك رضوا مخالفتهم، فتجب به، المباالة

 ليأو مطالب

 في النهى

 غاية شرح

 المنتهى

0/650 

171  
 وال العلماء عند يشهرك ما ال الثياب من الثوري: البس قال

 .الجهال عند يحقرك
إحياء علوم 

 /4الدين 

064 

171  
 طبقات .الشهرة أحب عبًدا َّللاَّ  صدق ما أدهم ْبن إِْبَراِهيم: قَالَ 

 الحنابلة

0/000 
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172  

ب " أنه دخل هذا قال مالك: وأخبرني عبد العزيز بن المطل

المسجد ذات يوم بغير عمامة، قال: فسبني أبي سبابا شديدا، 

قال: فقال لي: إني أكره أن أذكر سبابه إياي، وقال: أتدخل 

المسجد منحسرا ليس عليك عمامة، قال مالك: والعمائم 

 واالنتعال من عمل العرب الماضين ال تكاد تعمله األعاجم ". 

الجامع 

ألخالق 

/ 0الراوي 

684 

173  

يقول مالك: قلت ألمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت لي أمي: تعال 

فالبس ثياب العلماء، ثم اذهب فاكتب، قال: فأخذتني فألبستني 

ثيابا مشمرة، ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني فوقها، 

 .ثم قالت: اذهب اآلن فاكتب

الجامع 

ألخالق 

/ 0الراوي 

684 

  االنصاف وأدب الخالف 

174  

 بد ال ضروري أمر الناس بين االختالف ووقوع: القيم بنا قال

 المذموم ولكن إدراكهم وقوى وأفهامهم إرادتهم لتفاوت منه

 على االختالف كان فإذا وإال وعدوانه بعض على بعضهم بغي

 قصده المختلفين من وكل والتحزب التباين إلى يؤدي ال وجه

 منه بد ال رأم فإنه االختالف ذلك يضر لم ورسوله هللا طاعة

 .اإلنسانية النشأة في

 الصواعق

 المرسلة

0/501 

175  
 ِمنْ  اإِلْنَصافُ : اإِليَمانَ  َجَمعَ  فَقَدْ  َجَمعَُهنَّ  َمنْ  ثاَلَثٌ :  عمار قال

 اإِلْقتَاِر. ِمنَ  َواإِلْنفَاقُ  ِلْلعَاَلِم، السَّالَمِ  َوبَْذلُ  نَْفِسَك،

 صحيح

 البخاري

0/05 

176  

 زماننا في ما: يقول أنس بن مالك سمعت يقول وهب ابن عن

 في فكيف مالك زمن في هذا: قلت. اإلنصاف من أقل ءشي

 فيه وطلب! الطغام فيه وكثر الفساد فينا عم الذي اليوم زماننا

 األقران وغلبة الدنيا في للظهور بل للدراية، ال للرئاسة العلم

 مما وذلك الضغن، ويورث القلب يقسي الذي والجدال بالمراء

 .تعالى هللا من الخوف وترك التقوى عدم ىعل يحمل

 تفسير

 القرطبي

0/087 
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177  

 المذاهب من مذهب عليه ادعى من كل كان لو جرير بن وقال

 شهادته وبطلت عدالته وسقطت به ادعى ما عليه ثبت الرديئة

 نسبه وقد إال منهم ما ألنه األمصار محدثي أكثر ترك للزم بذلك

 عنه. به يرغب ما إلى قوم

 باريال فتح

0/408 

178  

 فالعدل العدل من فيه بد فال به يؤمر عمل وكل: تيمية ابن قال

 مطلقا، نهيا عنه منهي والظلم األعمال جميع في به مأمور

 وتكلميه كله هذا بتحقيق والمناهج الشرائع أفضل جاءت ولهذا

 حال. كل في أحد كل على أحد لكل العدل هللا فأوجب

 على الرد

 ص المنطقيين

405 

179  

 فيهم تكلم قد األولين السابقين كبراء مثل كان إذا: الذهبي لقا

 يسلم الذي فمن فيه، يتكلم الفضيل ومثل والخوارج، الروافض

 يضره لم وفضله، الرجل إمامة ثبتت إذا لكن الناس، ألسنة من

 بالعدل وزن إلى مفتقر العلماء في الكالم وإنما فيه، قيل ما

 والورع.

 أعالم سير

 النبالء

8/448 

181  

 آحاد في اجتهاده في إمام أخطأ كلما أنا ولو: الذهبي قال

 لما وهجرناه، وبدعناه، عليه، قمنا له، مغفورا خطأ المسائل

 منهما، أكبر هو من وال مندة، ابن وال نصر، ابن ال معنا سلم

 فنعوذ الراحمين، أرحم وهو الحق، إلى الخلق هادي هو وهللا

 والفظاظة. الهوى من باهلل

 عالمأ سير

 النبالء

04/41 

181  
 ذي وال شريف وال عالم من ليس: قال المسيب بن سعيد عن

 ذهب نقصه من أكثر فضله كان من ولكن عيب وفيه إال فضل

 فضله. ذهب نقصانه عليه غلب من أن كما لفضله نقصه

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/801 

182  

 األخذ وال جهة من اعتمادها يصح ال العالم زلة: الشاطبي قال

 للشرع، المخالفة على موضوعة ألنها وذلك; له تقليدا بها

 هذه لها يجعل لم بها; معتدا كانت فلو وإال زلة، عدت ولذلك

 أن ينبغي ال أنه كما فيها، الزلل صاحبها إلى نسب وال الرتبة،

 وال بها، عليه يشنع أن وال التقصير، إلى صاحبها ينسب

 هذا فإن المخالفة، على اإلقدام فيه يعتقد أو أجلها، من ينتقص

 .الدين في رتبته تقتضي ما خالف كله

 الموافقات

5/067-

067 
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183  

ا: السبكي قال  َحال أَْيًضا اْلجْرح ِعْند يتفقد أَن َيْنبَِغي َوِممَّ

 يسمع من َرأَْيت َما فكثيرا اأْلَْلفَاظ بمدلوالت اْلِخْبَرة فِي اْلَجاِرح

 َوالَ  اأْلَْلفَاظ بمدلوالت لخبرةوا َوجهَها غير َعلَى فيفهمها لَْفَظة

 َوتَكون النَّاس عرف باْختاَلف تْختَلف الَِّتي اْلعُْرفِيَّة اأْلَْلفَاظ ِسيَما

 إِالَّ  يُْدِركهُ  الَ  َشِديد أَمر ذما بَْعضَها َوفِي مدحا اأْلَْزِمنَة بعض فِي

 بِاْلعلِم. قعيد

 طبقات

 الشافعية

0/08 

184  

 المشركين أذى على بالصبر سبحانه فأمر: تيمية ابن يقول

 أذى على الصبر على تنبيه وذلك التقوى مع الكتاب وأهل

 قال وقد متأولين غير أو كانوا متأولين لبعض بعضهم المؤمنين

 هو اعدلوا تعدلوا أال على قوم شنئان يجرمنكم وال سبحانه

 أال على للكفار بغضهم المؤمنين يحمل أن فنهى للتقوى أقرب

 من متأول مبتدع أو لفاسق البغض كان إذا يففك عليهم يعدلوا

 أال على ذلك يحمله أال عليه يجب أن أولى فهو اإليمان أهل

 له. ظالما كان وإن مؤمن على يعدل

 االستقامة

0/68 

185  

 قدح الحديث أصحاب َعلَى إبليس تلبيس ومن: الجوزي ابن قال

 الجرح مخرج ذلك ويخرجون للتشفي طلبا بعض فِي بعضهم

 َوَّللاَّ  الشرع َعن للذب األمة هذه قدماء استعمله الذي لوالتعدي

 أخذوا عمن سكوتهم هؤالء خبث مقصد ودليل بالمقاصد أعلم

 َعنْ  يحدث اْلَمِدينِي   ْبن َعِلي   كان فقد هكذا القدماء كان وما عنه

 .فيه َما الشيخ حديث وفي يَقُول ثم ضعيفا وكان أبيه

 إبليس تلبيس

 015 ص
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186  

 فرأيته األوزاعي على الشام قدمت: المبارك ابن هللا عبد يقول

 خرج الذي المبتدع هذا من خراساني يا: لي فقال ببيروت،

 كتب على فأقبلت بيتي، إلى فرجعت حنيفة؟ أبا يكنى بالكوفة

 في وبقيت المسائل، جياد من مسائل منها فأخرجت حنيفة، أبي

 مسجدهم مؤذن وهو الثالث، يوم فجئت أيام، ثالثة ذلك

 الكتاب؟ هذا شيء أي: فقال يدي، في والكتاب وإمامهم،

 زال فما: النعمان قال عليها وقعت منها مسألة في فنظر فناولته

 الكتاب وضع ثم. الكتاب من صدرا قرأ حتى أذن ما بعد قائما

 فقال. عليها أتى حتى الكتاب أخرج ثم وصلى، أقام ثم كمه، في

 لقيته شيخ: قلت هذا؟ ثابت بن النعمان من خراساني يا: لي

. منه فاستكثر اذهب المشايخ، من نبيل هذا: فقال. بالعراق

 .عنه نهيت الذي حنيفة أبو هذا: قلت

 بغداد تاريخ

06/661 

187  

 أن   قطعًا يعلم والواقع بالشَّرع علم له ومن: القيم ابن قال

 وهو حسنة، وآثار صالح قدم اإلسالم في له الَّذي الجليل الرجل

ل ة الهفوة منه تكون قد بمكان، وأهله اإلسالم من  فيها هو والز 

 يجوز وال فيها، يت بع أن يجوز فال الجتهاده، ومأجور بل معذور

 المسلمين. قلوب من ومنزلته وإمامته مكانته تهدر أن

 إعالم

 الموقعين

0/70 

188  

ٌل ِمَن اْلفَُقَهاِء َمْذَهبًا فِي َمْسأَلٍَة ِمنَ  ِ َل ُمتَأَو  اأْلَْحَكاِم َخالََف  َوإِْن تَأَوَّ

ْجَماَع ، َوقَعََد َعْنهُ فِيَها ااِلتْبَاُع ، َكاَن ُمْنتََهى اْلقَْوِل  فِيَها اإْلِ

َواَل َجَحْدَت َواَل بِاْلعَتِْب َعلَْيِه: أَْخَطأَْت اَل يُقَاُل لَهُ: َكفَْرَت ، 

اِرجٍ َعِن اْلَجَماَعِة ، أِلَنَّ أَْصلَهُ ُمَوافٌِق ِللشَِّريَعِة ، َوَغْيَر خَ أَْلَحْدتَ 

يَانَِة.   فِي الد ِ

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

577 

189  

ُ فِي فُُروعِ اأْلَْحَكاِم ، َوفََضائِِل  فَاْختِاَلُف اْلفُقََهاِء يَا أَِخي َرِحَمَك َّللاَّ

ِ بِِعَباِدِه ، َواْلُمَوفَُّق ِمْنُهْم َمأُْجوٌر ، َوالْ  ُمْجتَِهُد السُّنَِن َرْحَمةٌ ِمَن َّللاَّ

ِ إِْن أَْخَطأَهُ َغْيُر َمأُْزوٍر ، َوُهَو يُْحِسُن نِيَّتَهُ ،  فِي َطلَِب اْلَحق 

 َوَكْونُهُ فِي ُجْملَِة اْلَجَماَعِة فِي أَْصِل ااِلْعتِقَاِد َوالشَِّريعَِة َمأُْجوٌر. 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

577 
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191  

فتاوى  وال قلة الموافق. الحق إذا الح واتضح، لم يضره كثرة المخالف

ومسائل 

لشيخ محمد ل

بن عبد 

الوهاب، 

الجزء الرابع 

 88ص: 

191  
يقول ابن القيم: فمتى رزق العبد انقياداً للحق وثباتاً عليه 

 فليبشر، فقد بشر بكل خير وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاُء. 

طريق 

الهجرتين 

 076ص: 

192  

االختالف لم يجز المسألة إذا كان سبيلها االجتهاد ووقع فيها 

ألحد القائلين فيها عيب مخالفه وال الطعن عليه ألنهم اختلفوا 

وهم القدوة فلم يعب أحد منهم على صاحبه اجتهاده وال وجد 

عليه في نفسه إلى هللا الشكوى وهو المستعان على أمة نحن 

 بين أظهرها تستحل األعراض والدماء إذا خولفت. 

التمهيد لما 

في الموطأ 

عاني من الم

/ 8واألسانيد 

677 

  المخالطة 

193  
 حالة وعلم ينبغي، كما الشرع عرف قال ابن الجوزي: من

 العلماء، وأكابر الصحابة وأحوال وسلم عليه هللا صلى الرسول

 .العادة مع يمشون وإنما الجادة; غير على الناس أكثر أن علم
صيد الخاطر 

 610 ص:

194  
 سير في والنظر العلم تعالى هللا رزقه قال ابن الجوزي:  من

 غير على وجمهورهم ظلمة، العالم هذا أن رأى السلف،

 يترخص لمن فالعجب! تنفع وال تضر لهم والمخالطة الجادة،

 !المخالط من يسرق لص الطبع أن يعلم وهو المخالطة، في

صيد الخاطر 

 641 ص:

195  

: النَّاس أَبناء ما يحسنون، أَي -رضى هللا عنه  -قول علي 

 ِإلى ما يعلمونه ويعملونه من األَفعال الحسنة. منسوبون 

بصائر ذوي 

ز في التميي

لطائف 

الكتاب العزيز 

0 /78 
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  الرزق والكسب 

196  
 أثر وله إال امرئ من ما: الخطاب رضي هللا عنه بن قال عمر

 قاتله هو وحنق بالغه، هو وأجل آكله، هو ورزق واطئه، هو

 أن كما يدركه حتى التبعه رزقه من هرب رجال أن لو حتى

 الطلب. في وأجملوا هللا فاتقوا أال منه، هرب من يدرك الموت

شعب اإليمان 

0/ 400 

197  
 واآلخرون األولون يسمع لم مصيبتان: معاذ بن يحيى قال

 منه يؤخذ قال هما وما قبل موته عند ماله في للعبد بمثلهما

 .ُكلُّهُ  َعْنهُ  ويسئل كله

 إحياء علوم

 الدين

6/064 

198  
ْزَق ِلِعبَاِدِه لَبَغَْوا فِي األْرِض( ... عن قتا ُ الر ِ دة )َولَْو بََسَط َّللاَّ

 اآلية قال: كان يقال: خير الرزق ما ال يُطغيك وال يُلهيك. 

تفسير 

/ 00الطبري 

567 

199  

قال ابن مسعود: اليقين أن ال ترضي الناس بسخط هللا، وال 

يؤتك هللا،  تحمد أحدا على رزق هللا، وال تلوم أحدا على ما لم

فإن رزق هللا ال يسوقه حرص حريص وال يرده كراهة كاره، 

فإن هللا بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين 

 والرضى، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.

مجموع 

رسائل ابن 

 75/ 0رجب 

211  
 وجل عز هللا فتح ما: »عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال

 دماءهم سفكوا إال قوم على والفضة بالذه أو والدرهم الدينار

 .«أرحامهم وقطعوا

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/ 700 

211  

 في وضعه فلما وعسل ماء فيه بطبق حفصة بيت في أتي عمر

 المؤمنين أمير يا: قال شربه فلما عنده من بعض إلى دفعه فيه

 منه؟ أحلى وال أطيب شربة شربت فما تشرب، أن منعك ما

: فقال قوما عي ر هللا سمعت إنني أعجبك، ذيال منه كرهت: قال

 .اآلية {الدنيا حياتكم في طيباتكم أذهبتم}

الزهد ألبي 

داود ص: 

010 

212  
رجالن معذبان في الدنيا: رجل أعطي الدنيا فهو متعوب فيها 

ومشغول بها، وفقير زويت عنه الدنيا فنفسه تتقطع عليها 

 حسرات. 

حلية 

/ 6األولياء

060 
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213  

 ما يبيع أن يوشك إليه يحتاج ال ما اشترى من: عباس ابن قال

 .إليه يحتاج
 بهجة

 المجالس

 وأنس

المجالس 

 04ص: 

214  
ْرَداءِ  أَبُو قَالَ   النَّاِس  فِي تََرى ُكلََّما بََصَركَ  تُتْبِعْ  الَ  بُنَيَّ  يَا: الدَّ

نُهُ  يَُطلْ  النَّاِس  فِي يََرى ُكلََّما بََصَرهُ  يَتْبَعْ  َمنْ  فَِإنَّهُ   يَِشفُّ  َوالَ  تََحزُّ

 قَلَّ  فَقَدْ  َمْشَربِهِ  أَوْ  َمْطعَِمهِ  فِي إِالَّ  َّللاَِّ  نِْعَمةَ  يَْعِرفْ  الَ  َوَمنْ  َغْيُظهُ 

 .َعَذابُهُ  َوَحَضرَ  ِعْلُمهُ 

الزهد ألحمد 

بن حنبل 

 001ص: 

215  
 راكي وال تراه ال ما أموالكم، شر: قال معدان، بن خالد عن

 .لغيرك ونفعه عليك وحسابه
 ألبي الزهد

 داود

 618:ص

216  

 اْبتُِليَ  اْلَمالِ  إِلَى َذَهبَ  َوَمنْ ،  بِالذُّل ِ  اْبتُِليَ  اْلِعز ِ  ِإلَى َذَهبَ  ِمنْ 

ينِ  إِلَى َذَهبَ  َوَمنْ ،  بِاْلفَْقرِ   َمعَ  َواْلَمالَ  اْلِعزَّ  لَهُ  هللاُ  يَْجَمعُ  الد ِ

ينِ  َ  ثُمَّ ،  الد ِ ثُهُ  أَْنَشأ دٌ ،  أَْربَعَةً  إِْخَوةً  ُكنَّا: َفقَالَ  يَُحد ِ  َوِعْمَرانُ ،  ُمَحمَّ

دٌ ،  َوأَنَا،  َوإِْبَراِهيمُ ،   َوُكْنتُ ،  أَْصغَُرنَا َوِعْمَرانُ ،  أَْكبَُرنَا فَُمَحمَّ

ا،  أَْوَسَطُهمْ  دٌ  أََرادَ  فَلَمَّ جَ  أَنْ  ُمَحمَّ ،  اْلَحَسبِ  فِي َرِغبَ  يَتََزوَّ

جَ   َوِعْمَرانُ ،  بِالذُّل ِ  هللاُ  فَاْبتاََلهُ ،  َحَسبًا ِمْنهُ  أَْكبَرُ  ِهيَ  َمنْ  فَتََزوَّ

جَ  اْلَمالِ  فِي َرِغبَ  : بِاْلَفْقرِ  هللاُ  فَاْبتاََلهُ  َماالً  ِمْنهُ  أَْكثَرُ  ِهيَ  َمنْ  فَتََزوَّ

 . َشْيئًا يُْعُطوهُ  َولَمْ  يََدْيهِ  فِي َما أََخذُوا

 األولياء حلية

7/081 

217  
 شبعة إال سنة، عشرة ست منذ شبعت ما: »الشافعي لقا

 ويقسي البدن، يثقل الشبع ألن فطرحتها; يعني اطرحتها،

 عن صاحبه ويضعف النوم، ويجلب الفطنة، ويزيل القلب،

 «العبادة

آداب الشافعي 

ومناقبه، 

 78 ص:

218  
 أنه فاعلم عنك تقلص قد الدنيا سربال رأيت قال ابن القيم: إذا

 رفقا ولكن يتمزق أن بخال يقبضه لم لمنعما ألن بك لطف

 .يتعثر أن بالساعي
بدائع الفوائد 

6/ 066 
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219  

 ماله، الرجل أصاب أين من تعلم أن أردت إذا: الحسن قال

 .السرف في ينفق الخبيث فإن أنفقه، فيم فانظر
 بهجة

 المجالس

 وأنس

المجالس 

 61ص:

211  

 حنبل بن ْحَمدأَ  َّللاَّ  عبد أبا حضرت: قَالَ  حسنويه ْبن محمد عن

 من قصدتك َّللاَِّ  َعْبد أبا يا: فقال خراسان أهل من رجل وجاءه

 العبد يجد متى: قَالَ  سل له: قَالَ  مسألة َعنْ  أسألك خراسان

 . الجنة فِي يضعها قدم أول عند: قَالَ  الراحة طعم

 طبقات

 الحنابلة

0/016 

 

211  

مكة يقولون ما من أهل بيت فيهم من قال مالك سمعت أهل 

 اسمه محمد إال رزقوا ورزق خيرا. 

اآلداب 

الشرعية 

والمنح 

المرعية 

6/010 

212  
قال عمر رضي هللا عنه: الجاِلُب َمرزوٌق، والُمْحتَِكُر َمْحُروٌم، 

ومن اْحتََكَر على المسلمين َطعَاًما ضربه هللا باإلفالس، 

 والُجذام. ذكره رزين ولم أجده.

مع األصول جا

0 /517 

213  
يقول عمر رضي هللا عنه: ال ُحْكَرةَ في ُسوقِنَا، ال يَْعِمُد ِرجاٌل 

بأْيديهم فُضوٌل من أذهاب إلى ِرزٍق من أرزاق هللا يَنزُل 

 بساحتنا، فَيَْحتَِكرونَهُ علينا.

جامع األصول 

0 /516 

214  

قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض، يعض الموسر 

ه ولم يؤمر بذلك ، قال هللا جل ثناؤه }وال تنسوا على ما في يدي

[، وتنهد األشرار، ويستذل 067الفضل بينكم{ ]البقرة: 

 األخيار، ويبايع المضطرون. 

السنن الكبرى 

/ 7للبيهقي 

01 

215  
قال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم، لو خاف النار كما يخاف 

 الفقر دخل الجنة. 

وفيات 

/ 7األعيان 

077 
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216  

ال خير في مال رجل ال يصلح به »د بن المسيب: قال سعي

 «. عرضه، ويصل به رحمه، ويستغني به عن اآلثام

مكارم 

األخالق 

للخرائطي 

 71ص: 

217  
عن أبي حازم، أنهم أتوه، فقالوا له: " يا أبا حازم أما ترى قد 

غال السعر، فقال: وما يغمكم من ذلك؟ إن الذي يرزقنا في 

 لغالء. الرخص هو الذي يرزقنا في ا

حلية 

/ 6األولياء

061 

218  

ال ينبغي لحامل القرآن أن يرى أحدا من أهل األرض أغنى منه 

 ولو ملك الدنيا برحبها. 

غريب الحديث 

للقاسم بن 

/ 0سالم 

070 

219  

قال بعض الحكماء: من أصبح لم يكن معه هذه الخصال الثالث 

لم يصب طريق العزم: أولها: كما أن هللا لم يعط رزقك اليوم 

غيرك فال تعمل لغيره وكما أن هللا لم يشارك فيما أعطاك أحدا 

فال تشارك في العمل الذي تعمل له يعني الرياء وكما أن هللا لم 

يكلفك اليوم عمل غد فال تسأله رزق غد على جور حتى إذا لم 

 يعطك شكوته. 

حلية األولياء 

01 /77 

221  
عن سفيان الثوري، في قوله }سنستدرجهم من حيث ال 

نسبغ عليهم النعم ، »[ قال: 080علمون{ ]األعراف: ي

 «. ونمنعهم الشكر

حلية األولياء 

7 /7 

221  
بصائر ذوي  من قَُصرت يداه عن المكافأَة فليَُطل لسانُه بالشكر. 

/ 6التمييز 

661 
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222  

 تمتع بمالك قبل الممات ... وإال فال مال إن أنت متا

 اشقيت به ثم خلفته ... لغيرك بعدا وسحقا ومقت

 فجاد عليك بزور البكا ... وجدت له بالذي قد جمعتا

 وأعطيته كل ما في يديك ... وخالك رهنا بما قد كسبتا

مساوئ 

األخالق 

للخرائطي 

 078ص: 

  التوبة واإلقبال على هللا 

223  
 أساء ومن سرا، فليتب سرا أساء من: »قال ميمون بن مهران

 يعيروك والناس ،يعير وال يغفر هللا فإن عالنية; فليتب عالنية

 .«يغفرون وال
حلية األولياء 

4/ 10 

224  
 أقبل إال وجل عز هللا إلى بقلبه عبد أقبل ما: حيان بن َهِرمَ  قال

 .ورحمتهم مودتهم يرزقه حتى إليه المؤمنين بقلوب هللا
 ألحمد الزهد

 حنبل بن

 088:ص

225  
خير أيام العبد على اإلطالق وأفضلها يوم توبته إلى هللا، 

أبشر » توبته، لقول النبي صلى هللا عليه وسلم: وقبول هللا

 «. بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك

/ 6زاد المعاد 

500 

226  

 آخره إلى عمري أول من جربته والذي هللا، رحمه قال الرازي

 صار هللا غير على األمور من أمر في عول كلما اإلنسان أن

 العبد عول إذاو والرزية، والشدة والمحنة، البالء إلى سببا ذلك

 المطلوب ذلك حصل الخلق من أحد إلى يرجع ولم هللا على

 .الوجوه أحسن على

تفسير 

 /08الرازي 

470 

227  
وأهم الكل أن يحترز بأخذ العدة، وتحقيق التوبة، قبل أن يهجم 

عليه ما ال يؤمن هجومه، وليحذر من لص الكسل; فإنه محتال 

 على سرقة الزمان. 

صيد الخاطر 

 686ص: 

228  
قول أبو حازم: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم ي

 العبد على ترك اآلثام أتته الفتوح. 

ص اإلخال

والنية البن 

أبي الدنيا 

 46ص: 
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229  
الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد 

 وبين هللا، وأداء الحقوق التي عليه للخلق. 

مدارج 

/ 0السالكين 

465 

231  
 مطرف، أخي ابن السلطان حبس: قال جرير، بن نغيال عن

 لربي أستكين: وقال عكازا وأخذ ثيابه خلقان مطرف فلبس

 .أخي ابن في يشفعني أن لعله

 أعالم سير

 النبالء

4/015 

231  
 حقوق في تقصيرا العبد وجد إذا وكذلك: تيمية ابن يقول

 مله بالدعاء فعليه. واإلخوان والجيران واألوالد واألهل القرابة

 .واالستغفار

 مجموع

 الفتاوى

00/718 

232  

اقشعرت األرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر 

من ظلم الفجرة وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت 

الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار 

وظلمة الليل من األعمال الخبيثة واألفعال الفظيعة وشكا الكرام 

ن والمعقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة الكاتبو

المنكرات والقبايح وهذا وهللا منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه 

ومؤذن بليل بالء قد ادلهم ظالمه فاعزلوا عن طريق هذا 

 السبيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح. 

الفوائد البن 

القيم ص: 

41 

233  
 أخرج أباكم أن علمتم قد! الناس أيها :العزيز عبد بن عمر قال

 فليكن خيراً، التوبة على وعد ربكم وأن واحد، بذنبٍ  الجنة من

 .أمل على ربه ومن وجل، على ذنبه من أحدكم

 بهجة

 المجالس

 067ص

234  
يقول حذيفة رضي هللا عنه: بحسب المرء من العلم أن يخشى 

 هللا، وبحسبه من الكذب أن يستغفر هللا ثم يعود. 

زهد ألبي ال

داود ص: 

046 

235  

 مشاهد غير لألمر ومشاهداً ...  راقد بعيني يرنو ناظراً  يا

 وفوز بها الجنان درك...  وترتجي الذنوب إلى الذنوب تصل

 العابد

 واحد بذنب الدنيا إلى منها...  آدما أخرج هللا أن ونسيت

 المجالسة

 العلم وجواهر

7/45 
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236  
 يٍَد بالليل والليُل مظلمُ  إذا أوجعتْك الذنوب فداِوها ... برفع

 وال تقنطن من رحمة هللا، إنما ... قنوطك منها من ذنوبك أعظم
 

237  

ِ، عبُدك قد أتا ... َك وقد أساَء، وقد هفا  يا رب 

 يَْكفيِه منَك حياؤه ... من سوء ما قْد أسلفا

 حمَل الذُّنوَب على الذُّنو ... ب الموبقاِت، وأسَرفا

 .. ـوَك من عقابك ُمْلِحفاوقد استجاَر بذيِل عْفـ .

 

238  
عن عائشة، قالت: إنكم لن تلقوا هللا عز وجل بشيء خير لكم 

من قلة الذنوب، فمن سره أن يدرك الدائب المجتهد، فليكف 

 نفسه عن الذنوب.

الزهد ألبي 

داود ص: 

087 

239  
عن أبي سعيد الخدري، قال: إنكم لتأتون أمورا لهي أدق في 

ها على عهد رسول هللا صلى هللا أعينكم من الشعر، كنا نعد

 عليه وسلم من الموبقات.

الزهد ألبي 

داود ص: 

610 

241  
يقول ابن رجب: المفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد 

 يدفع البالء عن الناس كلهم فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. 

لطائف 

المعارف ص: 

060 

241  
نه كل م تمحقالطاعة تجلب للعبد بركات كل شيء والمعصية 

 بركة. 

طريق 

الهجرتين 

 074ص: 

242  

قيل لشيخ آخر: ما بقي منك مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء 

 َعلَى الذنوب. 

مجموع 

رسائل ابن 

/ 0رجب 

057 
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243  

قال إبراهيم بن أدهم: من أراد التوبة فليخرج من المظالم 

 وليدع مخالطة من كان يخالطه وإال لم ينل ما يريد. 

لطائف 

ن المعارف الب

رجب ص: 

77 

244  

مجلسنا هذا خضرة في روضة الخشوع طعامنا فيه الجوع 

وشرابنا فيه الدموع ونقلنا هذا الكالم المسموع نداوي فيه 

أمراضا أعيت جالينوس ويختيشوع نسقي فيه ترياق الذنوب 

وفاروق المعاصي فمن شرب لم يكن له إلى المعصية رجوع كم 

من الهوى ملسوع  أفاق فيه من المعصية مصروع وبرىء فيه

ووصل فيه إلى هللا مقطوع ما عيبه إال أن الطبيب الذي له لو 

كان يستعمل ما يصف للناس لكان إليه المرجوع يا ضيعة 

العمران نجا السامع وهلك المسموع يا خيبة المسعى إن وصل 

 التابع وانقطع المتبوع. 

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

78 

245  

الحسنات كلها مشروط فيها التوبة من أعظم الحسنات و

اإلخالص هلل وموافقة أمره باتباع رسوله واالستغفار من أكبر 

الحسنات وبابه واسع. فمن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو 

حاله أو رزقه أو تقلب قلب: فعليه بالتوحيد واالستغفار ففيهما 

 الشفاء. 

مجموع 

/ 00الفتاوى 

718 

246  
عفو واسع والرجاء من الدين ومنهم من يَقُول الرب كريم وال

فيسمون تمنيهم واغترارهم رجاء وهذا الذي أهلك عامة 

  المذنبين

تلبيس إبليس 

 645ص: 

  مراقبة هللا وخشيته 

247  
 واجعل إليك نظره يغيب ال لمن مراقبتك قال الترمذي: اجعل

 تخرج ال لمن خضوعك واجعل عنك نعمه تنقطع ال لمن شكرك

 وسلطانه. ملكه عن
ألولياء حلية ا

01/ 065 

  الهمم 
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248  
 فإني همتكم تصغرن ال: عنه  هللا رضي - الخطاب بن قال عمر

 .الهمم صغر من المكرمات عن أقعد أر لم
 الدنيا أدب

: ص والدين

601 

 والراضي الهمة، علو العقل كمال عالمة من: الجوزي ابن قال  249

 .دني بالدون
 الخاطر صيد

 08: ص

251  
والكماالت كلها ال تنال إال بحظ من  المصالح والخيرات واللذات

 المشقة وال يعبر إليها إال على جسر من التعب

مفتاح دار 

/ 0السعادة 

05 

251  

يا مخنت العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح 

ألجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع 

يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر 

لمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاسى الضر أيوب با

وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج 

 الفقر وأنواع األذى محمد. 

الفوائد البن 

القيم ص: 

40 

252  
وقد أجمع عقالء كل أمة على أن النعيم ال يدرك بالنعيم وإن من 

حتمال اهوال والراحة وإن بحسب ركوب األ آثر الراحة فاتته

 المشاق تكون الفرحة واللذة

مفتاح دار 

/ 0السعادة  

05 

253  

يقول ابن القيم: ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هما وغما 

وحزنا ليس لهم فرح وال سرور بخالف أرباب النشاط والجد 

 في العمل. 

روضة 

المحبين 

ونزهة 

المشتاقين 

 078ص: 

254  

ْنيَا والسعادة فِ  ي العقبى اَل يُوصل إِلَْيَها إِالَّ على فالسيادة فِي الدُّ

 جسر من التَّعَب

تحفة المودود 

بأحكام 

المولود ص: 

040 
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255  
ميراث »عن عبد هللا بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه قال: 

العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير 

  .«من اللؤلؤ وال يستطاع العلم براحة الجسد

جامع بيان 

وفضله  العلم

0/684 

256  
يقول ابن الجوزي: اأْلَْسبَاب كلَها ُمْنقَِطعَة إِالَّ أَسَبابه واألبواب 

كلَها مغلقة إِالَّ أبوابه جناب هللا أَعلَى مرتقى تسمو إِلَْيِه همم 

 المرتقين لَْيَس دونه مقنع للطالبين َواَل َوَراءه َمْذَهب للسالكين

التذكرة في 

الوعظ ص: 

11 

257  
هللا تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم  فالمعونة من

 ورغبتهم ورهبتهم. 

الفوائد البن 

القيم ص: 

17 

258  
بدائع الفوائد  من استطال الطريق ضعف مشيه. يقول ابن القيم: 

6 /005 

259  

قال الحكيم مقاال ليس يدفعه ... ذو العقل من كان من عجم 

 ومن عرب

حة النفس واللذات ما إن ينال الفتى علما وال أدبا ... برا

 والطرب

نعم وال باكتساب المال تجمعه ... شتان ما بين اكتساب العلم 

 والذهب

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/685 

  وأمراء الظلم خلفاء العدل 

261  

 رحمه العزيز عبد بن عمر زوجة - اْلملك عبد بنت فاطمة قالت

 إِذا انَ فَكَ  ذهنه وألمورهم نَفسه لْلُمسلمين فرغ قد َكانَ : هللاَ 

 . بليلته يَْومه وصل يَْومه حوائج من فِيهِ  يفرغ لم مَساء أَْمَسى

 عمر سيرة

 عبد بن

 على العزيز

 رواه ما

 مالك اإلمام

 أنس بن

وأصحابه، 

 051ص:
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261  
المفسد يقيض هللا له قرناء السوء من الجن واإلنس يزيدونه 

كة فسادا والمصلح ييسر هللا له أولياء الخير من اإلنس والمالئ

يعينونه ويحببونه في جميع الخيرات ويبعدونه ويكرهونه في 

 وهللا يتولى الصالحين.  -جميع المضرات 

في نظم الدرر 

تناسب اآليات 

/ 07والسور 

085 

262  

 المسلمين حكام من بالحكم ألسمع إني: عباس بن هللا عبد قال

 بالغيث ألسمع وإني أبداً، أتحاكم ال ولعلي به، فأفرح يعدل

 اآلية على آلتي وإني سائمة، فيها ومالي فأفرح لبلدانا يصيب

 .أعلم ما منها ويعلمون بها، يعملون الناس أن فأود

 بهجة

  المجالس

 وأنس

 المجالس

 000:ص

263  

ِ اْلعَالَِميَن{ وفيه  ِ َرب  }فَقُِطَع َدابُِر اْلقَْوِم الَِّذيَن َظلَُموا َواْلَحْمُد ّلِِلَّ

حانه عند نزول النعم التي تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سب

من أجلها هالك الظلمة الذين يفسدون في األرض وال 

يصلحون، فإنهم أشد على عباد هللا من كل شديد، اللهم أرح 

عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين، واقطع دابرهم وأبدلهم 

 بالعدل الشامل لهم. 

فتح القدير 

0 /066 

264  
أجروا على طلبة أن »كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عماله 

 .«العلم الرزق وفرغوهم للطلب

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/747 

265  
اعلموا أنه ال يزال »قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: 

 .«الناس مستقيمين ما استقامت لهم أئمتهم وهداتهم

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /746 

266  

ي به ولن يقوم الدين إال بالكتاب والميزان والحديد. كتاب يهد

وحديد ينصره كما قال تعالى: }لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 

وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 

 الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس{ 

مجموع 

/ 65الفتاوى 

67 
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267  

عن عتبة بن فرقد، قال: حملُت إلى عمر سالل خبيص، فلما 

أوكل المسلمين يجد : »وضعتهن بين يديه، كشف بعضهن فقال

، قلت: ال يا أمير المؤمنين، إنما هذا شيء يختص به « هذا؟

 .«ال حاجة لي فيه»األمراء، قال: 

الجوع البن 

أبي الدنيا 

 70ص: 

268  

قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: الملك والدين أخوان، ال 

غنى بأحدهما عن اآلخر، فالد ين أ س، والملك حارس فما لم 

 أس فمهدوم، وما لم يكن له حارس فضائع. يكن له 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

71 

269  
المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو كما يدل عليه 

الكتاب والسنة فإذا أقيمت الحدود ظهرت طاعة هللا ونقصت 

 معصية هللا تعالى فحصل الرزق والنصر. 

مجموع 

/ 08الفتاوى 

610 

271  

 مبارك:قال عبد هللا بن ال

 كم يدفع هللا بالسُّلطان معضلةً ... في ديننا رحمةً منه ودنيانا

 لوال الخالفة لم تأمن لنا سبٌل ... وكان أضعفنا نهباً ألقوانا

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

70 

271  

وال  ال ملك إال برجال، وال رجال إال بمال، وال مال إال بعمارة،

 عمارة إال بعدل.

بهجة 

المجالس 

س وأن

المجالس ص: 

70 

272  

وإياك وأبواب السلطان، وأبواب من يأتي أبوابهم وأبواب من 

يهوى هواهم، فإن فتنهم مثل فتن الدجال، فإن جاءك منهم أحد 

فانظر إليه بوجه مكفهر ، وال تبال منهم شيئا فيرون أنهم على 

 الحق فتكون من أعوانهم ، فإنهم ال يخالطون أحدا إال دنسوه. 

اء حلية األولي

7 /47 
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273  

لما أراد عمرو بن العاص المسير إلى مصر، قال له معاوية: 

إني أريد أن أوصيك. قال: أجل. فأوص. قال: انظر فاقة األحرار 

فاعمل في سدها، وطغيان السفلة فاعمل في قمعها، واستوحش 

من الكريم الجائع واللئيم الشبعان، فإنما يصول الكريم إذا جاع 

 واللئيم إذا شبع.

ة بهج

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

70 

274  
عن عمر قال: أيما عامل لي ظلم أحدا فبلغتني مظلمته فلم 

 أغيرها فأنا ظلمته. 

الطبقات 

/ 6الكبرى 

060 

275  
كل سلطان ال يكون عادال فهو واللص بمنزلة واحدة، وكل عالم 

ال يكون ورعا فهو والذئب بمنزلة واحدة، وكل من خدم سوى 

 زلة واحدة. هللا فهو والكلب بمن

البداية 

/ 01والنهاية 

050 

276  
عن عمر قال: لو مات جمل ضياعا على شط الفرات لخشيت أن 

 يسألني هللا عنه. 

الطبقات 

/ 6الكبرى 

060 

277  
كان عمر بن الخطاب كلما صلى صالة جلس للناس. فمن كانت 

 له حاجة نظر فيها.

الطبقات 

/ 6الكبرى 

008 

278  

ي  للرعية أن أحفظ سبلهم، قال أبو جعفر المنصور: الذي عل

فينصرفون آمنين في سبيلهم وال يصد ون عن حجهم، وقضاء 

نسكهم، وأن أضبط ثغورهم، وأحص نها من عدوهم وأن أختار 

قضاتهم، وأعزل بالحق كيال يصل ظلم بعضهم إلى بعض، وأن 

 أرفع أقدار فقهائهم وعلمائهم، وأكف جهالهم عن حكمائهم. 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

الس ص: المج

70 

279  

يقول أبو يوسف القاضي: خمسة يجب على الناس مداراتهم: 

الملك المتسلط، والقاضي المتأول، والمريض، والمرأة، والعالم 

 ليقتبس من علمه.

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

/ 0السامع

000 
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281  

 وإن يشأ اإلله فساد قوٍم ... أتاح لهم أكابر معتدينا

 وإهماٍل لما يتوقَّعونا ذوي كبٍر ومجهلٍة وجبٍن ...

 فظلُّوا يشرهون ويجمعونا ... وليسوا في العواقب يفكرونا

 وجاروا حيثما أمروا بعدٍل ... كأن قد قيل كونوا جائرينا

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

77 

281  

الهم  ال يصلح القوم فوضى ال سراة لهم ... وال سراة إذا جهَّ

 سادوا

... نما على ذاك أمر القوم  إذا تولَّى سراة القوم أمرهم

 وازدادوا

تلقى األمور بأهل الرأي قد صلحت ... وإن تولت فباألشرار 

 تنقاد

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

77 

282  

 قال محمد بن نصر:

ال تحقرنَّ امرءاً إن كان ذا ضعة ... فكم وضيعٍ من األقوام قد 

 رأسا

 صاروا لنا رؤسافرب  قوٍم حقرناهم فلم نرهم ... أهال لخدمتنا 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

77 

283  

وقد عزله:  -رحمه هللا  -قال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز 

لم عزلتني: قال: بلغني أن  كالمك مع الخصمين أكثر من كالم 

  الخصمين.

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

7 

284  
 كتب عمر إلى عبد الرحمن أما بعد، فاعمل عمل رجل يعلم أن

 هللا ال يصلح عمل المفسدين. 

تاريخ الطبري 

7 /577 
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285  

كتب عمر إلى ُسلَْيَمان بن أبي السري، أن اعمل خانات في 

بالدك فمن مر بك من المسلمين فأقروهم يوما وليلة، وتعهدوا 

دوابهم، فمن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين، فإن كان 

 منقطعا به فقووه بما يصل به إلى بلده. 

يخ الطبري تار

7 /577 

286  

قال عمر بن عبد العزيز لسالم بن عبد هللا بن عمر: أساءتك 

 واليتنا أم سرتك؟ قال: ساءتني لك وسرتني للمسلمين. 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

07 

287  

قال أبو جعفر المنصور ألبي جعونة العامري  من أهل الشام: أال 

كم الطاعون؟! قال: لم تحمدون هللا بأنا قد ولينا عليكم ورفع عن

 يكن ليجمعكم هللا علينا والطاعون. 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

07 

288  

قال معاوية لرجل من أهل اليمن: ما كان أحمق قومك حين 

قالوا: " ربنا باعد بين أسفارنا " أما كان جمع الشمل خيراً 

ن لهم؟ فقال اليماني: قومك أحمق منهم، حين قالوا: " الَّلهمَّ إ

كان هذا هو الحقَّ من عندك فأمطر علينا حجارةً من السَّماء، 

أوائتنا بعذاٍب إليم "، أفال قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من 

 عندك فاهدنا إليه. 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

07 

289  
طبقات  يقول أحمد بن حنبل الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر المسلمين. 

/ 0الحنابلة 

600 

291  

قَاَل أَنَُس ْبُن َماِلٍك: َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب يَْوًما َوَخَرْجُت َمعَهُ 

َحتَّى َدَخْلُت َحائًِطا فََسِمْعتُهُ َوُهَو يَقُوُل َبْينِي َوبَْيَنهُ ِجَداٌر، َوُهَو 

 فِي َجْوِف اْلَحائِِط: ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب أَِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ، َوَّللاَِّ 

َبنََّك.  َ أَْو لَيُعَذ ِ َِّقيَنَّ َّللاَّ  لَتَت

الزهد ألبي 

 76داود ص: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 52 

 المصدر  العبارة سلسلم

291  
توف ي السُّْلَطان َصاَلح الد ين َوصلى َعلَْيِه النَّاس َوغشَي النَّاس 

 لَمْوته حزن اَل يُوصف وبكاء اَل تمكن حكايته

تاريخ ابن 

/ 0الوردي 

014 

292  
فيان: إنك إن عن عائشة، أنها كتبت إلى معاوية بن أبي س

اتقيت هللا كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من هللا 

 شيئا، فاتق هللا. 

الزهد ألبي 

داود ص: 

080 

293  

فمن وظائف السلطان تجنيد الجنود، وإقامة فَْرض الجهاد 

إِلعالء كلمة َّللاَّ تعالى; فإن َّللاَّ تعالى لم يول ِه على المسلمين 

ربًا مستريًحا. بل لينصر الدين ويُعِلَي ليكون رئيًسا آكاًل شا

 الكلمة.

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 00ص: 

294  

ق اإِلقطاعات على مماليك اصطفاها وزي نها  -السلطان-فإن فَرَّ

مة، وافتخَر بركوبها بين  بأنواع المالبس، والزراكش المحرَّ

يديه، وترك الذين ينفعون اإِلسالم جياًعا في بيوتهم، ثم سلبه 

 النعمة، وأخذ يبكي ويقول: ما باُل نعمتي زالت، وأيامي َّللاَّ 

قصرت! فيقال له: يا أحمق، أما علمت السبب! أََولست الجاني 

 على نفسك!

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 00ص: 

 

295  

من حقهم إقامة فقيه في كل قرية ال فقيهَ فيها، يعل ِم أهلها أمر 

ن في كل حصن دينهم. ومن العجيب أن أولياء األمور يستخدمو

طبيبًا ويستصحبونه في أسفارهم بمعلوم من بيت المال، وال 

يتَّخذون فقيًها يعل مهم الدين; وما ذاك إال  ألن أمر أبدانهم أهم 

 عندهم من أمر أديانهم. نعِوذُ باّلِلَّ من الخذالن.

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 04ص: 

  فضائل اإلمام أحمد بن حنبل رحمه هللا 

296  
 قبل الحبس أحمد َعلَى دخلت مهدي بن الرحمن عبد قال

 عيال عليك َّللاَّ  عبد أبا يا كالمي بعض فِي له: فقلت الضرب

 لي فقال اإلجابة عليه أسهل كأني معذور وأنت صبيان ولك

 .استرحت فقد سعيد أبا يا عقلك هذا كان إن حنبل بن أحمد

 طبقات

 الحنابلة

0/46 
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297  
 فجاَءه الحارث بن بشر عند كنت: قال العابد الهيثم أَبي عن

 عشر سبعةَ  الساعة إِلى حنبل بن أَحمدُ  ُضرب قد: فقال رجل

 ما: ويقول ساقه إلى ينظر وجعل ِرجله بشر فمد: قال سوطاً،

 .الرجل لهذا نُصرةً  فيه القيد يكون ال أَن الساق هذا أَقبح

 اإلمام مناقب

 البن أحمد

: ص الجوزي

051 

298  

 المحنة بعد حنبل بن أَْحَمد َعلَى لتدخ: عرفة ْبن الحسن قَالَ 

 فإني أسكت لي: فقال األنبياء مقام قمت َّللاَّ  عبد أبا يا له: فقلت

 معي كان ممن العلماء ورأيت أديانهم يبيعون الناس رأيت

 إذا غًدا لربي أقول وما أنا وما أنا من: فقلت ويميلون يقولون

 غيرك باعه كما دينك بعت لي: فقال جالله جل يديه بين وقفت

 فاخترتهما والسوط السيف إلى ونظرت أمري فِي ففكرت

 إلى دعيت فأقول َوَجلَّ  َعزَّ  ربي إلى صرت مت أنا إن: وقلت

 إن إليه فاألمر أقل فلم مخلوقة صفاتك من صفة فِي قول أن

 ألما ألسواطهم وجدت وهل: فقلت رحم شاء وإن عذب شاء

 بعد أدر لم ثم شرينالع تجاوزت أن إلى وتجلدت نعم لي: قَالَ 

 .ذلك

 طبقات

 الحنابلة

0/040 

299  
: قال -العابدين من وكان -مشيختنا بعض وحدثني: حنبل قال

 بنا قُم: فقلت حنبل، بن أَحمد أَخذوا لما الحارث بن بشر أَتيت

 أن أَستطيع ال النبيين مقام هذا: لي فقال الرجل، هذا نَنصر

 .أَقوَمهُ 

 اإلمام مناقب

 البن أحمد

: ص الجوزي

051 

311  

 هللا عبد أَبا سمعتُ  الطباع يوسف بن محمد بكر أَبو قال

 صنعتَ  أاَل: الحارث بن لبشر قلتُ : يقول -يتعبد وكان -البَْينُوني

 أَو -األَنبياء مرتبة مني تُريد: فقال! حنبل بن أَحمد صنع كما

 بين من أَحمد هللا حفظ هذا، على بَدني يقوى ال -! النبوة مرتبة

 وعن َيمينه وعن تحته، ومن فوقه ومن خلفه، ومن يديه

 .شماله

 اإلمام مناقب

 البن أحمد

: ص الجوزي

051 

311  

 وهو إمامنا حنبل بن أحمد هللا عبد أبو الوراق الوهاب عبد قال

 تعالى هللا يدي بين غدا وقفت إذا العلم في الراسخين من

 عبد أبي على ذهب شيء وأي بأحمد أقول اقتديت بمن فسألني

 .األمر هذا في سنة عشرين بلي وقد اإلسالم أمر من هللا

 طبقات

 الحنابلة

0/06 
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312  

يقول أحمد بن حنبل: سافرت فِي طلب العلم والسنة إلى الثغور 

والشامات والسواحل والمغرب والجزائر ومكة والمدينة 

والحجاز واليمن والعراقين جميعًا وأرض حوران وفارس 

 وخراسان والجبال واألطراف. 

 طبقات

الحنابلة 

0/47 

  المسارعة إلى الخيرات 

313  
 أن الخير من قليل في يزهد ال أنْ  للمرء فينبغي: حجر ابن قال

 التي الحسنة يعلم ال فإنه يجتنبه أن الشر من قليل في وال يأتيه

 .بها عليه يسخط التي السيئة وال بها هللا يرحمه
 الباري فتح

00/600 

314  
دكم باب الخير فليسرع إليه إذا فتح ألح»عن خالد بن معدان: 

 .«فإنه ال يدري متى يغلق عنه

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

600 

315  
إذا سمعت شيئا، من الخير »يقول عمرو بن قيس المالئي 

 «. فاعمل به تكن من أهله ولو مرة

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

006 

316  
يقول ابن تيمية: فمن أعظم العبادات سد الفاقات وقضاء 

 ر المظلوم وإغاثة الملهوف واألمر بالمعروف. الحاجات ونص

مجموع 

/ 08الفتاوى 

046 

317  

واليزال العبد يعاني الطاعة، ويألفها، ويحب ها، ويؤثرها حتى 

ا،  ه إليها أزًّ يرسل هللا سبحانه برحمته عليه المالئكةَ تؤزُّ

ضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها وال يزال  وتحر 

ها، ويؤثرها، حت ى يرسل هللا عليه يألف المعاصي، ويحب  

ا.  ه إليها أزًّ  الشياطين فتؤز 

 

 الداء والدواء 

 57ص:
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318  

وإذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل صالح فعجل مضيه من 

ساعته من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان ، واعمل بنية ، 

وكل بنية ، واشرب بنية ، وال تأكل وحدك ، وال تنامن وحدك ، 

 ان مع الواحد ، وهو من االثنين أبعد. فإن الشيط

حلية األولياء 

7 /70 

319  
المرء إذا الحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها وال 

يسوف بها لئال يحرمها كما قال تعالى استجيبوا هلل وللرسول 

 إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن هللا يحول بين المرء وقلبه. 

فتح الباري 

/ 8البن حجر 

004 

311  
اد بن أسامة:   جزى هللا عنا خيًرا من أعان اإلسالم »يقول حمَّ

  «.بشطر كلمة

اإلبانة الكبرى 

البن بطة 

1/210 

311  

،  في خمسكان يقال العجلة من الشيطان إال»قال حاتم األصم: 

إطعام الطعام إذا حضر الضيف وتجهيز الميت إذا مات ، 

وجب ، والتوبة وتزويج البكر إذا أدركت ، وقضاء الدين إذا 

 « من الذنب إذا أذنب

حلية األولياء 

8 /78 

312  

َ ُسْبَحاَنهُ إَِذا أََحبَّ َعْبًدا استعمله في األوقات الفاضلة  فَِإنَّ َّللاَّ

بفواضل األعمال وإذا مقته استعمله في األوقات الفاضلة بسيء 

األعمال ليكون ذلك أوجع في عقابه وأشد لمقته لحرمانه بركة 

 هاكه حرمة الوقت. الوقت وانت

إحياء علوم 

/ 0الدين 

088 

  استغالل األوقات 

313  
 في له فقيل الخبز، يأكل وال الفتيت يشرب الطائي داود كان

 .  آية خمسين قراءة الفتيت وشرب الخبز مضغ بين: فقال ذلك،
 المجالسة

 العلم وجواهر

0/647 

314  

اَلِة َوُهَو فِي  -قال ابن القيم: َوإَِذا َكاَن اْلعَْبُد  لَْيَس لَهُ ِمْن  -الصَّ

 ِ َصاَلتِِه إِالَّ َما َعَقَل ِمْنَها فَلَْيَس لَهُ ِمْن ُعُمِرِه إِالَّ َما َكاَن فِيِه بِاّلِلَّ

 .َوّلِِلَِّ 

الجواب 

الكافي لمن 

سأل عن 

الدواء الشافي 

 057ص:
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315  

قال الشوكاني: ومن أكثر األذكار أجورا وأعظمها جزاء األدعية 

صباح والمساء فإن فيها من النفع والدفع ما هي الثابتة في ال

 مشتملة عليه.

فعلى من أحب السالمة من اآلفات في الدنيا والفوز بالخير 

اآلجل والعاجل أن يالزمها ويفعلها في كل صباح ومساء، فإن 

 عسر عليه اإلتيان بجميعها أتى ببعض منها. 

قطر الولي 

على حديث 

ص:  الولي

687 

316  

ة مر األيام ما لم نكن نجده في العصر الذي فإنا نجد من سرع

قبل عصرنا هذا وإن لم يكن هناك عيش مستلذ والحق أن 

المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان وذلك من 

 عالمات قرب الساعة. 

فتح الباري 

البن حجر 

06 /07 

  الفضول 

317  
 قد جذعا بيتك سقف في إن: فقال دخل رجل على داود الطائي

 عشرين منذ البيت هذا في إني! أخي ابن يا: له فقال ر،انكس

 كما النظر فضول يكرهون وكانوا السقف إلى نظرت ما سنة

 .الكالم فضول يكرهون

 المجالسة

 العلم وجواهر

0/647 

318  

 قال منصور الفقيه:

د لحذف فضول الكالم ... إذا ما نأيت وعند الت داني  تعم 

 ل الحروف الكثير المعانيوال تكثرن  فخير الكالم ال ... قلي

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

7 

  أعمال السر 

319  
 عمل من خبيئة له تكون أن استطاع من: العوام بن الزبير قال

 .فليفعل صالح
 ألبي الزهد

: ص داود

000 
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321  
 على هللا أبداها إال سريرة أحد أسر ما: السلف بعض قال

 .لسانه وفلتات وجهه صفحات
 مجموع

 الفتاوى

7/701. 
  اإلخالص والنيات 

 ابن طبقات .يضمحل هللا وجه به يراد ال ما كل: خثيم بن الربيع قال  321

 7/000 سعد

322  
 يا فقال أبت، يا أوصني يوما ألبيه أحمد اإلمام بن هللا عبد قال

 الخير. نويت ما بخير تزال ال فإنك الخير انو بني
 اآلداب

 الشرعية

0/014 

323  
 أعماله رؤية سلب خيراً  بعبد هللا دأرا إذا: القيم ابن قال

 ذنبه، برؤية وشغله لسانه، من بها واإلخبار قلبه من الحسنة

 .الجنة يدخل حتى عينيه نصب يزال فال

 طريق

 الهجرتين

 070: ص

324  
العمل بغير إخالص وال اقتداء كالمسافر يمأل جرابه رمال يثقله 

 وال ينفعه. 

الفوائد البن 

القيم ص: 

41 

325  

: قالوا عدوكم؟ لقيتم متى: فقال الخطاب بن عمر ىعل وفد قدم

 إنا  : فقال النهار، آخر: قالوا انهزموا؟ فمتى: قال النهار أول

 إن وهللا!! آخره إلى النهار أول من لإليمان الشرك وأقام! هلل

 .بعدكم أحدثته أو بعدي، ذنب عن إال   هذا كان

 بهجة

 المجالس

 وأنس

 المجالس

 010: ص

326  
 يبكي وهو بدمشق مالك بن أنس على دخلت: الزهري يقول

 هذه إال عليه كنا مما شيئا أعرف ما: »قال يبكيك؟ وما: قلت

 .«ضيعت وقد الصالة

 اإلبانة

 البن الكبرى

 0/576 بطة

327  
 فقلت غضبان، وهو الدرداء أبو دخل: قالت الدرداء، أم عن

 صلى محمد أمر من فيهم أعرف ما وهللا: فقال أغضبك؟ ما: له

 .جميعا يصلون أنهم غير شيئا وسلم ليهع هللا

 ألبي الزهد

 داود

 010:ص
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328  

ثْنَا،  ، قَاَل: قُْلُت ِلَحِبيِب ْبِن أَبِي ثَابٍِت: َحد ِ عن  ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ

 «. َحتَّى تَِجيَء الن ِيَّةُ »قَاَل: 

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

السامع 

0/607 

329  

أن هللا قد تقبل مني مثقال  يقول فضالة بن عبيد: ألن أكون أعلم

حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها; ألن هللا يقول }إنما 

 [. 07يتقبل هللا من المتقين{ ]المائدة: 

ص اإلخال

والنية البن 

أبي الدنيا 

 41ص: 

331  

َجاَء قَْوٌم إِلَى ِسَماِك ْبِن َحْرٍب يَْطلُبُوَن اْلَحِديَث، َفقَاَل ُجلََساُؤهُ: " 

َث َهُؤاَلِء، َما ِلَهُؤاَلِء َرْغبَةٌ َواَل نِيَّةٌ، فَقَاَل َما يَ  ْنبَِغي لََك أَْن تَُحد ِ

َ بِِه،  ِسَماٌك: قُولُوا َخْيًرا، قَْد َطلَْبنَا َهَذا اأْلَْمَر َونَْحُن اَل نُِريُد َّللاَّ

ا بَلََغْت ِمْنهُ َحاَجتِي َدلَّنِي َعلَى َما َيْنفَعُنِي َوَحَجَزنِي ا  فَلَمَّ َعمَّ

نِي   .يَُضرُّ

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/641 

331  
قال عمر بن الخطاب: أيها الناس ال تبغضوا هللا إلى عباده، 

فقال قائل: وكيف ذاك أصلحك هللا؟ قال: يكون أحدكم إماما 

 فيطول على الناس فيبغض إليهم ما هم فيه، ويقعد قاصا. 

الزهد البي 

 85داود ص:

332  
يَا عظم خسرانكم َوقل للواقفين بِغَْير بَاب  قل للعاملين لغير هللا

هللا يَا طول هوانكم َوقل اآلملين لغير فضل هللا يَا خيبة آمالكم 

 َوقل للعاملين لغير َوجه هللا يَا َضْيَعة أَعمالُكم

التذكرة في 

الوعظ ص: 

18 

333  
فاإليمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته ال يسخطه القلب بل 

له من الحالوة في القلب واللذة والسرور يحبه ويرضاه فإن 

 .والبهجة ما ال يمكن التعبير عنه

مجموع 

/ 01الفتاوى 

748 

  صالة الوتر 

334  
 يترك سوء رجل هذا: قَالَ  متعمًدا الوتر يترك الرجل ألحمد قيل

ُ  َصلَّى - النَّبِي   سنها سنة  ساقط هذا: قَالَ  ثم - َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  َّللاَّ

 .متعمًدا الوتر ركت إذا العدالة

 طبقات

 الحنابلة

0/661 
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335  

الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين. ومن أصر على تركه فإنه 

ترد شهادته .. لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة ال ينبغي 

ألحد تركه. والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء 

والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصالة الضحى; بل 

 ضل الصالة بعد المكتوبة قيام الليل. أف

مجموع 

/ 06الفتاوى 

88 

  الفرج بعد الشدة  336

337  
جا أن ينفك   فما علي  ...  ضي ق واألمر هللا ألدعو وإني  يتفر 

 هللا دعوة في له أصاب...  وجوهه عليه سد ت فتى ورب  

 مخرجا

 األخبار عيون

0/600 

 

338  

ِن  يندفع الهم   عنان عنك وخل  ...  ينقطع األمر فكل   يكعل هو 

 يت ِسع ضاق ما إذا أمرٍ  وكل...  فرجٌ  بعده من له هم ٍ  فكلُّ 

مان طال وإن البالء إنَّ   سوف أو يقطعه فالموت...  به الزَّ

 ينقطع

 بهجة

 المجالس

 وأنس

: ص المجالس

67 

 

339  

ِن  مسطور األشياء من شيءٍ  وكل  ...  مقدور األمر فإن عليك هو 

زق تها وأحكمتها...  قسمت قد واآلجال والخلق والر ِ  وزمَّ

 المقادير

 التَّدابير منه كثرت ولو منها...  واحدةٍ  صرف مرءٌ  يقدر فليس

 وهو عيٍش  غضارة وذا...  سعةٍ  وذا مالٍ  ذا رأيناه من كم

 محبور

ً  جهالً  هللا يعرف ال ً  خاطئا  الخنازير لعافته غناه لوال...  حمقا

 بهجة

 لمجالسا

 وأنس

: ص المجالس

07 

 

 الخوف من هللا 
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341  
 شأنك؟ ما: فقلت باكيا، إال سفيان لقيت ما: الخفاف عطاء قال

 .شقيا الكتاب أم في أكون أن أتخوف: قال
 أعالم سير

 النبالء

7/077 

341  
قال خالد بن خداش: قرئ على عبد هللا بن وهب كتاب أهوال 

: فلم يتكلم بكلمة حتى فخر مغشيا قال -تأليفه  -يوم القيامة 

  رحمه هللا تعالى. -مات بعد أيام 

سير أعالم 

النبالء 

1/007 

342  

حدثني رجل من بني تميم أن أم الحسن وعلي ابني صالح كانت 

قال: فرأيت حسناً بعد موته في المنام  تبكي بالليل والنهار

فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: بدلت بطول ذلك البكاء سرور 

 .األبد

الصفوة صفة 

0 /000 

343  

ِ َما لَْم يَُكونُوا  قَاَل الفضيل في هذه اآلية: }َوبََدا لَُهْم ِمَن َّللاَّ

[ قَاَل: عملوا أعماالً وحسبوا أنها 47يَْحتَِسبُوَن{ ]الزمر: 

 حسنات فإذا هي سيئات. 

مجموع 

رسائل ابن 

/ 4رجب 

467 

  الخشوع والخضوع 

344  
 من أعمى كأنه األوزاعي رأيت: قال المنذر، بن بشر عن

 .الخشوع
 أعالم سير

 النبالء

7/001 

345  
 لعمر فقال بالموقف، الخالئق فرأى الملك عبد بن سليمان حج

 إال عددهم يحصي ال الذي الخلق هذا ترى أما: العزيز عبد بن

 بكاء فبكى خصماؤك، غدا وهم رعيتك، اليوم هؤالء: قال هللا؟

 .شديدا

 أعالم سير

 النبالء

4/014 
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346  

 فرسا اشترى أو فرسا الربيع أعطي: قال ماعز نب بكر عن

 وقام يحتش غالمه أرسل ثم: قال عليها فغزا ألفا بثالثين

: قال فرسك؟ أين ربيع يا: فقال الغالم فجاء فرسه وربط يصلي

 إني يسار، يا نعم: قال إليها؟ تنظر وأنت: قال يسار يا سرقت

 يءش ربي مناجاة عن يشغلني فلم وجل عز ربي أناجي كنت

 وإن فاهده غنيا كان إن اللهم أسرقه أكن ولم سرقني إنه اللهم

 مرات. ثالث فاغنه، فقيرا كان

 ألحمد الزهد

 حنبل بن

 078:ص

347  

 خشوع من باهلل تعوذوا: »قال هريرة أبي أو الدرداء أبي عن

 خاشعا، به الجسد يرى أن: »قال هو؟ وما: قيل ، «النفاق

 .«بخاشع ليس والقلب

 الزهد

 البن قوالرقائ

 المبارك

 47:ص

  الحج 

348  
 ذاهبا رجلي على حججت: الغضائري الحميد عبد بن علي قال

 .حجة أربعين وراجعا حلب من
 أعالم سير

 النبالء

04/466 

349  
: يقول إبراهيم بن مكي شهدت: الفضل بن الصمد عبد قال

 بالبيت وجاورت امرأة، بستين وتزوجت حجة، ستين حججت

 .التابعين من نفسا عشر ةسبع عن وكتبت سنين، عشر

 أعالم سير

 النبالء

1/550 

351  

يقول ابن رجب: لما كان هللا سبحانه وتعالى قد وضع في 

نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام وليس كل أحد 

قادرا على مشاهدته في كل عام فرض على المستطيع الحج 

مرة واحدة في عمره وجعل موسم العشر مشتركا بين 

رين والقاعدين فمن عجز عن الحج في عام قدر في السائ

العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي 

 هو أفضل من الحج.

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

070 
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351  

يقول ابن رجب: إخوانكم في هذه األيام قد عقدوا اإلحرام 

يل وقصدوا البيت الحرام وملؤا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهل

والتحميد واإلعظام لقد ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا فإن كان 

 لنا معهم نصيب سعدنا.

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

076 

352  

يا سائرين إلى البيت العتيق ... لقد سرتم جسوما وسرنا نحن 

 أرواحا

 إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ... ومن أقام على عذر كمن راحا

لطائف 

المعارف البن 

ص:  رجب

076 

353  

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس، أي: يثوبون إليه على 

تعاقب األعوام من جميع األقطار، وال يقضون منه وطرا، بل 

 كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا.

ال يرجع الطرف عنها حين ينظرها ... حتى يعود إليها الطرف 

 مشتاقا

/ 0زاد المعاد 

50 

 حجةالعشر من ذي ال 
 

354  
قال النووي: فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة 

 استحبابا شديدا ال سيما التاسع منها وهو يوم عرفة.

شرح النووي 

/ 8على مسلم 

21 

355  

الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه األيام العظيمة فما منها 

بل عوض وال لها قيمة المبادرة المبادرة بالعمل والعجل العجل ق

هجوم األجل قبل أن يندم المفرط على ما فعل قبل أن يسأل 

الرجعة فيعمل صالحا فال يجاب إلى ما سأل قبل أن يحول الموت 

بين المؤمل وبلوغ األمل قبل أن يصير المرء مرتهنا في حفرته 

 بما قدم من عمل.

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

220 
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356  

ا من مضى عليه بعد يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ األربعين ي

ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين يا من هو في معترك 

المنايا ما بين الستين والسبعين ما تنتظر بعد هذا الخبر إال أن 

يأتيك اليقين يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر أما تستحي من 

الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذب بيوم الدين؟ يا من ظلمة قلبه 

إذا يسري أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين تعرض لنفحات كالليل 

موالك في هذا العشر فإن فيه هلل نفحات يصيب بها من يشاء 

 فمن أصابته سعد بها آخر الدهر.

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

220 

357  

يقول ابن كثير: فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة، كما 

عشر رمضان األخير، ألن نطق به الحديث، وفضله كثير على 

هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صالة وصيام وصدقة 

وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل 

ذلك أفضل الشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل، وليالي ذاك أفضل، 

 وبهذا يجتمع شمل األدلة.

فسير ابن ت

 465/ 5كثير 

358  

عن الزهري، قال: إن يوم التروية سمي يوم التروية ألنهم، أو 

ألن عرفات لم يكن لها ماء، فكانوا يتروون منها من الماء 

 إليها.

فضل يوم 

التروية 

وعرفة ص: 

5 

359  

عن عطاء، قال: إنما سميت عرفات ألن جبريل عليه السالم كان 

 مناسك، فيقول: عرفت.يري إبراهيم صلى هللا عليهما ال

فضل يوم 

التروية 

وعرفة ص: 

6 

361  
لو أن رجال جلس على ظهر الطريق »عن أبي عبيدة، قال: 

ومعه خرقة فيها دنانير، ال يمر إنسان إال أعطاه دينارا، وآخر 

 «إلى جانبه يكبر هللا تعالى، لكان صاحب التكبير أعظم أجرا

حلية األولياء 

0 /220 

361  
بدائع الفوائد  بلسانه هللا أكبر وقد امتأل قلبه بغير هللا. قبيح بالعبد أن يقول

2 /196 
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362  
وأما نوافل عشر ذي الحجة فأفضل من نوافل عشر رمضان، 

وكذلك فرائض عشر ذي الحجة تضاعف أكثر من مضاعفة 

 فرائض غيره.

فتح الباري 

/ 9البن رجب 

16 

363  

ي كل مقر  َوفِي كل هللا أكبر َما تعاقبت اأْلَيَّام والليالي هللا أكبر فِ 

سافل وَعلى كل شرف َعال هللا أكبر َما أقبل َعام َوأدبر َعام هللا 

أكبر مْلء بَيَاض النََّهار َوَسَواد الظالم هللا أكبر ِفي بطن كل َواد 

 .وَعلى ظهر كل شرف

التذكرة في 

الوعظ ص: 

122 

364  
قال عمر بن الخطاب. قول، العبد هللا أكبر خير من الدنيا وما 

 ها.في

تفسير 

/ 12القرطبي 

405 

365  
}ومن يعظم شعائر هللا فإنها من تقوى القلوب{ وقد قيل: من 

 تعظيمها استحسانها واستسمانها والمغاالة في أثمانها.

مجموع 

/ 41الفتاوى 

251 

366  
عن عمران القصير، قال: سمعت أبا رجاء، يقول: قال أبو 

أتصدق بمائة ألن أكبر هللا مائة مرة أحب إلي من أن »الدرداء: 

 «دينار

حلية األولياء 

1 /219 

 المروءة 
 

 يلومن فال للتهمة نفسه عرض من: قال الخطاب، بن عمر عن  367

 .يده في الخيرة كانت سره كتم ومن الظن، به أساء من
 ألبي الزهد

 18: ص داود

368  

 أحنف يا: الخطاب بن عمر لي قال: قال قيس، بن األحنف عن

 به، ُعِرفَ  شيء من أكثر منو هيبته، قلت ضحكه كثر من»

 .«به استخف مزح ومن

 الجامع

 ألخالق

 الراوي

 وآداب

 السامع

0/414 
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369  

عمدة القاري  فإنه قبيح بالرجل أن يذهب يأكل الطيبات ويترك أهله. 

شرح صحيح 

/ 00البخاري 

018 

371  

، دينه في قوة المؤمن صفة: »قال طالب أبي بن علي عن

 في ونشاط، فقه في وحرص ،يقينه في وإيمان، لين في وجرأة

 ال، حلم في وعلم، رفق في وكيس، استقامة في وبر، هدى

 والناس، عناء في منه نفسه، بطنه تفضحه وال، فرجه يغلبه

 «يتكبر وال يغتاب ال، راحة في منه

 االبانة

 البن الكبرى

 0/774 بطة

371  

يقول الشافعي: من عف أمن ومن شرهت نفسه طال همه ومن 

 يسلم من الفضائح.  أكثر المناكح لم

االنتقاء في 

فضائل الثالثة 

األئمة الفقهاء 

 011ص: 

372  

وكان صلى هللا عليه وسلم طويل السكوت ال يتكلم في غير 

حاجة، يفتتح الكالم ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكالم، 

فصل ال فضول وال تقصير، وكان ال يتكلم فيما ال يعنيه، وال 

وابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، يتكلم إال فيما يرجو ث

ولم يكن فاحشا وال متفحشا وال صخابا. وكان جل ضحكه 

 التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. 

/ 0زاد المعاد 

075 

373  

قال ابن القيم: فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء 

بين ذلك غير الخلق، وكثرته من الخفة والطيش، واالعتدال 

 منكر. 

هداية 

الحيارى في 

أجوبة اليهود 

/ 0والنصارى 

676 

374  
يقول معاوية: إياي وقذف المحصنات وأن يقول الرجل سمعت 

 وبلغني فلو قذف امرأة على عهد نوح لسئل عنها يوم القيامة. 

تاريخ دمشق 

البن عساكر 

51 /076 
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375  

 :الصلت أبي بن أمية قال

 به ينال الدنيا من مناالً ...  ينل مل المرء يحوها لم إذا خصال

 حمدا

 أبدى أو أحضر حيث فعال وحسن...  وثروة وعز جاه له يكون

 صاحبه الدارين في ويورث...  بالتقى يدرك الفوز فإن وتقوى

 مجدا.

 بهجة

 المجالس

 001:ص

  الدعوات 

376  
 يقول قال كلمات بخمس واآلخرة الدنيا طالب أبي بن علي جمع

 وأحصن لساني به أسد ما فيها وما الدنيا من أسألك إني اللهم

 فيه وأتجر رحمي به وأصل أمانتي عن به وأؤدي فرجي به

 .آلخرتي

 البن الثقات

 حبان

8/075 

377  
وباهلل دون الناس فاستغن واستعن ... إذا أنزلت إحدى األمور 

 العظائم. 

روضة 

العقالء ص: 

080 

378  

 المعاونة: اناإلخو بين الحقد تذهب أربعة: األصم حاتم قال

 في والدعاء بالمال، والمواساة باللسان، واللطف بالبدن،

 .الغيب

 الصداقة

 والصديق،

 حيان أبو

 التوحيدي

 085:ص

379  
وسئلوا هللا من فضله أي: من رزقه، وقال سعيد بن جبير: من 

عبادته، فهو سؤال التوفيق للعبادة، وقال سفيان بن عيينة: لم 

 يأمر بالمسألة إال ليعطي. 

فسير ت

/ 0البغوي 

711 
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381  

دعا أعرابي فقال: اللهم إني أعوذ بك من السلطان والشيطان 

 واإلنسان. 

هجة ب

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

060 

381  

فليس كلُّ من أجاب هللا دعاءه يكون راضيًا عنه، وال محبًّا له، 

وال راضيًا بفعله، فإنه يجيب البَرَّ والفاجر، والمؤمن والكافر. 

ناس يدعو دعاًء يَْعتدي فيه، أو يُشرك في دعائه، وكثير من ال

أو يكون مما ال يجوز أن يُسأل، فيحصل له ذلك أو بعضه، 

فيظن أن عمله صالح ُمرٍض هلل، ويكون بمنزلة من أُْمِلَي له، 

 وأُِمد  بالمال والبنين، وهو يظن أن هللا يُسارع له في الخيرات. 

إغاثة اللهفان 

0 /681 

382  

تكثار من فضل هللا من الحسنات فليقل اللهم ومن أراد االس

اغفر للمؤمنين والمؤمنات فإنه يكتب له من الحسنات ما ال 

 يحيط به حصر وال يتصوره فكر وفضل هللا واسع. 

اكرين تحفة الذ

بعدة الحصن 

الحصين ص: 

684 

383  
ْد ِلَسانََك: اللَُّهمَّ اْغفِ  ِ ِ قَاَل لُْقَماُن اِلْبنِِه: " أَْي بُنَيَّ َعو  ْر ِلي، فَِإنَّ ّلِِلَّ

 َعزَّ َوَجلَّ َساَعاٍت اَل يَُردُّ فِيِهْم َسائٌِل. 

الزهد البن 

أبي الدنيا 

 080ص: 

384  

دعا علي بن أبي طالب يوماً فقال: يا خير من رفعت إليه 

األيدي، وسمت إليه األبصار، وتحاكم إليه العباد، نشكو إليك 

 فقد نبينا، واختالفنا بيننا.

بهجة 

لس المجا

وأنس 

المجالس ص: 

060 

385  
فالميت قد انقطع عمله، فهو محتاج إلى من يدعو له ويشفع 

له، ولهذا ُشرع في الصالة عليه من الدعاء له وجوبًا 

 واستحبابًا ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. 

إغاثة اللهفان 

0 /675 
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386  

عن سفيان، قال: سمعت أعرابياً يقول عند مقام إبراهيم عليه 

م: اللهم ال تحرمني خير ما عندك لشر ما عندي، اللهم إن السال

كنت ال تقبل تعبي وال نصبي، فأعطني أجر المصاب على 

مصيبته. اللهم إن لك عندي حقوقاً فلتهبها لي، وللناس على 

تبعات، فأسألك أن تحملها لهم، وقد أوجبت لكل ضيف قري، 

 وأنا ضيفك، فاجعل قراي في هذه العشية الجنة. 

ة بهج

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

060 

387  
السر في استجابة دعوة الثالثة: المظلوم، والمسافر، والصائم، 

 للكسرة التي في قلب كل واحد منهم

مدارج 

/ 0السالكين 

617 

388  
قال أبو الدرداء: إني ألستغفر لسبعين من إخواني في سجودي، 

 أسميهم بأسماء آبائهم.

سير أعالم 

/ 1النبالء 

55 

389  
هللا بن صالح المكي، قال: دخل علي طاوس يعودني،  عن عبد

ادع لنفسك; فإنه »فقلت: يا أبا عبد الرحمن ادع هللا لي. فقال: 

 «. يجيب المضطر إذا دعاه

حلية األولياء 

4 /01 

391  
قال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن لم أكن أهال أن أبلغ رحمتك، 

وأنا فإن رحمتك أهل أن تبلغني، رحمتك وسعت كل شيء، 

 شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. 

حلية األولياء 

5 /011 

  العفو والمسامحة 

391  

 في شتمني رجال أن   لو: عنهما هللا رضى على   بن الحسن قال

 .عذره لقبلت هذه أذني في إلى واعتذر هذه، آذني
 بهجة

 المجالس

 وأنس

 ص المجالس

015 

392  
 وقل مصافوه، كثر اإلنسان أخالق حسنت فإذا: الماوردي قال

 القلوب له والنت الصعاب، األمور عليه فتسهلت معادوه،

 .الغضاب

 الدنيا أدب

: ص والدين

046 
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قال األحنف: إياكم ورأي األوغاد. قالوا: وما رأي األوغاد؟   393

 قال: الذين يرون الصفح والعفو عاراً. 

سراج الملوك 

 84ص: 

 قد غيظ ورب   كلمات سمع كلمة على يصبر لم من: األحنف قال  394

عته  .منه أشد   هو ما مخافة تجر 
 األخبار عيون

0/611 

395  
 على أندم أن من خير العفو على أندم لئن: محمد بن جعفر قال

 .العقوبة
 بهجة

 المجالس

 81:ص

396  

 شيخ من الخصال لهذه أجمع قط أحدا رأيت وما: القيم ابن قال

 أصحابه بعض وكان - روحه هللا قدس - تيمية ابن اإلسالم

 وما وخصومه، ألعدائه مثله ألصحابي أني وددت: يقول األكابر

 .لهم يدعو وكان قط، منهم أحد على يدعو رأيته

 عداوة وأشدهم أعدائه، أكبر بموت له مبشرا يوما وجئت

 إلى فوره من قام ثم. واسترجع لي وتنكر فنهرني. له وأذى

 رأم لكم يكون وال مكانه، لكم إني: وقال فعزاهم، أهله بيت

 .فيه وساعدتكم إال مساعدة إلى فيه تحتاجون

 مدارج

 السالكين

0/601 

397  
 هلل تعاملهم أن: الخلق معاملة في والسعادة: تيمية ابن قال

 تخافهم وال فيهم وتخافه هللا في ترجوهم وال فيهم هللا فترجو

 عن وتكف لمكافأتهم ال هللا ثواب رجاء إليهم وتحسن هللا، في

 .منهم ال هللا من خوفا ظلمهم

 مجموع

 الفتاوى

0/50 

398  
جرى بين ابن السماك وبين صديق له كالم، فقال له صديقه: 

 . فقال: " بل الميعاد غدا نتغافر الميعاد غدا نتعاقب،

شعب اإليمان 

01 /570 

  االبتسامة 

399  
 وهو إال أحداً  يناظر ال  -قدامة بن أحمد بن هللا عبد - َوَكانَ 

 خصمه يقتل الشيخ َهَذا: النَّاس بَْعض قَالَ  َحتَّى يتبسم،

 .بتبسمه

 طبقات ذيل

 الحنابلة

6/088 
  حقارة الدنيا  411
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411  
 عليه يقع متاعها من الدنيا في ما جميع: الشافعي اإلمام قال

 في الدنيا الحياة متاع فما} - وتعالى تبارك - هللا قال. قليل

 .قليل إال اآلخرة
 6/040 األم

412  

 تركته شيء فقد تجد ال وهللا: مهدي بن الرحمن عبد قال

 كثيراً  ماالً  فأصبنا شريكين وأخي أنا كنت هللا، وجه ابتغاء

 خرجت فما منه وخرجت هلل فتركته شيء ذلك من قلبي فدخل

 ولدي، وإلى إلي عامة المال ذلك علي هللا رد حتى الدنيا من

 ومات ابنه، من ابنتي وزوجت بني من بنات ثالث أخي زوج

 إلي كله ذلك فرجع أنا، فورثنه أبي اتوم أبي، فورثه أخي

 .الدنيا في ولدي وإلى

 صفوة

 الصفوة

0/008 

413  
: لو أن الدنيا من أولها -رضي هللا عنه  -قال عمر بن الخطاب 

إلى آخرها أوتيها رجل، ثم جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى 

 في منامه ما يسره. ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء.

مدارج 

/ 6السالكين 

16 

414  
ْنيَا. قَاَل: قَالُوا ِلْلَحَسِن:  أَْمِس أََجٌل، َواْليَْوُم َعَمٌل، ِصْف َلنَا الدُّ

 َوَغٌد أََمٌل. 

 

الزهد البن 

أبي الدنيا 

 084ص: 

415  
 وإِذا افتقرت إِلى الذخائر لْم تَِجْد ... ذُخرا يكون كصالح األَعمالِ 

هم الحياةُ وال أََرى ... طوَل الحياة  يزيد غير َخبالِ  والناُس همُّ

 

بصائر ذوي 

/ 6التمييز 

460 

416  

 يحب الفتى طول البقاء وإنه ... على ثقة أن البقاء فناء

زيادته في الجسم نقص حياته ... وليس على نقص الحياة 

 نماء

إذا ما طوى يوماً طوى اليوم بعده ... ويطويه إن جن المساء 

 مساء

عقالء 

المجانين 

 8ص: 

417  
األيام ثالثة: معهود، ومشهود، وموعود، : قال الخليل بن أحمد

 . س، والمشهود اليوم، والموعود غدفالمعهود أم

 

الزهد البن 

أبي الدنيا 

 084ص: 
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418  
قيل للشافعي: ما لك تكثر من إمساك العصا، ولست بضعيف؟ 

 قال: ألذكر أني مسافر. 

سير أعالم 

/ 01بالء الن

17 

419  
 وله أسلم بكر أبا أن: أبي أخبرني: قال عروة، بن هشام عن

 توفي: قالت عائشة فأخبرتني: عروة قال. درهم ألف أربعون

 درهما. وال دينارا يترك ولم بكر أبو

 ألبي الزهد

 58:ص داود

411  

ْنيَا  ُسْبَحاَن هللا َما أَْهون الدنيا عليه َوَما أبغضها إِلَْيِه أهل الدُّ

بحرامها مغرورون وبخدعها مغبونون وبتحصيلها َعن اآْلِخَرة 

ْنيَا وهم َعن م غمورون شاغلون يعلُموَن َظاهرا من اْلَحيَاة الدُّ

 اآْلِخَرة هم غافلون.

التذكرة في 

الوعظ ص: 

010 

411  

يقول ابن حزم: كم َرأينَا من فاخر بَِما ِعْنده من اْلَمتَاع فََكاَن 

َذِلك َسببا لهالكه فإياك َوَهَذا اْلبَاب الَِّذي ُهَو ضر  َمْحض اَل 

 يِه أصال. َمْنفَعَة فِ 

األخالق 

والسير في 

مداواة 

النفوس ص: 

80 

412  

واعلم أن مرارة الدنيا حالوة اآلخرة والعكس بالعكس، ولهذا 

« الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» -عليه السالم  -قال: 

ومعلوم « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»وقال: 

 .أن العاقل من احتمل مرارة ساعة لحالوة األبد

اآلداب 

/ 0الشرعية 

010 

413  

يقول الشافعي: اآلمال قطعت أعناق الرجال كالسراب خان من 

 رآه وأخلف من رجاه. 

االنتقاء في 

فضائل الثالثة 

األئمة الفقهاء 

 011ص: 

414  

وإذا كانت حياة أهل اإليمان والعمل الصالح في هذه الدار حياة 

سجن  طيبة، فما الظن بحياتهم في البرزخ، وقد تخلصوا من

الدنيا وضيقها؟ فما الظن بحياتهم في دار النعيم المقيم الذي ال 

يزول، وهم يرون وجه ربهم تبارك وتعالى بكرة وعشيا 

 ويسمعون خطابه. 

مدارج 

/ 6السالكين 

075 
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  العلماء الربانيون 

415  

 إلى المعتضد أصحاب من رجل جاء الرازي عثمان أبو قال

 َعنْ  يسأله المعتضد عند من درهم آالف بعشرة الحربي إبراهيم

 عاد ثم الرسول فانصرف فرده ذلك يفرق أن المؤمنين أمير

: فقال جيرانك فِي تفرقه أن يسألك المؤمنين أمير إن: فقال

 بتفرقته نشغلها فال بجمعه أنفسنا نشغل لم مال هذا َّللاَّ  عافاك

 .جوارك من تحولنا وإال تركتنا إن المؤمنين ألمير قل

 طبقات

 لةالحناب

0/88 

416  
الحكايات »ذكر محمد بن الحسن الشيباني، عن أبي حنيفة قال: 

عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه; ألنها 

 «. آداب القوم وأخالقهم

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /511 

417  
علي بن المديني: كان الناس يكتبون قيامه وقعوده ولباسه، 

 وكل شيء يقول أو يفعل. 

الم سير أع

/ 00النبالء 

47 

418  
قال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك، أكثر مما تعلمنا من 

 علمه.

سير أعالم 

/ 8النبالء 

006 

419  
قال عمر بن الخطاب: اقربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم 

 ما يقولون; فإنهم تتجلى لهم أمور صادقة. 

مجموع 

/ 01الفتاوى 

40 

421  
أو يزيدون  -خمسة آالف كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 

يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن األدب  -نحو خمس مائة 

 والسمت.

سير أعالم 

/ 00النبالء 

607 

421  

قيل لإلمام أحمد أيام المحنة: يا أبا عبد هللا، أوال ترى الحق 

كيف ظهر عليه الباطل؟ قال: كال، إن ظهور الباطل على الحق 

الضاللة، وقلوبنا بعد الزمة أن تنتقل القلوب من الهدى إلى 

 للحق. 

سير أعالم 

/ 00النبالء 

068 
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 المصدر  العبارة سلسلم
  الصداقة والصحبة 

422  
د ْبن القاسم قال  المقبل البار الصديق في هللا جعل قد: ُمَحمَّ

 .المدبر العاق الرحم ذي من عوضا

 الكمال تهذيب

 أسماء في

 الرجال

06/464 

423  
هم شفاعة قال الحسن: استكثروا من األصدقاء المؤمنين فإن ل

 يوم القيامة. 

تفسير 

/ 6البغوي 

476 

424  
قال أحمد بن حرب: عبدت هللا خمسين سنة، فما وجدت حالوة 

العبادة حتى تركت ثالثة أشياء: تركت رضى الناس حتى قدرت 

أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة 

 الصالحين، وتركت حالوة الدنيا حتى وجدت حالوة اآلخرة. 

ير أعالم س

/ 00النبالء 

64 

425  

فعلى العاقل أن يجتهد في اختيار أصحابه وأخدانه وأحبابه، 

 فإن العاقبة فيهم حسنة جسيمة أو قبيحة وخيمة. 

 

ظم الدرر  ن

في تناسب 

اآليات 

/ 07والسور 

077 

426  

قيل للمزني فالن يبغضك فقال ليس في قربه أنس وال في بعده 

 وحشة. 

 اآلداب

الشرعية 

والمنح 

/ 6لمرعية ا

575 

427  
 أضع أن لوال: مت قد أكون أن لسرني ثالث لوال: عمر قال

 يتلقط كما الكالم طيب يتلقطون أقواما وأجالس هلل، جبيني

   وجل. عز هللا سبيل في والسير الثمر، طيب

 سعيد سنن

 منصور بن

0/651 

428  
 ما أول الشاب رأيت إذا:  »يقول المالئي، قيس بن عمرو عن

 أهل مع رأيته وإذا فارجه، والجماعة لسنةا أهل مع ينشأ

 .«نشوئه أول على الشاب فإن منه، فايئس البدع،

 البن اإلبانة

 0/015 بطة
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429  
 كل اجتهدت لو األعلى عبد بن ليونس الشافعي اإلمام قال

 عملك فأخلص سبيل فال كلهم الناس ترضي أن على الجهد

 . عز وجل هلل ونيتك

 المجموع

 المهذب شرح

0/06 

431  
 المجموع .الدواب سياسة من أشد الناس سياسة: الشافعي لقا

 المهذب شرح

0/06 

431  
 تزوجوا الذين إخواني أسأل سنة أربعين أقمت:  الشافعي قال

 .خيرا رأى إنه قال أحد منهم فما تزوجهم في أحوالهم عن

 المجموع

 المهذب شرح

0/06 

432  
 هو فكان ألخدمه، عمر ابن صحبت: »قال مجاهد عن

 .«يخدمني

 إلبي السنة

 الخالل بكر

0/000 

433  

 إن: ثالثة منك المؤمن حظ ليكن: الرازي معاذ بن يحيى يقول

 فال تمدحه لم وإن تغمه، فال تفرحه لم وإن تضره، فال تنفعه لم

 تذمه.

 من المنتخب

 الزهد كتاب

 والرقائق

 للخطيب

 البغدادي

 004:ص

434  
 بحق مٌ قيا أو زهد أو صالحٌ  رجل عن بلغه إذا أحمد اإلمام كان

 معرفة، وبينه بينه يجري أن وأحبَّ  عنه سأل لألمر اتباع أو

 .أحواله يعرف أن وأحب

 اإلمام مناقب

 البن أحمد

 الجوزي

 011:ص

435  
 اإلعجاز .غرماؤه كثر أصدقاؤه، كثر من: العاص بن عمرو قال

 واإليجاز

 للثعالبي

 74:ص

436  
 ال من صحبة: يقول الشافعي سمعت: سليمان بن الربيع قال

 القيامة. في عار العار شىيخ

 الكبرى اإلبانة

0/477 
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 المصدر  العبارة سلسلم
  بذل المعروف واإلحسان لآلخرين 

437  

 خلق َوجل عز هللا إِن قَالَ  السَّاَلم َعلَْيهِ  َطالب أبي بن َعلي   َعن

 أَهال وللمعروف ُوُجوًها للنَّاس فجعلهم لخلقه خلقه من خلقا

 .اْلِقيَاَمة َيْوم نوناآلم أُولَئِكَ  حوائجهم فِي إِلَْيِهم النَّاس يفزع

 قضاء ثواب

 حوائج

 وما اإلخوان

 في جاء

 اللهفان إغاثة

 .81:ص

438  
 وسارعوا المغانم في تنافسوا: القسري هللا عبد بن خالد قال

 ذما، بالمال تكتسبوا وال حمدا بالجود واكتسبوا المكارم، إلى

 نعمة الناس حوائج أن واعلموا تجعلوه، لم بمعروف تعدوا وال

 .  نقما فتعود تملوها فال عليكم، هللا من

 اللطائف

 والظرائف

 للثعالبي

 060:ص

439  

واإلخوان يعرفون عند الحوائج كما أن األهل تختبر عند الفقر 

ألن كل الناس في الرخاء أصدقاء وشر اإلخوان الخاذل 

 إلخوانه عند الشدة والحاجة. 

 

ة روض

العقالء 

ونزهة 

الفضالء ص: 

047 

441  
ة: فعلت بفالن كذا وفعلت به كذا; فقال: ال قال رجل البن شبرم

 خير في المعروف إذا أحصي. 

عيون األخبار 

6 /018 

441  
قال ابن تيمية: ومن طلب من العباد العوض ثناء أو دعاء أو 

 غير ذلك لم يكن محسنا إليهم هلل.

مجموع 

/ 0الفتاوى 

54 

442  
كل جليس وصاحب، ال تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك 

 .صحبته

الزهد ألحمد 

بن حنبل ص: 

071 

  حب الخير للغير 
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443  

 الجامع، نريد ونحن النخعي وإبراهيم أنا خرجت األعمش قال

: قلت سليمان، يا: لي قال الكوفة طرقات خالل في صرنا فلما

 نمر ال كي الكوفة طرقات خالل في تأخذ أن لك هل: قال لبيك،

 يأثمون؟و فيغتابونا وأعمش أعور إلى فينظرون بسفهائها

 يا: قال ويأثمون؟ نؤجر أن في عليك وما عمران، أبا يا: قلت

 .  ويأثمون نؤجر أن من خير ويسلمون نسلم بل هللا، سبحان

 في المنتظم

 األمم تاريخ

 والملوك

7/00-00 

  الوالء والبراء 

444  
 ال: قال أيستكتب؟ النصراني عن مالك سئل: القاسم ابن قال

 أمور في هذا فيستشار ستشار،ي الكاتب أن وذلك ذلك، أرى

 .يستكتب أن يعجبني ما ،! المسلمين

 بهجة

 ص المجالس

77 

445  

ليس اإلسالم مقصورا على الصالة والزكاة والصوم والحج، 

ولكنه ذلك، والكف عن محارم هللا، ومحبة أولياء هللا، ومعاداة 

أعداء هللا، والبعد عنهم، وإنكار ما هم عليه، وعدم مخالطتهم، 

شابهتهم وتقليدهم، إلى غير ذلك من حقوق اإلسالم وترك م

 وشروطه ولوازمه. 

 

نية الدرر الس

في األجوبة 

/ 05النجدية 

477 

446  
 فقيل عينيه غمض نصراني إلى نظر إذا- حنبل بن - أحمد كان

 وكذب َّللاَّ  َعلَى افترى من إلى أنظر أقدر ال فقال ذلك فِي له

 .عليه

 طبقات

/0الحنابلة

00 

447  

اك ينقمون من الموحدين تجريدهم التوحيد وإخالص أهل األشر

الدعوة والعبودية هلل وحده وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل 

السنة تجريد متابعتها وترك ما خالفها وكذلك المعطلة ينقمون 

من أهل اإلثبات إثباتهم هلل صفات كماله ونعوت جالله وكذلك 

ة جميعهم الرافضة ينقمون على أهل السنة محبتهم للصحاب

 وترضيهم عنهم. 

التبيان في 

قسام القرآن أ

 10ص: 

448  
المؤمن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر، حتى كأنه هو الذي 

 عثر بها وال يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. 

مدارج 

/ 0السالكين 

465 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 77 

 المصدر  العبارة سلسلم

449  
قال قتادة: تجد أهل الباطل مختلفة شهادتهم، مختلفة أهواؤهم، 

. مختلفة أ  عمالهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق 

تفسير 

/ 06الطبري 

010 

451  
 رافضي جار لَهُ  رجل عن -حنبل بن أحمد- َّللاَّ  عبد أبا ُسئل

 .َعلَْيهِ  يرد ال َعلَْيهِ  سلم َوإَِذا ال: قَالَ  َعلَْيِه؟ يسلم

 طبقات

 الحنابلة

0/04 

451  
ي: سفيان الثوري: إني أللقى الرجل أبغضه ، فيقول ل يقول

كيف أصبحت؟ فيلين له قلبي ، فكيف بمن أكل ثريدهم ، ووطئ 

 بساطهم. 

حلية األولياء 

7/07 

452  
ُ َعْنهُ: تُوِشُك اْلقَُرى أَْن تَْخَرَب  قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَّ

َوِهَي َعاِمَرةٌ، قِيَل: َكْيَف تَْخَرُب َوِهَي َعاِمَرةٌ؟ قَاَل: إَِذا َعاَل 

ارُ   .ُمنَافِقُوَها ةاْلقَبِيلَ  دَها أَْبَراَرَها َوَسافُجَّ

العقوبات البن 

أبي الدنيا 

 47ص: 

453  
أحبك، وال شاهد عليه من  يففرق بين من يقول لك بلسانه: إن

حاله، وبين من هو ساكت ال يتكلم وأنت ترى شواهد أحواله 

 كلها ناطقة بحبه لك. 

طريق 

الهجرتين 

 604ص: 

454  

صائد لطلب صالح قلبه; تنقص رغبته من أكثر من سماع الق

في سماع القرآن، حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر إلى 

زيارات المشاهد ونحوها; ال يبقى لحج البيت الحرام في قلبه 

من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة، ومن 

أدمن على أخذ الحكمة واآلداب من كالم حكماء فارس والروم، 

ى لحكمة اإلسالم وآدابه في قلبه ذاك الموقع، ومن أدمن ال يبق

قصص الملوك وسيرهم; ال يبقى لقصص األنبياء وسيرهم في 

 قلبه ذاك االهتمام، ونظير هذا كثير. 

اقتضاء 

الصراط 

المستقيم 

لمخالفة 

أصحاب 

/ 0الجحيم 

546 
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455  

عن أبي موسى رضي هللا عنه أن عمر رضي هللا عنه أمره أن 

ا أخذ وما أعطى في أديم واحد ، وكان ألبي موسى يرفع إليه م

كاتب نصراني يرفع إليه ذلك ، فعجب عمر رضي هللا عنه 

وقال: إن هذا لحافظ ، وقال: إن لنا كتابا في المسجد ، وكان 

جاء من الشام ، فادعه فليقرأ. قال أبو موسى: إنه ال يستطيع 

نصراني. أن يدخل المسجد. فقال عمر أجنب هو؟ قال: ال ، بل 

قال: فانتهرني وضرب فخذي وقال: أخرجه، وقرأ: }يا أيها 

 {.. الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء

السنن الكبرى 

/ 1للبيهقي 

646 

456  

المؤمن; فإنه يحب المؤمن، وينصره بظهر الغيب، وإن تناءت 

 بهم الديار وتباعد الزمان. 

اقتضاء 

الصراط 

/ 0المستقيم 

015 

457  
ابن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل اإلسالم من أهل الزمان قال 

فال تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، وال ضجيجهم في 

 الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة.

اآلداب 

/ 0الشرعية

067 

458  
حب المساكين أصل الحب في هللا تعالى; ألن المساكين ليس 

ب محبتهم ألجله، فال يحبون إال هلل عز عندهم من الدنيا ما يوج

 وجل

مجموع 

رسائل ابن 

 54/ 4رجب 

459  

أَْوِليَاء هللا اَل يحبوَن َواَل يبغضون إِالَّ فِي هللا َواَل يشتاقون َواَل 

يحبوَن إِالَّ هلل َواَل يَتََوكَّلُوَن َواَل يعتمدون إِالَّ على هللا إِذا صفا 

المشارب َوإِذا أينع لَُهم َمْذَهب  مشرب ُمعَاملَة هللا لم ينالوا كدر

السلوك إِلَى هللا لم يهتموا لضيق اْلمَذاهب َوإِذا ظنُّوا أَن هللا 

َعْنُهم َراض لم يكترثوا بغضب غاضب َوإِذا لم يكن َرُسول هللا 

صلى هللا َعلَْيِه َوسلم َعَلْيِهم َعاتب لم لم يشغل قُلُوبهم عتب 

 َعاتب

التذكرة في 

الوعظ ص: 

11 

461  
كثرة النظر إلى الباطل تذهب بمعرفة »يقول: إبراهيم بن أدهم: 

 «الحق من القلب

حلية األولياء 

8 /00 
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461  

وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم هللا تنتهك وحدوده تضاع 

يرغب  -صلى هللا عليه وسلم  -ودينه يترك وسنة رسول هللا 

عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس، كما أن 

لمتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إال من هؤالء ا

الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فال مباالة بما جرى 

 على الدين؟ 

إعالم 

الموقعين عن 

رب العالمين 

0 /000 

462  
قيل لألوزاعي: إن رجال يقول: أنا أجالس أهل السنة ، وأجالس 

د أن يساوي بين أهل البدع ، فقال األوزاعي: هذا رجل يري

  الحق والباطل. 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

457 

463  

يقول ابن تيمية: ومن لم يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان فما عرف حقيقة اإليمان، وهللا يقول الحق وهو يهدي 

 السبيل، ومن لم يجعل هللا له نوًرا فما له من نوٍر. 

قاعدة عظيمة 

في الفرق بين 

أهل  عبادات

اإلسالم 

واإليمان 

وعبادات أهل 

الشرك 

والنفاق ص: 

057 

464  
قَاَل مجاهد في قوله تعالى: وفيكم سماعون لهم: معناه وفيكم 

 مخبرون لَُهْم يَُؤدُّوَن إَِلْيِهْم َما يَْسَمعُوَن ِمْنُكْم، َوُهُم اْلَجَواِسيُس. 

 يتفسير البغو

0 /655 

  الشورى 

465  
 منه حاجة أصحابه بمشاورة نبي ه ريأم لم هللا إن: الحسن قال

 .البركة من المشورة في ما يعرفهم أن أراد ولكنه رأيهم، إلى

 بهجة

 ص المجالس

17 

466  
 حتى فأبرمتها عظيمةٌ  قط   بي نزلت ما: العاص بن عمر قال

 لي الحظ   كان أصبت فإن مرتين قريش من عشرةً  أشاور

 .بالئمة نفسى على أرجع لم أخطأت وإن دونهم،

 بهجة

 ص المجالس

18 
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467  
 على وال مستبد ، على تشر وال: ولده لبعض هبيرة ابن قال

،  أول تكون وال لجوج، على وال مت لون، على وال عدو 

 .مشير أول وال مستشار،

 بهجة

 ص المجالس

18 

468  
 حتى األمر، في يستشير عنه هللا رضى الخطاب بن عمر كان

 .الفض رأيها في فأبصر المرأة، استشار ربما كان إن

 بهجة

 ص المجالس

11 

469  
 إلى   أحب استشرت وقد أخطئ ألن: مروان بن الملك عبد قال

 .مشورة غير من أصيب أن من

 بهجة

 ص المجالس

11 

471  
 مشاورة: فيهن   الرشد المرء يعدم ال ثالثٌ : المأمون قال

 .الناس إلى والتحبب حاسد، ومداراة ناصح،

 بهجة

 ص المجالس

11 

471  
 ومشاورا مناظراً  األمور فتق...  أمره قتفر   إذا الَّلبِيب إنَّ 

 مخاطرا األمور يعتسف فتراه...  برأيه يستبد   الجهالة وأخو

 بهجة

 ص المجالس

11 

472  
 أهل من كنت وإن يوما***  نائبة نابتك إدا سواك شاور

 المشورات

 بمرآة إال نفسها ترى وال***  ونأى دنى ما منها تنظر فالعين

عين األدب 

والسياسة 

 074ص 

  أدب الفتوى والسؤال 

473  
 األمر فإن يكن، لم أمر عن تسألوا ال: »الخطاب بن عمر قال

 «إليه وكلتم به تبلوا لم ما تكلفتم وإذا عليه، هللا أعان كان إذا

 اإلبانة

 البن الكبرى

 0/418 بطة

474  
 أكان: »فقال شيء عن كعب بن أبي سألت: قال مسروق، عن

 كان فإذا يكون حتى - تركها - فأجمنا:  »قال ال،: قلت «هذا؟

 .«رأينا اجتهدنا

 اإلبانة

 البن الكبرى

 0/418 بطة
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475  
 طبقات  له َّللاَّ  من خذالن يغنيه ال فيما العبد كالم: معروف قال

 الحنابلة

0/686 

476  

 لي فقال مسألة عن طاوسا سألت: قال راشد، بن الصلت عن

 اأصحابن إن: قال آهلل،: قلت آهلل،: قال نعم،: قلت أكانت؟

 عن تسألوا ال الناس أيها: »قال أنه جبل بن معاذ عن أخبرونا

 لم إن وإنكم وهاهنا، هاهنا بكم فيذهب نزوله، قبل البالء

 إذا من المسلمين في يكون أن ينفك ال فإنه تبتلوا، لم تسألوا

 .«سدد قال أو وفق، قال

 اإلبانة

 البن الكبرى

 0/615 بطة

477  

سأله عن شيء فخلط عليه جاء ابن عجالن إلى زيد بن أسلم ف

 .«اذهب فتعلم كيف تسأل، ثم تعال فسل»فقال له زيد: 

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/006 

478  

قال أحمد بن جيان القطيعي: دخلت على أبي عبد هللا فقلت: 

أتوضأ بماء النورة؟ فقال ما أحب ذلك، فقلت: أتوضأ بماء 

قال: أيش الباقال قال: ما أحب ذلك قال: ثم قمت فتعلق بثوبي و

تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت فقال: أيش تقول إذا خرجت من 

 المسجد؟ فسكت فقال: اذهب فتعلم هذا. 

اآلداب 

المرعية 

0/71 

  الصمت 

479  
 القيامة يوم خطايا الناس أكثر: »مسعود بن هللا عبد قال

 .«الباطل في خوضا أكثرهم

 الزهد

 والرقائق

 المبارك البن

 008:ص

481  
 وإن نفع، منه أقللت إن كالدواء، الكالم: لعاصا بن عمرو قال

 .قتل منه أكثرت

 اإلعجاز

 واإليجاز

 للثعالبي

 74:ص
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481  
قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: ال خير في كثرة الكالم، 

واعتبر ذلك بالنساء والصبيان. إنما هم أبداً يتكلمون، ال 

 يصمتون. 

بهجة 

المجالس 

 06ص: 

 أذنان لك جعل فإن ما فيك، من أذنيك أنصف: الدرداء أبو قال  482

ا أكثر تسمع واحد، وفم اثنتان  .تقول مم 

 األخبار عيون

0/016 

483  
واعلم أن الفرج من كل بالء كتمانه، فإن الناس لن يعطوك 

ولن يمنعوك، ولن ينفعوك، ولن يضروك إال بما شاء هللا لك، 

 وقضاه عليك. 

بهجة 

المجالس 

 008ص: 

484  

 عليه وسلم الورع كله في كلمة وقد جمع النبي صلى هللا

« من حسن إسالم المرء تركه ما ال يعنيه»واحدة. فقال: " 

فهذا يعم الترك لما ال يعني من الكالم، والنظر، واالستماع، 

والبطش والمشي، والفكر، وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. 

 فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 

مدارج 

/ 0السالكين 

06 

485  
 منه لسانه يكون أحد الناس من ما: »عبيد بن يونس وليق

 .«عمله سائر في ذلك صالح رأيت إال بال، على

 البن الصمت

 ص الدنيا أبي

71 

قال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام وراحة الروح   486

 في قلة اآلثام، وراحة اللسان في قلة الكالم. 

/ 4زاد المعاد 

087 

 مع ليجلس منهم الرجل كان إن أقواما، كتأدر لقد الحسن، قال  487

 .مسلم لفقيه إنه عي، من به وما عيي، أنه فيرون القوم

 لوكيع الزهد

 617:ص

488  
 إن: فقال الصمت؟ تطيل إنك: المزني   هللا عبد بن لبكر قيل

 .أكلني تركته إن سبٌع، لساني

 بهجة

 المجالس

 00:ص

489  
 غزير انوك: طاهر أبي بن منصور  أبي عن الجوزي ابن قال

 يقول ال الصمت، طويل ورئاسته، ملبسه في متواضعا العقل،

 ال: يقول كان ما وكثيرا. الطويل والفكر التحقيق بعد إال الشيء

 .السنة أهل من وكان. أدري

 طبقات ذيل

 0/0 الحنابلة
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491  

 لَهُ  َبنِي السُُّكوت بشفرة ِلَسانه قطع من: اْلُحَسْينِ  بن بْنَدار يقول

 البطالة ثوب ألبس اْلَجَهاَلة أهل َواصل َومن وتالملك فِي بَيت

 من هرب َومن النَّاس ذكر َعن شغله تَعَالَى َّللاَّ  ذكر أَكثر َومن

 .النَّار من بِهِ  هرب الذُّنُوب

 كذب تبيين

 المفتري

 071:ص

491  
يقول ابن الجوزي: إِذا أرْدت أَن يعتزلك النَّاس فاصمت َعن 

نَّاس َبينهم باْلكاَلم فَمن صمت محادثتهم فَِإن أَكثر مواصالت ال

 َعْنُهم اعتزلوه.  

التذكرة في 

الوعظ ص: 

010 

492  

قال ابن أبي داود في كتابه "تحفة العباد وأدلة األوراد": اتفق 

العلماء على أنه ال يُحسب للذاكر شيء من األذكار الواردة حتى 

 يتلفظ به بحيث يُسمع نفَسه إذا كان صحيَح السمع. 

كشف اللثام 

رح عمدة ش

/ 7األحكام 

586 

493  

تكل م ربيعة الرأي يوماً فأكثر الكالم، فأعجبته نفسه، وإلى جنبه 

 أعرابي  فقال له: يا أعرابي ما تعد ون البالغة فقال: قلة الكالم. 

بهجة 

المجالس 

وأنس 

المجالس ص: 

7 

494  

فتمسك بالسنة، وألزم الصمت، وال تخض فيما ال يعنيك، وما 

هللا ورسوله، وقف، وقل: هللا ورسوله  أشكل عليك فرده إلى

 أعلم.

سير أعالم 

/ 01النبالء 

040 

 

  تغضب ال 

495  
 اإلعجاز .االعتذار ذل إلى تؤدي الغضب عزة: العاص بن عمرو قال

 واإليجاز

 للثعالبي

 74:ص
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496  

 مواطن، ثالثة في إال يعرفون ال ثالثة بني يا: " البنه لقمان قال

 الحرب، عند إال الشجاع وال ،الغضب عند إال الحليم يعرف ال

 ". الحاجة عند إال األخ وال

 اآلداب

 الشرعية

 والمنح

 المرعية

6/570 

497  

د قَالَ   نَار َواْلغََضب كياسة والحزم رئاسة اأْلََدب :َجْعفَر بن ُمَحمَّ

 .  َعار والسخف

 المجالسة أدب

 اللسان وحمد

 البيان وفضل

 العي وذم

 وتعليم

 البن اإلعراب

 البر عبد

 015:ص

  أدب اللسان 

498  

 كذاب، فالن: أقول وأنا يوما الشافعي سمعني: قال المزني عن

 فالن: تقل ال أحسنها، ألفاظك اكس إبراهيم، أبا يا: لي فقال

 .بشيء ليس حديثه: قل ولكن كذاب،

 المغيث فتح

 الفية بشرح

 الحديث

/0للعراقي

007-008 

499  
 يتكلم، كانف الخراساني حاتم مع كنت :قال الرازي سعدون عن

: فقال الناس؟ فتنفع تتكلم كنت قد ذلك في له فقيل كالمه فقل

 قال فإذا هلل، جوابها أستعد أن قبل كلمة أتكلم أن أحب ال إني

 .لكذا رب يا: قلت كذا؟ قلت لم القيامة يوم لي تعالى هللا

 بغداد تاريخ

8/061 

511  
 خثيم بن ربيع صحب من حدثني: قال التيمي إبراهيم عن

 «عليه تعاب كلمة منه يسمع فلم» عاما عشرين

 البن الزهد

 المبارك

 7:ص
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511  

 من اليوم أستخرج لم إن: رجل قال: قال المنذر بن بالل عن

 أبا يا: قلت بحال، أبدا أستخرجها لم ألحد سيئة خثيم بن الربيع

 هذه تال ثم فاسترجع: قال السالم عليها فاطمة ابن قتل يزيد

 والشهادة الغيب عالم واألرض واتالسم فاطر اللهم قل} اآلية

 ما: قلت: قال{ يختلفون فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنت

 ." حسابهم هللا وعلى إيابهم هللا إلى أقول؟ ما: قال تقول؟

 ألحمد الزهد

 حنبل بن

 071:ص

512  
 يا: فقالت له، ابنة أتته خثيم، بن الربيع أن ماعز، بن بكر عن

 لو: جلسائه بعض له قال عليه، رتأكث فلما ألعب؟ أذهب أبتاه،

 .«تلعب آمرها أني اليوم علي يكتب ال: »قال فذهبت، أمرتها

 البن الزهد

 المبارك

 007:ص

: رجلين ألحد إال الحياة في خير ال: العزيز عبد بن سعيد يقول  513

 .عارف وناطق واع، صموت

 أعالم سير

 8/67 النبالء

514  
 من يقوم أن بعد بسوء أحداً  ذكرت ما: قيس بن األحنف قال

 .عندي

 صفوة

 الصفوة

0/007 

515  

 ال العلم طالب كان إذا: سنان أبو لي قال: سالم بن سليمان قال

 في الوقيعة يتعلم الدين، في مسألة يتعلم أن قبل أو يتعلم

 .يفلح؟ متى الناس،

 ترتيب

 المدارك

 وتقريب

 المسالك

4/014 
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516  

 :الخبزأرزي أحمد بن نصر قال

 فكيه بين ما امرئ وكل...  يجهل حين ىالفت حتف الفتى لسان

 مقتل

 موكل بالبالء لسان فذاك...  هذره أكثر المرء لسان ما إذا

 مقفل فمه على قفل يكن لم إذا...  لنفسه شر أبواب فاتح وكم

 حيث من اآلفات به أحاطت...  برأيه عجبا اآلفات أمن ومن

 يجهل

 وتفعل قولت ما وميز فدبر...  مسلما سعيدا تحيا أن شئت إذا

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/551. 

517  
 تضر الغيبة أن علمت منذ قط أحدا اغتبت ما: البخاري قال

 .أهلها

 أعالم سير

 النبالء

00/440 

518  

 أبا أبعد ما هللا عبد أبا يا: الثوري لسفيان المبارك ابن قال

 وهللا هو: قال. قط له عدوا يغتاب سمعته ما الغيبة من حنيفة

 .بها يذهب ما حسناته على سلطي أن من أعقل

 بغداد تاريخ

 وذيوله

 العلمية

06/670 

519  

 وقد سيرين بن محمد على دخلت: قال وهب بن عن طوق

ً  أراك كأني: فقال. اشتكيت  إلى اذهب: قال. أجل: قلت. شاكيا

 أطب فإنه فالن إلى اذهب: قال ثم فاستوصفه، الطبيب فالن

 .بتهاغت قد أراني هللا أستغفر: قال ثم. منه

 صفوة

 الصفوة

0/046 

511  

 أن الغيبة من التوبة: عيينة بن لسفيان مبارك بن هللا عبد قال

 قال: فيه قلت مما تستغفره بل: سفيان قال اغتبته، لمن تستغفر

 .مرتين تؤذه ال: المبارك ابن

 بهجة

 المجالس

 87:ص

 

511  
 ال ما ساعة في والكذاب النَّمام يفسد: كثير أبي بن يحيى قال

 .سنة في ساحرال يفسد

 بهجة

 المجالس

 87:ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 87 

 المصدر  العبارة سلسلم

512  

 عمر عند كنا: قال عثمان، بن عمرو بن هللا عبد بن أمية عن

 وما: " عمر فقال إبطك، تحت: لرجل رجل فقال العزيز عبد بن

: قال ذاك؟ وما: قالوا عليه، يقدر ما بأجمل يتكلم أن أحدكم على

 أجمل. كان يدك، تحت: قال لو

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/416 

513  
فَكل من حرش بَين اثْنَْيِن من بني آدم َونقل بَينهَما َما يُْؤِذي 

 أَحدهَما فَُهَو نمام من حزب الشَّْيَطان من أشر النَّاس. 

الكبائر للذهبي 

 000ص: 

514  

ليس ألحد أن يتكل م في أحٍد بال علم، وال بهوى النفس، فإن 

 غيره.  اإلنسان مسؤوٌل عن ذنوب نفسه ال عن ذنوب

جامع المسائل 

البن تيمية 

المجموعة 

/ 0السابعة 

615 

515  

: مد العلوي   قال علي  بن مح 

 رأيت لسان المرء رائد عقله ... وعنوانه فانظر بماذا تعنون

ا عنده ويبي ن  وال تعد إصالح الل سان فإن ه ... يخب ر عم 

 ويعجبني زي  الفتى وجماله ... فيسقط من عيني  ساعة يلحن

بهجة 

لمجالس ا

وأنس 

المجالس ص: 

7 

516  
فَِإنَّ أَْصَوَن النَّاِس ِلَنْفِسِه أَْحفَُظُهْم ِلِلَساِنِه ، َوأَْشغَلُُهْم بِِدينِِه ،  

 َوأَتَْرُكُهْم ِلَما اَل يَْعنِيِه. 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

517 

  الصدق وذم الكذب 

517  
 صدقال يضعني لئن: - عنه هللا رضي - الخطاب بن عمر قال

 .يفعل وقلما الكذب يرفعني أن من إلي أحب يفعل، وقلما

 الدنيا أدب

 والدين

 076ص
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518  
ال الناس أكذب يقول حنبل بن أَْحَمد سمعت الفضل قال  الُسؤَّ

 .والقُصَّاص

 طبقات

/0الحنابلة

056 

519  
 أحل هللا إن: السماء من مناد نادى لو وهللا: شهاب ابن قال

 .كذبت ما الكذب،

 أعالم سير

 بالءالن

5/661 

521  

الكذب أصل كل فاحشة، وجامع كل سوء، وجالب لمقت هللا عز 

 وجل. 

طوق 

الحمامة البن 

حزم ص: 

075 

521  

 يشين الكذب أن علمت مذ كذبت ما: »العزيز عبد بن عمر قال

 .«صاحبه

 مكارم

 البن األخالق

 الدنيا أبي

 47ص

522  

 - الرافضة يعني - لهم شيخ، حدثني سلمة، أبي بن حماد عن

 حديثا. جعلناه شيئا واستحسنا اجتمعنا إذا كنا: »قال تاب

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/068 

523  

 الفريابي، يوسف بن محمد أتيت: قال هارون، بن هللا عبد عن

 عليه، أقرأ فجعلت هات،: فقال أحاديث، خمسة حدثني: له فقلت

 باذه: »قال بالسادس، بدأت فلما أعلم، ال وأنا يعد، فجعل

 .«الحديث اكتب ثم الصدق، فتعلم

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/614 
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524  

 ثالثون معي عمرو أبا يا: فقال شاب فجاء األوزاعي عند كنا

 جاز فلما: قال ويعدها، يحدثه األوزاعي فجعل: قال حديثا،

 تعلم أن قبل الصدق تعلم أخي، ابن يا: »له قال الثالثين

 .«الحديث

 الجامع

 قألخال

 وآداب الراوي

 السامع

0/614 

  العتاب 

525  
 فإن العتاب تكثر ال عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال

 .األدب سوء من وكثرته والبغضة الضغينة يورث العتاب

 روضة

 العقالء

 080:ص

526  
 ال تكثرن من الزيارة إنها ... إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا

 لب باأليدي إذا هو أمسكاألم تر أن الغيث يسأم دائما ... ويط

شعب اإليمان 

01 /571 

  حفظ السر 

527  
 أمناء من وجودا وأقل تعذرا أشد األسرار أمناء: الماوردي قال

 .األموال

 الدنيا أدب

 والدين

 618ص

  ذل المعصية 

528  
 وإن المسلمين، رقاب توط يهم يغرك ال: البصري الحسن قال

 في المعصية ذل إن ركابهم، بهم ورفرفت خيولهم بهم هملجت

 .عصاه من يذل أن إال هللا أبى قلوبهم،
 التوبة

529  
 أن فاعلم السيئة يعمل الرجل رأيت إذا: الزبير بن عروة قال

 عنده لها أن فاعلم الحسنة يعمل رأيته وإذا أخوات عنده لها

 .أخوات

 تهذيب

 التهذيب

7/086 

531  
 مروءة فتركتها نذالة المعاصي رأيت: سمعون ابن قال

 .ديانة تفاستحال

 طبقات

 الحنابلة

0/057 
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  الظلم 

531  
 الظالم ِكلْ : فقال رجل، على يدعو رجالً  يسار بن مسلم سمع

 يتداركه أن إال عليه، دعائك من إليه أسرع فإنه ظلمه إلى

 .يفعل ال أنْ  وقمنَّ  بعمل،

 ألبي الزهد

 داود

 687ص

532  

 أن: العزيز عبد بن عمر إلى العزيز عبد بن لعمر عامل كتب

 بالتقوى، حصنوها» عمر، إليه فكتب تصدعت قد نتنامدي

 .«الظلم من طرقها وطهروا

 األمل قصر

 أبي البن

 الدنيا

 018ص

533  

 خرجوا بلدة في الظلم رأوا إذا كانوا: »النخعي إبراهيم قال

 .«غيرها إلى منها

 مساوئ

 األخالق

 ومذمومها،

 للخرائطي

 085ص

 العذاب 
 

534  
 مسعود، ابن عهد على رجفت الكوفة أن لنا ذُكر: الطبري قال

 .فأعتبوه يستعتبكم ربكم إن الناس يأيها: فقال

 تفسير

 الطبري

07/478 

535  
وقد تتأخر العقوبة وتأتي في آخر العمر، فيا طول التعثير مع 

 كبر السن لذنوب كانت في الشباب!. 

صيد الخاطر 

 605ص: 

536  
خلقت النار رحمة يخوف بها عباده »يقول ابن عيينة: 

 « لينتهوا

حلية األولياء 

7 /075 

  الحذر من سب العلماء وذم الصالحين 
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537  

ن َسبِيال أضل   فَمن: عساكر ابن قال  فِي واستفرغ َهَواهُ  اتبع ِممَّ

ة َوالَ  إِالَّ  فيهم يرقب َولم قواه بِاْلَباِطلِ  اْلعلَماء ذم    لَهُ  يرعَ  َولم ذمَّ

ن جهال أعظم وَمنْ  ُحْرَمة َوالَ  محال  ِللطَّْعنِ  فسهنَ  فرغ ِممَّ

 فِيَما أنعم َولَو الشَِّريَعة ُعلََماء من واألعيان األكابر فِي والوقيعة

 الشَِّريعَة بِأَْحَكام َكانَ  َولَو مستنكرا أمرا أَتَى أَنه لعلم تفكرا قَالَه

 .َكبِيرا حوبا اْرتكب أَنه لتيقن َخبِيرا

 كذب تبيين

 المفتري

 671:ص

538  
ً  يكون أن خيانة مرءبال كفى: دينار بن مالك قال  للخونة، أمينا

ً  يكون ال أن شراً  بالمرء وكفى  .بالصالحين ويقع صالحا

 صفوة

 الصفوة

0/077 

539  
عن قتادة َوالَِّذيَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََسبُوا 

ؤمن، فإن هللا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانًا َوإِثًْما ُمبِينًا فإياكم وأذى الم

 يحوطه، ويغضب له. 

تفسير 

/ 01الطبري

604 

 الغناء 
 

541  
: وقال فخرج لعابين فرأى وليمة إلى دعي أنه،  وائل أبي عن

 كما، القلب في النفاق ينبت الغناء:  »يقول مسعود ابن سمعت

 .«البقل الماء ينبت

 البن اإلبانة

 0/716 بطة

541  
إغاثة اللهفان  ج فيه النفاق.فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب ها

0 /440 

542  

عن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر رضي هللا عنهما، فسمع 

صوت طبل، فأدخل إصبعيه في أذنيه، ثم تنحى حتى فعل ذلك 

 .رسول هللا صلى هللا عليه وسلمثالث مرات ثُم قال: هكذا فعل 

مجموع 

رسائل ابن 

/ 0رجب 

450 
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543  

وطربه، وتشوقه إلى سماع فإذا رأيت الرجل، ذوقه، ووجده، 

األبيات دون سماع اآليات، وسماع األلحان دون سماع القرآن، 

كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من 

الشعر ينشد تميل كالسكران فهذا من أقوى األدلة على فراغ 

قلبه من محبة هللا وكالمه، وتعلقه بمحبة سماع الشيطان، 

 على شيء.  والمغرور يعتقد أنه

الداء والدواء 

 067ص: 

544  

مة، الذي يصدُّ  سماُع الُمكاء والتصدية، والغناء باآلالت المحر 

القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفةً على الفسوق والعصيان، 

فهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو ُرقية 

نى، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاي ة اللواط والز ِ

 المنى. 

إغاثة اللهفان 

0 /411 

 النفاق 
 

545  

 يأتك أولم: قال إلي، اعهد: فقال حذيفة على مسعود أبو دخل

 كنت ما تعرف أن الضاللة حق الضاللة فإن بلى: قال اليقين؟

 فإن هللا; دين في والتلون وإياك تعرف، كنت ما وتنكر تنكر،

 .واحد هللا دين

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/166 

546  

 إلى فدفعت غالم وأنا موالي مع خرجت قال الرقاد، أبي عن

 عهد على بالكلمة ليتكلم الرجل كان إن: »يقول فسمعته، حذيفة

 وإني منافقا، بها فيصير وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

 .«مرات أربع الواحد المقعد في أحدكم من ألسمعها

 البن الزهد

 عاصم أبي

 40:ص

 

547  
 يعمل وال اإلسالم يصف الذي: فقال ، المنافق عن حذيفة سئل

 .به

 البن اإلبانة

 0/717 بطة

548  
قال تعالى: }أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيال{ 

 قال الحسن: هو المنافق ال يهوى شيئا إال ركبه. 

مجموع 

/ 01الفتاوى 

471 
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549  
 خرجنا فإذا،  القول فنقول أمرائنا على ندخل إنا: عمر البن قيل

 هللا صلى هللا رسول عهد على هذا نعد كنا: فقال،  غيره قلنا

 النفاق. وسلم عليه

 البن اإلبانة

 0/716 بطة

551  
 أن كما النفاق شعب من التجسس عنه هللا رضى حاتم أبو قال

 .اإليمان شعب من الظن حسن

 روضة

 العقالء

 007:ص

551  
،  العمل كثير الكالم قليل المؤمن» عياض بن الفضيل يقول

 وصمته حكم المؤمن كالم،  العمل قليل الكالم كثير والمنافق

 .«عبادة في تزل لم كذا كنت وإذا بر وعمله عبرة ونظره تفكر

 األولياء حلية

8/18 

552  
 اللسان اختالف النفاق من: يقولون كانوا: البصري الحسن قال

 الدخول واختالف،  والعالنية السر واختالف،  والقلب

 .والخروج

 البن اإلبانة

 0/710 بطة

553  
إذا وعد أخلف، وهو على نوعين: أحدهما: أن يعد ومن نيته 

أن ال يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال: أفعل كذا إن شاء 

 هللا تعالى ومن نيته أن ال يفعل، كان كذبا وخلفا. 

جامع العلوم 

/ 0والحكم 

480 

 نصائح شعرية 
 

554  

 مغيب صدورال في باق فالحقد...  عهده تقادم وإن العدو   إن

 يتجنب وحقه العدو فهو...  متملقا لقيته الصديق وإذا

 يتلهب وقلبه اللسان حلو...  متملق امرىء ود في خير ال

 العقرب فهو عنك توارى وإذا...  واثق بك أنه يحلف يلقاك

 يروغ كما منك ويروغ...  حالوة اللسان طرف من يعطيك

 الثعلب

 الحيوان حياة

 0/51 الكبرى
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555  

 بالتجاوز عنهم فالصفح...  بجفوة رموك وإن امالكر وصل

 أصوب

 المقارن إلى القرين إن...  تفاخرا واصطفيه قرينك واختر

 ينسب

 ويرهب لديه ما يرجى وتراه...  مكرم الرجال من الغني إن

 ويقرب سالمه عند ويقام...  قدومه عند بالترحيب ويبش

 الحيوان حياة

 الكبرى

0/51. 

556  

 األنسب الشريف به يهون حقا...  إنهف للرجال شين والفقر

 أذنبوا إن لهم واسمح بتذلل...  كلهم لألقارب جناحك واخفض

 حرا يشين الكذوب إن...  صاحبا لك يكن فال الكذوب ودع

 يصحب

 تخطب ناد كل في ثرثارة...  تكن وال نطقت إذا الكالم وزن

 باللبان يسلم فالمرء...  لفظه من واحترز لسانك واحفظ

 ويعطب

 الحيوان حياة

 الكبرى

0/51. 

557  

 يشعب ال كسرها الزجاجة إن...  به تنطق وال فاكتمه والسر

 وتكذب تزيد ألسنة نشرته...  يطوه لم إن المرء سر وكذاك

 يشقي بل الرزق في...  بزائد ليس فالحرص تحرصن ال

 ويتعب الحريص

 يستجلب بحيلة ليس والرزق...  تحيال يروم ملهوفا ويظل

 ويخيب كيس ويحرم رغدا...  رزقه يأتي الناس في عاجز كم

 الحيوان حياة

 الكبرى

0/51. 
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558  

 لك يطب تظلم وال واعدل...  فاجتنب والخيانة األمانة وارع

 مكسب

 ينكب ال مسلما رأيت ذا من...  لها فاصبر نكبة أصابك وإذا

 األصعب األشق األمر نالك أو...  بريبة الزمان من رميت وإذا

 وأقرب الوريد حبل من يدعوه...  لمن أدنى إنه لربك فاضرع

 الحيوان حياة

 الكبرى

0/51. 

 

559  

 ال الورى من الكثير إن...  بمعزل األنام عن استطعت ما كن

 يصحب

 الصحيح يعدي كما يعدي...  فإنه اللئيم مصاحبة واحذر

 األجرب

 يحجب ال دعاءه بأن واعلم...  صائبا سهما المظلوم من واحذر

 الحيوان حياة

 لكبرىا

0/51. 

 

561  

 المذهب يضيق أن فيها وخشيت...  ببلدة عز الرزق رأيت وإذا

 شرقها وعرضا طوال...  الفضا واسعة هللا فأرض فارحل

 والمغرب

 يباع ما أغلى فالنصح...  نصيحتي قبلت إن نصحتك فلقد

 ويوهب

 الحيوان حياة

 الكبرى

0/51. 

 

561  

 األطيب منه مرَّ  فعمرك وازهد...  زمانه عداك فلقد الصبا فدع

 منه فأين المشيب وأتى...  عودة من له فما الشباب ذهب

 المهرب

 يا وابكها ذنوبك واذكر...  الصبا زمن في كان قد ما عنك دع

 مذنب

 ويكتب جنيت ما يحصي بد ال...  فإنه الحساب مناقشة واذكر

 تلعب اله وأنت أثبتاه بل...  نسيته حين الملكان ينسه لم

 الحيوان حياة

 0/51 كبرىال
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562  

 وتسلب منك بالرغم ستردها...  أودعتها وديعة فيك والروح

 يذهب متاع حقيقتها دار...  لها تسعى التي دنياك وغرور

 وتحسب تعد فيها أنفاسنا...  كالهما والنهار فاعلم والليل

 ينهب موتك بعد يقينا حقا...  وجمعته خلفته ما وجميع

 الحيوان حياة

 0/51 الكبرى

563  

 يخرب قليل عما ومشيدها...  نعيمها يدوم ال رلدا تبا

 مجرب لألمور نصوح بر  ...  أوالكها نصيحة هديت فاسمع

 تؤوب بما األمور ورأى...  مستبصرا وأهله الزمان صحب

 وتعقب

 يؤدب للرجال قدما زال ما...  فإنه الخؤون الدهر تأمن ال

 األنجب األعز له يذل مضض...  غصاتها في األيام وعواقب

 الحيوان ياةح

 0/51 الكبرى

564  

 األهيب البهي هو التقي إن...  تفز فالزمها هللا تقوى فعليك

 مقرب لديه له المطيع إن...  الرضا منه تنل بطاعته واعمل

 فهو فات مما واليأس...  راحة القناعة بعض ففي واقنع

 المطلب

 أشعب المذلة ثوب كسي فلقد...  مذلة ثوب كسيت طمعت فإذا

 وانالحي حياة

 0/51 الكبرى

 

565  

 تنصب لك مكايد فجميعهن...  خيانة النساء غدر من وتوق

  األنيب منه يراع كاألفعوان...  إنها حياتك األنثى تأمن ال

 تكذب يمينا حلفت ولو يوما...  كله زمانك األنثى تأمن ال

 الصقيل فهي سطت وإذا...  وكالمها حديثها بلين تغري

 األشطب

 الحيوان حياة

 0/51 الكبرى
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566  
ك وابدأ  تترقب خائفا زمانك منه...  ولتكن بالتحية عدو 

 يغضب إذ نابه يبدو فالليث...  متبسما القيته إن واحذره

 الحيوان حياة

 0/51 الكبرى

 

 األوبئة والطاعون 
 

567  

والطاعون الجارف سنة تسع وسبعين في شوال. هلك في ثالثة 

الك فيه ثالثة أيام في كل يوم سبعون ألفاً. مات ألنس بن م

وثمانون ابناً ويقال: وسبعون. ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة 

أربعون ابناً، وهرب عبيد هللا بن عمير، مات له ثالثون ابناً، 

وإنما هرب بهم من الطاعون. وقال البراء المازني: مات في 

الطاعون لصدقة بن عامر المازني سبعة بنين في يوم واحد، 

وا جميعاً، فقال: اللهم، إِن ِي ُمْسِل ٌم ُمَسل ِمٌ فدخل، فوجدهم قد سُ   .جُّ

التعازي 

للمبرد 

 005ص:

568  

قال علي بن القاسم: حدثني رجل قال: رأيت في المنام أيام 

الطاعون كأنه أخرجت من داري اثنتا عشرة جنازة وأنا 

وعيالي اثنا عشر، فمات منا أحد عشر وبقيت وحدي، فقلت في 

فخرجت من الدار ثم رجعت من غد إليها  نفسي: أنا تمام العدة،

فإذا لص قد دخل للسرقة فطعن في الدار فمات، فأخرجنا 

 جنازته.

التعازي 

للمبرد 

 007ص:

569  
قال سليمان بن قحذم: خرجت في الطاعون الجارف إلى مكة، 

ودارنا مشحونة، فرجعت وقد خلت، فقال لي أبي: يا بني، ما 

 ير أمي جدتك.بقي في الدار أحد ممن تركت غيري وغ

التعازي 

للمبرد 

 007ص:

571  
قال المدائني: قال الحسن البصري وذكر عنده الطاعون: ما 

أحسن ما أبلى هللا فيه: ارتدع مذنب، وأنفق ممسك، ولم يغلط 

 بأحد.

التعازي 

للمبرد 

 000ص:
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571  

قال الحافظ السيوطي: وأَْكثََر أُنَاٌس في الطاعون من أشياء ال 

ال تَْعنِيِهم; من ذلك استعمال مأكوالت وقََوابِض،  تُْغنِيِهم، َوأُُمورٍ 

وُمَخف ِفَات وَحَواِمض، وتعليق فصوص، لها في كتب الطب 

نصوص، وهذا باب قد أعيى األَطبَّاء، واعترف بالعجز عن 

 مداواته األِلبَّاء.

وأناٌس َرتَّبُوا أدعية لم يرد بها حديث وال أثر، وابتدعوا أذكاًرا 

لوا إلى البحر من عند أنفسهم ون سوا أين المفر، وآخرون تحوَّ

وشاطئ النهر، وما شعروا أنَّ مجاوزة البحر من أكبر األسباب 

الُمِعينَة للطاعون ِطبًّا، والُمِضرة عند فساد الهواء جسًما ولُبًّا، 

 إنما يصلح سكن البحر لمن يشكو الغم، أو ُسوَء َهْضٍم.

ما رواه 

ي الواعون ف

أخبار 

الطَّاعون 

يوطي ص للس

007 

572  

ولما انقضى األمر المقدر وانقضت األربعون يوما بقيت بغداد 

خاوية على عروشها ليس بها أحد إال الشاذ من الناس، 

والقتلى في الطرقات كأنها التلول، وقد سقط عليهم المطر 

فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد، وتغير الهواء فحصل 

رى في الهواء إلى بالد بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وس

الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع 

على الناس الغالء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا هلل 

 وإنا إليه راجعون.

ولما نودي ببغداد باألمان خرج من تحت األرض من كان 

بالمطامير والقنى والمقابر كأنهم الموتى إذا نبشوا من 

ورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا فال يعرف الوالد ولده وال األخ قب

أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتالحقوا بمن سبقهم من 

القتلى، واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، هللا 

 ال إله إال هو له األسماء الحسنى.

البداية 

والنهاية 

06/067 

573  
َد الشُّرفَاء ُوُجْوهُهم، َوتَمَّ بِبَْغَداَد الوبَ  اُء الَكبِْير، َوالقَحط َحتَّى َسوَّ

 .َوَصاُحوا: الجوَع الجوعَ 

سير أعالم 

النبالء 

05/44 
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574  

وفي هذا الشهر أيضا كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين 

وزاد األموات كل يوم على المائة، فإنا هلل وإنا إليه راجعون، 

خرج منه حتى يموت أكثرهم، وإذا وقع في أهل بيت ال يكاد ي

ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد قليل، وقد توفي في هذه األيام 

من هذا الشهر خلق كثر وجم غفير، وال سيما من النساء، فإن 

الموت فيهم أكثر من الرجال بكثير كثير، وشرع الخطيب في 

القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة 

سادس شهر ربيع اآلخر من هذه السنة، وحصل للناس  الجمعة

بذلك خضوع وخشوع وتضرع وإنابة، وكثرت األموات في هذا 

الشهر جدا، وزادوا على المائتين في كل يوم، فإنا هلل وإنا إليه 

 .راجعون، وتضاعف عدد الموتى منهم، وتعطلت مصالح الناس

البداية 

والنهاية 

04/070 

575  

واخر هذا الشهر أنه اشتهر بين ومن غريب ما وقع في أ

النساء وكثير من العوام أن رجال رأى مناما فيه أنه رأى النبي 

صلى هللا عليه وسلم عند شجرة توتة عند مسجد ضرار خارج 

باب شرقي، فتبادر النساء إلى تخليق تلك التوتة، وأخذوا 

أوراقها لالستشفاء من الوباء، ولكن لم يظهر صدق ذلك 

 صح عمن يرويه.المنام، وال ي

البداية 

والنهاية 

04/647 

576  

وفي جمادى اآلخرة: ورد كتاب من تجار ما وراء النهر قد وقع 

في هذه الديار وباء عظيم مسرف زائد عن الحد، حتى أنه 

خرج من هذا اإلقليم في يوم وأحد ثمانية عشر ألف جنازة، 

وأحصى من مات إلى أن كتب هذا الكتاب فكانوا ألف ألف 

ة ألف وخمسين ألفا، والناس يمرون في هذه البالد فال وستمائ

 .يرون إال أسواقا فارغة، وطرقات خالية، وأبوابا مغلقة

المنتظم في 

تاريخ األمم 

والملوك البن 

الجوزي 

07/07 
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577  

ر الجو، وفسد الهواء، وكثر الذباب، ووقع الغالء والموت واغب  

لك في بمصر أيضا، وكان يموت في اليوم ألف نفس، وعظم ذ

رجب وشعبان، حتى كفن السلطان من ماله ثمانية عشر ألف 

إنسان، وحمل كل أربعة وخمسة في تابوت، وباع عطار في 

يوم ألف قارورة فيها شراب، وعم الوباء والغالء مكة، 

والحجاز، وديار بكر، والموصل، وخراسان، والجبال، والدنيا 

 .كلها

المنتظم في 

تاريخ األمم 

والملوك البن 

جوزي ال

07/5 

578  
حلية األولياء  .«لم أر أنفع للوباء من التسبيح»يقول الشافعي، 

1 /067 

 الحسد 
 

579  
 يعادي ومن له قيل! هللا نعم تعادوا ال: مسعود بن هللا عبد قال

 من هللا آتاهم ما على الناس يحسدون الذين: قال هللا؟ نعم

 .فضله

 الفريد العقد

0/071. 

581  
 حسود لسان لها أتاح طويت...  ةٍ فضيل نشر هللا أراد وإذا

 عرف فضل يعرف كان ما...  جاورت فما النَّار اشتعال لوال

 العود

 بهجة

 المجالس

 10ص

 ذم التفرق 
 

581  
 منكم هللا يكون أن أخاف: قال يبكيك؟ ما: له فقيل الفضيل، بكى

 شيعا وكانوا دينهم، فرقوا الذين إن: »يقول هللا أسمع إني بريئا

 .شيء في منا هللا يكون ال أن فأخاف ،«يءش في منهم لست

 الكبرى اإلبانة

0/616 

582  
 كنتم ما تعرفوا لم ما بخير تزالوا لن إنكم:  »حاتم بن عدي قال

 بينكم يتكلم عالمكم دام وما تعرفون، كنتم ما وتنكروا تنكرون،

 .«خائف غير

 الكبرى اإلبانة

0/011 

 البخل والتسول 
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583  
 بالموجود، التمسك يورث لبخلا الفنون في عقيل ابن قال

 وعدم حصل ما قلة تصور عند يجده أللم إخراجه من والمنع

 .غصة كل ويجرعها لذة، كل النفس يفوت والشح بخلفه، الظفر

 اآلداب

 الشرعية

6/616 

584  

إن الوقوف على األبواب حرمان ... والعجز أن يرجو اإلنسان 

 إنسان

 بالرحمن إيمانمتى تؤمل مخلوقا وتقصده ... إن كان عندك 

ثق بالذي هو يعطي ذا ويمنع ذا ... في كل يوم له في خلقه 

 نأش

اآلداب 

/ 6الشرعية 

081 

585  

سمع عمر رضي هللا عنه سائال يسأل بعد المغرب فقال لواحد 

من قومه عش الرجل فعشاه ثم سمعه ثانيا يسأل فقال ألم أقل 

ة لك عش الرجل قال قد عشيته فنظر عمر فإذا تحت يده مخال

مملوءة خبزا فقال لست سائال ولكنك تاجر ثم أخذ المخالة 

 .ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال ال تعد

إحياء علوم 

/ 4الدين 

000 

586  
يقول يحيى بن معاذ: تأبى القلوب لألسخياء إال حبا وإن كانوا 

 فجارا وللبخالء إال بغضا وإن كانوا أبرارا. 

حلية األولياء 

01 /77 

587  

وقد تزهد خلق كثير، فأخرجوا ما بأيديهم، ثم احتاجوا فدخلوا 

 في مكروهات. 

 اآلداب

الشرعية 

والمنح 

/ 0المرعية 

001 

588  

وكان الشبلي يقدر على خمسين ألفا فتزهد، وفرقها فنزل به 

قوم من الصوفية فبعث إلى بعض أرباب الدنيا يطلب منه فقال 

له: أنا أطلب من هللا  له يا شبلي: اطلب من هللا عز وجل، فقال

عز وجل، وأطلب الدنيا من خسيس مثلك، فبعث إليه مائة 

 دينار. 

اآلداب 

/ 0الشرعية 

001 

 الجدال 
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589  
 وزلة، ضال إمام الزمان يهدم بهن ثالث:  »هللا رحمه عمر قال

 «بالقرآن المنافق وجدال، عالم

 الكبرى اإلبانة

0/508 

591  
 يعجب مماريا لجوجا الرجل رأيت إذا» :سعد بن بالل قال

 .«خسارته تمت فقد، برأيه

 اإلبانة

0/501 

591  

عن أنس قال: دخلنا على عبيد هللا بن زياد وهم يتذاكرون 

الحوض فقلت: ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى أمثالكم 

يتمارون في الحوض، لقد تركت خلفي عجائز ما تصلي امرأة 

 منهن إال سألت هللا أن يسقيها من حوض محمد.

ر الثعلبي تفسي

01 /601 

592  

 ومنعهم الجدل، ألزمهم شراً  بقوم هللا أراد إذا: األوزاعي قال

 .العمل

 بهجة

 المجالس

 وأنس

 ص المجالس

16 

593  
قال ابن المقفع: ثالثة ال آراء لهم: صاحب الخف الضيق، 

 وحاقن البول وصاحب المرأة السليطة. 

بهجة 

المجالس ص: 

18 

594  

 عبد أبا يا حنبل بن ألحمد تقل: الوراق غالب بن العباس قال

 فيتكلم غيري، السنة يعرف من فيه ليس المجلس في أكون هللا

 بالسنة أخبر لهذا، نفسك تنصب ال: قال عليه أرد مبتدع متكلم

 مخاصما. إال أراك ما: فقال. القول عليه فأعدت تخاصم، وال

 اآلداب

 الشرعية

0/010 

595  
 قام اءمر مجلس في سمع إذا»  يسار بن سليمان كان

 .«وتركهم

 الكبرى اإلبانة

0/506 

596  
 هللا، عبد أبا يا: أنس بن لمالك قلت: " جميل بن الهيثم قال

 يخبر ولكن ال: »قال عنها؟ أيجادل بالسنة عالما يكون الرجل

 .«سكت وإال منه قبلت فإن بالسنة

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/165 
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597  
جال مفننا في يقول أبو عبيد القاسم بن سالم: ما ناظرت قط ر

العلوم إال غلبته، وال ناظرني رجل ذو فن واحد من العلم إال 

 غلبني فيه. 

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/176 

 ذم النفس 
 

598  
 الناس محمدة تحب أن فإياك بنفسك معجبا تكن لم فإن

 شرفا به لك ويروا بعملك يكرموك أن تحب أن ومحمدتهم

 .همإلي تطلبها حاجة أو صدورهم في ومنزلة

 األولياء حلية

7/610 

599  

 السر، في لها مدح العالنية في نفسه الرجل ذم: الحسن قال

 .زكاها فقد نفسه عيب أظهر من: يقال كان

 اآلداب

 الشرعية

 والمنح

 المرعية

6/470 

 ذم علم الكالم واألهواء 
 

611  

 حفص ناظره يوم الشافعي، سمعت: األعلى عبد بن يونس: قال

 بكل العبد وجل عز هللا يلقى ألن موسى أبا يا: »لي قال الفرد

 لقد «الكالم من بشيء يلقاه أن من خير الشرك خال ما ذنب

 أحكيه. أن أقدر ال كالما حفص من سمعت

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/161 

611  

 يدخل ال: عشت أو مت إن: ثالثا عني احفظوا: يونس قال

 يخلون وال،  القرآن ويعلمه يعظمه سلطان ذي على أحدكم

 ذي من سمعه يمكن وال،  القرآن أقرأها وإن شابة بامرأة

 هوى.

 الكبرى اإلبانة

0/440 

 

612  

 احفظ أيوب يا: قالبة أبو لي قال: قال،  السختياني أيوب عن

 ذكر وإذا،  والقدر وإياك،  برأيك القرآن في تقل ال: أربعا عني

 تمكن وال،  فأمسك،  وسلم عليه هللا صلى محمد أصحاب

 شاءوا. ما فيه فينبذوا،  سمعك من هواءاأل أصحاب

 الكبرى اإلبانة

0/445 
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613  
 عنده وأنا،  مالك بن أنس إلى رجل جاء الرومي هللا عبد قال

،  القبر وبعذاب بالشفاعة يكذبون قوما لقيت حمزة أبا يا: فقال

 تجالسهم. فال،  الكذابون أولئك: فقال

 الكبرى اإلبانة

0/448 

614  

 وكان - البسري بن هللا عبد لي قال يالحوار أبي بن أحمد قال

 عندنا السنة ليس:  »منه أخشع قط رأيت ما - الخاشعين من

 أحدا تكلم ال أن عندنا السنة ولكن،  األهواء أهل على ترد أن

 .«منهم

 الكبرى اإلبانة

0/470 

615  
 األهواء من ليس:  »يقوالن وقتادة يحيى كان: األوزاعي قال

 .«اإلرجاء من األمة على عندهم أخوف شيء

 الكبرى اإلبانة

0/885 

616  
أن الدين إنما جاء من قبل هللا تبارك  -رحمك هللا  -واعلم  

وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند هللا 

 وعند رسوله، فال تتبع شيئا بهواك، فتمرق من الدين. 

شرح السنة 

للبربهاري 

 67ص: 

617  

عة الذين يظلهم هللا عز وجل في قال ابن القيم: إذا تأملت السب

ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل 

 بمخالفة الهوى. 

روضة 

المحبين 

ونزهة 

المشتاقين 

 485ص: 

 مذاكرة العلم 
 

618  
 ِمنْ  إَِليَّ  أََحبُّ  لَْيَلةٍ  بَْعضَ  اْلِعْلمَ  تََذاُكرُ : »َعبَّاٍس  اْبنُ  قَالَ 

 .«إِْحيَائَِها

 جامع بيان

 وفضله العلم

0/007 

619  
 ُموَسى اَلْكتَفَى بَِشْيءٍ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  يَْكتَِفي أََحدٌ  َكانَ  لَوْ : " قَتَاَدةُ  قَالَ 

َّبِعُكَ  َهلْ : }قَالَ  َولَِكنَّهُ  السَّاَلمُ  َعلَْيهِ  ا تُعَل َِمنِ  أَنْ  َعلَى أَت  ُعل ِْمتَ  ِممَّ

 .{ُرْشًدا

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/408 
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611  
 العلم إلى يحتاجون الناس يقول حنبل بن أَْحَمد سمعت حرب قال

 والخبز ساعة كل فِي إليه يحتاج العلم ألن والماء الخبز مثل

 .مرتين أو مرة يوم كل فِي والماء

 طبقات

 الحنابلة

0/047 

611  

والمستحب النظر في كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل 

، ووجوه العلماء الصالحين إيمانا وعلما، والنظر في المصحف

والوالدين، والنظر في آيات هللا المشهودة ليستدل بها على 

 توحيده ومعرفته وحكمته.

مدارج 

/ 0السالكين 

067 

612  

رأيت إسماعيل بن رجاء يأتي صبيان »عن األعمش، قال: 

 «. اْلُكتَّاِب فيحدثهم لكي ال ينسى حديثه

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

السامع 

0/601 

613  

َما َحِفْظُت َوأَنَا َشابٌّ َكأَن ِي أَْنُظُر إِلَْيِه فِي »َعْن َعْلقََمةَ، قَاَل:  

 .«قِْرَطاٍس أَْو َوَرقَةٍ 

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

السامع 

0/600 

 فضل العلم 
 

614  
 صدهم الناس َعَلى إبليس تلبيس أول أن اعلم: الجوزي ابن قال

 الظلم فِي خبطهم مصابيحهم أطفا افَِإذَ  نور العلم ألن العلم َعنِ 

 .شاء كيف

 إبليس تلبيس

 086:ص
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615  

 ِلئَامُ  آبَاءٌ  َولََدتْهُ  َوإِنْ ...  َشِريفٌ  َصاِحبُهُ  اْلِعْلمَ  َرأَْيتُ 

مَ ...  أَنْ  إِلَى يَْرفَعُهُ  يََزالُ  َولَْيسَ   اْلِكَرامُ  اْلقَْومُ  قَْدَرهُ  يُعَظ ِ

َّبِعُوَنهُ  أْنِ  َكَراعِ  ... أَْمرٍ  ُكل ِ  فِي َويَت  السََّوامُ  تَتْبَعُهُ  الضَّ

َمامُ  فَُهوَ  َعاِلًما يَُكنْ  َوَمنْ ...  أُْفقٍ  ُكل ِ  فِي قَْولُهُ  َويُْحَملُ   اإْلِ

 اْلَحَرامُ  َوالَ  اْلَحاَللُ  ُعِرفَ  َوالَ ...  نُفُوسٌ  َسِعَدتْ  َما اْلِعْلمُ  فَلَْوالَ 

َغامُ  اْلَمَذلَّةُ  بِاْلَجْهلِ وَ ...  اْلَمَخاِزي ِمنَ  النََّجاةُ  فَبِاْلِعْلمِ   َوالرَّ

 الظَّاَلمُ  بِهِ  يُِضيءُ  َوِمْصبَاحٌ ...  اْلَمعَاِلي إِلَى الدَِّليلُ  اْلَهاِدي ُهوَ 

ُسولِ  َعنِ  َكَذاكَ   َوالسَّاَلمُ  التَِّحيَّةُ  َّللاَِّ  ِمنَ ...  َعلَْيهِ  أَتَى الرَّ

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/067 

 العلم الخشية 
 

616  
 وجهه وفي إال العلم أهل من أحد ما: عياض بن لفضيلا قال

 امرءا هللا نضر: »وسلم عليه هللا صلى النبي لقول نضرة;

 .«حديثا منا سمع

 المجالسة

 العلم وجواهر

0/404 

617  

 من: العالم ولكن والكتب الرواية بكثرة ليس العلم أن واعلم

 فخال ومن والكتب العلم قليل َكانَ  وإن والسنة العلم اتبع

 الرواية كثير َكانَ  وإن بدعة صاحب فهو والسنة الكتاب

 .والكتب

 طبقات

 الحنابلة

0/60 

618  
 هللا يقذفه نور ولكنه الرواية، بكثرة هو ليس العلم:  الذهبي قال

 وفقنا واالبتداع، الهوى من والفرار االتباع، وشرطه القلب، في

 .لطاعته وإياكم هللا

 أعالم سير

 النبالء

06/606 

619  
ُ َعْنهُ إِلَى أَبِي ُموَسى إِنَّ اْلِفْقهَ  َكتَبَ  ُعَمر ْبن الخطاب َرِضَي َّللاَّ

 .ِ َوايَِة َوإِنََّما اْلِفْقهُ َخْشيَةُ َّللاَّ  لَْيَس بِِسعَِة اْلهدِر َوَكثَْرِة الر ِ

طبقات 

/ 0الحنابلة 

041 
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621  
يوشك أن يظهر العلم، ويخزن العمل، »عن سلمان قال: 

م ويتقاطعون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك يتواصل الناس بألسنته

  «طبع هللا على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /710 

621  
قال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجالن: رجل 

نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل 

 .و بهنظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي ه

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /711 

622  
قال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي رضي هللا 

 .عنهما: علمت فاعمل

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /718 

623  

عن الفضيل بن عياض قال: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية 

وأسكتته الخشية إن قال قال بالكتاب والسنة وإن سكت سكت 

السنة وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى بالكتاب و

 عالمه. 

طبقات 

/ 0الحنابلة 

051 

624  

ُ َعْنهُ، قَاَل:   لَْسُت تَاِرًكا َشْيئًا َكاَن »قال أبو بَْكٍر َرِضَي َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَْعَمُل بِِه إِالَّ َعِمْلُت بِِه، َوإِن ِي  ِ َصلَّى َّللاَّ َرُسوُل َّللاَّ

َهَذا يَا »قَاَل الشَّْيُخ: « إِْن تََرْكُت َشْيئًا ِمْن أَْمِرِه أَْن أَِزيغَ  أَلَْخَشى

ْيَغ إِْن ُهَو َخالََف  ُف َعلَى نَْفِسِه الزَّ يُق اأْلَْكبَُر َيتََخوَّ د ِ إِْخَوانِي الص ِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، فََماَذا َعَسى أَْن يَ  ُكوَن َشْيئًا ِمْن أَْمِر نَبِي ِِه َصلَّى َّللاَّ

ِمْن َزَماٍن أَْضَحى أَْهلُهُ َيْستَْهِزئُوَن بِنَِبي ِِهْم َوبِأََواِمِرِه، َويَتَبَاَهْوَن 

 .بُِمَخالَفَِتِه، َويَْسَخُروَن ِبُسنَّتِِه؟

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

047 

625  
كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أن العمل والعلم قريبان، 

، فإن أقواما علموا ولم يعلموا، فكان فكن عالما باهلل عامال له

 علمهم عليهم وباال. 

تاريخ الطبري 

7 /577 

626  
قال عبد هللا بن مسعود: تكل موا بالحق تعرفوا به، واعملوا به 

 تكونوا من أهله. 

بهجة 

المجالس ص: 

008 
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627  
قال مجاهد: الفقيه من يخاف هللا وإن قل علمه، والجاهل من 

 عصى هللا وإن كثر علمه. 

لبداية ا

/ 1والنهاية 

055 

 فضل العلماء 
 

628  

ِ  َعنْ  يُْرَوى ُ  َرِضيَ  َطاِلبٍ  أَبِي ْبنِ  َعِلي   ِمنْ : " قَالَ  أَنَّهُ  َعْنهُ  َّللاَّ

ةً  َعلَْيهِ  تَُسل ِمَ  أَنْ  أَتَْيتَهُ  إَِذا َعلَْيكَ  اْلعَاِلمِ  َحق ِ   اْلقَْومِ  َوَعلَى َخاصَّ

ةً   َوالَ  بِعَْينَْيِك، تَْغِمزْ  َوالَ ،  بِيََدْيكَ  تُِشرْ  َوالَ  قُدَّاَمهُ، َوتَْجِلسَ  َعامَّ

 فِي َعَلْيهِ  تُِلحَّ  َوالَ  بِثَْوبِِه، تَأُْخذْ  َوالَ  قَْوِلَك، ِخاَلفَ  فاَُلنٌ  قَالَ : تَقُلْ 

 ِمْنَها َعلَْيكَ  يَْسقُطُ  يََزالُ  الَ  اْلُمْرِطبَةِ  النَّْخلَةِ  بَِمْنِزَلةِ  فَِإنَّهُ  السَُّؤاِل;

 ."َشْيءٌ 

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/578 

629  

ِ  بِِرَكابِ  يَأُْخذُ  َعبَّاٍس  اْبنُ  ُرئِيَ : قَالَ  اْلَحَسنِ  َعنِ   َكْعٍب، ْبنِ  أَُبي 

 ِمنَ  َرُجلٍ  بِِرَكابِ  تَأُْخذُ  َّللاَِّ  َرُسولِ  َعم ِ  اْبنُ  أَْنتَ : »لَهُ  فَِقيلَ 

فَ  عَظَّمَ يُ  أَنْ  ِلْلَحْبرِ  يَْنبَِغي إِنَّهُ : »فَقَالَ  «اأْلَْنَصارِ     .«َويَُشرَّ

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/088 

631  
ِ، َعنِ  : فَقَالَ  ثَابٍِت، ْبنِ  َزْيدِ  بِِرَكابِ  َعبَّاٍس  اْبنُ  أَْمَسكَ : قَالَ  الشَّْعبِي 

 ؟ «َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّللاَِّ  َرُسولِ  َعم ِ  اْبنُ  َوأَْنتَ  ِلي أَتَْمِسكُ »

 .«ِباْلعُلََماءِ  نَْصنَعُ  َهَكَذا اإِنَّ : »قَالَ 

 طبقات

 الحنابلة

0/071 

631  

دٍ  َعنْ  ْحَمنِ  َعْبدَ  َرأَْيتُ : َقالَ  سيرين، بن ُمَحمَّ  لَْيلَى أَبِي ْبنَ  الرَّ

ُموَنهُ  َوأَْصَحابُهُ  ُدونَهُ  يُعَظ ِ ِ فُونَهُ  َويَُسو   اأْلَِميِر. ِمثْلَ  َويَُشر ِ

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/080 

632  
 قط عالما أتيت ما: يقول سالم بن القاسم عبيد أبي عن

 هللا قول وتأولت إلي، يخرج حتى صبرت ولكن عليه، فاستأذنت

 لهم. خيرا لكان إليهم يخرج حتى صبروا أنهم ولو: وجل عز

 المجالسة

 العلم وجواهر

4/481 
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633  

دَ  عن ٍ  ْبنَ  ُمَحمَّ ْنَسانُ  تَعَلَّمَ  إَِذا: لُ يَقُو،  النَّْحِويُّ  اأْلَْدفَِويُّ  َعِلي   اإْلِ

ُ  قَالَ ،  َعْبدٌ  َلهُ  فَُهوَ ،  اْلفََوائِدَ  ِمْنهُ  َواْستَفَادَ ،  اْلعَاِلمِ  ِمنَ  : تَعَالَى َّللاَّ

 َمْملُوًكا يَُكنْ  َوَلمْ ،  نُونٍ  ْبنُ  يُوَشعُ  َوُهوَ { ِلفَتَاهُ  ُموَسى قَالَ  َوإِذْ }

ُ  فََجعَلَهُ ،  لَهُ  ُمتَّبِعًا،  لَهُ  ُمتَْلِمذًا َكانَ  َوإِنََّما،  لَهُ   . ِلَذِلكَ  فَتَاهُ  َّللاَّ

 الفقيه

 والمتفقه

 للخطيب

 البغدادي

0/017 

634  

ُجلِ  ِمنَ  َسِمْعتُ  إَِذا ُكْنتُ : »ُشْعَبةَ  يَقُولُ   َعْبًدا َلهُ  ُكْنتُ  اْلَحِديَث، الرَّ

 .«َعْنهُ  َسأَْلتُهُ  لَِقيتُهُ  فَُكلََّما َحيَِي، َما

 الجامع

 ألخالق

 وآداب راويال

 السامع

0/010 

635  

ِ، أَبِي ْبنَ  أَْحَمدَ  عن  َمِعيٍن، ْبنَ  يَْحيَى َسِمْعتُ : يَقُولُ  اْلَحَواِري 

 أَنْ  ِلْحيَتِي فَيَِجبُ  ُمْسِهرٍ  أَبِي ِمثْلُ  فِيَها بَْلَدةٍ  فِي َحدَّثْتُ  إَِذا: »يَقُولُ 

 .«تُْحلَقَ 

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/601 

636  

: له قيل. العلماء: قال الناس؟ من: له فقيل المبارك، ابن سئل

 يأكل الذي: قال السفلة؟ فمن: له قيل. الزهاد: قال الملوك؟ فمن

. وأصحابه خازم بن خزيمة: قال. الغوغاء فمن: له قيل. بدينه

 .الضيف عند السعر غالء يذكر الذي: قال الدنيء؟ فمن: له قيل

 المجالسة

 العلم وجواهر

0/080 

637  

 ما خمسة لوال ويقول البز فِي يتجر المبارك ْبن َّللاَّ  عبد انوك

 عياض ْبن والفضيل عيينة ْبن وسفيان الثوري سفيان تجرت

 خراسان إلى يتجر يخرج وكان عليه وابن السماك ْبن ومحمد

 والباقي الحج ونفقة للعيال القوت أخذ شيء من ربح فكلما

 الخمسة. إخوانه به يصل

 طبقات

 الحنابلة

0/011 

638  
 ألبيه، مجلسه من قيامه: الشريف منهن يأنف ال أربعة:  يقال

 وخدمته عبيد له كان وإن فرسه، على وقيامه لضيفه، وخدمته

 علمه. من ليأخذ العالم

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/540 
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639  

 الركايا من البحار استقت إذا...  ارتواءٍ  إلى العطاش يصل متى

 الزوايا في األكابر جلس وقد ... مرادٍ  عن األصاغر يثني ومن

ً  الوضعاء ترفع وأنَّ   الرزايا إحدى من الرفعاء على...  يوما

 المنايا منادمة طابت فقد...  واألعالي األسافل استوت إذا

 وفيات

 األعيان

6/000 

641  

 الناس في هللا أمر يقيم ال:  عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال

 يخاف وال الناس في هللا يخاف كلمة بلسانه يتكلم رجل إال

 .هللا في الناس

 اآلداب

 الشرعية

 والمنح

 المرعية

0/071 

641  

 العلم أتاهم ما بخير الناس يزال ال: »مسعود بن هللا عبد قال

 .«هلكوا أصاغرهم قبل من العلم أتاهم فإذا،  كبرائهم قبل من

 أصول شرح

 أهل اعتقاد

 السنة

 والجماعة

0/14 

642  

خير من المال; ألن المال  العلم»قال علي بن أبي طالب: 

تحرسه، والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة، والعلم يزكو على 

اإلنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه مات خزان المال وهم 

أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة، وآثارهم 

 .«في القلوب موجودة

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/044 

643  
الملوك حكام على الناس، والعلماء »األسود الدؤلي: قال أبو 

 .«حكام على الملوك

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/055 
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644  

التنكيل بما في  وهل يتهم البخاري إال مجنون. 

تأنيب 

الكوثري من 

/ 0األباطيل 

011 

645  
تهذيب الكمال  .قال ابن المبارك: وال أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم

07 /01 

646  
الجود بالعلم وبذله. وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به 

 .أفضل من الجود بالمال. ألن العلم أشرف من المال

مدارج 

/ 0سالكين ال

071 

647  
حب اال يَْنقَِطع عمله بعد َموته فلينشر اْلعلم بالتدوين أومن 

 .والتعليم

التذكرة في 

الوعظ ص: 

55 

648  
هللا صلى هللا عليه وسلم فنشر العلم حياة ، والبالغ عن رسول 

 .رحمة يعتصم بها على مصر ملحد

البدع البن 

/ 0وضاح 

08 

 آداب العلماء والمعلمين 
 

649  

ال ينبغي للعالم أن يعدو صوته »قال عثمان بن عطاء:  

 .«مجلسه

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/400 

651  
إن من السنة إذا حدث الرجل »عن حبيب بن أبي ثابت قال: 

 .«عليهم جميعا، وال يخص أحدا دون أحدالقوم أن يقبل 

حلية األولياء 

5/70 

651  
روي عن مجاهد أنه قال: المعلم إذا لم يعدل بين الصبيان كتب 

 من الظلمة. 

بهجة 

المجالس 

 78ص:
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652  

عن هارون بن عبد هللا الحمال، يقول: جاءني أحمد بن حنبل 

رت بالليل فدق علي الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أنا أحمد، فباد

أن خرجت إليه، فمساني ومسيته، قلت: حاجة يا أبا عبد هللا؟ 

قال: نعم، شغلت اليوم قلبي، قلت: بماذا يا أبا عبد هللا؟ قال: 

جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء، والناس 

في الشمس بأيديهم األقالم والدفاتر، ال تفعل مرة أخرى، إذا 

 .قعدت فاقعد مع الناس

 الجامع

ألخالق 

الراوي 

0/400 

653  

يكون  -يعني إذا سكت عن الحديث  -كان الحسن عند السكتة 

هجيراه: سبحان هللا وبحمده، سبحان هللا العظيم، وكان هجيرا 

محمد بن سيرين إذا سكت عن الحديث أن يقول: اللهم لك 

 .الشكر

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/405 

654  
تفهمه وال تعقل مغزاه، قال الشاطبي: التحدث مع العوام بما ال 

 فإنه من باب وضع الحكمة غير موضعها. 

االعتصام 

0/600 

655  
قال ابن الجوزي: فاهلل هللا أن تحدث مخلوقًا من العوام بما ال 

 يحتمله دون احتيال وتلطف. 

صيد الخاطر 

 466ص:

656  
قال يحيى بن معاذ: أحسن شيء كالم صحيح من لسان فصيح 

خرج من بحر عميق على في وجه صبيح وكالم دقيق مست

 لسان رجل رفيق. 

حلية األولياء 

01/71 

657  

ال يمنعك قضاء قضيته »كتب عمر إلى أبي موسى األشعري: 

باألمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى 

الحق; فإن الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي 

 .«في الباطل

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/101. 

658  
عبد هللا بن مسعود: إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه  قال

دينه، فيخرج ما معه منه شيء، قيل: لم يا أبا عبد الرحمن؟ 

 قال: ألنه يرضيه بما يسخط هللا عز وجل عليه 

اإلبانة البن 

 0/710بطة 
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659  
يقول ابن المبارك: إنه ليعجبني من القراء كل طلق مضحاك، 

، ويلقاك بالعبوس كأنه يمن عليك بعمله، فأما من تلقاه بالبشر

 .فال أكثر هللا في القرآء مثله

شعب اإليمان 

01 /411 

661  

حدث القوم ما أقبلت عليك »عن عبد هللا  بن مسعود، قال: 

، قيل له: ما عالمة « قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فال تحدثهم

ذلك؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم فإذا تثاءبوا، واتكأ بعضهم 

 على بعض فقد انصرفت قلوبهم فال تحدثهم.

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

السامع 

0/661. 

661  

حق الفائدة أن ال تساق إال إلى مبتغيها، وال تعرض إال على 

الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع 

فليسكت، فإن بعض األدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم 

 المستمع.

 الجامع

ألخالق 

الراوي 

0/661 

662  

حمدان بن األصبهاني، قال: " كنت عند شريك فأتاه بعض  عن

ولد المهدي، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت 

إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأوالد 

الخالفة "، قال: ال، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه 

هكذا يطلب »شريك:  قالا على ركبتيه ثم سأله، ف"، قال: فجث

 .«العلم

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/018 

663  
ْن أُذُنَْيَك ِمْن َصاِحِب َهًوى ، فَيُْمِرُض قَْلبََك  يقول اْلَحَسَن: اَل تَُمك ِ

، َواَل تُِجيبَنَّ أَِميًرا َوإِْن َدَعاَك ِلتَْقَرأَ ِعْنَدهُ ُسوَرةً ِمَن اْلقُْرآِن ، 

ا َدَخْلَت. فَإِ   نََّك اَل تَْخُرُج ِمْن ِعْنَدهُ إِالَّ بَِشر ٍ ِممَّ

اإلبانة البن 

 0/444بطة 

664  

َدَخَل اْبُن ُمَحْيِريٍز َحانُوتًا بَِدانٍِق َوُهَو يُِريُد أَْن يَْشتَِرَي ثَْوبًا، فَقَاَل 

هُ، فَغَِضَب َرُجٌل ِلَصاِحِب اْلَحانُوِت: َهَذا اْبُن ُمَحْيِريٍز، فَأَْحِسْن بَْيعَ 

نَْشتَِري  نَااْبُن ُمَحْيِريٍز َوَخَرَج َوقَاَل: " إِنَّا نَْشتَِري بِأَْمَواِلنَا، َولَسْ 

 بِِدينِنَا .

شعب اإليمان 

7/008 
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665  

أهدوا لألوزاعي هدية أصحاب الحديث، فلما اجتمعوا قال لهم: 

أنتم بالخيار إن شئتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم، وإن شئتم »

 .«رددت هديتكمحدثتكم و

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/657 

666  

كنا عند معاذ بن معاذ وقد تشفع لنا إليه رجل فقال: إن هؤالء 

أهل سنة فحدثهم، فلما جئنا إليه، قال لنا: أنتم أصحاب سنة، ثم 

لو أعلم أنكم أصحاب سنة ألتيتكم في بيوتكم »بكى معاذ وقال: 

 .«حتى أحدثكم

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/660 

667  

محمد بن بشران السباك الجرجاني، يقول: قلت ألحمد بن  عن

حنبل: يا أبا عبد هللا إنه ليشتد علي أن أقول: فالن كذاب وفالن 

إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل »ضعيف فقال لي: 

وإذا اجتمع في أخبار رجل واحد معان « الصحيح من السقيم؟

وجب كتب  والمثالباعن مختلفة من المحاسن والمناقب والمط

 الجميع ونقله وذكر الكل ونشره. 

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/010 

668  

ال تحدث بالحق عند »كثير بن مرة الحضرمي، قال:  عن

 .«السفهاء فيكذبوك، وال تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/664 

669  

حدثه، فأبى عليه أتى ابن المبارك ابن والي خراسان فسأله أن ي

ولم يحدثه، فلما خرج خرج معه ابن المبارك إلى باب الدار، 

فقال له: يا أبا عبد الرحمن سألتك أن تحدثني فلم تحدثني، 

أما نفسي فأهنتها لك، »وخرجت معي إلى باب الدار، فقال: 

 .«وأما حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإني أجله عنك

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/667 

671  

هوان بالعلم، وذلة أن يحمله العالم إلى بيت »الزهري:  يقول

 .«المتعلم

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/671 
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671  
يقول الحسن: ما رأيت فقيها قط يداري وال يماري إنما ينشر 

 حكمته فإن قبلت حمد هللا وإن ردت حمد هللا. 

طبقات 

/ 0الحنابلة 

051 

672  

كنا بباب بشر بن الحارث عن قاسم بن إسماعيل بن علي، قال: 

فخرج إلينا فقلنا: يا أبا نصر، حدثنا، فقال: " أتؤدون زكاة 

الحديث؟ قال: قلت له: يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟ قال: نعم، 

إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صالة أو تسبيح 

 استعملتموه . 

الجامع 

ألخالق 

/ 0الراوي 

046 

673  
ء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا العلما»قال الثوري: 

 « .شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /711 

674  

ما كتبت حديثا عن النبي »عن المروذي، قال: قال لي أحمد: 

« صلى هللا عليه وسلم إال وقد عملت به، حتى مر بي الحديث

سلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا أن النبي صلى هللا عليه و

 .«، فأعطيت الحجام دينارا حتى احتجمت»

الجامع 

ألخالق 

/ 0 الراوي

044 

 
عن  أبا عثمان الحيري، يقول: من أمر السنة على نفسه قوال 

وفعال نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة 

 .لقوله تعالى: }وإن تطيعوه تهتدوا{

حلية األولياء 

01 /044 

675  

 أحد بمدح تعجلن ال: - عنه هللا رضي - مسعود بن هللا عبد قال

 .غدا يسوءك اليوم يسرك من رب فإنه بذمه وال

 اآلداب

 الشرعية

 والمنح

 المرعية

6/470 
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676  

قال الذهبي في ترجمة أبي العالء الهمداني: "وكان يطلب 

ألصحابه من الناس، ويعز أصحابه ومن يلوذ به، وال يحضر 

حتى يحضر جماعة أصحابه، وكان ال يأكل من أموال دعوة 

الظلمة، وال قبل منهم مدرسة قط وال رباطا، وإنما كان يقرئ 

 في داره، ونحن في مسجده سكان.

 

677  

وكان يقرئ نصف نهاره الحديث، ونصفه القرآن والعلم، وال 

يغشى السالطين، وال تأخذه في هللا لومة الئم، وال يمكن أحدا 

يفعل منكرا، وال سماعا، وكان ينزل كل إنسان في محلته أن 

منزلته، حتى تألفت القلوب على محبته وحسن الذكر له في 

اآلفاق البعيدة، حتى أهل خوارزم الذين هم معتزلة مع شدته 

 في الحنبلة. 

سير أعالم 

/ 00النبالء 

46 

678  

ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئته، 

عاهد نفسه قبل ذلك بإصالح أموره التي وأفضل زينته، ويت

 تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين. 

الجامع 

ألخالق 

/ 0الراوي 

670 

679  

قال ابن عيينة: والبشاشة مصيدة المودة والبر شيء هين وجه 

طليق وكالم لين وفيه رد على العالم الذي يصعر خده للناس 

وجهه ويقطب  كأنه معرض عنهم وعلى العابد الذي يعبس

 جبينه كأنه منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم.

فيض القدير 

6 /007 

681  
س يحفظ سطرين أو ثالثة من كتاب،  ومن أقبحِ المنكرات مدر 

ويجلس يلقيها ثم ينهض; فهذا إن كان ال يقدر إالَّ على هذا 

 .القدر فهو غير صالح للتدريس

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 86ص: 

681  

س: وحق  عليه أن يُحسن إلقاء الدرس، وتفهيمه الم در ِ

للحاضرين. ئم إن كانوا مبتدئين فال يلقي عليهم ما ال يناسبهم 

بهم ويأخذهم باألهون فاألهون، إلى أن  من المشكالت، بل يدر ِ

ينتهوا إلى درجة التحقيق. وإن كانوا منتهين فال يلقي عليهم 

 .الواضحات

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 86ص: 
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 نصائح لطالب العلم 

 

682  
 تجالس حتى معلمك خطأ تعرف ال إنك: »زيد بن حماد قال

 .«غيره

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/404 

683  

كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله فكتب إليه ابن 

عمر إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى هللا خفيف الظهر 

موالهم كافا لسانك عن من دماء الناس خميص البطن من أ

 أعراضهم الزما ألمر جماعتهم فافعل والسالم. 

تاريخ دمشق 

البن عساكر 

60 /071 

684  

والعلم في الصغر أثبت فينبغي االعتناء بصغار الطلبة ال سيما 

 األذكياء المتيقظين الحريصين على أخذ العلم. 

 اآلداب

الشرعية 

والمنح 

/ 0المرعية 

005 

685  

إلمامة في ... مسائل الفقه إمالء يا من تصدر في دست ا

 وتدريسا

غفلت عن حجج التوحيد تحكمها ... شيدت فرعا وما مهدت 

 تأسيسا

 

نظم الدرر 

07 /004 

686  
يقول سفيان الثوري: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب 

 العلم. 

حلية األولياء 

7 /676 

687  

فأما من كان مخلصا هلل في طلب العلم، وذهنه جيد، فالعلم 

لى، ولكن مع حظ من صالة وتعبد، فإن رأيته مجدا في طلب أو

العلم ال حظ له في القربات، فهذا كسالن مهين، وليس هو 

 بصادق في حسن نيته. 

سير أعالم 

/ 7النبالء 

077 
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688  

يقول ابن حزم: واْعلَم أَن كثيرا من أهل الحرص على العلم 

يْرزقُون  يَجدون القراءة واإلكباب على الدروس والطلب ثمَّ الَ 

 منه حظا. 

 األخالق

والسير في 

مداواة 

النفوس ص: 

78 

689  

َّبِعُونَ  قَْوًما ُعَمرُ  َرأَى ةَ، َعلَْيِهمُ  فََرفَعَ : قَالَ  أُبَيًّا يَت رَّ  يَا: فَقَالَ  الد ِ

َ، اتَّقِ  اْلُمْؤِمِنيَن، أَِميرَ   ِلْلَمتْبُوعِ، فِتْنَةٌ  أَنََّها َعِلْمتَ  أََما: »فَقَالَ  َّللاَّ

 .«ِللتَّابِعِ  لَّةٌ َمذَ 

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

/0السامع

615 

691  

يقول ابن حزم: وال تستوحش مع الحق إلى أحد فمن كان معه 

الحق فالخالق تعالى معه وال تبال بكثرة خصومك وال بقدم 

أزمانهم وال بتعظيم الناس إياهم وال بعدتهم فالحق أكثر منهم 

 لتعظيم. وأقدم وأعز عند كل أحد وأولى با

التقريب لحد 

المنطق ص: 

014 

691  

كان العلم يشتغل به أَرباب الهمم العلي ة، واألَنفس الزكي ة، الذين 

كانوا يقصدون العلم لشرفه، ولتحصيل الكمال به، فيصيرون 

علماء ينتفع بهم، وبعلِمهم وإِذا صار عليه أُجرة تدانى إِليه 

 فاعه. األَِخس اُء والكسالى، فيكون ذلك سبباً الرت

بصائر ذوي 

/ 0التمييز 

47 

692  

كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى »عن الحسن قال: 

ذلك في تخشعه وبصره، ولسانه ويده وصالته وزهده وإن كان 

الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فيعمل به فيكون خيرا له 

 .«من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في اآلخرة

جامع بيان 

لعلم وفضله ا

0 /058 

693  

قال وكيع: قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب العلم 

وأنا أكفيك بمغزلي، وقالت له: يا بني إذا كتبت عشرة أحرف 

فانظر هل ترى نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك فإن لم 

 يزدك فاعلم أنه ال يضرك وال ينفعك. 

صفة الصفوة 

0 /001 
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694  

 اإلبل ركبتم لو احفظوهن خمس: عنه هللا رضي علي قال

 ذنبه وال إال عبد يخاف ال: تصيبوهن أن قبل من ألنضيتموهن

 إن عالم يستحي وال يسأل أن جاهل يستحي وال ربه إال يرجو

 الرأس بمنزلة اإليمان من والصبر أعلم، هللا: يقول أن يعلم لم

 ال لمن إيمان وال له، رأس ال جسد في خير وال الجسد، من

 له. صبر

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/680 

695  
 علمه قد العلم ينسى الرجل أن ألحسب إني: »مسعود ابن قال

 .«يعمله بالذنب

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/775 

696  

وقد شهد النبي صلى هللا عليه وسلم ألهل يقول ابن رجب: 

اليمن باإليمان والفقه. وأهل اليمن أقل الناس كالماً وتوسعاً في 

كن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن العلوم ل

 القدر المحتاج إليه من ذلك. وهذا هو الفقه والعلم النافع. 

ان فضل بي

علم السلف 

على علم 

الخلف ص: 

5 

697  

 فكن العلماء جالست إذا بني، يا: البنه علي بن الحسين قال

 حسن وتعلم،  تقول أن على منك أحرص تسمع أن على

 حديثا أحد على تقطع وال،  الصمت حسن تتعلم اكم االستماع

 يُْمِسَك. حتى طال وإن

 بيان جامع

 وفضله العلم

0/501 

698  
 قَْبلَ  اأْلََدبُ  تَعَلَّمَ  أَِخي اْبنَ  يَا: قَُرْيٍش  ِمنْ  ِلفَتًى أَنٍَس، ْبنَ  َماِلكَ  قال

 .اْلِعْلمَ  تَتَعَلَّمَ  أَنْ 

 األولياء حلية

7/661 

699  

 َوقَدْ  -: يَقُولُ  اللَّْيَث، َسِمْعتُ : قَالَ  قُتَْيبَةَ، ْبنِ  ادِ َحمَّ  ْبنَ  ِعيَسى عن

 أَْنتُمْ : »فَقَالَ  - َشْيئًا ِمْنُهمْ  فََرأَى اْلَحِديثِ  أَْصَحابِ  َعلَى أَْشَرفَ 

 .«اْلِعْلمِ  ِمنَ  َكثِيرٍ  إِلَى ِمْنُكمْ  أَْحَوجُ  اأْلََدبِ  ِمنَ  يَِسيرٍ  إِلَى

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

/0امعالس

415 
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711  
 إلى اذهب لي وتقول تعممني أمي كانت: هللا رحمه مالك قال

 .علمه قبل أدبه من فتعلم ربيعة

 ترتيب

 المدارك

0/061 

711  

ثِ  َعلَى يُْقبِلَ  أَنْ  َويَِجبُ   يَُسارَّ  َوالَ  َعْنهُ، يَْلتَِفتَ  َوالَ  بَِوْجِهِه، اْلُمَحد ِ

 .ِرَوايَتِهِ  ِخاَلفَ  ْيِرهِ غَ  َعنْ  يَْحِكيَ  َوالَ  َمْجِلِسِه، فِي أََحًدا

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/018 

712  

 َمعَ  يَتََكلَّمُ  الشَّابَّ  َرأَْينَا إَِذا ُكنَّا» َيقُولُ  أَْدَهَم، ْبنَ  إِْبَراِهيمَ   عن

 .«ِعْنَدهُ  َخْيرٍ  ُكل ِ  ِمنْ  أَِيْسنَا اْلَمْسِجدِ  فِي اْلَمَشاِيخِ 

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/010 

713  

ادُ  عن  َما: »فَقَالَ  َلغًَطا، فََسِمعَ  أَيُّوبَ  ِعْندَ  ُكنَّا: قَالَ  َزْيٍد، ْبنُ  َحمَّ

 َرُسولِ  َعنْ  اْلَحِديثِ  ِعْندَ  الصَّْوتِ  َرْفعَ  أَنَّ  بَلَغَُهمْ  أََما اللَّغَُط؟ َهَذا

 .«َحيَاتِهِ  فِي هِ َعلَيْ  الصَّْوتِ  َكَرْفعِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّللاَِّ 

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

/0السامع

015 

714  

ادَ  قال  أَْكَملَ  اْلَحِديثِ  َطِلَبةُ  يَُكونَ  أَنْ  َواْلَواِجبُ  :َسلََمةَ  ْبنَ  َحمَّ

 َوتََديُّنًا، نََزاَهةً  َوأَْعَظَمُهمْ  تََواُضعًا، اْلَخْلقِ  َوأََشدَّ  أََدبًا، النَّاِس 

ْرعِ  ِلَدَوامِ  َغَضبًا،وَ  َطْيًشا َوأَقَلَُّهمْ 
 اْلُمْشتَِملَةِ  بِاأْلَْخبَارِ  أَْسَماِعِهمْ  قَ

،  َوآَدابِهِ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى َّللاَِّ  َرُسولِ  أَْخاَلقِ  َمَحاِسنِ  َعلَى

 َوَطَرائِقِ  َوأَْصَحابِِه، بَْيِتهِ  أَْهلِ  ِمنْ  اأْلَْخيَارِ  السَّلَفِ  َوِسيَرةِ 

ثِيَن،  َوأَْحَسنَِها، بِأَْجَمِلَها فَيَأُْخذُوا اْلَماِضيَن، َوَمآثِرِ  اْلُمَحد ِ

 . َوأَْدَونَِها أَْرَذِلَها َعنْ  َويَْصِدفُوا

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 0/78 السامع

715  
وددت أن »عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول:  

 .«كل علم أعلمه يعلمه الناس ، أؤجر عليه وال يحمدونني

إلبانة الكبرى ا

0/547 
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716  
 اْلُمُروَءة على عون فَِإنَّهُ  اأْلََدب شيَبة: اْطلُبُوا بن شبيب قَالَ 

 . اْلمْجلس فِي وصلَة اْلعُْزلَة فِي َوَصاحب اْلعقل فِي َوِزيَاَدة

 المجالسة أدب

 اللسان وحمد

 015:ص

717  

 أَْكثَُرُهمْ  اْلِعْلمِ  بِ ِطاَل  فِي اْلُمتََواِضعُ : »اْلُمْعتَز ِ  ْبنُ  َّللاَِّ  َعْبدُ  قَالَ 

 .«َماءً  اْلبَِقاعِ  أَْكثَرُ  اْلُمْنَخِفضَ  اْلَمَكانَ  أَنَّ  َكَما ِعْلًما،

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/018 

718  

ٍ، َعنْ   تَْخِلُطوهُ  َوالَ  َعلَْيِه، فَاْكِظُموا اْلِعْلمَ  تَعَلَّْمتُمُ  إَِذا: »قَالَ  َعِلي 

هُ فَ  َوبَاِطٍل; بَِضِحكٍ   .«اْلقُلُوبُ  تَُمجُّ

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/057 

719  

 في والتبذل والعبث اللعب يتجنب أن الحديث طالب على يجب

 التنادر، وكثرة والقهقهة، والضحك، بالسخف، المجالس

 يسيره المزاح من يستجاز فإنما منه، واإلكثار المزاح وإدمان

 العلم، وطريقة األدب حد عن يخرج ال الذي وطريفه ونادره

 وجلب الصدور منه أوغر وما وسخيفه وفاحشه متصله فأما

 القدر، من يضع والضحك المزاح وكثرة مذموم فإنه الشر;

 .المروءة ويزيل

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/057 

711  

 فتحدث رباح، أبي بن عطاء عند كنا: قال سعيد، بن معاذ عن

 سبحان: »عطاء فقال حديثه، في آخر له فاعترض بحديث رجل

 من الحديث ألسمع إني األحالم؟ هذه ما األخالق؟ هذه ما هللا

 منه أحسن ال أني نفسي من فأريهم منه، أعلم وأنا الرجل

 .«شيئا

 األولياء حلية

0/011 
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711  

 كأني له فأستمع بحديث ليتحدث الشاب إن: »قال عطاء، عن

 .«يولد أن قبل سمعته ولقد أسمع، لم

 امعالج

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/011 

712  

 سمعته، قد حديثا يحدث محدثا رأيت إذا: »صفوان بن خالد قال

 تعلم أن على حرصا فيه، تشاركه فال علمته، قد خبرا يخبر أو

 .«أدب وسوء خفة ذلك فإن علمته، قد أنك حضرك من

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

السامع. 

0/011 

713  

 حديثه، جليسك على تقطع أن: المجالسة في األدب سوء ومن

 البيت له تتم   شعراً، أو كان خبراً  به ابتدأ ما تمام إلى تبدره أو

 سوء في غايةٌ  فهذا. منه أحفظ أنك وتريه به، بدأ الذي

 . منه إال   قط تسمعه لم كأنك إليه تصغي أن يجب بل المجالسة،

 بهجة

 المجالس

 4:ص

714  

 ألقرأ مجاهد بن بكر أبي إلى تقدمت: الشيباني محمد يقول

 ليقرأ، فابتدأ الهامة كبير اللحية، وافر رجل إليه فتقدم عليه،

: يقول السمري الجهم بن محمد سمعت خليلي، يا ترفق: فقال

 أعجلته فإن «الدرس أدب ثم النفس أدب: »يقول الفراء سمعت

 سبقه، له يهب أن سبقه من سأل بتأخيرها، فواتها خشي حاجة

 . قبله القراءة في ويسامحه

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/616 

715  
 فأذن عليه يقرأ أن العجم بعض سأله أنه البقاعي البرهان ذكر

 األدب إلى أحوج أنت: وقال إقرائه من فامتنع متربعا فجلس

 . تطلبه جئت الذي العلم إلى منك

 القدير فيض

0/004 

716  

 عن فنهاهم بيرج بن سعيد يتبعون ناسا ضمرة بن عاصم رأى

 وفتنة للتابع، مذلة هذا مشيكم أو صنيعكم، إن» وقال ذلك،

 .«للمتبوع

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/617 
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717  

 ِمنْ  تَْسَمعْ  َلمْ  لَكَ  َما ألَبِي قُْلتُ  َحْنبَلٍ  ْبنِ  أَْحَمدَ  ْبنَ  َّللاَِّ  َعْبدَ  قال

 أَنَّهُ  بُنَيَّ  يَا أَْعلَمْ  فَقَالَ  ِجَواِركَ  فِي بَْغَدادَ  نََزلَ  َوقَدْ  َسْعدٍ  ْبنِ  إِْبَراِهيمَ 

ا َعلَْينَا َوأَْمَلى َواِحًدا َمْجِلًسا َجلَسَ   َوقَدِ  حرج َذِلك بعد َكانَ  فَلَمَّ

 َما فَقَالَ  اْلَمَشائِخِ  يََديِ  بَْينَ  تَقَدَُّموا الشََّبابَ  فََرأَى النَّاسُ  اْجتََمعَ 

ثُُكمْ  الَ  اْلَمَشاِئخِ  يََديِ  بَْينَ  نَ تَتَقَدَُّمو آَدابُِكمْ  أَْسَوأَ   فََماتَ  َسنَةً  أَُحد ِ

ثْ  َولَمْ   . يَُحد ِ

 االمالء أدب

 واالستمالء

 001:ص

718  

 في لهم وأذن المحدث، باب الطلبة من جماعة حضر وإذا

 ذلك فإن أمامهم، ويدخلوه أسنهم يقدموا أن فينبغي الدخول،

 . السنة هو

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

/0لسامعا

071 

719  
 أَْكبَرُ  أَأَْنتَ : َوائِلٍ  أِلَبِي قِيلَ : قَالَ  أَبِيِه، َعنْ  َسِعيٍد، ْبنُ  ُمبَاَركُ  عن

بِيعُ  أَمِ   ِمن ِي أَْكبَرُ  َوُهوَ  ِسنًّا ِمْنهُ  أَْكبَرُ  أَنَا: »قَالَ  ُخثَْيٍم؟ ْبنُ  الرَّ

 .«َعْقالً 

 األولياء حلية

0/005 

721  

 المبارك، بن هللا وعبد ناأ انتهيت: قال موسى، بن الفضل عن

 أنا فإذا فحاسبته، تقدم: لي وقال تقدم،: له فقلت قنطرة، إلى

 بسنتين. منه أكبر

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/070 

721  

 ولذي الحديث، ولحامل القرآن، لحامل: لثالثة المجالس توسع

 اإلسالم. في الشيبة

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/644 

722  

عن عاصم بن بهدلة قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز 

مه فإنما »وعنده رجل فتكلم الرجل فرفع صوته، فقال له عمر: 

 .«يكفي الرجل من الكالم أن يسمع جليسه

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/400 
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723  

عن عاصم بن عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند أحمد بن 

نظر إلى الماء فإذا هو  حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح

سبحان هللا رجل يطلب العلم ال يكون له ورد »كما كان، فقال: 

 .«من الليل

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

/ 0السامع 

046 

724  

عن أبي عمرو بن حمدان، يقول: سمعت أبي يقول: كنت في 

مجلس أبي عبد هللا المروزي، فحضرت صالة الظهر، فأذن أبو 

المسجد، فقال: يا أبا جعفر، إلى أين؟ قلت: عبد هللا فخرجت من 

أتطهر للصالة، قال: كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت 

 .الصالة وأنت على غير طهارة

الجامع 

ألخالق 

/ 0الراوي 

046 

725  

يقول ابن القيم: وليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة بل 

نين ال يعبأون بالقيام مع ذلك باألوامر المحبوبة هلل واكثر الديا

منها اال بما شاركهم فيه عموم الناس وأما الجهاد واألمر 

بالمعروف والنهى عن المنكر هلل ورسوله وعباده ونصرة هللا 

ورسوله ودينه وكتابه فهذه الواجبات ال تخطر ببالهم فضال عن 

أن يريدوا فعلها وفضال عن أن يفعلوها وأقل الناس دينا 

الدنيا ي هذه الواجبات وان زهد فمن ترك  وأمقتهم الى هللا

هلل ويغضب  جميعها وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره

نصرة دينه وأصحاب الكبائر أحسن  يلحرماته ويبذل عرضه ف

 حاال عند هللا من هؤالء. 

عدة 

الصابرين 

وذخيرة 

الشاكرين 

 047ص: 

726  

نُوا فِي َحِديث عمر َرِضي هللا َعنهُ أَن أَْصَحاب عبد هللا َكا

يرحلون إِلَْيِه فَيَْنُظُروَن إَِلى َسمته وهديه ودله قَاَل: فيتشبهون 

 بِِه. 

غريب الحديث 

للقاسم بن 

/ 6سالم 

686 

727  

تعلموا العلم »عن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، قال: 

وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة ، وتواضعوا لمن 

وا جبابرة العلماء، فال تعلمتم منه ولمن علمتموه، وال تكون

 .«يقوم جهلكم بعلمكم

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /540 
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728  
قال ابن تيمية: وقد أوعبت األمة في كل فن من فنون العلم 

إيعابا فمن نور هللا قلبه هداه بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم 

 تزده كثرة الكتب إال حيرة وضالال. 

مجموع 

/ 01الفتاوى 

775 

729  
حكماء: من برئ من ثالث نال ثالثا: من برئ من قال بعض ال

السرف نال العز. ومن برئ من البخل نال الشرف. ومن برئ 

 من الكبر نال الكرامة.

أدب الدنيا 

والدين ص: 

040 

731  

قال الخليل بن أحمد: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه 

يدري، فذاك عالم فخذوا عنه، ورجل يدري وهو ال يدري أنه 

ذاك ناٍس فذكروه، ورجل ال يدري وهو يدري أنه ال يدري، ف

يدري، فذاك طالب فعلموه، ورجل ال يدري وال يدري أنه ال 

 يدري فذاك أحمق فارفضوه.

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 68ص: 

 ساعة وساعة 
 

731  
ُحوا: »يَقُولُ  َكانَ  أَنَّهُ  ِشَهاٍب، اْبنِ  َعنِ  ِ  َساَعةً  اْلقُلُوبَ  َرو 

 .«َوَساَعةً 

 بيان عجام

 وفضله العلم

0/464 

732  

 طرف لها وابتغوا القلوب روحوا: »طالب أبي بن علي قال

 .«األبدان تمل كما تمل فإنها الحكمة

 الجامع

 ألخالق

 وآداب الراوي

 السامع

0/001 

733  
: َمْن لَْم يَْحتَِمْل ذُلَّ التَّعَلُِّم َساَعةً بَِقَي فِي ذُل ِ اْلَجْهِل  قال األَْصَمِعي 

 .أَبًَدا

أدب االمالء 

واالستمالء 

 045ص:
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734  

فمن لم يستعمل نفَسه ومالَه في عبادة هللا استعملها بغير 

 اختياره في طاعة الشيطان. 

جامع المسائل 

تيمية  البن

المجموعة 

/ 0الثامنة 

008 

735  
حتى الممات إن »قيل البن المبارك، إلى متى تطلب العلم؟ قال: 

لعل الكلمة التي »فقال: وقيل له مرة أخرى مثل ذلك « شاء هللا

 .«تنفعني لم أكتبها بعد

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/417 

736  

دخلوا على سفيان الثوري في مرضه الذي مات فيه ، فحدثه 

رجل بحديث ، فأعجبه وضرب يده إلى تحت فراشه ، فأخرج 

ألواحا له فكتب ذلك الحديث ، فقالوا له: على هذه الحال منك؟ 

بقيت فقد سمعت حسنا ، وإن مت فقد إنه حسن ، إن »فقال: 

 .«كتبت حسنا

حلية األولياء 

7/74 

737  
قال ابن المبارك: ال يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن 

 أنه قد علم; فقد جهل.

المجالسة 

وجواهر العلم 

0/087 

738  
يقول مالك بن أنس: كان الرجل يختلف إلى الرجل ثالثين سنة 

 يتعلم منه. 

حلية األولياء 

7/601 

 الفتوى 
 

739  
قَاَل اْبُن َوْهٍب: َلْو ِشئُْت أَْن أَْمألَ أَْلَواِحي ِمْن قَْوِل َماِلٍك: الَ 

 أَْدِري، لَفَعْلُت. 

سير أعالم 

النبالء 

8/018 

741  
ْطَرْنجِ، فَقَاَل: أََحقٌّ  قَاَل َمْخلَُد بُن ِخَداٍش: َسأَْلُت َماِلكاً َعِن الش ِ

ِ إِالَّ الضَّالَُل{ ]يُْونُُس:  ُهَو؟ فَقُْلُت: الَ. قَاَل: }فََماَذا بَْعَد الَحق 

60 .] 

سير أعالم 

النبالء 

8/018 
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741  

عن الحسين بن إسماعيل قال قيل ألحمد ْبن حنبل وأنا أسمع يا 

ِ كم يكتب الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي  أبا َعْبد َّللاَّ

ثمائة ألف مائة ألف قَاَل: ال قيل له مائتي ألف قال: ال قيل ثال

قال: ال قيل أربعمائة آلف قال: ال قيل خمسمائة ألف قَاَل: 

 أرجو.

طبقات 

الحنابلة 

0/040 

742  
من أفتى الناس في كل ما »عن عبد هللا بن مسعود قال: 

 .«يسألونه فهو مجنون

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/0005 

743  
أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما »يقول أيوب السختياني: 

ف العلماء، وأمسك الناس عن الفتيا أعلمهم باختالف باختال

 .«العلماء

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/807 

744  

يا »عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال: قال لي ابن خلدة: 

ربيعة إني أرى الناس قد أحاطوا بك ، فإذا سألك الرجل عن 

مسألة فال تكن همتك أن تخلصه ، ولكن لتكن همتك أن تخلص 

  «نفسك

إبطال الحيل 

 76ص

745  
لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك »قال سليمان التيمي: 

 .«الشر كله

جامع بيان 

ضله العلم وف

0/107 

746  

يقول مالك بن أنس: لم يكن من أمر الناس وال من مضى من 

سلفنا، وال أدري أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حالل وهذا 

ا كانوا يقولون: نكره حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك وإنم

 هذا ونرى هذا حسنا، ونتقي هذا وال نرى هذا. 

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/0175 

747  
قال الشافعي رحمه هللا ومن قال بقوله: يؤجر ولكنه ال يؤجر 

على الخطأ; ألن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد وإنما يؤجر 

 إلرادته الحق الذي أخطأه. 

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/886 
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748  
، فقيل له: قل فيها «ال أدري»سئل عطاء عن شيء، فقال: 

 .«إني ألستحي من هللا أن يدان في أرضه برأيي»برأيك قال: 

اإلبانة الكبرى 

البن بطة 

0/406 

749  

شعيب بن حرب، يقول: " قلت لسفيان الثوري: ما تقول  عن

ما كان فيه ما يقوته ويقوت في رجل قصار إذا كسب دره

يدرك الصالة في جماعة ، وإذا كسب أربع دوانيق ، ولم عياله

أدرك الصالة في جماعة ولم يكن فيه ما يقوته ويقوت عياله ، 

 .«يكسب الدرهم ويصلي وحده»أيهما أفضل؟ قال: 

األولياء  يةحل

7/07 

751  

لة فسكت فقيل له أال تجيب رحمك هللا أعن مس يسئل الشافع

 الجواب.فقال حتى أدري أين الفضل في سكوتي أو في 

االنتقاء في 

فضائل الثالثة 

األئمة الفقهاء 

 010ص: 

751  

ال »، فقال: مسلم: أن ابن عمر ، سئل عن شيء عن عقبة بن

أتريدون أن تجعلوا ظهورنا لكم »ثم أتبعها ، فقال: « ، أدري

 «  جسورا في جهنم ، أن تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا

الفقيه 

والمتفقه 

للخطيب 

/ 0البغدادي 

675 

752  
قال علي رضي هللا عنه: الفقيه حق الفقيه من ال يقنط الناس 

من رحمة هللا وال يرخص لهم في معاصي هللا، وال يدع القرآن 

 رغبة عنه إلى غيره. 

مجموع 

رسائل ابن 

 05/ 0رجب 

753  
سئل أبو عبد هللا أحمد بن حنبل عن رجل مر بجماعة فسلم 

في خطاه ال ؟ فقال: يسرع -عليه السالم  -عليهم فلم يردوا 

 تلحقه اللعنة مع القوم. 

اآلداب 

/ 0الشرعية 

667 

754  
عن الشافعي رضي هللا عنه أنه قال لو فكر الناس كلهم في 

 سورة العصر لكفتهم. 

/ 0االستقامة 

051 

 الهمة في طلب العلم 
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755  
إن كنت ألركب إلى »عن بسر بن عبيد هللا الحضرمي قال: 

 .«د; ألسمعهالمصر من األمصار في الحديث الواح

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/618 

756  
قال الشعبي: " لو أن رجال سافر من أقصى الشام إلى أقصى 

 اليمن; ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع. 

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/611 

757  
قَاَل حجاج بن يوسف: جمعت لي أمي مائة رغيف فجعلتها فِي 

مت ببابه مائة يوم كل جراب وانحدرت إلى شبابة بالمدائن فأق

 يوم أجيء برغيف فأغمسه فِي دجلة فآكله فلما نفدت خرجت. 

طبقات 

الحنابلة 

0/048 

758  

قال محمد بن عبد الباقي: حفظت القرآن وأنا ابن سبع، وما من 

علم إال وقد نظرت فيه، وحصلت منه الكل أو البعض، إال هذا 

ت ساعة من النحو، فإني قليل البضاعة فيه، وما أعلم أني ضيع

 عمري في لهو أو لعب

سير أعالم  

النبالء 

01/07 

759  

أيامي أربعة، يوم أخرج فألقى فيه من »قال الخليل بن أحمد: 

هو أعلم مني فأتعلم منه فذاك يوم فائدتي وغنيمتي، ويوم 

أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه فذاك يوم أجري، 

فذاك يوم درسي،  ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره

ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فال 

 .«أكلمه وأجعله يوم راحتي

جامع بيان 

 0/564العلم 

761  
قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن 

 تجلسوا للناس، فتسألوا. 

الزهد لوكيع 

 607ص

761  
أن أتعلم العلم  قال رجل ألبي هريرة رضي هللا عنه: " إني أريد

 وأخاف أن أضيعه ، فقال أبو هريرة: كفى بتركك له تضييعا". 

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/461 
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762  

كثر من يطلب الحديث في زمن األعمش، فقيل له: يا أبا محمد، 

ال، تنظروا إلى كثرتهم، ثلثهم »ما ترى ما أكثرهم؟ قال: 

مائة يفلح يموتون، وثلثهم يلحقون باألعمال، وثلثهم من كل 

 .«واحد

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/004 

763  

أدركت بالكوفة أربعة آالف شاب »عن ابن سيرين، قال: 

 .«يطلبون العلم

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/006 

764  

عن الزبير بن أبي بكر، قال: قالت ابنة أختي ألهلنا: خالي خير 

رجل ألهله، ال يتخذ ضرة وال يشتري جارية، قال: تقول 

 .وهللا لهذه الكتب أشد علي من ثالث ضرائر المرأة: 

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/010 

 الطمع 
 

765  

اآلداب  قال عمر بن الخطاب ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. 

الشرعية 

والمنح 

المرعية 

6/618 

766  

قال عمرو بن الزبير لكعب ما يذهب العلم من صدور الرجال 

 اجات إلى الناس.بعد أن علموه قال: الطمع وطلب الح

اآلداب 

الشرعية 

والمنح 

المرعية 

6/618 

767  
كل من امتنع أن يَِذل  هلل، أو يبذل ماَله في َمْرضاته، أو يُتِعَب 

نفسه في طاعته، البد  أن يذل  لمن ال يَْسَوى، ويبذل له ماله، 

 ويُتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبةً له. 

إغاثة اللهفان 

0 /146 
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768  

اآلداب  بن الخطاب من كان له رزق في شيء فليلزمه.  قال عمر

الشرعية 

والمنح 

المرعية 

6/010 

 النفقة على العيال 
 

769  
قال سفيان الثوري: عليك بعمل األبطال الكسب من الحالل 

 واإلنفاق على العيال. 

حلية األولياء 

7/680 

771  

أما بعد »عن المبارك بن سعيد، قال: كتب إلي أخي سفيان: 

 .«القيام على عيالك وليكن الموت من بالك، والسالمفأحسن 

النفقة على 

العيال البن 

أبي الدنيا 

0/051 

771  

محمد بن أبي محمد بن كناسة، وبيده بطن شاة يحمله فقال له 

ال ، ما نقص الكامل من »رجل: يا أبا يحيى، أحمله عنك قال: 

 .«كماله ما جر من نفع إلى عياله

النفقة على 

العيال البن 

بي الدنيا أ

0/077 

772  

عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي، قال: كنا عند سفيان 

الثوري، فكان إذا أتاه الرجل يطلب العلم سأله: هل لك وجه 

معيشة؟ فإن أخبره أنه في كفاية، أمره بطلب العلم، وإن لم يكن 

 .في كفاية، أمره بطلب المعاش

الجامع 

ألخالق 

 0/18الراوي 

773  
ينبغي للرجل أن »د، ألصحاب الحديث: يقول: عبيد بن جنا

يعرف من أين مطعمه وملبسه ومسكنه، وكذا وكذا ثم يطلب 

 .«العلم

الجامع 

ألخالق 

 0/18الراوي 
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774  

عن الحسن بن الهيثم البزاز، قال: قلت ألحمد بن حنبل: يا أبا 

عبد هللا إني أطلب الحديث وإن أمي تمنعني من ذلك تريد مني 

 .قال لي: دارها وأرضها وال تدع الطلب أن أشتغل في التجارة ف

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/008 

775  

قالت امرأة إلبراهيم النخعي: يا أبا عمران " أنتم معشر العلماء 

أحد الناس وألوم الناس فقال لها: أما ما ذكرت من الحدة فإن 

العلم معنا، والجهل مع مخالفينا وهم يأبون إال دفع علمنا 

ق الصبر على هذا، وأما اللوم فأنتم تعلمون بجهلهم فمن ذا يطي

تعذر الدرهم الحالل وإنا ال نبتغي الدرهم إال حالال فإذا صار 

 .إلينا لم نخرجه إال في وجهه الذي ال بد منه

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/055 

776  

قال إبراهيم الحربي ال يضيق صدرك فإن َّللاَّ من وراء المعونة 

أمري فِي اإلضاقة إلى أن عدم وإني أضقت مرة حتى انتهي 

عيالي قوتهم فقالت لي الزوجة هب أني أنا وإياك نصبر فكيف 

نصنع بهاتين الصبيتين فهات شيئا من كتبك حتى نبيعه أو 

نرهنه فضننت بذلك وقلت: اقترضي لهما شيئا وأنظريني بقية 

اليوم والليلة .. جلست على بابي مجيء الحاج من خراسان 

جملين عليهما حمالن ورقا وهو يسأل َعْن فإذا جمال يقود 

منزل الحربي فانتهى إلي فقلت: أنا إبراهيم فحط الحملين وقال 

هذان الحمالن أنفذهما لك رجل من خراسان فقلت: من هو 

 فقال: قد استحلفني أن ال أقول من هو. 

طبقات 

الحنابلة 

0/88 

777  

ك من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدر»يقول الزهري 

 .«العلم حديث وحديثان

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/060 

778  

قال أبو بكر بن عياش قرأت القرآن َعلَى عاصم بن أبي النجود 

فكان يأمرني أن أقرأ عليه كل يوم آية ال أزيد عليها ويقول إن 

هذا أثبت لك فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن 

 خمس آيات كل يوم.  فما زلت أطلب إليه حتى أذن لي فِي

طبقات 

الحنابلة 

0/40 
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779  

قال أبو بكر الخطيب: وال يأخذ الطالب نفسه بما ال يطيقه، بل 

 يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. 

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/060 

781  

كنت آتي األعمش ومنصورا، فأسمع »قال سفيان الثوري: 

 .«اهة أن تكثر وتفلتأربعة أحاديث، خمسة ثم أنصرف، كر

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/060 

781  
إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم »يقول الزهري 

تظفر منه بشيء، ولكن خذه مع األيام والليالي أخذا رفيقا تظفر 

 .«به

حلية األولياء 

6/674 

782  
قال  أحمد بن حنبل كنت فِي كتاب الحيض تسع سنين حتى 

 فهمته. 

طبقات 

نابلة الح

0/078 

783  

كنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا، قال: يا غالم، قرأت 

القرآن؟ فإن قال: نعم، قال: اقرأ: }يوصيكم هللا في أوالدكم{ 

[ وإن قال: ال، قال: اذهب، تعلم القرآن قبل أن 00]النساء: 

 .تطلب العلم

ع مالجا

ألخالق 

الراوي 

0/018 

784  

الم أمرد استقرأه، رأس كان يحيى بن يمان إذا جاءه غ»

، وأول »يوسف « ورأس سبعين من»األعراف « سبعين من

 .«الحديث، فإن قرأه حدثه، وإال لم يحدثه

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/018 

785  
قال الخليل بن أحمد: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من 

 .العلم وإن أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه

جامع بيان 

لم وفضله الع

0/500 
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من أراد أن يكون حافظا نظر في فن واحد من العلم ومن أراد 

 .أن يكون عالما أخذ من كل علم بنصيب

جامع بيان 

العلم وفضله 

0/500 

786  

كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، وكتب عمر إلى أبي 

: أما بعد فتفقهوا في السنة وتعلموا -رضي هللا عنهما  -موسى 

 العربية. 

آلداب ا

الشرعية 

والمنح 

المرعية 

0/001 

787  

قال أيوب السختياني: عامة من تزندق بالعراق لجهلهم 

  بالعربية.

خطبة الكتاب 

المؤمل للرد 

إلى األمر 

 76األول ص

788  

قال الزهري: إنما أخطأ الناس في كثير من تأويل القرآن 

 لجهلهم بلغة العرب. 

خطبة الكتاب 

المؤمل للرد 

إلى األمر 

 76األول ص

789  
مثل الذي يطلب الحديث وال يعرف النحو »قال حماد بن سلمة: 

 .«مثل الحمار عليه مخالة ال شعير فيها

الجامع 

ألخالق 

 0/07الراوي 

791  
قال عبد هللا بن المبارك، اللحن في الكالم أقبح من آثار الجدري  

 في الوجه. 

بهجة 

المجالس 

 8ص

791  
توباً عليها: ألبو رأى أبو األسود الدُّؤلي أعداال للتجار مك

 فالن!! فقال: سبحان هللا يلحنون ويربحون. 

بهجة 

المجالس 

 8ص
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792  

عن حنبل بن إسحاق، يقول: رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب 

 .خطا دقيقا، فقال: ال تفعل، أحوج ما تكون إليه يخونك

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

السامع 

0/070 

793  

وينبغي أن « ة ذلحضور المجلس بال نسخ»يقول الشافعي: 

يتخير للقراءة أفصح الحاضرين لسانا، وأوضحهم بيانا، 

 وأحسنهم عبارة، وأجودهم أداء. 

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

السامع 

0/084 

794  
قال أَبُو حاتم: اكتب أحسن ما تسمع واحفظ أحسن ما تكتب 

 .وذاكر بأحسن ما تحفظ

طبقات 

الحنابلة 

0/085 

795  
سألت يَْحيَى ْبن معين كم كتبت من الحديث  قاَل أَْحَمد ْبن عقبة

 يا أبا زكريا قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث. 

طبقات 

الحنابلة 

0/415 

796  
من حفظ القرآن عظمت حرمته، ومن طلب »يقول الشافعي: 

الفقه نبل قدره، ومن عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في 

 «. لعلمالنحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه ا

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /500 

 نشر العلم 
 

797  

تعلموا هذا العلم، فإذا علمتموه فتحفظوه، فإذا »قال سفيان: 

 .«حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه

الجامع 

ألخالق 

الراوي وآداب 

/0السامع

641 
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798  
ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من ال يعلم، فإن العلم ال »

 .«ك حتى يكون سرايهل

صحيح 

البخاري 

0/60 

799  
للعلم آفة ونكد وهجنة، فآفته نسيانه، ونكده الكذب، وهجنته  

 نشره عند غير أهله. 

معجم األدباء 

4/0456 

811  

أتينا يوما حماد بن سلمة وبين يديه صبيان يحدثهم، فجلسنا 

إليه حتى فرغ فقلنا له: يا أبا سلمة، نحن مشايخ أهلك قد 

رأيت فيما »نا وأقبلت على هؤالء الصبيان، قال: جئناك، تركت

يرى النائم كأني على شط نهر ومعي دلية أسقي فسيال، فتأولته 

 «. هؤالء الصبيان

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/600 

811  

كان وكيعا يمضي في الحر وقت القيلولة للجمال إلى قوم 

هؤالء قوم لهم معاش، ال يقدرون »سقائين يحدثهم ويقول: 

 .«ي، فيحدثهم يتواضع بذلكيأتون

الجامع 

ألخالق 

الراوي 

0/016 

812  
عن سحنون الفقيه، قال: كان ابن وهب قد قسم دهره أثالثا، 

ثلثا في الرباط، وثلثا يعلم الناس بمصر، وثلثا في الحج، وذكر 

 أنه حج ستا وثالثين حجة.

سير أعالم 

النبالء 

1/007 

 الحياء 
 

813  

 يكنى بأبي مالك وكان بزاًزا وكان كان المبارك أَبُو َعْبِد َّللاَِّ 

موسًرا وكان له سبع بنات ولم يكن له ذكر غير عبد َّللاَّ وكان 

يقول لي سبع بنات وثامنهن عبد َّللاَّ لما يرى من لينه وسكونه 

 وحيائه. 

طبقات 

الحنابلة 

0/40 

814  
والحياء من الحياة .. وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة 

 لحياء من موت القلب والروح. خلق الحياء وقلة ا

مدارج 

/ 0السالكين  

048 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 037 

 المصدر  العبارة سلسلم

815  
الحياء الذي هو من أفضل األخالق وأجلها وأعظمها قدًرا 

وأكثرها نفعا بل هو خاصة اإلنسانية فمن ال حياء فيه ليس 

 معه من اإلنسانية إال اللحم والدم.

مفتاح دار 

/ 0السعادة 

788 

 تربية األوالد 
 

816  
لب رضي هللا عنه في قول هللا عز  وجل: " قال عليُّ بن أبي طا

يا أيُّها الَّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا "، قال: أد بوهم 

 وعل موهم. 

بهجة 

المجالس 

 01ص:

817  

قال الغزالي عن تربية الصغار: َويَْنبَِغي أَْن يُْؤَذَن لَهُ بَْعَد 

ِمياًل يَْستَِريُح إِلَْيِه من تعب ااِلْنِصَراِف ِمِن اْلُكتَّاِب أَْن يَْلعََب لَِعبًا جَ 

ِ ِمَن اللَِّعِب  ِبي  المكتب بحيث ال يتعب في اللعب فَِإنَّ َمْنَع الصَّ

ُص َعلَْيِه  َوإِْرَهاقَهُ إِلَى التَّعَلُِّم َداِئًما يُِميُت قَْلبَهُ َويُْبِطُل َذَكاَءهُ َويُنَغ ِ

 اْلعَْيَش. 

إحياء علوم 

 6/76الدين 

818  
يزيد: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد  قال إبراهيم بن

 ونحن صغار. 

صحيح 

/ 5البخاري 

6 

819  
ما ارحمني »رأى مالك بن دينار رجال يسيء صالته فقال: 

فقيل له: يا أبا يحيى يسيء هذا صالته وترحم عياله « بعياله

 .«إنه كبيرهم ومنه يتعلمون»قال: 

حلية األولياء 

0/686 

811  
دب ولده صغيراً سر به كبيراً وكان قال بعض الحكماء: من أ

 يقال: من أدب ولده أرغم حاسده. 

الكامل في 

اللغة واألدب 

0/75 

811  
الزهد ألحمد  .«ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع»عن لقمان قال: 

بن حنبل 

 81ص:
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812  

وإذا كانت تربية النحل والدود تفتقر إلى العلم، فكيف ال تفتقر 

لت المرأة أتعبت الزوج، وأفسدت إليه تربية اإلنسان؟ فإذا جه

ة.   األوالد، وأهلكت األم 

آثار اإلمام 

محمد البشير 

اإلبراهيمي 

4 /51 

813  
أوصى أعرابي انبه فقال: يا بني؟ ال تغرنك بشاشة امرٍئ حتى 

تعلم ما وراءها; فإن دفائن الناس في صدورهم، وخدعهم في 

 وجوههم، ولتكن شكاتك الدهر، إلى رب الدهر. 

بهجة 

مجالس ص: ال

007 

814  
قال ابن تيمية: واألطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من 

 الحسنات وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات. 

مجموع 

/ 4الفتاوى 

078 

 حب الصحابة 
 

815  

أحمد بن يونس: رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة  يقول

هو؟ قال: بن قدامة فكلمه في رجل يحدثه، فقال: من أهل السنة 

ما أعرفه ببدعة، قال: هيهات، أمن أهل السنة هو؟ فقال: 

زهير: متى كان الناس هكذا؟ فقال زائدة: متى كان الناس 

 .يشتمون أبا بكر وعمر

الجامع 

ألخالق 

 يالراو

0/660 

816  

قال مالك رضي هللا عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا 

م يقولون: وهللا الصحابة رضي هللا عنهم الذين فتحوا الشا

لهؤالء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك فإن 

هذه األمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها 

 أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

تفسير ابن 

 668/ 7كثير 

817  

عن أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من  

فاعلم أنه زنديق ;  -ى هللا عليه وسلم صل -أصحاب رسول هللا 

حق، والقرآن حق،  -صلى هللا عليه وسلم  -وذلك أن الرسول 

وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤالء 

والسنة. والجرح  كتابيريدون أن يجرحوا شهودنا ; ليبطلوا ال

 بهم أولى، وهم زنادقة. 

فتح المغيث 

4/15 
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818  

الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  كل من كان إلى

والتابعين لهم بإحسان أقرب، كان أقرب إلى كمال التوحيد 

واإليمان والعقل والعرفان، وكل من كان عنهم أبعد كان عن 

 ذلك أبعد. 

منهاج السنة 

/ 6النبوية 

016 

819  

: َعِليٌّ عن فَُراُت ْبُن السَّاِئِب، َقاَل: َسأَْلُت َمْيُموَن ْبَن ِمْهَراَن قُْلتُ 

أَْفَضُل ِعْنَدَك أَْم أَبُو بَْكٍر َوُعَمُر؟ قَاَل: فَاْرتَعََد َحتَّى َسقََطْت َعَصاهُ 

ِمْن يَِدِه، ثُمَّ قَاَل: " َما ُكْنُت أَُظنُّ أَْن أَْبقَى إِلَى َزَماٍن يُْعَدُل بِِهَما. 

  

حلية األولياء 

4/10 

821  
ة يصلون في عن أبي هريرة، قال: رأيت سبعين من أهل الصف

ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من هو أسفل من ذلك، 

 .فإذا ركع أحدهم قبض عليه مخافة أن تبدو عورته

حلية األولياء 

0/641 

821  

سأل الرشيد مالكا في رجل شتم النبي صلى هللا عليه وسلم 

يا »وذكر له أن فقهاء العراق أفتوه بجلده، فغضب مالك وقال: 

ا بقاء األمة بعد شتم نبيها؟! من شتم األنبياء أمير المؤمنين. م

 قتل ومن شتم أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم جلد. 

الشفا بتعريف 

حقوق 

/ 0المصطفى 

410 

822  

عن مالك بن أنس، قال: " كان السلف يعلمون أوالدهم حب 

 أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. 

شرح أصول 

اعتقاد أهل 

السنة 

/ 7ة والجماع

0606 

823  
قال الشاطبي:  يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة 

ما فهم منه األولون، وما كانوا عليه في العمل به; فهو أحرى 

 بالصواب، وأقوم في العلم والعمل. 

الموافقات 

6/081 

824  

وال يسعهم في دين َّللاَّ تعالى الصبر على من يُسب الشيخين أبا 

عنهما، ويقذف عائشة أم المؤمنين رضي بَكر وعمر رضَي َّللاَّ 

َّللاَّ عنها، ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم الغلظة على 

 هؤالء بحسب ما تقتضيه المذاهب.

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 05ص: 
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 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 

825  
سئل حذيفة: ما ميت األحياء؟ قال: ال ينكر المنكر بيده، وال 

 .ال بقلبهبلسانه و

شعب اإليمان 

01 /70 

826  
قال يحيى بن يمان: سمعت سفيان يقول: إني ألرى المنكر، فال 

 أتكلم، فأبول أكدم دما. 

سير أعالم 

/ 7النبالء 

051 

827  
عن سفيان الثوري، قال: ال يأمر السلطان بالمعروف إال رجل 

عالم بما يأمر عالم بما ينهى، رفيق فيما يأمر رفيق فيما ينهى، 

 .فيما يأمر عدل فيما ينهى عدل

حلية األولياء 

7 /671 

828  
يقول ابن هبيرة  لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر 

العصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل اإلسالم، وأولى 

 األمور ستر العيوب.

ذيل طبقات 

/ 0الحنابلة 

057 

829  

إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا »يقول سفيان: 

 .«عن المنكر أرغمت أنف المنافق نهيت

األمر 

بالمعروف 

والنهي عن 

المنكر للخالل 

 67ص: 

831  
قال الفضيل بن عياض: من رأى من أخ له منكرا، فضحك في 

 وجهه; فقد خانه.

المجالسة 

وجواهر العلم 

5 /005 

831  

يا أخا مراد إن قيام المؤمن بأمر هللا لم يبق قال أويس القرني: 

لنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر له صديقا وهللا إنا 

فيتخذونا أعداء ويجدون على ذلك من الفاسقين أعوانا حتى 

 .وهللا لقد يقذفون بالعظائم

تاريخ دمشق 

البن عساكر 

1 /445 
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832  
مفيد العلوم  قال مسعر ما نصحت انسانا اال وجدته يفتش عن عيوبي. 

ومبيد الهموم 

 686ص: 

833  
،  ؤمن كما يذوب الملح في الماءالم يأتي زمان يذوب فيه قلب

 . قال: من المنكر ال يستطيع يغيرهقال: مم ذاك؟ 

العقوبات البن 

أبي الدنيا 

 47ص: 

834  

قد كان عبد هللا بن علي ملكا جبارا، سفاكا للدماء، صعب  

المراس، ومع هذا فاإلمام األوزاعي يصدعه بمر الحق كما 

لألمراء ما ترى، ال كخلق من علماء السوء الذين يحسنون 

 -يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقا 

 أو يسكتون مع القدرة على بيان الحق.  -قاتلهم هللا 

سير أعالم 

/ 7النبالء

005 

835  
فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة هللا 

ورسوله فقد حارب هللا ورسوله ومن عمل في األرض بغير 

 سوله فقد سعى في األرض فسادا. كتاب هللا وسنة ر

مجموع 

/ 08الفتاوى 

471 

836  
قال العلماء وال يشترط في اآلمر والناهي أن يكون كامل الحال 

ممتثال ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه األمر وإن كان 

 مخال بما يأمر به والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه.

شرح النووي 

/ 0على مسلم 

06 

 اسبةالمح 
 

837  

عن حوشب، أنه سمع أبا الدرداء على المنبر يخطب الناس 

وهو يقول: إني لخائف يوم ينادي مناد فيقول: يا عويمر. 

فأقول: لبيك رب لبيك. فيقول: أما علمت؟ فأقول: نعم. فيقال: 

كيف عملت فيما علمت؟ فتأتي كل آية في كتاب هللا زاجرة 

رة بأني لم أفعل، وآمرة تسألني فريضتها، فتشهد علي اآلم

وتشهد علي الزاجرة بأني لم أنته أو أترك فأعوذ باهلل من قلب 

ال يخشع، ومن عمل ال ينفع، ومن صوت ال يسمع، وأعوذ باهلل 

  من دعاء ال يجاب.

الزهد ألبي 

داود ص: 

010 
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838  
يقول ابن هبيرة : احذروا مصارع العقول، عند التهاب 

 الشهوات. 

ذيل طبقات 

/ 0الحنابلة 

058 

839  
قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك، كذا يعظم 

 عند هللا، وبقدر ما يعظم عندك، كذا يصغر عند هللا. 

شعب اإليمان 

1 /651 

841  
من جعل شهوته تحت قدمه فزع عن وهب بن منبه، قال: 

 . لب حلمه هواه فذاك العالم الغالبالشيطان من ظله، ومن غ

حلية األولياء 

4 /71 

841  
ا اجتهد واستعان باهلل تعالى والزم االستغفار واالجتهاد فال وإذ

 بد أن يؤتيه هللا من فضله ما لم يخطر ببال . 

 

مجموع 

/ 00الفتاوى 

611 

842  

من ابتلى بترك اآلداب وقع في ترك السنن، ومن ابتلى بترك 

السنن وقع في ترك الفرائض، ومن ابتلى بترك الفرائض وقع 

 ن ابتلى بذلك وقع في الكفر. في استحقار الشريعة، وم

في نظم الدرر 

تناسب اآليات 

/ 5والسور 

61 

843  
قال أحمد بن عاصم األنطاكي: من الغنيمة الباردة أن تصلح ما 

 بقي من عمرك فيغفر لك ما مضى منه. 

البداية 

/ 01والنهاية 

651 

844  

كان بعض المتقدمين قاضيا، فرأى في منامه كأن قائال يقول: 

قاض. فاستيقظ منزعجا، وخرج عن القضاء  أنت قاض، وهللا

 وتركه.  

 

مجموع 

رسائل ابن 

 75/ 0رجب 

845  
قال أحمد بن عاصم األنطاكي: إذا أردت صالح قلبك فاستعن 

 عليه بحفظ جوارحك. 

البداية 

/ 01والنهاية 

651 
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846  

يقول الشافعي كيف يزهد في الدنيا من ال يعرف قدر اآلخرة 

لو من الطمع الكاذب وكيف وكيف يخلص من الدنيا من ال يخ

يسلم من الناس من ال يسلم الناس من لسانه ويده وكيف ينطق 

 بالحكمة من ال يريد بقوله هللا عز وجل.

االنتقاء في 

فضائل الثالثة 

األئمة الفقهاء 

 010ص: 

847  

ُ َعْنهُ: أَنَّهُ َكاَن يَقُوُل إَِذا قَ  ِ ْبِن َمْسعُوٍد، َرِضَي َّللاَّ عََد: َعْن َعْبِد َّللاَّ

" إِنَُّكْم فِي َمَمر ِ اللَّْيِل َوالنََّهاِر فِي آَجاٍل َمْنقُوَصٍة، َوأَْعَماٍل 

َمْحفُوَظٍة، َواْلَمْوُت يَأْتِي بَْغتَةً، فََمْن َزَرَع َخْيًرا يُوِشْك أَْن يَْحُصَد 

ا يُوِشْك أَْن يَْحُصَد نََداَمةً، َوِلُكل ِ َزاِرعٍ  ِمثُْل  َرْغبَةً، َوَمْن َزْرَع َشرًّ

 َما َزَرَع. 

بن الزهد ال

أبي الدنيا 

 080ص: 

848  

يقول سفيان: إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك ، فإنما يفسد 

عليك قلبك مجالسة أهل الدنيا ، وأهل الحرص ، وإخوان 

الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير طاعة هللا ، وإياك وما 

جالسة ذوي األلسن يفسد عليك دينك ، فإنما يفسد عليك دينك م

المكثرين للكالم ، وإياك وما يفسد عليك معيشتك ، فإنما يفسد 

عليك معيشتك أهل الحرص وأهل الشهوات ، إياك ومجالسة 

 أهل الجفاء ، وال تصحب إال مؤمنا. 

حلية األولياء 

7 /47 

849  

ما من خطيب يخطب إال عرضت عليه »عن الشعبي قال: 

 «.خطبته يوم القيامة

الزهد 

رقائق البن وال

المبارك 

والزهد لنعيم 

/ 0بن حماد 

44 

851  
عن عطاء قال: إن الرجل ليتكلم في غضبه بكلمة يهدم بها 

 عمل ستين سنة أو سبعين سنة. 

فتح الباري 

/ 0البن رجب 

011 

851  
 صيره شبيبته حال في شهوته ملك من الدقاق: علي أبو قال

 يتق نم إنه السالم عليه كيوسف كهولته حال في ملكا هللا

 .المحسنين أجر يضيع ال هللا فإن ويصبر

الهوى  ذم

البن الجوزي 

 60ص: 
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852  
فالعاقل يأخذ من نفسه لنفسه ويقيس يومه بأمسه فان مدة 

العمر قليلة وصحة الجسم مستحيلة والدهر خائن والمرء ال 

محالة حائن وكل ما هو آت فكائن وكل يوم يسوق الى غده 

 ويده.  وكل امرىء مأخوذ بجناية لسانه

مفيد العلوم 

ومبيد الهموم 

 04ص: 

853  

إنما الدنيا حلم، واآلخرة يقظة، والموت متوسط; ونحن في 

أضغاث أحالم. من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، 

ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل ، ومن حلم 

غنم، ومن خاف سلم; ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، 

من علم عمل، فإذا زللت فارجع، وإذا ندمت ومن فهم علم، و

فأقلع، وإذا جهلت فاسأل، وإذا غضبت فأمسك. واعلم أن  

 أفضل األعمال ما أكرهت النفوس عليه.

العقد الفريد 

6 /17 

854  
وما أقبح التفريط في زمن الصبا ... فكيف به والشيب في 

 الرأس شامل

 قالئل ترحل من الدنيا بزاد من التقى ... فعمرك أيام تعد

مفيد العلوم 

ومبيد الهموم 

 04ص: 

855  
اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع 

رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضايع يوم ال تصل فيها 

 إلى قليل وال كثير ذلك يوم التغابن يوم يعض الظالم على يديه. 

الفوائد البن 

القيم ص: 

41 

856  

التقى ... وأبصرت يوم الحشر من قد  إذا أنت لم ترحل بزاد من

 تزودا

ندمت على أن ال تكون كمثله ... وأنك لم ترصد كما كان 

 أرصدا

الفوائد البن 

القيم ص: 

41 

 قسوة القلوب 
 

857  

إذا قسا القلب لم تنفعه موعظة ... كاألرض إن سبخت لم يحيها 

 المطر

ن والقطر تحيا به األرض التي قحطت ... والقلب فيه إذا ما ال

 مزدجر

جامع بيان 

العلم وفضله 

0 /710 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 045 

 المصدر  العبارة سلسلم

858  
قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة، غدوت، 

  فنظرت إلى وجه محمد بن واسع، كان كأنه ثكلى.

سير أعالم 

/ 7النبالء 

001 

 أكل الحالل 
 

859  
قيل لمحمد بن الحسن الشيباني أال تصنف في الزهد شيئا قال 

اده بينت فيه ما يحل ويحرم وليس قد صنفت كتاب البيوع ومر

 الزهد إال االجتناب عن الحرام والرغبة في الحالل. 

المبسوط 

للسرخسي 

00 /001 

861  
احذروا طعام الملوك، فإن لطعامهم فتنة كفتنة طعام الدجال، »

 «.من أكله نكس قلبه

الجوع البن 

أبي الدنيا 

 045ص: 

861  
بعضها ببعض. الصيرفي : ومن حق ِه أالَّ يخلط أموال الناس 

وأكثر الصيارف يخلطون فيصيرون عامة أمِوال الخلق حراًما، 

 والناس ال يدرون.

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 017ص: 

862  
عن ابن عباس، قوله )َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ َمِعيَشةً 

َضْنًكا( يقول: كل  مال أعطيته عبدا من عبادي قل  أو كثر، ال 

 ، ال خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. يتقيني فيه

تفسير 

/ 08الطبري  

610 

 الستر 
 

863  

عن ابن المبارك قال كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره أمره 

في ستر ونهاه في ستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نهيه فأما 

اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره أستغضب أخاه وهتك 

 ستره. 

روضة 

العقالء ص: 

017 

864  
ويدخل في جملة الحياء من هللا عز وجل ثم من الناس ستر 

العورة; ألن الشريعة كما جاءت باألمر بستر العورة فكذلك 

 .الناس بحكم طباعهم يعدون كشفها سقاطة، وسفاهة وخالعة

شعب اإليمان 

01 /087 
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865  

قال علي بن أبي طالب، رضي هللا عنه: النعم ستة: أولها 

قرآن كالم هللا، والثالث محمد رسول هللا، اإلسالم، والثاني ال

والرابعة الستر، والخامسة العافية، والسادسة الغنى عن 

 .الناس

فضل يوم 

التروية 

وعرفة ص: 

00 

866  
حسان من أحب أن يقابل هللا إساءته باإليقول ابن القيم: ف

 فليقابل هو إساءة الناس إليه باإلحسان. 

مفتاح دار 

/ 0السعادة 

010 

 الجهاد 
 

867  

قال ابن القيم: فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو 

جهاد خواص األمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في 

العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم األقلين 

 عددا فهم األعظمون عند هللا قدرا. 

زاد المعاد في 

هدي خير 

 5/ 6العباد 

868  

ما كان الجهاد ذروة سنام اإلسالم وقبته، قال ابن القيم: ل

ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا، 

فهم األعلون في الدنيا واآلخرة، كان رسول هللا صلى هللا عليه 

وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها فجاهد 

والبيان والسيف في هللا حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة 

والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه 

 ويده. ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا، وأعظمهم عند هللا قدرا.

زاد المعاد في 

هدي خير 

 5/ 6العباد 

869  

عن سعيد بن أبي هالل، أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف 

ي صلى هللا تصدق بصدقة عجب لها الناس حتى ذكرت عند النب

عليه وسلم، فقال: أعجبتكم صدقة ابن عوف "؟ قالوا: نعم يا 

رسول هللا. قال: " لروحة صعلوك من صعاليك المهاجرين يجر 

 سوطه في سبيل هللا أفضل من صدقة ابن عوف. 

الجهاد البن 

المبارك ص: 

47 

871  
قال اإلمامان عبد هللا بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما: إذا 

لناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق اختلف ا

 .معهم; ألن هللا يقول: }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا{

مجموع 

/ 08الفتاوى 

440 
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 الصدقة واإلحسان 

 

871  

وبقية األغنياء الذين هم من أهل السنة غلب عليهم داء الشح 

ليهم من والبخل، فأمسكوا أيديهم، ولم يبذلوا ما أوجبه هللا ع

أحكام المضطرين، وكسوة العارين، بل أعرضوا عن ذلك، 

 ونبذوه وراء ظهورهم، وجعلوه نسيا منسيا. 

إتحاف ذوي 

المروة 

واإلنافة بما 

جاء في 

الصدقة 

والضيافة، 

الهيتمي ص: 

07 

872  
فالمحسن المتصدق يستخدم جندا وعسكرا يقاتلون عنه وهو 

سكر وله عدو فإنه نائم على فراشه فمن لم يكن له جند وال ع

 يوشك أن يظفر به . 

بدائع الفوائد 

0 /046 

873  
واذا كان هللا سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمأه 

فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من 

 المسلمين. 

عدة 

الصابرين 

 056ص: 

874  

أنه لم يزل »كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري: 

 «. يرفعون حوائج الناس، فأكرم وجوه الناس للناس وجوه

الجامع 

ألخالق 

/ 0الراوي 

648 

875  
يقول معاوية على منبر دمشق: تصدقوا، وال يقل أحدكم: إني 

 مقل، فإن صدقة المقل أفضل من صدقة الغني. 

سير أعالم 

/ 6النبالء 

050 

876  
يقول ابن رجب: وربما كان معاملة النَّاس بالقول الحسن أََحب  

 م من اإلحسان بإعطاء المال.إليه

مجموع   

رسائل ابن 

 46/ 4رجب 

 الزهد 
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877  
الجوع البن  .«ما شبعت منذ أسلمت»عن ابن عمر، قال: 

أبي الدنيا 

 70ص: 

878  
لقد كان المسلم يعار أن يقال له إنك »عن الحسن، قال: 

 .«لبطين

الجوع البن 

أبي الدنيا 

 70ص: 

879  
جل ليعير بالبطنة كما إن كان الر»عن سلمة بن سعيد، قال: 

 .«يعير بالذنب يعمله

الجوع البن 

أبي الدنيا 

 76ص: 

881  
 وجدت الجوع يطرده رغيف ... وملء الكف من ماء الفرات

 وقل الطعم عون للمصلي ... وكثر الطعم عون للسبات

الجوع البن 

أبي الدنيا 

 014ص: 

881  

عن نوفل بن إياس، قال: كنا جلسا لعبد الرحمن بن عوف، 

عم الجليس، فانصرف بنا يوما إلى بيته، فأتينا بحنطة وكان ن

فوقها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلنا: ما 

أبكي أن رسول هللا صلى هللا عليه »يبكيك يا أبا محمد؟ قال: 

 .«وسلم توفي ولم يشبع من خبز الشعير

الجوع البن 

أبي الدنيا 

 007ص: 

882  
ى في يده لحما قد اشتراه عن جابر بن عبد هللا، أن عمر، رأ

بدرهم، فعاله بالدرة، فقال: يا أمير المؤمنين ما اشتريته 

 .لنفسي، إنما اشتهى بعض أهلي فاشتريته له، فتركه

الجوع البن 

أبي الدنيا 

 074ص: 

883  
أصابتنا مخمصة بمكة، فمكثت أياما »يقول: إبراهيم بن أدهم: 

 .«أبل الطين بالماء فآكله

الجوع البن 

نيا أبي الد

 081ص: 

884  

يقول الفضيل بن عياض: خمس من السعادة: اليقين في القلب، 

 .والورع في الدين، والزهد في الدنيا، والحياء، والعلم

فضل يوم 

التروية 

وعرفة ص: 

01 
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 شهر رمضان 

 

885  

َعْن أَبِي بَْكِر ْبِن أَبِي َمْرَيَم، قَاَل: َسِمْعُت َمْشيََختَنَا، يَقُولُوَن: إَِذا 

ٌر، َويَقُولُوَن: اْنبَِسُطوا  َحَضرَ  َشْهُر َرَمَضاَن، قَْد َحَضَر ُمَطه ِ

ِ َعزَّ َوَجلَّ   .بِالنَّفََقِة فِيِه، فَِإنََّها تَُضاَعُف َكالنَّفََقِة فِي َسبِيِل َّللاَّ

فضائل 

رمضان البن 

أبي الدنيا 

 56ص: 

886  

عن أنس قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على  

رؤها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف المصاحف فق

 والمسكين على صيام رمضان. 

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

065 

887  
تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف كأنه 

يقال له قد كفت الشياطين عنك فال تعتل بهم في ترك الطاعة 

 وال فعل المعصية. 

فتح الباري 

/ 4البن حجر 

005 

888  

ُ يَتََطيَّبَاِن َكا ، َوُحَمْيٌد الطَِّويُل َرِحَمُهَما َّللاَّ َن ثَاِبٌت اْلبَُنانِيَّ

َويَْغتَِساَلِن أِلَْربَعٍ َوِعْشِريَن َوثاََلٍث َوِعْشِريَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن، 

 .َويُِحبَّاِن أَْن يَُطيََّب اْلَمْسِجُد بِنَُضوحٍ 

فضائل 

رمضان البن 

أبي الدنيا 

 55ص: 

889  

شهر رمضان قد قرب رحيله وأزف تحويله، وهو ذاهب  إن

عنكم بأفعالكم وقادم عليكم غدا بأعمالكم، فيا ليت شعري ماذا 

أودعتموه وبأي األعمال ودعتموه؟ أتراه يرحل حامدا صنيعكم 

 أو ذاما تضييعكم؟.

/ 0التبصرة 

010 

891  

كانت ليالي عتق ومباهاة، وأوقاته أوقات خدم  رمضان:

ره زمان قربة ومصافاة، وساعاته أحيان اجتهاد ومناجاة، ونها

ومعاناة، فبادروا البقية بالتقية قبل فوات البر ونزول البرية 

 وتخلى عنك جميع البرية. 

/ 0التبصرة 

010 
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891  

أين المخلص المتعبد، أين الراهب المتزهد، أين المنقطع 

المتفرد، أين العامل المجود، هيهات بقي عبد الدنيا ومات 

وهلك من خطؤه خطأ وعاش المتعمد، وصار مكان السيد، 

الخاشعين كل منافق متمرد، رحل عنك شهر الصيام، وودعك 

 زمان القيام. 

/ 0التبصرة 

010 

892  
ال يكون هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه »

وتحسينه ، فإن العبد قد يصلي وهو يعصي هللا في صالته وقد 

 « صيامهيصوم وهو يعصي هللا في 

حلية 

/ 8األولياء

056 

893  

أال إن شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل فكأنكم 

به وقد انصرف فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف وأما شهر 

 رمضان فمن أين لكم منه خلف.

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

084 

894  

فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة 

 محروما غاية الحرمان.  فيه

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

000 

895  

ِل لَْيَلٍة ِمْن َشْهِر  َخَرَج َعِليُّ ْبُن أَبِي َطاِلٍب َعلَْيِه السَّاَلُم فِي أَوَّ

ِ يُتْلَى فِي اْلَمَساِجِد، فَقَاَل:  َرَمَضاَن َواْلقَنَاِديُل تُْزِهُر، َوِكتَاُب َّللاَّ

ُ لََك َيا  َر َّللاَّ ِ نَوَّ ْرَت َمَساِجَد َّللاَّ ُعَمُر ْبَن اْلَخطَّاِب فِي قَْبِرَك، َكَما نَوَّ

 .بِاْلقُْرآنِ 

فضائل 

رمضان البن 

أبي الدنيا 

 58ص: 

896  

َسي ُِد الشُُّهوِر َشْهُر َرَمَضاَن، َوَسي ُِد »َعِن اْبِن َمْسعُوٍد، قَاَل: 

 .«اأْلَيَّاِم يَْوُم اْلُجُمعَةِ 

فضائل 

رمضان البن 

نيا أبي الد

 70ص: 
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897  

َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر أَنَّ َرُجاًل َسأََل اْبَن َعبَّاٍس فََقاَل: إِن ِي أَْفَطْرُت 

يَْوًما ِمْن َرَمَضاَن، فََهْل تَِجُد ِلي َمْخَرًجا؟ فَقَاَل لَهُ اْبُن َعبَّاٍس: إِْن 

اَل: َوَهْل أَِجُد قََدْرَت َعلَى يَْوٍم ِمْن َرَمَضاَن فَاِرًغا فَُصْمهُ َمَكاَنهُ، قَ 

يَْوًما ِمْن َرَمَضاَن فَاِرًغا؟ فَقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: وَهْل أَِجُد لََك فِي 

 اْلفُتْيَا َغْيَر َهَذا؟. 

فضائل 

رمضان البن 

شاهين ص: 

071 

898  

ِ قال: تَْسبيحةٌ في شهر رمضان أفضُل من ألِف  عن الزهري 

 .تسبيحٍة في َغْيِرهِ 

فضل شهر 

رمضان البن 

ر ص: عساك

067 

899  

تنصف الشهُر وا لهفاهُ وانصَرما ... واختصَّ بالفوِز بالجناِت 

 َمْن َخَدما

وأصبح الغافُل المسكيُن منكِسرا ... مثلي، فيا ويَحهُ، يا ُعظَم ما 

 ُحرما

من فاتُه الزرُع في وقت البذاِر فما ... تَراهُ يحُصُد إِالَّ الهمَّ 

 والنََّدما

بِضاعتَه ... في شهِره وبحبِل هللِا  ُطوبَى لمن كانت التَّقوى

 ُمْعتَِصما

وظائف 

رمضان ص: 

54 

911  

قال جابر بن عبد هللا: إذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، 

ولسانك، عن الكذب، والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك 

وقار وسكينة يوم صيامك، وال تجعل يوم فطرك وصومك 

 .سواء

شعب اإليمان 

5 /047 

911  
شعب اإليمان  .إذا صمت فتحفظ ما استطعت قال أبو ذر:

5 /048 

912  
عن مجاهد، قال: خصلتان من حفظهما يسلم له صومه: الغيبة، 

 .والكذب

شعب اإليمان 

5 /048 
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913  
يقول ميمون بن مهران: إن أهون الصوم ترك الطعام 

 .والشراب

شعب اإليمان 

5 /041 

914  

ي شهر قال الشافعي رحمه هللا: فأحب للرجل الزيادة بالجود ف

رمضان اقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ولحاجة 

الناس فيه إلى مصالحهم، وتشاغل كثير منهم بالصوم 

 والصالة، عن مكاسبهم. 

معرفة السنن 

/ 7واآلثار 

680 

915  
أَتَُرى َصحَّ لََك َصْوُم يَْوٍم، أَتَُرى تَْسلَُم فِي َشْهِرَك من لوم، أترى 

َمْن فَطََّر َصائًِما فَلَهُ أَْجُر َصائٍِم،  لفيك خلوق أم فيك َخالٌق،

 فَاْجتَِهْد أَْن تَُصوَم َرَمَضاَن ِست ِيَن يَْوًما. 

التبصرة البن 

/ 0الجوزي 

87 

916  

قال هللا تعالى: }ُكلُوا َواْشَربُوا َهنِيئاً بَِما أَْسلَْفتُْم فِي اأْلَيَّاِم 

 في الصائمين. [ قال مجاهد وغيره: نزلت 04اْلَخاِليَِة{ ]الحاقة:

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

058 

917  

وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام 

والشراب، وتحبس قوى األعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة 

فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل 

قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين، وجنة 

بين، ورياضة األبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من المحار

 بين سائر األعمال.

زاد المعاد في 

هدي خير 

 07/ 0العباد 

918  
زنوا أفعالكم في هذا الشهر بميزان، واشتروا خالصكم بما عز 

وهان، فإن عجزتم فسلوا المعين وقد أعان }شهر رمضان 

 .الذي أنزل فيه القرآن{

التبصرة البن 

 /0الجوزي 

81 

919  
قد ذهب نصف البضاعة في التفريط واإلضاعة، والتسويف 

يمحق ساعة بعد ساعة، والشمس والقمر بحسبان }شهر 

 .رمضان الذي أنزل فيه القرآن{

التبصرة البن 

/ 0الجوزي 

81 
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911  

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: 

م فمن جمع جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيا

بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفى أجره 

 بغير حساب. 

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

070 

911  

سمعت عدي بن أرطاة، يخطب بعد انقضاء شهر رمضان 

فيقول: " كأن كبدا لم تظمأ، وكأن عينا لم تسهر، فقد ذهب 

نئه، الظمأ وأبقي األجر، فيا ليت شعري من المقبول منا فنه

ومن المردود منا فنعزيه؟ فأما أنت أيها المقبول فهنيئا هنيئا، 

 وأما أنت أيها المردود فجبر هللا مصيبتك. قال: ثم يبكي ويبكي. 

الصيام 

للفريابي ص: 

17 

912  

كتب عمر بن عبد العزيز إلى األمصار يأمرهم بختم رمضان 

باالستغفار وصدقة الفطر فإن الفطر طهرة للصائم من اللغو 

 ستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث. والرفث واال

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

004 

913  
قال وكيع ابن الجراح رحمه هللا زكاة الفطر لشهر رمضان 

كسجدتي السهو للصالة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود 

 نقصان الصالة. 

المجموع 

شرح المهذب 

7 /041 

914  

من صام رمضان وثالثة أيام من كل شهر  قال يحيى: بلغني أنه

 فهو من الصائمين والصائمات.

ن تفسير القرآ

العزيز البن 

/ 6أبي زمنين 

411 

 العيد 
 

915  

ومن السنة إظهار التكبير ليلة الفطر، وليلة النحر، وإذا غدوا 

 إلى المصلَّى.

زاد المسير 

في علم 

/ 0التفسير 

044 
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916  

ال يليُق به أن يُجيَع أضيافَهُ،  ونُهوا عن صياِمها; ألنَّ الكريمَ 

فكأنَّه قيل للمؤمنيَن في هذه األياِم: قد فَرغ عملُكم الذي 

احةُ بذلك التعِب،  احةُ; فهذه الرَّ َعِمْلتُموه، فما باقي لُكم إال الرَّ

كما أُريح الصائموَن هلل في شهر رمضاَن بأمِرهم بإفطاِر يوِم 

 عيِد الفطر. 

تفسير ابن 

رجب الحنبلي 

0 /077 

917  
كاَن بعُض السَّلف يظهُر عليه الحزُن يوَم عيِد الفطر، فيقاُل له: 

إنَه يوُم فرحٍ وسروٍر، فيقوُل: صدقتُم، ولكن ِي عبٌد أمرنِي 

 موالي أن أعمَل له عمالً، فال أدري أيقبلُه من ِي أم ال؟

تفسير ابن 

رجب الحنبلي 

0 /01 

918  

ل عيد صال ه النبي  ُ عَ -وأو  ، عيد الفطر في -لَْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى َّللاَّ

 السنة الثانية من الهجرة. 

إرشاد 

الساري 

لشرح صحيح 

/ 0البخاري 

017 

919  
هلل در أقوام أعيادهم قبول األعمال، ومرادهم أشرف اآلمال، 

 وأحوالهم تجري على كمال، وُحالهم التقى وياله من جمال. 

التبصرة البن 

/ 0الجوزي 

068 

921  

بير في هذه األيام أن العيد محل سرور قال المناوي سر التك

ومن طبع النفس تجاوز الحدود فشرع اإلكثار منه ليذهب من 

غفلتها ويكسر من سورتها اهـ وهذا يقتضي طلب التكبير عقب 

 الصالة في عيد الفطر أيضاً.

السراج المنير 

شرح الجامع 

الصغير في 

حديث البشير 

/ 4النذير 

001 

921  

 د ... أال تعطف علي أال تجودبحرمة غربتي كم ذا الصدو

 النواحي ... وحزني في ازدياد ال يبيد سرور العيد قد عمَّ 

 فإن كنت اقترفت خالل سوء ... فعذري في الهوى أن ال أعود

لطائف 

المعارف البن 

رجب ص: 

077 
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922  
فتح الباري  إظهار السرور في األعياد من شعار الدين. 

/ 0البن حجر 

446 

923  

عياد من شعار الدين، ويتبع ذلك إظهار السرور في األ

مشروعية التوسعة على العيال في أيام األعياد بأنواع التوسعة 

المباحة التي تحقق لهم بسط النفس وترويح البدن، والتمتع 

بمتع الحياة الدنيا من المأكل والمشرب والملبس دون إسراف 

 أو تبذير. 

فتح المنعم 

شرح صحيح 

/ 4مسلم 

060 

924  

ال َلْيَس ألحد أَن يَتَِّخذهُ عيدا َواَل ُهَو عبد اْليَْوم الثَّ  اِمن من َشوَّ

اأْلَْبَرار بل ُهَو عيد اْلفجار َواَل يحل أَن يحدث فِيِه اْلُمسلم َشْيئا 

من َشعَائِر األعياد فَِإن اْلُمسلمين متفقون على أَنه لَْيَس بعيد 

ال عقب اْلِعيد ُمبَا ت من َشوَّ شَرة ِلئاَلَّ َوكره بَعضهم َصْوم الس ِ

يكون فطر يَْوم الثَّاِمن َكأَنَّهُ اْلِعيد فينشأ َعن َذِلك أَن بعده عوام 

 النَّاس عيدا آخر. 

مختصر 

الفتاوى 

المصرية 

للبعلي  

المتوفى: 

هـ ص: 778

011 

925  
وهذا التزين في العيد يستوي فيه الخارج إلى الصالة والجالس 

 في بيته، حتى النساء واألطفال. 

ري فتح البا

/ 8البن رجب 

401 

926  

 كل ذي غفلة تراه بخيال ... بحطام الدنيا وبالدين سمحا

 بات من جهله وأضحى يظن اللعيد ... فطرا يأتي عليه وأضحى

 كذبته الظنون ما العيد إال ... المرىء آمن من النار لفحا

 

التبصرة البن 

/ 0الجوزي 

068 

 زمان الفتنة 
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927  

َف بُِكْم إَِذا لَبَِستُْكْم فِتَْنةٌ يَْربُو فِيَها عن ابن َمْسعُوٍد ، قَاَل: َكيْ 

ِغيُر ، َويَْهَرُم فِيَها اْلَكبِيُر ، َوتُتََّخذُ ُسنَّةً ، فَِإْن َغيَّْرَت يَْوًما  الصَّ

ْحَمِن؟ قَاَل:  قِيَل: َهَذا ُمْنِكٌر ، َوقَالُوا: َوَمتَى َذاَك يَا أَبَا َعْبِد الرَّ

اُؤُكْم ، َوَكثَُرْت أَُمَراُؤُكْم ، َوقَلَّ فَُقَهاُؤُكْم ، َوَكثَُر َذاَك إَِذا قَلَّْت أَُمنَ 

ْنيَا بَِعَمِل اآْلِخَرِة .  يِن ، َواْلتُِمَسِت الدُّ اُؤُكْم ، َوتُفُق ِهَ ِلغَْيِر الد ِ  قُرَّ

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

514 

928  
ِ ْبِن َمْسعُوٍد، قَاَل: يَأْتِي على ال نَّاِس َزَماٌن اْلُمْؤِمُن َعْن َعْبِد َّللاَّ

 فِيِه أََذلُّ ِمَن اأْلََمِة، أَْكيَُسُهُم الَِّذي يَُروُغ بِِدينِِه َرَوَغاَن الثَّعَاِلِب. 

الزهد ألبي 

داود ص: 

076 

929  
وال تحسبن الفقر من فقد الغنى ... ولكن فقد الدين من أعظم 

 الفقر. 

مجموع 

رسائل ابن 

 75/ 0رجب 

931  
لفتن التي تجري بين المسلمين، تبين له ومن استقرأ أحوال ا

أنه ما دخل فيها أحد فحمد عاقبة دخوله، لما يحصل له من 

 الضرر في دينه، ودنياه. 

منهاج السنة 

/ 4النبوية 

401 

931  

ليس اإليمان بالتحلي وال بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب 

وصدقته األعمال. أكثر الناس يقولون آمنا باهلل }َوَما ُهْم 

َ َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَما يَْخَدُعوَن إِالَّ أَْنفَُسُهْم بِ  ُمْؤِمنِيَن يَُخاِدُعوَن َّللاَّ

 [ 01-1-8َوَما يَْشعُُروَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض{ ]سورة البقرة آية: 

 

نية الدرر الس

في األجوبة 

/ 05النجدية 

477 

932  

ب من عجيب ما نقدت من أحوال الناس كثرة ما ناحوا على خرا

الديار، وموت األقارب واألسالف، والتحسر على األرزاق بذم 

الزمان وأهله وذكر نكد العيش فيه، وقد رأوا من انهدام 

اإلسالم، وشعث األديان، وموت السنن، وظهور البدع، 

وارتكاب المعاصي وقض في الفارغ الذي ال يجدي، والقبيح 

 الذي يوبق ويؤذي، فال أجد منهم من ناح على دينه. 

اآلداب 

/ 6الشرعية 

041 
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933  

يقول عثمان بن الهيثم: دخلت جامع البصرة فإذا جعفر بن 

الزبير قد اجتمع عليه الناس، وإذا عمران بن حدير قاعدا 

وحده فقلت يا عجباه أكذب الناس من قد اجتمع عليه الناس 

 وأصدق الناس قاعدا وحده. 

الكامل في 

ضعفاء 

/ 0الرجال 

670 

934  
هال تستعبد باألطماع، وتسترقُّ  قال بعض الحكماء: قلوب الجَّ

 بالمنى، وتنال بالخدائع. 

بهجة 

المجالس ص: 

61 

935  

والمصيبة العظيمة أن حرمات هللا قد انتهكت، والفسوق قد 

انتشر بين المسلمين، ويحاول إخوان الشياطين: أن يقضوا 

على بقية الدين، وال أحد ينكر أو يغار، أو يحزن لما يرى 

ألشرار، وينتحب على موت السنن وظهور البدع; ويسمع من ا

 وال شك أن هذا عالمة موت القلوب. 

 

نية الدرر الس

في األجوبة 

/ 05النجدية 

477 

936  

ليست المصيبة أن يصاب اإلنسان بنفسه أو ماله أو ولده، 

وإنما المصيبة العظيمة، والكسر الذي ال ينجبر، أن يصاب 

ين، فيرى الباطل حقا، اإلنسان بدينه، فيحل الشك محل اليق

 والحق باطال، والمعروف منكرا، والمنكر معروفا. 

 

نية الدرر الس

في األجوبة 

/ 05النجدية 

477 

937  

أيها المسلمون، ال يفتننكم الذين كفروا عن دينكم بعرض من 

الدنيا فتصبحوا خاسرين; هللا، هللا، في حفظ دينكم والعمل 

 ينا فلن يقبل منه.بتعاليمه، فإنه من يبتغ غير اإلسالم د

نية الدرر الس

في األجوبة 

/ 05النجدية 

477 

938  

اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع 

عليهم من كوة وهو يبكي ولحيته ترجف فقال عليكم بالقرآن 

عليكم بالصالة ويحكم ليس هذا زمان حديث إنما هذا زمان 

هذا زمان  بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق إنما

احفظ لسانك وأخف مكانك وعالج قلبك وخذ ما تعرف ودع ما 

 تنكر. 

إحياء علوم 

/ 4الدين 

087 
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939  

عن النضر بن شميل يقول دخلت على المأمون قال لي كيف 

أصبحت يا نضر قال قلت بخير يا أمير المؤمنين قال أتدري ما 

اإلرجاء قلت ودين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم 

 من دينهم قال لي صدقت.  وينقص

تاريخ دمشق 

البن عساكر 

66 /087 

941  
اْلِفتْنَِة »عْن َسِعيِد ْبِن ُجبَْيٍر ، قَاَل: قَاَل ِلي َراِهٌب: يَا َسِعيُد فِي  

ْن يَْعبُُد الطَّاُغوتَ  َ ِممَّ  .«يَتَبَيَُّن لََك َمْن يَْعبُُد َّللاَّ

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

511 

941  
ُجُل لَيَتََكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َعلَى َعْهِد »ةَ ، قَاَل:  َعْن ُحَذْيفَ  إِْن َكاَن الرَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَيَِصيُر بَِها ُمنَاِفقًا ، َوإِن ِي  ِ َصلَّى َّللاَّ َرُسوِل َّللاَّ

اتٍ   .«أَلَْسَمعَُها اْليَْوَم ِمْن أََحِدُكْم َعْشَر َمرَّ

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

710 

942  
: إن ِي ألرحم ثالثة: عزيز قوٍم ذلَّ، وغنيًا ق ال: الفَضْيل رحمه َّللاَّ

 افتقر، وعالًما تلعَُّب به الدنيا. 

معيد النعم 

ومبيد النقم 

 57ص: 

943  
طبقات  قال البربهاري: الناس في خداع متصل. 

/ 0الحنابلة 

44 

944  

يقول ابن رجب: الغرباء قسمان: أحدهما من يُصلح نفسه عند 

س، والثاني من يُصلح ما أفسد الناس وهو أعلى فساد النا

 القسمين وهو أفضلهما. 

كشف الكربة 

في وصف 

أهل الغربة 

 601ص: 

945  

ْساَلُم : »-صلى هللا عليه وسلم  -قال األوزاعي في قوله  بََدأَ اإْلِ

أما إنه ما يذهب اإلسالم، ولكن «: َغِريبًا َوَسيَعُوُد َغِريبًا َكَما بََدأَ 

 نة حتى ما يبقى في البلد منهم إال رجل واحد. يذهب أهل الس

مجموع 

رسائل ابن 

/ 0رجب 

601 

946  
عن كعب; قال: لتحببن إليكم الدنيا حتى تتعبدوا لها وألهلها، 

وليأتينكم زمان تكره فيه الموعظة حتى يختفي المؤمن بإيمانه 

 .كما يختفي الفاجر بفجوره

المجالسة 

وجواهر العلم 

6 /560 
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947  
ْرَداِء، بَِهَذا اْلَمْعنَى، َزاَد: أاََل إِنَّ َعاًدا َمأَلَْت َما بَْيَن َعْن أَبِي ا لدَّ

اَن َخْياًل َوِرَكابًا، فََمْن يَْشتَِر ِمن ِي ِميَراَث َعاٍد  َعَدَن َوَعمَّ

 بِِدْرَهَمْيِن؟. 

الزهد ألبي 

داود ص: 

001 

948  

والناس في زماننا هذا أسراب كالطير، يتبع بعضهم بعضا لو 

لهم من يدعي النبوة مع علمهم بأن رسول هللا صلى هللا ظهر 

عليه وسلم خاتم األنبياء، أو من يدعي الربوبية، لوجد على 

 ذلك أتباعا وأشياعا.

 

اإلبانة الكبرى 

/ 0البن بطة 

070 

949  

إذا ظهر الباطل على  -رضي هللا عنه  -قال مالك بن أنس: 

 الحق ظهر الفساد في األرض. 

اآلداب 

الشرعية 

المنح و

/ 0المرعية 

40 

951  
الشباب مظنة الجهل، ومطية الذنوب. سكر الشباب أشد من 

 سكر الشراب.

التمثيل 

والمحاضرة 

 680ص: 

951  

عن سفيان، قال: من دعاك وأنت تخاف أن يفسد عليك قلبك 

 ودينك فال تجبه. 

حلية األولياء 

وطبقات 

/ 7األصفياء 

616 

952  

يشغب بذكر غريب  فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن، وال

المذاهب ال في األصول وال في الفروع، فما رأيت الحركة في 

 .ذلك تحصل خيرا، بل تثير شرا وعداوة ومقتا للصلحاء والعباد

سير أعالم 

/ 01النبالء 

040 

 

 وقراءة القرآن الذكر 
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953  
قراءة القرآن كرامة أكرم هللا بها البشر فقد ورد أن المالئكة لم 

 ا حريصة لذلك على استماعه من اإلنس. يعطوا ذلك وأنه

اإلتقان في 

علوم القرآن 

0 /658 

954  
يقول قتادة: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم 

 فذنوبكم، وأما دواؤكم فاالستغفار. 

 

شعب اإليمان 

1 /647 

955  
الذكر، قوت العارفين، يغنيهم عن الطعام والشراب; لما جاع 

: لمن باع لذة المجتهدون شبعوا من ط عام المناجاة، فأٍُف 

  المناجاة، بفضل لقمٍة أو لقيمات. 

وظائف 

رمضان ص: 

58 

956  

فإن الشيطان إنما يمنعه من الدخول إلى قلب ابن آدم ما فيه من 

ذكر هللا الذي أرسل به رسله فإذا خال من ذلك تواله الشيطان 

ا قال هللا تعالى: }ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان

 فهو له قرين{. 

مجموع 

/ 01الفتاوى 

611 

957  
أطلب قلبك في ثالثة مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس 

الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده في هذه المواطن فسل هللا 

 أن يمن عليك بقلب فإنه ال قلب لك. 

الفوائد البن 

ص: القيم 

041 

958  

في بيته؟  قيل ألخت مالك بن أنس ما كان شغل مالك بن أنس

 والتالوة.قالت: المصحف 

ح الجر

والتعديل البن 

/ 0أبي حاتم 

08 

959  
النظر في المصحف عبادة وكان كثير من الصحابة والتابعين 

يقرؤون في المصحف ويستحبون أن ال يخرجوا يوماً إال نظروا 

 فيه وخرق عثمان مصحفين من كثرة درسه فيهما. 

قوت القلوب 

0 /006 
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961  

ليس ساعة من ساعات الدنيا إال وهي يقول األوزاعي: 

معروضة على العبد يوم القيامة يوما فيوما وساعة فساعة، 

وال تمر به ساعة لم يذكر هللا تعالى فيها إال تقطعت نفسه عليها 

حسرات، فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم 

 وليلة مع ليلة. 

حلية األولياء 

7 /040 

961  

دور يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من القرآن شفاء لما في الص

ه  الوساوس والشهوات واإلرادات الفاسدة، فهو دواء لما أَمرَّ

 فيها الشيطان. 

 

إغاثة اللهفان 

من مصايد 

/ 0الشيطان 

10 

962  
وبنا طهرت ما شبعت من لو أن قل»قال عثمان رضي هللا عنه 

 .«كالم هللا

حلية األولياء 

7 /070 

963  
يأتي علي يوم وال ليلة إال أنظر في  ما أحب أن»قال عثمان: 

 .«يعني بالقرآن في المصحف -كالم هللا 

حلية األولياء 

7 /070 

 المرأة والحشمة 
 

964  

المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما ال يجب مثله  يقول ابن تيمية:

في الرجل ولهذا خصت باالحتجاب وترك إبداء الزينة وترك 

اس والبيوت ما ال يجب في التبرج فيجب في حقها االستتار باللب

 حق الرجل.

مجموع 

/ 05الفتاوى 

017 

965  
دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم المؤمنين وعلى 

 حفصة خمار رقيق فشقته عائشة عليها وكستها خمارا كثيفا. 

الطبقات 

/ 8الكبرى 

57 

966  
 ن اْبن َمْسعُود َرِضي هللا َعنهُ أَنه قَاَل: َما تعبدت هللا اْمَرأَةع

 بِمثل تقوى هللا وجلوسها فِي بَيتَها. 

تفسير 

/ 4السمعاني 

071 
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967  
الطبقات  عن صفية قالت: رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة. 

/ 8الكبرى 

57 

968  

قيل لسودة: أاَل تخرجين َكَما تخرج أخواتك؟ قَاَلت: قد حجْجت 

 أُِريد أَن واعتمرت، َوقد أَمرنِي هللا تَعَالَى أَن أقر  فِي بَْيِتي، فَالَ 

أعصي هللا تَعَالَى، فَلم تخرج من بَيتَها َحتَّى أخرجت على 

 جنازتها.

تفسير 

/ 4السمعاني 

071 

969  

ينَة َوالذََّهب  ومن اأْلَْفعَال الَّتِي تلعن عليها اْلَمْرأَة إِْظَهار الز ِ

واللؤلؤ من تَحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر َوالط يب إِذا 

باغات واألزر َواْلَحِرير واألقبية اْلقصار َمَع خرجت ولبسها الص

تَْطِويل الثَّْوب وتوسعة األكمام وتطويلها إِلَى غير َذِلك إِذا 

خرجت وكل َذِلك من التبرج الَِّذي يمقت هللا َعلَْيِه ويمقت فَاعله 

ْنيَا َواآْلِخَرة َوَهِذه اأْلَْفعَال الَّتِي قد غلبت على أَكثر  فِي الدُّ

 ء. الن َِسا

الكبائر للذهبي 

 065ص: 

971  

إذا كانت المرأة حسناء خيرة األخالق سوداء الحدقة والشعر 

كبيرة العين بيضاء اللون محبة لزوجها قاصرة الطرف عليه، 

فهي على صورة الحور العين. فإن هللا تعالى وصف نساء 

 .الجنة بهذه الصفة في قوله تعالى فِيِهنَّ َخْيراٌت ِحسانٌ 

مفيد العلوم 

ومبيد الهموم 

 615ص: 

 

971  

كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البالء: إمام 

عادل ال يظلم، وعالم على سبيل الهدى، ومشايخ يأمرون 

بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرضون على طلب العلم 

 والقرآن، ونساؤهم مستورات ال يتبرجن تبرج الجاهلية األولى. 

 

تفسير 

/ 4القرطبي 

41 

 الشجاعة 
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972  

والشجاعة ليست هي قوة البدن وقد يكون الرجل قوي البدن 

ضعيف القلب; وإنما هي قوة القلب وثباته. فإن القتال مداره 

على قوة البدن وصنعته للقتال; وعلى قوة القلب وخبرته به. 

والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة; دون التهور الذي ال 

حمود والمذموم; ولهذا كان يفكر صاحبه وال يميز بين الم

 القوي الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. 

مجموع 

/ 08الفتاوى 

058 

973  

َوَكاَن ابن تيمية إِذا ركب اْلَخيل يتحنك ويجول فِي اْلعَدو كأعظم 

الشجعان َويقوم كأثبت الفرسان َويكبر تَْكبِيرا انكى فِي اْلعَدو 

اَل يَخاف  من كثير من الفتك بهم ويخوض فيهم خوض رجل

 اْلَمْوت. 

األعالم العلية 

في مناقب ابن 

تيمية ص: 

78 

 العظمة 
 

974  

قيل البن عباس: كيف يكلمهم يوم القيامة كلهم في ساعة 

واحدة؟ قال: كما يرزقهم كلهم في ساعة واحدة. وهللا سبحانه 

في الدنيا يسمع دعاء الداعين ويجيب السائلين مع اختالف 

 اللغات وفنون الحاجات. 

مجموع 

/ 5الفتاوى 

066 

975  
عن شمر بن عطية: في قوله: }إن ربنا لغفور شكور{ ]فاطر: 

[، قال: " غفر لهم الذنوب التي عملوها، وشكر لهم الخير 64

 الذي دلهم عليه فعملوا به فأثابهم عليه. 

شعب اإليمان 

1 /647 

976  

رأينا المرأة تلد ذكرا ومرة أنثى ومرة توأمين وطورا ثالثة 

ن تلد فال تلد وتريد أن ال تلد فتلد وتريد الذكر فتكون وتريد أ

أنثى وتريد األنثى فيكون الذكر على خالف اختيار األبوين 

 .فعرفنا قطعا أنه قدرة قادر عالم حكيم

مفيد العلوم 

ومبيد الهموم 

 07ص: 

977  
هو مقصود الصالة التي  ولما كان حمده والثناء عليه وتمجيده

ها ووسططها طاعات شرع في أولسالم ورأس الإلهي عماد ا

 . وآخرها وجميع أركانها

الصواعق 

/ 4المرسلة 

0475 
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978  
قرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه اآلية: فقاال له قوال لينا، فبكى 

يحيى، وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا اإلله، فكيف رفقك 

 بمن يقول أنت اإلله؟!. 

تفسير البغوي 

6 /076 

979  
سليمة واألرواح الطيبة والعقول الزاكية فليس عند القلوب ال

، وال أنعم، من محبَّته  أحلى، وال ألذ، وال أطيب، وال أسرُّ

 .واألنس به والشوق إلى لقائه

إغاثة 

/ 0اللهفان

147 

981  
عرفت هللا بليل داج ونهار وهاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات 

أمواج ورياح ذات عجاج وأرض ذات سبل وفجاج وجبال مثبتة 

 .درج ومعراج دليل على رب حكيم فراج بال

مفيد العلوم 

ومبيد الهموم 

 08ص: 

981  

عن الضحاك " في قوله: }ما يكون من نجوى ثالثة إال هو 

قال: هو [ ، 7رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم{ ]المجادلة: 

 .على العرش، وعلمه معهم

مسائل اإلمام 

رواية أحمد 

أبي داود 

السجستاني 

 656ص: 

982  

ُ ُهَو اْلغَِنيُّ اْلَحِميُد [ هذه ]يا أَيُّ  ِ َوَّللاَّ َها النَّاُس أَْنتُُم اْلفُقَراُء إِلَى َّللاَّ

آية موعظة وتذكير، واإلنسان فقير إلى هللا تعالى في دقائق 

األمور وجالئلها ال يستغني عنه طرفة عين، وهو به مستغن 

عن كل واحد، وهللا تعالى غني عن الناس وعن كل شيء من 

 وقاته غني على اإلطالق.  مخل

تفسير ابن 

/ 4 عطية

465 

 إكرام الضيف 
 

983  
عن شقيق قال: ليس شيء أحب إلي من الضيف; ألن رزقه 

 على هللا، وأجره لي.

سير أعالم 

/ 1النبالء 

605 

984  
قال الثوري إذا زارك أخوك فال تقل له أتأكل أو أقدم إليك ولكن 

 قدم فإن أكل وإال فارفع. 

إحياء علوم 

 00/ 0لدين ا
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985  

قال علي بن الحسين: من تمام المروءة خدمة الرجل ضيفه كما 

 خدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهله.

اب غذاء األلب

في شرح 

منظومة 

/ 0اآلداب 

050 

986  

ومن آداب المضيف أيضا أن يحدثهم بما تميل إليه أنفسهم، وال 

ومهم، ينام قبلهم، وال يشكو الزمان بحضورهم، ويبش عند قد

ويتألم عند وداعهم، وأن ال يتحدث بما يروعهم به، بل ال 

يغضب على أحد بحضرتهم ليدخل السرور على قلوبهم بكل ما 

 أمكن. 

اب غذاء األلب

في شرح 

منظومة 

/ 0اآلداب 

050 

 حسن الخلق 
 

987  
مدارج  الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق: زاد عليك في الدين. 

/ 0السالكين 

014 

988  
ال ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين، ولهذا ذكر تعالى ف

 أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. 

تفسير ابن 

 474/ 6كثير 

989  
قيل لعمر بن الخطاب رضي هللا عنه: من السيد؟ قال: الجواد 

إذا سئل، الحليم إذا استجهل، الكريم المجالسة لمن جالسه، 

 ق لمن جاوره. الحسن الخل

سراج الملوك 

 11ص: 

991  
بالتي هي أحسن{  عن ابن عباس في قوله تعالى: }ادفع

 قال الصبر عند الغضب والعفو عند اإلساءة.  [17]المؤمنون: 

اآلداب 

/ 0الشرعية 

084 

991  
إغاثة  وقد شاهد الناس ِعيانًا أنه َمْن عاش بالمْكر ماَت بالفقر. 

/ 0اللهفان

706 

 النكت والطرائف 
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 المصدر  العبارة سلسلم

992  
نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامع فقال: ما كان أطول 

هؤالء الذين عمروا هذه! فقال آخر: اسكت ما أجهلك، ترى أنه 

 في الدنيا أحد طول هذه؟ وإنما بنوه على األرض ثم رفعوها. 

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 081ص: 

993  

كان محمد بن أبي سعيد سليم الجانب، وقد سمع من أبي 

الطيوري يسأل بعض من يعرف األدب أن يعلمه شيئاً الحسين 

من العربية، فقال: إذا دخلت على أحد فقل أنعم هللا صباحك، 

فربما كان يدخل على أحد آخر النهار فيقول: أنعم هللا صباحك 

 فيضحك. 

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 080ص: 

994  
قال عبد هللا بن محمد: قلت لرجل مرة: كم في هذا الشهر من 

 م؟ فنظر إلي وقال: لست أنا وهللا من هذا البلد. يو

أخبار الحمقى 

 والمغفلين

 080ص: 

995  
أصيب بعضهم بمصيبة فقيل له: عظم هللا أجرك، فقال: سمع 

 هللا لمن حمده. 

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 086ص: 

996  

قال أبو األسود البنه: يا بني إن ابن عمك يريد أن يتزوج 

فتحفظ خطبة، فبقي الغالم يومين  ويجب أن تكون أنت الخاطب

وليلتين يدرس خطبة، فلما كان في اليوم الثالث قال أبوه: ما 

فعلت؟ قال: قد حفظتها. قال: وما هي؟ قال: اسمع، الحمد هلل، 

نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ونشهد أن ال إله إال هللا وأن 

 محمداً رسول هللا، حي على الصالة حي على الفالح; فقال له

 أبوه: أمسك ال تقم الصالة فإني على غير وضوء.

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 087ص: 

997  

قال بعضهم: رأيت رجالً يبيع الرمان في األسواق ويطعمه أهل 

سوقه، ويسألونه عن مسائل تقع لهم في الفقه وهو يكنى أبا 

جعفر، فجاءته امرأة فقالت: يا أبا جعفر، مريم بنت عمران 

ال يا غافلة، قالت: وإيش كانت؟ قال: من  كانت نبية؟ قال:

 المالئكة. 

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 011ص: 
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998  

دخل بعض المغفلين على رجل يعزيه بأخ له فقال: أعظم هللا 

أجرك ورحم أخاك وأعانه على ما يرد عليه من مسألة يأجوج 

ومأجوج، فضحك من حضر وقالوا له: ويحك ويأجوج ومأجوج 

ال: لعن هللا إبليس، أردت أن أقول هاروت يسائالن الناس؟ فق

 وماروت. 

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 077ص: 

999  

قال منجم لرجل من أهل طرسوس: ما نجمك؟ قال: التيس، 

فضحك الحاضرون وقالوا: ليس في النجوم والكواكب تيس، 

قال: بلى، قد قيل لي وأنا صبي منذ عشرين سنة: نجمك الجدي 

 ً  منذ ذلك الوقت.  فال شك أنه قد صار تيسا

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 016ص: 

1111  
قيل لبعض البله وكان يتحرى من الغيبة: ما تقول في إبليس؟ 

 فقال: أسمع الكالم عليه كثيراً وهللا أعلم بسريرته. 

أخبار الحمقى 

والمغفلين 

 010ص: 
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 المصادر والمراجع

 بن محمد بن محمد بن اإلبانة الكبرى البن بطة، أبو عبد هللا عبيد هللا -0

هـ، المحقق: 687حمدان العُْكبَري المعروف بابن بَطَّة العكبري المتوفى: 

رضا معطي، وعثمان األثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، 

 وحمد التويجري، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض.

ة، شهاب الدين إتحاف ذوي المروة واإلنافة بما جاء في الصدقة والضياف -0

هـ، تحقيق وتعليق:  174أحمد بن محمد، ابن حجر الهيتمي المتوفى: 

 مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع.

اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  -6

رية هـ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المص100المتوفى: 

 م.0174هـ/ 0614العامة للكتاب، الطبعة: 

د بن بشير بن عمر اإلبراهيمي  -4 د البَِشير اإِلْبَراِهيِمي، محم  آثَاُر اإِلَمام ُمَحمَّ

هـ، جمع وتقديم: نجله الدكتور أحمد طالب اإلبراهيمي، 0685المتوفى: 

 م.0117دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

َمة عَ  -5 حمن ْبن يْحيَي الُمَعل ِمي  اليَماني، اعتنى به: آثَار الش يخ العَال  ْبد الر 

مجموعة من الباحثين، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

 هـ. 0464

إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى:  -7

 بيروت. -هـ، دار المعرفة 515

لدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن أخبار الحمقى والمغفلين، جمال ا -7

هـ، شرحه: عبد األمير مهنا، دار الفكر 517محمد الجوزي المتوفى: 

 م.0111 -هـ 0401اللبناني، الطبعة األولى، 

اإلخالص والنية، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  -8

 هـ(080فى: البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتو

حققه وعلق عليه: إياد خالد الطباع، دار البشائر، الطبعة األولى، 

 هـ.0406
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األخالق والسير في مداواة النفوس، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن  -1

 -هـ، دار اآلفاق الجديدة 457حزم األندلسي القرطبي الظاهري المتوفى: 

 م.0171 -هـ 0611بيروت، الطبعة: الثانية، 

الشافعي ومناقبه، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس  آداب -01

هـ، قدم 607بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم المتوفى: 

له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، 

 م.0116 -هـ 0404لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت 

المرعية، محمد بن مفلح بن محمد بن اآلداب الشرعية والمنح  -00

مفرج، أبو عبد هللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 

 هـ، عالم الكتب.776المتوفى: 

أدب االمالء واالستمالء، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  -00

هـ، المحقق: ماكس 570السمعاني المروزي، أبو سعد المتوفى: 

 م.0180 - 0410بيروت، الطبعة األولى،  -الكتب العلمية  فايسفايلر، دار

أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  -06

 هـ، دار مكتبة الحياة451البصري البغدادي، الشهير بالماوردي المتوفى: 

أدب المجالسة وحمد اللسان وفضل البيان وذم العي وتعليم  -04

بد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم اإلعراب، أبو عمر يوسف بن ع

هـ، المحقق: سمير حلبي، دار الصحابة 476النمري القرطبي المتوفى: 

 م.0181 - 0411طنطا، الطبعة األولى،  -للتراث 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر  -05

دين بن عبد الملك القسطالني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب ال

هـ، المطبعة الكبرى األميرية، مصر، الطبعة السابعة، 106المتوفى: 

 هـ.0606

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين  -07

 -هـ(، زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي 0401األلباني )المتوفى : 

 .م0185 -هـ  0415بيروت، الطبعة الثانية 

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  االستقامة، تقي الدين أبو -07

السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
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هـ، المحقق: محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام 708الدمشقي المتوفى: 

 هـ.0416المدينة المنورة، الطبعة األولى،  -محمد بن سعود 

 بن محمد بن عبيد بن اإلشراف في منازل األشراف، أبو بكر عبد هللا -08

سفيان بن قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 

هـ، المحقق: د نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، 080المتوفى: 

 م.0111هـ 0400الرياض، السعودية، الطبعة األولى، 

االْعتَِصام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  -01

هـ تحقيق ودراسة: محمد بن عبد الرحمن الشقير 711ي المتوفى: بالشاطب

وآخرون،  دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 

 م.0118 -هـ  0401الطبعة األولى، 

اإلعجاز واإليجاز، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  -01

 هرة.القا -هـ، مكتبة القرآن 401الثعالبي المتوفى: 

ِ بِن موسى بِن  -00 األعالم العلية في مناقب ابن تيمية، عمُر بُن علي 

اُر، سراُج الديِن أبو حفٍص المتوفى:  خليٍل البغداديُّ األزجيُّ البزَّ

بيروت، الطبعة  -هـ،المحقق: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي 741

 هـ.0411الثالثة، 

محمد بن أبي بكر بن  إعالم الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد هللا -00

هـ، قدم له وعلق عليه  750أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى: 

وخرج أحاديثه وآثاره: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن 

الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

 هـ.0406

د هللا محمد بن أبي بكر إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، أبو عب -06

(، حققه: محمد عزير شمس، 750 - 710بن أيوب ابن قيم الجوزية )

مكة المكرمة،  -خرج أحايثه: مصطفى بن سعيد إيتيم، دار عالم الفوائد 

 هـ.0460الطبعة األولى، 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تقي الدين أبو  -04

عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن  العباس أحمد بن عبد الحليم بن

هـ، المحقق: 708محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي المتوفى: 
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ناصر عبد الكريم العقل، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة: السابعة، 

 م.0111 -هـ 0401

األم، أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع  -05

هـدار 014المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي المتوفى:  بن عبد

 م.0111هـ/0401بيروت، بدون طبعة،  -المعرفة 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكر أحمد بن محمد بن  -07

ل البغدادي الحنبلي المتوفى:  هـ، تحقيق: 600هارون بن يزيد الَخالَّ

لبنان، الطبعة: األولى،  -ية، بيروت الدكتور يحيى مراد، دار الكتب العلم

 م.0116 -هـ  0404

االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة  -07

رضي هللا عنهم، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن 

 بيروت. -هـ، دار الكتب العلمية 476عاصم النمري القرطبي المتوفى: 

هاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البداية والن -08

هـ، المحقق: علي شيري، دار إحياء 774البصري ثم الدمشقي المتوفى: 

 م.0188 -، هـ 0418التراث العربي، الطبعة األولى 

بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن  -01

 لعربي، بيروت، لبنان.هـ، دار الكتاب ا750قيم الجوزية المتوفى: 

البدع والنهي عنها، أبو عبد هللا محمد بن وضاح بن بزيع المرواني  -61

هـ(،تحقيق ودراسة: عمرو عبد المنعم سليم، 087القرطبي )المتوفى: 

السعودية، الطبعة  -مصر، مكتبة العلم، جدة  -مكتبة ابن تيمية، القاهرة

 هـ.0407األولى، 

كتاب العزيز، مجد الدين أبو طاهر بصائر ذوي التمييز في لطائف ال -60

هـ(، المحقق: محمد علي 807محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 

لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  -النجار، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

 هـ.0616القاهرة، 

البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس  -60

بيروت،  -ـ، المحقق: د/ وداد القاضي، دار صادر ه411المتوفى: نحو 

 م.0188 -هـ  0418الطبعة: األولى، 
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بهجة المجالس وأنس المجالس، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن  -66

هـ، بدون 476محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى: 

 معلومات.

، تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري -64

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 

 .هـ0687 -بيروت، الطبعة: الثانية  -هـ، دار التراث 601المتوفى: 

تاريخ بغداد وذيوله، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  -65

بيروت،  -هـ، دار الكتب العلمية 476مهدي الخطيب البغدادي المتوفى: 

 هـ.0407حقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة األولى، دراسة وت

تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن  -67

هـ، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر 570عساكر المتوفى: 

 م.0115 -هـ  0405للطباعة والنشر والتوزيع، 

رج عبد الرحمن بن علي التبصرة البن الجوزي، جمال الدين أبو الف -67

لبنان،  -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 517بن محمد الجوزي )المتوفى: 

 م.0187 -هـ 0417الطبعة: األولى، 

التبيان في أقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس  -68

هـ(، المحقق: محمد حامد الفقي، 750الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

 ، بيروت، لبنان.دار المعرفة

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى اإلمام أبي الحسن األشعري، ثقة  -61

الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر 

 هـ.0414بيروت، الطبعة الثالثة،  -هـ، دار الكتاب العربي 570المتوفى: 

ين، محمد تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كالم سيد المرسل -41

هـ(، دار 0051بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 م.0184لبنان، الطبعة: األولى،  -بيروت  -القلم 

تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  -40

هـ، المحقق: عبد القادر 750شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

 م.0170 - 0610دمشق، الطبعة األولى،  -بة دار البيان األرناؤوط، مكت
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التذكرة في الوعظ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن  -40

هـ، المحقق: أحمد عبد الوهاب فتيح، دار 517محمد الجوزي المتوفى: 

 هـ.0417بيروت، الطبعة: األولى،  -المعرفة 

قاضي عياض بن ترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبو الفضل ال -46

هـ ، المحقق: ابن تاويت الطنجي، 544موسى اليحصبي المتوفى: 

 م.0175المحمدية، المغرب، الطبعة األولى،  -وآخرون، مطبعة فضالة 

التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد  -44

بد هللا هـ،المحقق: الدكتور ع740هللا، ابن جزي الكلبي الغرناطي المتوفى: 

 -بيروت، الطبعة: األولى  -شركة دار األرقم بن أبي األرقم  الخالدي،

 هـ.0407

التعازي ]والمراثي والمواعظ والوصايا[، محمد بن يزيد بن عبد  -45

هـ، 085األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد المتوفى: 

د سالم، نهضة تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل، مراجعة: محمو

 مصر للطباعة والنشر والتوزيع.

تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو  -47

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي 

هـ(، المحقق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار 540المحاربي )المتوفى: 

 هـ.0400 -عة: األولى بيروت، الطب -الكتب العلمية 

تفسير القرآن العزيز، أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن  -47

محمد المري، اإللبيري المعروف بابن أبي َزَمنِين المالكي )المتوفى: 

محمد بن مصطفى  -هـ(، المحقق: أبو عبد هللا حسين بن عكاشة 611

 -هـ 0406ولى، مصر/ القاهرة، الطبعة األ -الكنز، الفاروق الحديثة 

 م.0110

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن  = تفسيرتفسير القرآن العظيم -48

هـ، المحقق: 774عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي المتوفى: 

محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي 

 هـ.0401 -بيروت، الطبعة األولى  -بيضون 

لمظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن تفسير القرآن، أبو ا -41

هـ(، 481أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 074 

المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 

 .م0117 -هـ0408السعودية، الطبعة األولى،  -

امية واألمثلة الفقهية، التقريب لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ الع -51

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري 

 بيروت. -هـ(، المحقق: إحسان عباس، دار مكتبة الحياة 457)المتوفى: 

تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  -50

ت، لبنان، وبير ، دار الفكر للطباعة والنشر،هـ517الجوزي المتوفى: 

 م.0110هـ/ 0400الطبعة األولى، 

التمثيل والمحاضرة، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  -50

هـ، المحقق: عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية 401الثعالبي المتوفى: 

 م.0180 -هـ  0410للكتاب، الطبعة: الثانية، 

د، أبو عمر يوسف بن التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألساني -56

عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى: 

هـ، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبير البكري، 476

 هـ.0687المغرب،  -وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من األباطيل، عبد الرحمن بن يحيى -54

هـمع تخريجات 0687بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني المتوفى: 

عبد الرزاق  -زهير الشاويش  -وتعليقات: محمد ناصر الدين األلباني 

 م.0187 -هـ  0417الطبعة الثانية،  المكتب اإلسالمي، حمزة،

تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  -55

هـ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، 850متوفى: حجر العسقالني ال

 هـ.0607الطبعة األولى، 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن  -57

يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي 

 -هـ، المحقق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 740المزي المتوفى: 

 م.0181 - 0411ت، الطبعة: األولى، بيرو
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تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر  -57

هـ،المحقق: عبد الرحمن بن معال 0677بن عبد هللا السعدي المتوفى: 

 م.0111-هـ 0401الطبعة األولى  اللويحق، مؤسسة الرسالة،

َمْعبَد،  الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن -58

هـ، طبع بإعانة: وزارة 654التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي المتوفى: 

المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد 

خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 

 م.0176=   ه 0616الدكن الهند، الطبعة األولى، 

خوان وما جاء في إغاثة اللهفان، محمد بن ثواب قضاء حوائج اإل -51

هـ، المحقق: 501علي بن ميمون، أبو الغنائم النَّْرِسي الكوفي المتوفى: 

لبنان، الطبعة  -بيروت  -عامر حسن صبري، دار البشائر اإلسالمية 

 م.0116 -هـ 0404األولى، 

ن أبو السعادات المبارك جامع األصول في أحاديث الرسول، مجد الدي -71

بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

التتمة تحقيق بشير  -هـ، تحقيق : عبد القادر األرنؤوط 717المتوفى : 

مكتبة دار البيان، الطبعة األولى،  -مطبعة المالح  -عيون، مكتبة الحلواني 

 م.0170

، محمد بن جرير بن = تفسير الطبريرآنجامع البيان في تأويل الق -70

هـ، 601يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري المتوفى: 

 -هـ  0401المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

 م.0111

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، زين  -70

بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم  الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب

 -هـ(، المحقق: شعيب األرناؤوط 715الدمشقي، الحنبلي )المتوفى: 

 -هـ 0400بيروت، الطبعة السابعة،  -إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة 

 م.0110

المجموعة الثامنة، أحمد بن عبد الحليم بن عبد  -جامع المسائل  -76

مكة،  -ر شمس، دار عالم الفوائد السالم ابن تيمية، المحقق: محمد عزي

 هـ.0460الطبعة: األولى، 
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المجموعة السابعة، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد  -جامع المسائل  -74

هـ، تحقيق: علي بن محمد  708 - 770الحليم بن عبد السالم ابن تيمية 

مكة، الطبعة: األولى،  -العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 

 هـ.0460

لمسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا الجامع ا -75

عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو له 

البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

 الطبعة، مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

 هـ.0400األولى، 

بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن  جامع -77

هـ، تحقيق: أبي 476عبد البر بن عاصم النمري القرطبي المتوفى: 

األشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

 م.0114 -هـ  0404األولى، 

محمد بن أحمد الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد هللا  -77

بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى: 

 -هـ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 770

 م.0174 -هـ 0684القاهرة، الطبعة: الثانية، 

الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، أبو بكر أحمد بن علي بن  -78

هـ، المحقق: 476هدي الخطيب البغدادي المتوفى: ثابت بن أحمد بن م

 الرياض. -محمود الطحان، مكتبة المعارف 

الجرح والتعديل، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن  -71

هـ(، طبعة 607المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )المتوفى: 

الهند، دار إحياء  -بحيدر آباد الدكن  -مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 م.0150هـ  0070بيروت، الطبعة األولى،  -التراث العربي 

الجهاد، أبو عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي،  -71

هـ حققه وقدم له وعلق عليه: نزيه 080التركي ثم المْروزي المتوفى: 

 م.0170تونس،  -حماد، الدار التونسية 
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دواء الشافي أو الداء والدواء، محمد الجواب الكافي لمن سأل عن ال -70

بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

 م.0117 -هـ 0408المغرب، الطبعة األولى،  -هـ، دار المعرفة 750

الجوع، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  -70

هـ، 080يا المتوفى: البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدن

تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت لبنان، الطبعة: 

 م.0117 -هـ  0407األولى، 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد  -76

 -هـ، السعادة 461بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني المتوفى: 

 م.0174 -ـ ه0614بجوار محافظة مصر، 

حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري،  -74

هـ، دار الكتب العلمية، 818أبو البقاء، كمال الدين الشافعي المتوفى: 

 هـ.0404بيروت، الطبعة الثانية، 

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى األمر األول، أبو القاسم شهاب الدين  -75

راهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي عبد الرحمن بن إسماعيل بن إب

هـ، قرأه وعلق عليه: جمال عزون، أضواء السلف، 775شامة المتوفى: 

 م.0116 -هـ 0404الطبعة األولى، 

الدرر السنية في األجوبة النجدية، علماء نجد األعالم، المحقق: عبد  -77

 م.0117هـ/0407الرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة السادسة، 

مال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ذم الهوى، ج -77

هـ، المحقق: مصطفى عبد الواحد، مراجعة: محمد 517الجوزي المتوفى: 

 الغزالي.

ذيل طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  -78

هـ، 715الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي المتوفى: 

الرياض،  -ن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان المحقق: عبد الرحم

 م.0115 -هـ  0405الطبعة األولى، 
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الرد على المنطقيين، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  -71

عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

 لبنان. هـ، دار المعرفة، بيروت،708الدمشقي المتوفى: 

روائع التفسير الجامع لتفسير اإلمام ابن رجب الحنبلي، زين الدين  -81

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم 

هـ جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن 715الدمشقي، الحنبلي المتوفى: 

المملكة العربية السعودية، الطبعة:  -عوض هللا بن محمد، دار العاصمة 

 م.0110 - 0400األولى 

روضة العقالء ونزهة الفضالء، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان  -80

هـ، 654بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي المتوفى: 

 بيروت. -المحقق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية 

ر بن أيوب بن روضة المحبين ونزهة المشتاقين، محمد بن أبي بك -80

هـ، دار الكتب العلمية، 750سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

 م.0186هـ/0416بيروت، لبنان، الطبعة: 

زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  -86

هـ، المحقق: عبد الرزاق المهدي، 517علي بن محمد الجوزي المتوفى: 

 هـ.0400 -بيروت، الطبعة: األولى  -دار الكتاب العربي 

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد  -84

هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت 750شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

هـ 0405مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون ،  -

 م.0114/

أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان  الزهد البن أبي الدنيا، -85

بن قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 

 م.0111 -هـ 0401هـ(، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة: األولى، 080

الزهد ألبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن األشعث بن  -87

ِجْستاني المتوفى: إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األ هـ، 075زدي الس ِ

تحقيق: أبو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد، أبو بالل غنيم بن عباس بن 

غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف، دار 

 م.0116 -هـ 0404المشكاة للنشر والتوزيع، حلوان، الطبعة األولى، 
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اٍد فِي » الزهد والرقائق البن المبارك يليه -87 َما َرَواهُ نُعَْيُم ْبُن َحمَّ

ْهدِ  أبو « نُْسَختِِه َزائًِدا َعلَى َما َرَواهُ اْلَمْرَوِزيُّ َعِن اْبِن اْلُمبَاَرِك فِي ِكتَاِب الزُّ

عبد الرحمن عبد هللا بن المبارك بن واضح الحنظلي، التركي ثم المْروزي 

 -دار الكتب العلمية  هـ، المحقق: حبيب الرحمن األعظمي،080المتوفى: 

 بيروت.

الزهد، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن  -88

هـ، المحقق: عبد العلي عبد الحميد حامد، 087مخلد الشيباني المتوفى: 

 هـ.0418القاهرة، الطبعة الثانية،  -دار الريان للتراث 

بن  الزهد، أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس -81

سفيان بن الحارث بن عمرو ابن عبيد بن رؤاس الرؤاسي المتوفى: 

هـ، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وآثاره: عبد الرحمن عبد الجبار 017

 -هـ  0414الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، الطبعة األولى، 

 م.0184

الزهد، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  -11

هـ، وضع حواشيه: محمد عبد السالم شاهين، دار 040شيباني المتوفى: ال

 م.0111 -هـ 0401لبنان، الطبعة األولى،  -الكتب العلمية، بيروت 

سراج الملوك، أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري  -10

 -هـ(، من أوائل المطبوعات العربية 501الطرطوشي المالكي )المتوفى: 

 م.0870هـ، 0081مصر، 

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير، الشيخ  -10

علي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد بن الشيخ إبراهيم 

 الشهير بالعزيزي، بدون طبعة وال تاريخ.

ل البغدادي  السنة، -16 أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الَخالَّ

 -قق: عطية الزهراني، دار الراية هـ، المح600الحنبلي المتوفى: 

 م.0181 -هـ 0401الرياض، الطبعة: األولى، 

السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -14

هـ، المحقق: محمد عبد القادر 458الخراساني، أبو بكر البيهقي المتوفى: 

 -هـ  0404لبنات، الطبعة: الثالثة،  -عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.0116

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 081 

سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة  -15

هـ، المحقق: حبيب الرحمن 007الخراساني الجوزجاني المتوفى: 

 م.0180-هـ 0416الهند، الطبعة األولى،  -األعظمي، الدار السلفية 

السياسة الشرعية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  -17

بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي عبد السالم 

هـ(، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 708الدمشقي )المتوفى: 

 هـ.0408المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،  -واإلرشاد 

سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن  -17

هـ، المحقق : مجموعة من 748ْيماز الذهبي المتوفى : عثمان بن قَا

المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة 

 م.0185هـ / 0415الثالثة ، 

سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه اإلمام مالك بن أنس  -18

وأصحابه، عبد هللا بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد 

 -بيروت  -هـ، المحقق: أحمد عبيد، عالم الكتب 004صري المتوفى: الم

 م.0184 -هـ 0414لبنان، الطبعة السادسة، 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أبو القاسم هبة هللا بن  -11

هـ، تحقيق: 408الحسن بن منصور الطبري الرازي الاللكائي المتوفى: 

السعودية، الطبعة الثامنة،  -بة أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طي

 م.0116هـ / 0406

شرح السنة، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري  -011

 هـ، بدون معلومات.601المتوفى: 

شعب اإليمان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  -010

هـ، حققه وراجع نصوصه 458الخراساني، أبو بكر البيهقي المتوفى: 

ثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، أشرف على تحقيقه وخرج أحادي

 -وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 

الهند، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 

 م.0116 -هـ 0406ببومباي بالهند، الطبعة األولى، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 080 

طفى، عياض بن موسى بن عياض بن الشفا بتعريف حقوق المص -010

 –هـ، دار الفيحاء 544عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل المتوفى: 

 هـ.0417 -الطبعة الثانية ، عمان

الصداقة والصديق، أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس  -016

هـ، المحقق: الدكتور إبراهيم الكيالني، دار الفكر 411المتوفى: نحو 

سورية، الطبعة: األولى،  -دمشق  -لبنان، دار الفكر  -روت بي -المعاصر 

 م.0118 -هـ 0401

صفة الصفوة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  -014

هـ، المحقق: أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، 517الجوزي المتوفى: 

 مصر

الصمت وآداب اللسان، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن  -015

فيان بن قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا س

 -هـ، المحقق: أبو إسحاق الحويني، دار الكتاب العربي 080المتوفى: 

 بيروت.

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، محمد بن أبي  -017

هـ، 750بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

علي بن محمد الدخيل هللا، دار العاصمة، الرياض، المملكة المحقق: 

 .هـ0418العربية السعودية، الطبعة األولى، 

الصيام، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن الُمْستَفاض الِفْريابِي  -017

بومباي،  -هـ،المحقق: عبد الوكيل الندوي، الدار السلفية 610المتوفى: 

 هـ.0400الطبعة األولى، 

اطر، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد صيد الخ -018

 –هـ، بعناية: حسن المساحي سويدان، دار القلم 517الجوزي المتوفى: 

 م.0114 -هـ 0405الطبعة األولى، ، دمشق

الطب النبوي جزء من كتاب زاد المعاد البن القيم، محمد بن أبي بكر  -011

هـ، دار 750المتوفى: بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

 م.0117هـ / 0408الطبعة الثانية ، بيروت –الهالل 
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طبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد  -001

، بيروت –هـ، المحقق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة 507المتوفى: 

 م.0111هـ/0400الطبعة: 

الدين طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي  -000

هـ، المحقق: محمود محمد الطناحي عبد الفتاح 770السبكي المتوفى: 

 هـ.0406محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

الطبقات الكبرى، أبو عبد هللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي  -000

هـ، تحقيق: 061بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد المتوفى: 

بيروت، الطبعة األولى،  -حمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية م

 م.0111 -هـ 0401

طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  -006

هـ، دار السلفية، 750سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

 القاهرة، مصر

مد بن سعيد طوق الحمامة في األلفة واألالف، أبو محمد علي بن أح -004

هـ(، تحقيق: د. 457بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

بيروت / لبنان،  -إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

 م.0187 -الطبعة الثانية 

العاقبة في ذكر الموت، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن  -005

األشبيلي، المعروف بابن الحسين بن سعيد إبراهيم األزدي، األندلسي 

هـ(، المحقق: خضر محمد خضر، مكتبة دار 580الخراط )المتوفى: 

 م.0187 - 0417الكويت، الطبعة األولى،  -األقصى 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  -007

هـ، دار ابن كثير، 750سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

كتبة دار التراث، المدينة المنورة، المملكة العربية دمشق، بيروت/م

 م.0181هـ/ 0411السعودية، الطبعة: الثالثة، 

العزلة، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  -007

القاهرة، الطبعة:  -هـ، المطبعة السلفية 688المعروف بالخطابي المتوفى: 

 هـ.0611الثانية، 
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ر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن العقد الفريد، أبو عم -008

حبيب ابن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه األندلسي المتوفى: 

 هـ.0414بيروت، الطبعة: األولى،  -هـ، دار الكتب العلمية 608

عقالء المجانين، أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري  -001

المطهرة أبو هاجر محمد السعيد  هـ(، تحقيق: خادم السنة417)المتوفى: 

لبنان، الطبعة األولى،  -بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.0185 -هـ 0415

العقوبات، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  -001

هـ 080البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى: 

محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، هـ، تحقيق:  080المتوفى 

 م.0117 -هـ  0407لبنان، الطبعة: األولى،  -بيروت 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن  -000

موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى المتوفى: 

 بيروت. -هـ،دار إحياء التراث العربي 855

سة وزين الحسب والرياسة، علي بن عبد الرحمن عين األدب والسيا -000

 ابن هذيل.

أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  عيون األخبار، -006

 هـ.0408بيروت، -هـ، دار الكتب العلمية 077المتوفى: 

غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب، شمس الدين، أبو العون  -004

هـ(، 0088المتوفى : محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي )

 م.0116هـ /  0404مصر، الطبعة الثانية ،  -مؤسسة قرطبة 

غريب الحديث، أبو ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد هللا الهروي  -005

هـ، المحقق: محمد عبد المعيد خان، مطبعة دائرة 004البغدادي المتوفى: 

 - هـ 0684الدكن، الطبعة: األولى،  -المعارف العثمانية، حيدر آباد

 م.0174

غريب الحديث، أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  -007

بغداد،  -هـ، تجقيق: عبد هللا الجبوري، مطبعة العاني 077المتوفى: 

 هـ.0617الطبعة: األولى، 
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الفتاوى الكبرى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد  -007

د ابن تيمية الحراني الحنبلي السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محم

هـ 0418هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 708الدمشقي المتوفى: 

 م.0187 -

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو  -008

 هـ.0671بيروت،  -الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة 

من بن أحمد فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرح -001

بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي المتوفى: 

هـ، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وآخرون، مكتبة 715

القاهرة،  -المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين  -الغرباء األثرية 

 م.0117 -هـ  0407الطبعة األولى، 

وى اإلمام الشوكاني، محمد بن علي بن محمد الفتح الرباني من فتا -061

هـ(، حققه ورتبه: أبو 0051بن عبد هللا الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 -بن حسن حالق، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء « محمد صبحي»مصعب 

 اليمن.

فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني  -060

دمشق، بيروت،  -ثير، دار الكلم الطيب هـ(، دار ابن ك0051)المتوفى: 

 هـ.0404 -الطبعة: األولى 

فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير  -060

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي 

مصر، الطبعة  -هـ، المحقق: علي حسين علي، مكتبة السنة 110المتوفى: 

 م.0116هـ / 0404األولى، 

فتح المنعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين الشين، دار الشروق،  -066

 م.0110 -هـ  0406الطبعة: األولى، 

فضائل رمضان، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن  -064

هـ، 080قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى: 

 -بن حمد المنصور، دار السلف، الرياض حققه وخرج أحاديثه: عبد هللا 

 م.0115 -هـ  0405السعودية، الطبعة: األولى، 
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فضائل فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أبو حفص عمر  -065

بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي 

بن هـ، تحقيق: بدر البدر، دار ا685المعروف بـ ابن شاهين المتوفى: 

الكويت ضمن مجموع فيه من مصنفات ابن شاهين، الطبعة:  -األثير 

 م.0114 -هـ  0405األولى 

فضل شهر رمضان، ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة  -067

هـ، المحقق: أبو عبد هللا مشعل 570هللا المعروف بابن عساكر المتوفى: 

جموع فيه عدة بن باني الجبرين المطيري، دار ابن حزم ]طبع ضمن م

 م. 0110 -هـ  0400أجزاء البن عساكر[، الطبعة: األولى 

فضل علم السلف على الخلف، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  -067

 هـ(، بدون معلومات.715الحنبلي )المتوفى: 

فضل يوم التروية وعرفة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد  -068

دمشقي الحنبلي، الشهير بابن بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ال

 م.0114هـ، الطبعة األولى، 701قدامة المقدسي المتوفى: 

الفقيه و المتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  -061

هـ، المحقق: أبو عبد الرحمن عادل بن 476الخطيب البغدادي المتوفى: 

 هـ.0400نية، السعودية، الطبعة الثا -يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي 

الفوائد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  -041

بيروت، الطبعة الثانية،  -هـ، دار الكتب العلمية 750الجوزية المتوفى: 

 م.0176 -هـ 0616

فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد  -040

الحدادي ثم المناوي  الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين

مصر، الطبعة:  -هـ، المكتبة التجارية الكبرى 0160القاهري المتوفى: 

 هـ.0657األولى، 

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل اإلسالم واإليمان وعبادات  -040

أهل الشرك والنفاق، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 

اسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي السالم بن عبد هللا بن أبي الق

هـ، المحقق: سليمان بن صالح الغصن، دار 708الدمشقي المتوفى: 

 الرياض -العاصمة 
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قصر األمل، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  -046

هـ، 080البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى: 

لبنان / بيروت، الطبعة  -ان يوسف، دار ابن حزم المحقق: محمد خير رمض

 م.0117 -هـ 0407الثانية، 

قطر الولي على حديث الولي = والية هللا والطريق إليها، محمد بن  -044

هـ، المحقق: 0051علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني المتوفى: 

 مصر / القاهرة. -إبراهيم إبراهيم هالل، دار الكتب الحديثة 

القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام  قوت -045

التوحيد، محمد بن علي بن عطية الحارثي، أبو طالب المكي )المتوفى: 

بيروت /  -هـ( المحقق:  عاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية 687

 م.0115-هـ 0407لبنان، الطبعة الثانية، 

المبرد، أبو العباس الكامل في اللغة واألدب، محمد بن يزيد  -047

 -هـ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي 085المتوفى: 

 م.0117 -هـ  0407القاهرة، الطبعة الثالثة 

الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  -047

علي محمد معوض، شارك في -هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود675

لبنان، الطبعة: -بيروت -د الفتاح أبو سنة، الكتب العلمية تحقيقه: عب

 م.0117هـ0408األولى، 

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار= مصنف ابن أبي شيبة، أبو  -048

بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 

 -رشد هـ(، المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة ال065العبسي )المتوفى: 

 هـ.0411الرياض، الطبعة األولى، 

كشف الكربة في وصف أهل الغربة، زين الدين عبد الرحمن بن  -041

أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

هـ، دراسة وتحقيق: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، 715المتوفى: 

 م.0116 -هـ 0404ثانية، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة ال

كشف اللثام شرح عمدة األحكام، شمس الدين، أبو العون محمد بن  -051

هـ،اعتنى به تحقيقا  0088أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي المتوفى: 
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 -وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 م.0117 -هـ 0408سوريا، الطبعة: األولى،  -الكويت، دار النوادر 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم  -050

هـ(، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن 407الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى: 

عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث 

 م.0110 -هـ 0400لبنان، الطبعة األولى  -العربي، بيروت 

ى مسألة السماع، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الكالم عل -050

هـ(، المحقق: محمد عزير شمس،  750ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

راجعه: محمد أجمل اإلصالحي، سعود بن عبد العزيز العريفي، دار عالم 

المملكة العربية السعودية، الطبعة  -الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة 

 هـ.0460األولى، 

اللطائف والظرائف، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور  -056

 هـ، دار المناهل، بيروت.401الثعالبي المتوفى: 

ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، جالل الدين عبد الرحمن بن  -054

 أبي بكر السيوطي، المحقق: محمد علي الباز، دار القلم.

األئمة السرخسي المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس  -055

 -هـ 0404بيروت، بدون طبعة،  -هـ، دار المعرفة 486المتوفى: 

 م.0116

المجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي  -057

هـ، المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 666المتوفى : 

 -م بيروت أم الحصم  ، دار ابن حز -جمعية التربية اإلسالمية البحرين 

 هـ.0401لبنان، 

مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  -057

هـ، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 708تيمية الحراني المتوفى: 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة 

 م.0115هـ/0407العربية السعودية، 

لحافظ ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن مجموع رسائل ا -058

بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 
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هـ، المحقق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق 715المتوفى: 

 م.0114 -هـ  0405الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة 

والمطيعي، أبو زكريا المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي  -051

 هـ، دار الفكر.777محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى: 

المحتضرين، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  -071

هـ(، 080البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 

ان، الطبعة لبن -بيروت  -المحقق: محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم 

 م.0117 -هـ 0407األولى، 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي ر، المحلى باآلثا -070

الطبعة: بدون ، بيروت –: دار الفكر  هـ457القرطبي الظاهري المتوفى: 

 .طبعة وبدون تاريخ

مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية، محمد بن علي بن أحمد بن  -070

هـ، المحقق: 778هللا، بدر الدين البعلي  المتوفى:  عمر بن يعلى، أبو عبد

تصوير دار  -محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية  -عبد المجيد سليم 

 الكتب العلمية.

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي  -076

هـ، 750بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

بيروت،  -محقق: محمد المعتصم باهلل البغدادي، دار الكتاب العربي ال

 م.0117 -هـ  0407الطبعة الثالثة، 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد، أبو  -074

هـ، دار الفكر، 0104الحسن نور الدين المال الهروي القاري المتوفى: 

 م.0110 -هـ 0400لبنان، الطبعة: األولى،  -بيروت 

مساوئ األخالق ومذمومها، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن  -075

هـ، حققه وخرج 607سهل بن شاكر الخرائطي السامري المتوفى: 

نصوصه وعلق عليه: مصطفى بن أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي 

 م.0116 -هـ  0406للتوزيع، جدة، الطبعة األولى، 

السجستاني، أبو داود سليمان بن مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود  -077

ِجْستاني  األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِ
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هـ، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد، مكتبة 075المتوفى: 

 م.0111 -هـ 0401ابن تيمية، مصر، الطبعة: األولى، 

 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن -077

عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي المتوفى: 

 م.0114 -هـ 0405هـ، المكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 0046

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، محيي السنة ، أبو  -078

محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفى : 

بيروت، -لمحقق : عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي هـ، ا501

 هـ.0401الطبعة األولى ، 

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب، شهاب الدين أبو  -071

هـ، المحقق: 707عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي المتوفى: 

 -هـ  0404األولى، إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة: 

 م.0116

معرفة السنن واآلثار، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  -071

هـ، المحقق: 458الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي المتوفى: 

باكستان،  -عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية كراتشي 

ر الوفاء المنصورة دمشق، دا -بيروت، دار الوعي حلب -دار قتيبة دمشق 

 م.0110 -هـ 0400القاهرة، الطبعة: األولى،  -

المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي،  -070

هـ، المحقق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة 077أبو يوسف المتوفى: 

 م.0180 -هـ 0410الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  معيد النعم ومبيد النقم، تاج الدين -070

لبنان، الطبعة:  -هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت  770المتوفى: 

 م.0187 -هـ  0417األولى، 

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن  -076

الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 -بيروت، الطبعة الثالثة  -ـ، دار إحياء التراث العربي ه717المتوفى: 

 هـ.0401
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مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة، أبو عبد هللا محمد  -074

هـ(، المحقق: عبد  750 -هـ  710بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )

زيد  الرحمن بن حسن بن قائد )وفق المنهج المعتمد من بكر بن عبد هللا أبو

ْد أَْجَمل اإلْصالِحي، سليمان بن عبد هللا العمير، -رحمه هللا  - (، راجعه: ُمَحمَّ

 هـ.0460دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة األولى، 

مكارم األخالق، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن  -075

 هـ080ى: قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا المتوف

منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة محمد قاسم،  -077

راجعه: الشيخ عبد القادر األرناؤوط، عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد 

الجمهورية العربية السورية، مكتبة  -عيون، مكتبة دار البيان، دمشق 

 م.0111 -هـ  0401المملكة العربية السعودية،  -المؤيد، الطائف 

إلمام أحمد، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مناقب ا -077

هـ، المحقق: عبد هللا بن عبد المحسن 517محمد الجوزي المتوفى: 

 هـ.0411التركي، دار هجر، الطبعة الثانية، 

 المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدادي. -078

بد المنتظم في تاريخ األمم والملوك، جمال الدين أبو الفرج ع -071

هـ، المحقق: محمد عبد 517الرحمن بن علي بن محمد الجوزي المتوفى: 

القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 م.0110 -هـ 0400األولى، 

منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية، تقي الدين أبو  -081

م بن عبد هللا بن أبي القاسم بن العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السال

هـ(، المحقق: 708محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

محمد رشاد سالم، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الطبعة األولى، 

 م.0187 -هـ 0417

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، = شرح النووي على  -080

هـ(، 777يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  مسلم، أبو زكريا محيي الدين

 هـ.0610بيروت، الطبعة الثانية،  -دار إحياء التراث العربي 
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المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار، أحمد بن علي بن عبد  -080

القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي )المتوفى: 

 هـ.0408ة األولى، هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبع845

الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير  -086

هـ، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 711بالشاطبي المتوفى: 

 م.0117هـ/ 0407سلمان، دار ابن عفان، الطبعة األولى 

موضح أوهام الجمع والتفريق، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن  -084

هـ، المحقق: عبد المعطي 476الخطيب البغدادي المتوفى: أحمد بن مهدي 

 هـ.0417بيروت، الطبعة: األولى،  -أمين قلعجي، دار المعرفة 

نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن  -085

هـ(، دار الكتاب 885الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )المتوفى: 

 اإلسالمي، القاهرة.

العيال، أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن النفقة على  -087

هـ، 080قيس البغدادي األموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا المتوفى: 

الدمام،  -السعودية  -المحقق: د نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم 

 م.0111 -هـ 0401الطبعة األولى، 

لوهاب بن محمد بن نهاية األرب في فنون األدب، أحمد بن عبد ا -087

هـ، 766عبد الدائم القرشي التيمي البكري، شهاب الدين النويري المتوفى: 

 هـ.0406دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، الطبعة األولى، 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، محمد بن أبي بكر بن  -088

، المحقق: هـ750أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى: 

السعودية، الطبعة:  -دار الشامية، جدة  -محمد أحمد الحاج، دار القلم

 م.0117 -هـ 0407األولى، 

وظائف رمضان، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي  -081

 هـ، بدون معلومات.0610النجدي المتوفى: 

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد  -011

محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي المتوفى:  بن

 .هـ780
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 كتب:

فقه النفس من أقوال العلماء وأعمالهم، يحيى بن إبراهيم اليحيى، الطبعة األولى، 

 م.0107-هـ0467

 صفحات

 صفحة أ.د محمد التميمي

https://www.facebook.com/mohammad.AlTamimi59 

 األسديصفحة أحمد بن غانم 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006856382627 

 صفحة سامية ظاهر 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029934196439 
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