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بَابِ ﴿ واْ األَلْ لُ رُ إالَّ أُوْ كَّ ذَّ ا يَ مَ ا وَ ثِريً ا كَ ً ريْ َ خَ دْ أُويتِ قَ ةَ فَ مَ كْ تَ احلِْ ؤْ ن يُ مَ  ﴾وَ

6]٢٦٩[البقرة: 
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 [من البحر الوافر] :اجلندي رمحه اهللاأمني بن خالد قال *      
ـــوَ  ـــمَ ـــكَ  نْ ا مِ ـــالّ إِ  بٍ اتِ ــبْ يَ وَ  *ٰى نَ فْ يَ  سَ ــدَّ  ىقَ ــ رَ هْ ال ــتَ ا كَ مَ ــ تْ بَ اهُ دَ يَ

ـــ ـــكْ  تَ الَ فَ ـــكَ بِ  بْ تُ ـــ كَ فِّ َ غَ ْ  ريْ ــــ *ءٍ يشَ كَ يفِ ـيَ ُّ ــــيَ  القِ رسُ ــــ نْ أَ  ةِ امَ اهُ رَ تَ
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 

 �: 
بِّ العَ  دُ مْ احلَ  الةِ  ضلُ فْ أَ املني، وَ هللا رَ ـ وأتَمُّ التَّسليمِ  الصَّ ـيّ عـىل سَ            وعـىل  دٍ دنا حممّ

 به أمجعني.. حْ آله وصَ 

نَا ما يَ  مَّ هُ اللَّ  لِّمْ تَنافَ عنا، وانْ فَ نْ عَ لَّمْ تَقـبَّالً يـا نَ دْ وزِ  ،عنا بام عَ ـالً مُ مَ لْامً نافعـاً، وعَ ا عِ
لْ كريم..  يِّن أخالقنا باحلِ مَّ زَ ..اللَّهُ م يا ذا اجلاللِ واإلكرامِ هْ نا نُور الفَ قْ  م وارزُ

ا   د..عْ بَ أَمَّ

فَإنَّ طَالِبَ العلمِ الذي يُطَالع يف كتب علامئنا املتقدمني واملتـأخرين رمحهـم اهللا 
لِيئـةً باحلكمـة ولُـبِّ الكـالم،  تعاىلٰ  ها مَ ـدُ يَجِ ـاةٍ لَ عَ اءَ ودُ بَ ثِني وأُدَ َدِّ ن فقهاء وحمُ ، مِ

اه، ومـا ذلـك إالّ إلخالصـهم يف كتابـاهتم وطلـبهم  وغنيَّةً بِام نـَ عْ ثُرَ مَ بْنَاه وكَ قَلَّ مَ
، فاحلكمةُ نورٌ يقذفهُ اهللاُ تعاىلٰ  ـن  العلمَ اها مِ فَّ يف قلب املؤمن متى أخلصَ النيّة وصَ

علِّقاً قلبه باهللا تعاىل.. عي مُ دَّ يف السَّ وائب، وجَ  الشّ
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م اجلميلـة ـمجعَ باقةً موقد أحببت يف هذا العمل املتواضع أنْ أ كَ ن احلِ خترصةً مِ
اىلٰ  م اهللاُ تَعَ َهُ محِ لتْ إلينا عن أئمتنا رَ تُـبَ اهللاُ التي نُقِ ـلَ هبـا، ويَكْ مَ مَ فيُعْ هَ ـتُفْ أَ فَ رَ ، لِتُقْ

اىلٰ  عَ والفائدة منها..  تَعَ  النَّفْ

طَا انقَ فِّ وَ واهللاَ أسألُ أن يُ  دَ خُ دِّ يلُّ ذلك والناوأن يُسَ  قادر عليه.. .. إِنَّه وَ
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 بسم ا الرمحن الرحيم
 �: 

العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعـىل آلـه وأصـحابه  بِّ احلمد هللا رَ 
 أمجعني وبعد..

مـن إعـداده  م لكتـابٍ دِّ قَ أُ  األخ الكريم األستاذ ملهم دوباين أنْ  عيلَّ  ٰى نَّ مَ ـد تَ قَ فَ 
وجعلهـا يف أبـواب يسـهل الوصـول إليهـا ملـن أراد  ،متناثرةً  مجع فيه حكامً جليلةً 

ـضمّ ويُ  ،ن املجاالتمِ  إعداد موضوع يف جمالٍ  ن أقـوال نه شواهد شعرية ونثريـة مِ
كمـة) فـآثرت أن أجعـل املقدمـة عـن ى كتابـه (عيـون احلمَّ وسَ  ،العلامء واألدباء

   .الطاعةِ  ا جائزةُ ا أعظم عطاءٍ إهلي يُمنحه املؤمن، إهنَّ احلكمة إذ إهنَّ 
ا  ﴿ قال تعاىل: ريً ثـِ ا كَ ً ـريْ َ خَ ـدْ أُويتِ قَ ـةَ فَ مَ كْ تَ احلِْ ن يُـؤْ مَ اء وَ ن يَشَ ةَ مَ مَ كْ     يُؤيتِ احلِْ

بَابِ  واْ األَلْ لُ رُ إالَّ أُوْ كَّ ذَّ ا يَ مَ   ].٢٦٩قرة: الب﴾ [وَ
ِ  أعطى املالَ  اللهُ جَ  لَّ جَ  فاهللاُ ـهِ يفِ ﴿لقـارون:  عطاهُ ، أَ بُّ ملن ال حيُ مِ وْ ـىلَ قَ جَ عَ ـرَ فَخَ

ـظٍّ  و حَ ـذُ ونُ إِنَّـهُ لَ ـارُ َ قَ ا أُويتِ ثْلَ مَ نَا مِ يْتَ لَ ا لَ نيَا يَ َيَاةَ الدُّ ونَ احلْ يدُ رِ ينَ يُ ذِ الَ الَّ ينَتِهِ قَ زِ
ظِيمٍ   ].٧٩﴾ [القصص:عَ

ِ  وأعطاه           لفرعـون  كَ لْ وأعطى املُ ، ، لسيدنا عثامن ذي النورين ريض اهللا عنهبُّ ملن حيُ
 ِ ه، وأعطاه لسليامن عليه وعىل نبينا أفضـل الصـالة والسـالم، فـإذا أعطـى بّ وهو ال حيُ

 ِ ِ  بُّ اليشء ملن حيُ  اس.النّ  بهِ  لُ ياساً يتفاضَ قْ فهو ليس مِ  بُّ وملن ال حيُ
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 ﴿قال تعاىل:  ، للمؤمنى إالّ احلكمة، ال تُعط لكنَّ  ـتَوَ اسْ هُ وَ دَّ لَغَ أَشُ ملََّا بَ وَ
نِنيَ  سِ حْ ـمُ ي الْ زِ لِكَ نَجْ ذَ كَ لْامً وَ عِ امً وَ كْ يْنَاهُ حُ  ].١٤﴾ [القصص: آتَ

تقـول  واحلكمة يف بعـض تعريفاهتـا: اإلصـابة يف القـول والفعـل، بمعنـى أنْ 
ـاملنَ  رِ دْ بالقَ  الكلمة املناسبة، للرجل املناسب يف الوقت املناسب، ـفْ تَ  ، وأنْ بِ اسِ  لَ عَ

 .بِ املناسِ  يف الظرفِ  بِ املناسِ  يف الوقتِ  بِ املناسِ  رِ دْ بالقَ  بَ املناسِ  لَ عْ الفِ 
 .)احلكمة أن تعرف احلقيقة، وأن يأيت عملك موافقاً هلا(وقال بعض العلامء: 

 َ ـكثـرية قـد وُ  ة عـن معـانٍ وملا كانت الكلامت القليلة املعربِّ             اس النـّ ت عنـدَ عَ ضِ
ً كَ عىل تسميتها حِ  حَ لِ طُ القبول فقد اصْ  عَ ضِ وْ مَ  ومن هنـا جـاء موضـوع الكتـاب  ،امَ

   .الذي بني أيدينا
ـحَ  يف ميزانِ  جيعلهُ  نْ وأَ  ،اجلزاء ريَ خَ  هُ دَّ عِ جيزي مُ  تعاىل أنْ  اهللاَ أسألُ  ال  يـومَ  هِ ناتِ سَ

 .يمٍ سل بقلبٍ  اهللاَ ن أتٰى  مَ إالّ  وال بنونَ  مالٌ  ينفعُ 
 

�iá=!=Ñ›•^Ë=≤ª_≈ÿ^=
=
=
=

=WáÈk‘Ñÿ^=fiŸ—f=
ÏåŸf_·ÿ^=hj^á=Ñ›® 

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ٩ -

6
6
6
6

Á’ÕùW6⁄‘6«·�»6
Á—èX≈–W6ÀÚwÛW6r‚|‘6μ6“„»6X¥66
Á’„‘~–W6ÀÚwÛW6◊}6μ6“„»6X¥6

5d`lºY6∆»W·‘6
ÁΩ‘Xk6X‚Xã‡6
⁄‘≥W6”W·oY6

6Ì–ı�·hŸ‘Á’ÕùW6⁄‘6Ê6
ÍX’ÕùW6X›„—º6bXkY6Á—ÏÉY6

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ١٠ -

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ١١ -

Á’ÕùW6⁄‘6«·�»6
6W·–X»6€Zá6μX„ÿ|–W 

ولُ اهللا  - سُ اجلَـارُ ملسو هيلع هللا ىلص: «قَالَ رَ ، وَ ـعُ اسِ نُ الوَ ـكَ املَسْ ، وَ َةُ احلِ أَةُ الصَ ةِ: املَرْ ادَ عَ نَ السَّ بَعٌ مِ أَرْ
، وَ  ـوءُ أَةُ السُّ املَـرْ ، وَ ـوءُ ةِ: اجلَـارُ السُّ اوَ ـقَ نَ الشَّ بَعٌ مِ أَرْ بُ اهلَنِيء، وَ كَ املَرْ ، وَ الِحُ نُ الصَّ ـكَ املَسْ

وءُ  بُ السُّ كَ املَرْ ، وَ يِّقُ  )١(».الضَّ
َّ أَ  نياهُ دُ  بَّ ن أحَ مَ ملسو هيلع هللا ىلص: «رسول اهللا قال  - اه، يَ نْ دُ أرضَّ بـِ هُ آخرتَ  بَّ حَ ن أَ ، ومَ تهِ رَ  بآخِ رضَ

 )٢(».ىنَ فْ ا يَ ى عىل مَ قَ بْ روا ما يَ فآثِ 
ـ ىقَ سَ  ما ،ةٍ عوضَ بَ  ناحَ جَ  اهللا ندَ عِ  لُ دِ عْ تَ  نياالدُّ  انتِ كَ  ولَ « :ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال -  افراً كَ

ْ  نهامِ   )٣(.»!!ماءٍ  بةَ رشَ
ـزَ  نياالـدّ  فَ رَ عَ  نومَ  ،هُ حبَّ أَ  هبّ رَ  فَ رَ عَ  نمَ (: تعاىل اهللا رمحه البرصي احلسن قال -  دَ هِ

 .)فيها
ـذلةٌ نيا نَ الدُّ  نَّ إ( :قال سعيد بن املسيب رمحه اهللا تعاىل - ، لُ يَـمْ أَ  لٍ ذْ نَـ لِّ ، وهـي إىل كُ

 .ها)لِ يْ بِ ها يف غري سَ عَ ضَ ا، ووَ هَ هِ جْ وَ  بها بغريِ لَ ها، وطَ قِّ ها بغري حَ أخذَ  نمنها مَ  وأنذلُ 
ـ دارُ  ال اءٍ وَ التِ  دارُ  نياالدُّ (: تعاىل اهللا رمحه يُّ ورِ الثَّ  اإلمام قال - ـ ودارُ  ،واءٍ تِ اسْ  ال حٍ رَ تَ

ْ  ملَ وَ  خاءٍ رَ بِ  حْ رَ فْ يَ  مل اهَ فَ رَ عَ  نمَ  ،حٍ رَ فَ  دارُ   .)اءٍ قَ شَ  عىل زنْ حيَ
                                                 

   قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشط البخاري.أخرجه ابن حبان يف صحيحه، و )١(
 قال شعيب األرنؤوط: حسن لغريه وإسناده ضعيف. أخرجه أمحد،  )٢(
 الرتمذي، وقال: صحيح غريب من هذا الوجه.  أخرجه )٣(
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). قال ابن القيم - جٍ واحدٍ وْ نيا كامرأةٍ بَغِيٍّ ال تثبتُ مع زَ  رمحه اهللا تعاىل: (الدُّ
، وا عَ هلُ يقول يف صفة الدنيا: (أَوّ  ابن عباس ريض اهللا عنهام كان - ، نـاءٌ خرهـا فَ آنـاءٌ

تِ ا حسابٌ وحرامُ الهلُ حَ  ، من استغنى هبا فُ  عى، ومن سَ نَ زِ إِليها حَ  ، ومن افتقرَ نَ ها عقابٌ
َ ن بَ ، ومَ هُ تْ مَ عْ إِليها أَ  ن نظرَ ، ومَ هُ تْ أ عنها أَتَ نَ  نْ ، ومَ هُ تْ هلا فاتَ  َ هبا بَ  رصُ  ). هُ تْ رصَّ
مٍّ تِ  لِّ كُ ، ولِ ومٌ مُ سُ  قال حكيم: (أربعةٌ  - ـالدُّ  :هُ اقُ يَ رْ سُ ـاقُ يَ رْ وتِ  ،قاتـلٌ  مٌّ نيا سُ  هـدُ ا الزُّ هَ

 اءُ ضَ ، والقَ هُ اقُ يَ رْ اهللا تعاىل تِ  رُ كْ وذِ  اتلٌ قَ  مٌّ سُ  ه، والكالماقُ يَ رْ تِ  والزكاةُ  قاتلٌ  مٌّ فيها، واملال سُ 
 ).هُ اقُ يَ رْ تِ  لُ دْ والعَ  اتلٌ قَ  مٌّ سُ 

 للمـؤمن، اً جـزء: اءزَ جْ أَ  ثةَ الَ ثَ  نياالدُّ  لَ عَ جَ  اهللاَ إنَّ (: ريض اهللا عنهام عباس ابن قال -
 .)عُ تَّ مَ تَ يَ  لكافرُ وا ،نُ يتزيّ  واملنافقُ  ،دُ يتزوّ  فاملؤمنُ  ،للكافر اً وجزء للمنافق، اً وجزء
 ما بهِ لْ قَ  يف كان نْ مَ  إال نياالدّ  هواتِ شَ  عن يصربُ  ال(: تعاىل اهللا رمحه سليامن أبو قال -

 ).باآلخرة هلُ غَ شْ يَ 
ـ دارُ  نياالدُّ (: حكيم قال - ـأَ وَ  ،ابٍ رَ خَ ـ بُ لْـقَ  منهـا بُ رَ خْ  دارُ  ةُ نـَّواجلَ  هـا،رُ مُ عْ يَ  نمَ

 .)بهالُ طْ يَ  نمَ  بُ لْ قَ  هانْ مِ  رُ مَ عْ وأَ  ،رانٍ عمْ 
ـ نياالـدُّ ( :تعاىل اهللا رمحه اهللا عبد بن عونُ  قال -  انِ زَ امليْـ يتَـفَّ كِ كَ  بِ لْـالقَ  يف ةُ رَ واآلخِ

َ دَ حْ إِ  حُ جَ رْ تَ  ما رِ بقدْ  ِ  اامهُ  ).رَ خْ األُ  فُّ ختَ
 ]البحر الوافريقول الشاعر: [من  -

ــــوَ  ــــدنيا بباقِ مَ ــــا ال ــــ ةٍ يَ َ ـــىلَ الـــدنيا بِ  *يٍّ حلِ ـــيٌّ عَ ـــا حَ مَ ـــاقِ وَ بَ
.. وال راحـةَ قال ابن  - ةٌ بالتَّعَبِ طَ نُوْ القيم رمحه اهللا تعاىل: (مصالِحُ الدنيا واآلخرة مَ

ة). احَ بِ تكونُ الرَّ رِ التَّعَ دْ بَ له، بل عىل قَ  ملن ال تَعَ
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 ملـنْ  هـانْ مِ  بأهنـأَ  ألحـدٍ  هـي مـا فـواهللا ،الـدنيا واينُ أهِ (: اهللا عنهريض  احلسن قال -
َ هَ أَ   .)ااهنَ

 لـبِ طَ  عـن يـكَ هِ لْ يُ  مـا رورِ الغُ  متاعُ (: يف الدنيا تعاىل اهللا رمحه جبري بن سعيد قال -
 ).منه ريٌ خَ  هو ما إىل الغٌ بَ  هولكنّ  ،رورِ الغُ  تاعَ مَ  فليسَ  كَ هِ لْ يُ  مل وما ،اآلخرةِ 

يَا  كُ رْ تَ (: تعاىل اهللا رمحه بن معاذ حييى الق - نْ ـوَ  ،دٌ يْ دِ شَ الدُّ ـأَ  ةِ نـَّاجلَ  تُ وْ فَ ـوَ  ،دُّ شَ  كُ رْ تَ
يَا  نْ  ).ةِ رَ اآلخِ  رُ هْ مَ الدُّ
مُّ اآلخـرة نُـورٌ  - لْب، وهَ ةٌ يف القَ نيا ظُلْمَ مُّ الدُّ قال عثامن بن عفان ريض اهللا عنه: (هَ

لْب).  يف القَ
َ  قَ بْ يل مل أَ  تْ يَ قِ ولو بَ  ،يل قَ بْ هلا مل تَ  تُ يْ قِ بدنيا لو بَ  ُ ما أصنع(قال حكيم:  -  !!).اهلَ
ْ  تَ أيْ رمحه اهللا تعاىل: (إذا رَ  قال ابن اجلوزي - د ه قَـم أنَّ لَ اعْ ، فَ صَ لَّ قَ د تَ الدنيا قَ  الَ بَ رسِ

 ).رَ ثَّ عَ تَ باملايش أن يَ  قاً فْ لكن رِ و، قَ زَّ مَ تَ يَ  نْ أَ  الً خْ بُ  يكَ لَ عَ  هُ صْ لَّ قَ م مل يُ عِ نْ املُ  ؛ ألنَّ كَ بِ  فَ طِ لُ 
ـ اكَ يَ نْ دُ بـِ كَ تـِرَ آخِ  عْ بـِ(: تعاىل اهللا رمحه لقامنُ  قال - ِ  امَ هُ حْ بَ رْ تَ ـيْ مجَ  اكَ يَـنْ دُ  عْ بـِتَ  الَ وَ  اً،عَ

ْ  كَ تِ رَ آخِ بِ  ْ ختَ َ رسَ ِ  امهُ  .)اً عَ يْ مجَ
ْ  وال، حالـةٍ  عىل قىبْ تَ  الأ نياالدّ  دِ كَ نَ  نمِ (: البلغاء بعض قال - ـ ولُـختَ ، ن اسـتحالةٍ مِ

ُّ تُ وَ ، انبٍ جَ  ادِ سَ بإفْ  جانباً  حُ لِ صْ تُ   ةُ قَ والثِّ ، رٌ طَ خَ  ليهاإ ونُ كُ فالرُّ ، بٍ احِ صَ  بمساءةِ  صاحباً  رسِ
 .)رٌ رَ غَ  هبا

ـحَ  نياالدُّ  هُ تْ عَ رَّ جَ  نمَ (: رمحه اهللا تعاىل السامك ابن قال -  هُ تْـعَ رَّ جَ  ،إليهـا بميلـهِ  االوهتَ
 .)هانْ عَ  هِ يْ افِ جَ تَ لِ  اارهتَ رَ مَ  اآلخرةُ 
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 بـاً ازددتَ رشُ  منـهُ  ام ازددتَ لَّـكُ  املالحِ  نيا كاملاءِ : (الدّ تعاىل اهللا رمحه قال ابن املقفع -
 ).شاً طَ عَ 

-  َّ  ).بٍ احِ صَ ي لِ فِ  تَ ، الَ بِ ارِ املشَ  )١(ةُ قَ نْ ، رَ ةُ املصائبِ ووصفها بعض العلامء فقال: (مجَ
 ]املديد[من البحر  :رمحه اهللا تعاىل قال ابن أيب الدنيا -

ـــتْ  طَعَ ـــامَ انْقَ يَا بِ نْ ـــدُّ ـــعِ ال تْ  *اقْطَ فَعَ ـــدَ ـــامَ انْ يَا بِ نْ ـــدُّ ـــعِ ال فَ ادْ وَ
اقْ  ــــتْ وَ لَسَ ا سَ يَا إِذَ نْ ــــدُّ ــــلِ ال ــــتْ  *بَ تَنَعَ ا امْ يَا إِذَ نْ ــــدُّ كِ ال ــــرُ اتْ وَ

ـــا بَثً ـــى عَ نَ غِ ـــنَّفْسُ الْ ـــبُ ال ـــتْ  *تَطْلُ نَعَ ـــنَّفْسِ إِنْ قَ ـــى يفِ ال نَ غِ الْ وَ
َ  نيا دارُ الدّ ( :ريض اهللا عنهعيل  قال -  باعَ  لٌ جُ رَ  :النِ جُ فيها رَ  اسُ والنّ  ،رٍّ قَ مَ  إىل دارِ  رٍّ ممَ

 .)اهَ قَ تَ عْ أَ ا فَ هَ ابتاعَ  لٌ جُ ورَ  ،هاقَ بَ أوْ فَ  فسهُ نَ 
 مـا لُّ وكُ  ،ومٌ مُ ذْ مَ  فهو نياالدّ  به تريد نياالدّ  نَ مِ  تَ بْ صَ أَ  امَ  لُّ كُ (: العارفني بعض قال -

 ).الدنيا نمِ  فليس اآلخرةَ  به تريدُ  منها تَ بْ صَ أَ 
ـالَ  آدمَ  بنَ : (ياتعاىل اهللا رمحه يقول حييى بن معاذ - َ  كَ نـُيْ دِ  الُ زَ  يَ  كَ لبُـقَ  قـاً مـا دامَ زّ ممُ

 قاً).لَّ عَ نيا مُ الدّ  بِّ حُ بِ 
َ  هُ نَّ ى أَ عَ ادَّ  نِ مَ (: تعاىل اهللا رمحهالشافعيُّ  حممد بن إدريس قال - َ بَ  عَ مجَ ـ نيْ ا يَ نْ الـدُّ  بِّ حُ

 .)بَ ذَ كَ  دْ قَ فَ  هِ بِ لْ  قَ ا يفِ هَ قِ الِ خَ  بِّ حُ وَ 
ْ  ،منها بَ اهلارِ  بُ لُ طْ نيا تَ الدّ (: العلامء قال - ـ بُ رُ وهتَ ـ الطالـبِ  نَ مِ ـ ،اهلَ  كـتِ رَ دْ ن أَ إِ فَ

 ).هُ تْ لَ تَ ا قَ هلَ  ها الطالبُ كَ رَ دْ وإن أَ  ،هُ تْ حَ رَ منها جَ  اهلاربَ 
                                                 

ر.  الرنق:) و١(  املاء املعكّ
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ِ هَ جْ وَ  ىلعَ  نُ زْ احلُ (: تعاىل اهللا رمحهُ  األصم حاتمٌ  قال - ـ نٌ زْ حُ  :نيْ ـوَ  كَ لَ  ،كَ يْـلَ عَ  نٌ زْ حُ
ـ ،يكَ لَ عَ  ذاهَ فَ  يهِ لَ عَ  نُ زَ حْ تَ فَ  يانْ الدّ  نمِ  كَ اتَ فَ  ءٍ يشَ  لُّ كُ فَ  يكَ لَ عَ  يذِ الَّ  نُ زْ احلُ  امّ أَ فَ   ءٍ يشَ  لُّ وكُ
 .)كَ لَ  وهُ فَ  يهِ لَ عَ  نُ زَ حْ تَ فَ  ةِ رَ اآلخِ  نَ مِ  كَ اتَ فَ 

َ  اهللا نِ عَ  ابٌ جَ حِ  نياالدّ (: تعاىل اهللا سليامن رمحه أبو قال - ـوْ مُ  ةٌ يّـطِ ومَ  ،هِ ائِـدَ عْ ألِ  ةٌ لَ صِ
َ  يهِ لَ إِ  الِ  بباً سَ  داً احِ وَ  يئاً شَ  لَ عَ جَ  نمَ  نَ احَ بْ سُ فَ  ،هِ ائِ يَ ولِ ألِ طَاعِ و هِ بِ  لالتِّصَ  ).نهُ عَ  االنْقِ

ٌ ى خَ فَ وكَ  لَّ ا قَ مَ (: كيمح قال - َّ  ريْ َ أَ وَ  رَ ثُ ا كَ ممِ ُّ  ،ىهلْ ْ حِ   املعذرةِ ورشَ  .) املوتُ رضُ ني حيَ
ـضُ مَ  تعاىل اهللا رمحه قال الشافعي - نيا دَحْ ظاً بعضَ إخوانه: (إنَّ الـدُّ ـةواعِ ، ودارُ زلَّ

ة، عُ ذَ مَ  ا إىل اخلَرابِ لَّ رقةِ موقـوفٌ ، شَ زائرٌ  اكِنُها إىل القبورِ ، وسَ ائرٌ صَ  مراهنُ لُها عىل الفُ ، مْ
وفٌ  قر مرصْ ناها إىل الفَ ـعْ إ، اإلكثارُ هبا وغِ ـيْ واإلعسـارُ فيهـا إِ  ،رٌ اسَ غْ إىل اهللا سَ ، فـافرَ ارٌ

ـكَ يف؛ فَـكَ ائِـنَ فَ  ن دارِ بقائـكَ يف دارِ مِ  وارضَ برزقِ اهللا، وال تستسلِفْ  يْشَ  زائـلٌ  ءٌ إنَّ عَ
ثِرْ مِ مائلٌ  وجدارٌ  لِكَ ، أكْ ن أمَ ْ مِ لِكَ وقَرصِّ  ). نْ عمَ

َّ  مثلُ  واآلخرةِ  نياالدُّ  لُ ثَ مَ ( :تعاىل اهللا رمحه همنبّ  بن وهب قال - ـرْ أَ  إن نيتَـرضَ  يتَ ضَ
 .)رخَ األُ  طتَ خَ سْ أَ  إحدامها

 .)لٌ ازِ ونَ  احلٌ رَ فَ ، نازلٌ مَ  نياالدُّ (: تعاىل اهللا احلميد رمحه عبد قال -
 .)ةٌ لَ ائِ زَ  ةٌ مَ عْ نِ  امَّ وإِ ، ةٌ لَ ازِ نَ  ةٌ مَ قْ نِ  امَّ إِ  نياالدُّ (: احلكامء بعض قال -
ـإالّ  ن الناسِ مِ  أحدٌ  صبحَ ا أَ (مَ  قال ابن مسعود ريض اهللا عنه: - ـه  ،فٌ يْ  وهو ضَ ومالُ

، فالضَّ  ِ رْ مُ  فُ يْ عاريةٌ  ).ةٌ دَ وْ دُ رْ مَ  ةُ يَ ارِ ، والعَ لٌ حتَ
ـوزَ  بٍ اغِ رَ  نْ مِ ، واحدٍ  غريُ  نياالدّ  لكَ مَ  دْ قَ (: احلكامء بعض قال - ـالرَّ  فـال، دٍ اهِ  بُ اغِ

 .)تْ فَّ كَ  فيها دِ اهِ الزَّ  نِ عَ  والَ ، تقَ بْ استَ  اهَ يْ فِ 
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 [من البحر الطويل] ويف ذلك يقول لبيد بن أيب ربيعة:
ــ ــ *عــةٌ يإال ود واألهلــونَ  ا املــالُ ومَ ــ دَّ وال بُ ــاً أن تُ الودائــعُ  دَّ رَ يوم
ـــيُ  *فعامـلٌ  :اسُ إِال عـاملونا النـّومَ  ُ تَ بنـــي وآخـــرُ رافـــعُ يَ  مـــا ربِّ

ُ رْ زَ بُ  قال  - ـيَ  مـا أحـداً  يطِ عْ تُ  الَ  اأهنّ  نياالدّ  وبِ يُ عُ  بِ يَ عْ أَ  نْ مِ (: رهْ مجُ ـإ ه،قُّ حِ تَ سْ  أن امّ
 .)هُ صَ قِ نْ تُ  أو هُ دَ يْ زِ تَ 

ـتَ  كَ أنَّـكَ  اكَ يَ نْ دُ لِ  قال عمرو بن العاص ريض اهللا عنه: (اعملْ  - ـاعْ ، وأبـداً  يشُ عِ  لْ مَ
ُ  كَ أنَّ كَ  تكَ رَ آلخِ   ).اً دَ غَ  وتُ متَ

ٍ سِ عَ  لُّ كُ  هِ يْ لَ عَ  انَ هَ  ،ريِ سِ نيا باليَ الدّ  نَ مِ  عَ نِ قَ  نْ مَ وقالوا أيضاً: ( -  .)ريْ
نُ يفِ  - مِ ىقال العلامء: (املُؤْ عَ ِ يَسْ ريْ األَسِ يَا كَ نْ هِ الَ  الدُّ بَتـِ قَ اكِ رَ ـيفِ فِكَ نُ شَ ـأْمَ تَّـى  يَ يْئًا حَ
ى لْقَ لَّ  يَ زّ َوجَ  ).اهللاَ عَ
عْ الدّ  وانِ هَ  نْ (مِ  قال أبو الدرداء ريض اهللا عنه: -   فيهـا، والَ  إالّ ىصَ نيا عىل اهللا أن ال يُ

ْ  بِ نده إالّ ا عِ مَ  الُ نَ يُ   ا)، ويف ذلك قيل:هَ كِ رتَ
ــتحنَ  ــبٌ تَ  إذا ام ــدنيا لبي ــكَ ال صـــديقِ  يف ثيـــابِ  عـــدوٍ  لـــه عـــنْ  *تْ فَ شَّ

 اآلخـرةَ  ها فـإنَّ  ترتكْ ، والَ دٍ حَ ي عىل أَ قِ بْ  تُ ا الَ نيا، فإهنّ إىل الدُّ  نْ كَ رْ  تَ : (الَ قال احلكامء -
  هبا).إالّ  الُ نَ ال تُ 

ـحَ لْ يَ  ال ما نياالدّ  نَ مِ  بُ يطلُ  نمَ  يا(: تعاىل اهللا رمحه البرصي احلسن قال -  أترجـو ،هُ قُ
 .!!)هبُ لُ طْ تَ  الَ  امَ  اآلخرةِ  نَ مِ  قَ حَ لْ تَ  أنْ 

، اآلخـرةِ  ا مزرعـةُ ا فإهنّ لذاهتِ  مُّ ذَ نيا ال تُ الدُّ  : (إنّ تعاىل قال العالمة املناوي رمحه اهللا -
 ).هِ تِ رَ عىل آخِ  انتهُ عَ أَ  عيةِ الرشَّ  ياً للقواننيِ راعِ نها مُ مِ  خذَ فمن أَ 
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ِ : مَ يطانِ الشَّ  نيا مخرُ : (الدُّ تعاىل اهللا رمحه قال حييى بن معاذ - ـن رشَ ـيَ  ملْ ا هبَ  بـني إالّ  قْ فِ
َ  هِ منها لغريِ  ركَ قد تَ  ،عساكر املوتى، نادماً بني اخلارسين هـا رورِ غُ  لِ بْـحَ بِ  قَ لَّـعَ ، وتَ عَ ما مجَ

  ، فـيام انقـرض عليـه )٣(مـريِ طْ والقِ  )٢(قريِ والنَّ  )١(ه عىل الفتيلِ بُ ن حياسِ عىل مَ  مَ دِ ، وقَ فانقطعَ 
 ).مَ دَّ عىل ما قَ  امليسءُ  ، ويندمُ مُ دَ القَ  بالعصاةِ  لُّ زِ تَ  ن الصغري والكبري، يومَ مِ 

 [من البحر البسيط] الشاعر إذ يقول: هللا درّ  -
ـل واإلفـالسَ  فـرَ الكُ  حَ بَ قْ وأَ  *معـاتَ نيا إذا اجْ والـدُّ  ينَ الـدّ  نَ سَ حْ ا أَ مَ  جُ يف الرَّ

 لـهُ  ريٌ ه خَ أنّ  مْ لَ عْ يَ  مْ لَ وماً بيوم فَ يَ  جلٌ رَ  قَ زِ اهللا ما رُ  مُ يْ اَ و(: ريض اهللا عنه قال احلسن -
 .)زٌ اجِ أي أو عَ الرَّ   غبيُّ إالّ 

ـنيا بَ البنه: (الدُّ  تعاىل اهللا رمحه قال لقامن - ـ عميـقٌ  رٌ حْ ـ كثـريٌ  هِ فيـ قَ رِ غَ ، اسِ ن النـّمِ
َ وَ شْ فيها تقو اهللا تعاىل، وحَ  فاجعل سفينتكَ  عىل اهللا تعاىل،  ها التوكلَ اعَ ها اإليامن، ورشِ

 فبذنوبك). تَ كْ لَ اهللا تعاىل، وإن هَ  فربمحةِ  جوتَ قو، فإن نَ التَّ  كَ وزادَ 
 [من بحر الرمل] :فعي رمحه اهللا تعاىلقال الشا -

انـَتَ نيا وخـافوا الفِ قوا الـدُّ لَّ طَ  *هللا عبـــــــاداً فُطَنـــــــا إنّ 
ـــنَ  ـــلِ روا فيهـــا فلـــام عَ ظَ ـــ *وامُ ـــ ا ليســـتْ أهنَّ ناكَ حلـــيٍ سَ

ّــــعَ جَ  ــــ ةً لوهــــا جلُ ــ *ذواواختَّ ــاملِ  الحَ صَ ــيْ فِ  األع ــهَ نافُ ا سُ
ٌ حَ  ضٌ رَ عَ  نياالدّ  امإنّ ( :احلكامء بعض قال - ُّ  منها يأكلُ  ،ارضِ  .)رُ اجِ والفَ  الربَ

                                                 
سخ. :فتيلال) ١( بَعني من الوَ تَل بني األصْ فْ قِّ النَّواة، وقيل: ما يُ  ما يكون يف شَ
ريُ  :بعضهم وقال ،النواة ظهر يف النكتة التي هي النقري:) ٢( ةٌ يف النَّقِ رَ قْ  .نخلةال تنبت منها النواة هرظ نُ
 .النواة عىل الرقيقة القرشةهي  القطمري:) ٣(
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 ،األملِ  وطولُ  اهلو اتباعُ  أخافُ  ما أخوفَ  إنَّ (: ريض اهللا عنه طالب أيب بن عيل قال -
ـ نياالـدّ  نّ إو الأ ،اآلخـرةَ  يسِ نْ يُ ـفـ األمـلِ  طـولُ  اـوأم ،احلقِّ  عن دُّ صُ يَ فَ  اهلو اتباعُ  فأما  دقَ

ـ فكونـوا ،بنـون مـنهام واحدةٍ  ولكلِّ  ،ةً لَ بِ قْ مُ  تْ لَ حَّ رَ تَ  قد اآلخرةَ  وإنَّ  أال ،ةً رَ بِ دْ مُ  تْ لَ حَّ رَ تَ   نمِ
 وال حسـابٌ  وغـداً  ،حسـابٌ  وال ملٌ عَ  اليوم نّ إف ،نياالدّ  أبناء نمِ  تكونوا وال ،اآلخرة أبناء

 .)عملٌ 
ـالزَّ  رَ ظَ نَ  نياالدُّ  إىل نظرْ (ا: ىلمحه اهللا تعار البرصي احلسن قال - ـاملُ  دِ اهِ  رَ ظَـنَ  ال ،قِ ارِ فَ

ُ  حذرْ او ،قِ امِ الوَ  بِ اغِ الرَّ  ـ واعتصمْ  ها،رورَ وغُ  هاورَ رسُ ـ كبربِّ ـتِ نَ تْ فِ  نمِ  أقوامـاً  فـإنّ  ا،هَ
 .)اً زّ عِ  دينه واختذوا حرزاً، مرهبَّ  اختذوا
ـ نياهُ دُ  تزدادُ  العبدَ  إذا رأيتَ (: رمحه اهللا تعاىل قال سعيد بن مسعود - ـرَ آخِ  صُ قُ نْ وتَ  هُ تُ

 .)رُ عُ شْ  يَ وهو الَ  هِ جهِ وَ بِ  بُ عَ لْ الذي يُ  فذلك املغبونُ  راضٍ  ذاوهو هب
 يصـيل رجـلٍ  كمثـلِ  احلـريصِ  املستعجلِ  نياالدّ  صاحبِ  مثلُ (: األكابر بعض قال -

 يف اإلمـامَ  يسـبقُ  حلاجةٍ  الستعجاله وهو بأهله، غاص واملسجد األول الصف يف مجاعة
 مـع إالّ  هِ تِ صـال نمِ  خيرج ليس إذ ذلك، هينفعُ  وليس ،للفراغِ  تعجيالً  ،جودهِ وسُ  كوعهِ رُ 

 .)اإلمامُ  ملّ سَ  إذا الناس
ـ إالّ  طُّ قَـ جلٍ رَ  مَّ هَ  نياالدُّ  كانتِ  ما(: قال أنه عنهام اهللا ريض عمر ابن عن -  هبَـلْ قَ  مَ زِ لَ
ـ، اهُ دَ مَ  يضِ قَ نْ يَ  الَ  مٌّ وهَ ، اهنَ غِ  كُ رِ دْ يُ  الَ  فقرٌ : الٍ صَ خِ  أربعُ  ـنْ يَ  الَ  لٌ غْ وشُ ـوأَ ، اهُ ألوَ  دُ فَ  الَ  لٌ مَ

 ).اهُ هَ تَ نْ مُ  عُ طِ قَ نْ يَ 
 نياالـدّ  جاءتِ  القلبِ  يف اآلخرةُ  كانتِ  إذا(: أبو سليامن الداراين رمحه اهللا تعاىلقال  -

ُ زْ تَ  ْ زْ تَ  ملْ  القلبِ  يف نياالدّ  كانتِ  وإذا ها،محَ  .)لئيمةٌ  نياوالدُّ  مةٌ كري اآلخرةَ  ألنَّ  ،اآلخرةُ  هامحَ
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ـ: (الـدُّ رمحه اهللا تعاىل يقول ابن اجلوزي - ـ ةٌ ارَ رَّ نيا غَ ـ اعـةٌ دَّ ، خَ ةٌ ارَ دَّ غَ  نُّ ظَـ، تُ ارةٌ مكَّ
َ صَ ومُ  ارة،يَّ وهي سَ  مةً يْ قِ مُ   ة).ارَ الغَ  عىل اإلنسان تْ نَّ وقد شَ  ةً احلِ

ـنْ ثالثة: إذا أَ  يف الدنيا العبدِ  عادةِ سَ  قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (أسبابُ  - م عليـه عَ
، وإ َ ربَ تُيلِ صَ ، وإذا ابْ رَ كَ نَبَ استغفر).شَ  ذا أَذْ
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مَ احلياءَ  القلبَ  قال بعض الصاحلني: (إنَّ  - رِ ـالَ  أصـبحَ  إذا حُ ـ نَّ ، وإِ فيـهِ  ريَ  خَ  رةَ امَ عِ
 ).ريٌ خَ  فيهِ  يبقَ  ملْ  ن القلبِ ، فإذا ذهبا مِ واحلياءِ  باهليبةِ  تكونُ  القلبِ 

ـ : (مخسٌ تعاىل اهللا رمحه قال الفضيل - ـ المـاتِ ن عَ مِ ، يف القلـبِ  : القسـوةُ وةِ اقالشَّ
 ُ  ).األملِ  ولُ نيا، وطُ يف الدّ  غبةُ والرَّ  احلياءِ  ةُ لَّ العني، وقِ  ودُ ومجُ

 احـةُ ورَ  ،الطعـامِ  ةِ لَّـيف قِ  الـبطنِ  احـةُ ورَ  ،اآلثامِ  ةِ لَّ يف قِ  القلبِ  راحةُ (قال العلامء:  -
 ).الكالمِ  ةِ لَّ يف قِ  سانِ اللِّ 

 ةُ رَ ثْ ، وكَ نبِ الذَّ  عىل نبُ الذَّ  :لبَ القَ  نَ تْ مِ يُ  عٌ بَ رْ أَ (: تعاىل اهللا رمحه بن واسع حممد قال -
َ األَ  اةُ حَ الَ ، ومُ نَّ هُ ثُ يْ دِ وحَ  ساءِ النَّ  ةِ نَ افَ ثَ مُ  َ كَ لَ  ولُ قُ ويَ  هُ لَ  ولُ قُ تَ  قِ محْ ـالَ ، وجمُ : يـلَ ، قِ ىتَ وْ املَـ ةُ سَ
َ مَ وَ  َ ؟ قالَ ىتَ املوْ  ةُ سَ الَ ا جمُ َ مُ  يٍّ نِ غَ  لِّ كُ  ةُ سَ الَ : جمُ  .)رٍ ائِ جَ  انٍ طَ لْ وسُ  فٍ رتْ

ـ شـياءَ أَ  ن أربعةِ مِ  القلبِ  قسوةُ (: احلكامءقال  - ، : األكـلُ احلاجـةِ  رَ دْ قَـ تْ زَ اوَ إذا جَ
 .)، واملخالطةُ ، والكالمُ ومُ والنّ 

ـتعاىلقال ابن اجلوزي رمحه اهللا  - ـبِّ مَ بِلَتِ القلـوب عـىل حُ ـنَ إليهـا، : (جُ سَ ن أَحْ
يَّته). لِّ سناً إالَّ اهللا تعاىل، كيف ال يميل إليه بكُ  فواعجباً ممن مل يرَ حمُ
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بَـلَ اهللاُ  - بدٌ بقلبِه عـىل اهللا تعـاىل، إالَّ أَقْ بَلَ عَ ا أقْ قال هرم بن حيان رمحه اهللا تعاىل: (مَ
دَّه هُ وُ قَ زُ رْ  ).مبقلوبِ املؤمنني إليه حتّى يَ

ها).قال حكيم: (الق - فاتِيْحُ ا، واأللسنةُ مَ فاهُ أَقفاهلُ ، والشِّ  لوبُ أوعيةُ األرسارِ
تِ قَ أحد الصاحلنيقال  - وْ ن مَ جل هو الذي خيافُ مِ ن مَ  هِ بِ لْ : (الرَّ ه).ال مِ دِ سَ  وتِ جَ
ـن قال العلامء: (ال  - ِـبُّ بِيَـدِ مَ ـن حتُ لْـبَ مَ ، فـإنَّ قَ ِبُّهُ لِ أَحدٍ حتُ تَعْيصِ اهللا تعاىل ألجْ
صَ  !!).عَ  يْتَ

القـرآن  عِ امَ سَ  يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (اطلب قلبك يف ثالث مواضع: عندَ  -
 َ ِ  ، فإنْ ةِ وَ لْ اخلَ  اتِ ، ويف أوقَ رِ كْ الذِّ  سِ الِ ويف جمَ لِ اهللا أن يُعطيـكَ  عِ اضِ وَ يف هذه املَ  هُ دْ مل جتَ  فَسَ

 لك). بَ لْ ه ال قَ باً فإنَّ لْ قَ 
ُ  مواطنَ  ةُ تّ سِ  للقلبِ (: العلامءقال  - ـفيها الَ  ولُ جيَ ـ ابعَ  سَ ـا: ثَ هلَ ـ ةٌ الثَ  ةٌ الثَـة، وثَ لَ افِ سَ

َ  فسٌ ، ونَ لهُ  نُ نيا تتزيّ دُ  :ةُ لَ افِ فالسَّ  ،ةٌ يَ الِ عَ   األرواحِ  نُ واطِ له؛ فهذه مَ  سُ وِ سْ وَ دوٌ يُ ، وعَ ثهُ دّ حتُ
ــ ــي الَ  ةُ لَ افِ السَّ ــالت ــ زالُ  تَ ُ ــا. ولُ جتَ ــوالثَّ  فيه ــالِ العَ  ةُ الثَ ــمٌ عِ  :ةُ يَ ــتَ يَ  ل ُ ب ــهُ  نيّ ــوعَ  ،ل  لٌ قْ

 . )نِ ذه املواطِ يف هَ  الةٌ وّ جَ  لوبُ ، والقُ هُ دُ بُ عْ يَ  هٌ لَ ، وإِ هُ دُ شِ رْ يُ 
ْ : (أحد الصاحلني قال - اخلريات، بـل  لِ عْ إىل فِ  كَ تْ اقَ ي التي سَ هِ  نفسكَ  ب أنَّ سَ ال حتَ

َ فأَ  اهللاُ كَ أحبَّ  دٌ بْ ك عَ علم أنَّ ا  ).ة فينساكبَّ ه املحَ يف هذ طْ رِّ فَ تُ  ، فالاتِ اخلريَ  لَ عْ فِ  كَ مَ هلْ
ْ  لبِ القَ  : (دواءُ تعاىل اهللا رمحه قال حييى بن معاذ - ر، كُّ فَ بالتَّ  رآنِ القُ  اءةُ رَ قِ  :شياءَ أَ  سةُ مخَ

ُّ ، والتَّ يلِ اللَّ  امُ يَ ، وقِ و البطنِ لُ وخُ  َ حَ ع عند السّ رضَ   ).احلنيَ ة الصَّ السَ ر، وجمُ
دْ  الَ رمحه اهللا تعاىل: ( عمر بن عبدالعزيزقال  - لُ يَ  ).بِ لْ القَ  نَ مِ  جَ رَ  ما خَ ب إالَّ لْ القَ  خُ
ُ  :انٌ مَ زَ  اسِ يأيت عىل النَّ (: قال العلامء - ْ  وبُ لُ القُ  فيه وتُ متَ  ).انُ دَ بْ األَ فيه ى يَ وحتَ
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 بٍ لْـقَ ن مِ  ، خريٌ ةٍ سَ نِ دَ  يف ثيابٍ  نقيٌّ  بٌ لْ : (قَ تعاىل اهللا رمحه قال أبو إدريس اخلوالين -
 ).ةٍ يَّ قِ نَ  يف ثيابٍ  سٍ نِ دَ 

ـ لـهُ  قَ لِ خُ  فيام بُ لْ القَ  عملِ تَ سْ يُ  ملْ  إذا: (احلكامء بعض يقول - ـالفِ  نمِ  اجـتالبِ  يف رِ كْ
 إىل أضـيف فإذا ،جوهريته فاسترتت لَ طَّ عَ تَ  دِ املفاسِ  واجتنابِ  ،والدنيا ينالدِّ  يف املصالحِ 

ـغْ يَ  حلديدكا صار لةفْ الغَ  رةثْ وكَ  النومِ  ولِ وطُ  اخلمرِ  برشُ كَ  ظلمةً  هيدُ زِ يَ  ما فعلُ  ذلك  اهُ شَ
 ).هدُ سِ فْ فيُ  دأالصَّ 

ْ  تُ بْ جِ قال الغزايل رمحه اهللا تعاىل: (عَ  - ـَملن هيَ ـنَ  لُّ تم بوجهه وهـو حمَ ق، وال لْـاخلَ  رِ ظَ
َ بِ لْ هيتم بقَ   ).وتعاىل سبحانه قِ الِ اخلَ  رِ ظَ نَ  لُّ ه وهو حمَ

ل). -  قال حكيم: للمسلم العاقل قلبان: (قلبٌ يتعلَّم وقلبٌ يتأمَّ
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ـسمع أبوعيل الـدقاق رمحـه اهللا تعـاىل يقـول: (إذا بَ  - ـفقـد رَ  بُ نِ ذْ ى املُـكَ اهللا  لَ اسَ
 ).لَّ جَ وَ زَّ عَ 

ُـ اخلطيئـةِ  عىل البكاءُ (: تعاىل اهللا رمحه دينار بن مالك قال - ُـ كـام الـذنوبَ  طُّ حيَ  طُّ حيَ
 .)اليابسَ  الورقَ  الريحُ 
ـوَ  ،ةً تَـغْ بَ  يتِ أْ يَ  تَ وْ املَ  نَّ إِ فَ  ،ةَ بَ وْ التَّ  رِ خِّ ؤَ تُ  الَ (: البنه تعاىل اهللا رمحهُ  لقامنُ  قال - ـ نْ مَ  كَ رَ تَ

َ بَ  انَ كَ  فِ يْ وِ سْ التَّ بِ  ةِ بَ وْ التَّ  ىلَ إِ  ةَ رَ ادَ بَ املُ  ِ مَ يْ ظِ عَ  نِ يْ رَ طَ خَ  نيْ َ دُ حَ أَ  ،نيْ َ تَ  نْ أَ  :امهُ ـ ةُ مَ لْ الظُّ  مَ اكَ رتَ  ىلَ عَ
َ صِ يَ  ىتَّ حَ  ايصِ عَ املَ  نَ مِ  هِ بِ لْ قَ   وِ أَ  ضُ رَ املَـ هُ لَـاجِ عَ يُ  نْ أَ  :اينِ الثَّ وَ  ،وَ حْ املَ  لَ بَ قْ يَ  الَ فَ  اً عَ بْ طَ وَ  اً نيْ رَ  ريْ

ِ  الَ فَ  تُ وْ املَ   ).وِ حْ املَ بِ  الِ غَ تِ الشْ لِ  ةً لَ هْ مُ  دَ جيَ
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،نْ ذَ  كلِّ  نمِ  واجبةٌ  التوبةُ (: العلامء قال -  اهللا وبـني العبـدِ  بـني املعصـيةُ  كانتِ  فإنْ  بٍ
؛ بحق قتتعلّ  ال تعاىل  أن: والثاين .املعصية عن عَ لِ قْ يُ  أن: أحدها: رشوطٍ  ثالثة فلها آدميٍ
 مل الثالثـة أحـد فقـدَ  فـإنْ . أبداً  إليها يعود ال أن عىل مَ زِ عْ يَ  أن: والثالث .فعلها عىل يندم

 نمِ  أربْ يَ  وأن الثالثة، هذه: أربعةٌ  فرشوطها بآدميٍ  قتتعلّ  املعصيةُ  كانت وإن .توبتهُ  تصحَّ 
 منـه هُ نَ كَّ مَ  ونحوه قذفٍ  دَّ حَ  كانت وإن إليه، هدَّ رَ  نحوه أو ماالً  كانتْ  فإنْ  بها؛صاحِ  حقِّ 

 ).منها هلَّ استحَ  بةً يْ غِ  كانت وإن وه،فْ عَ  طلب أو
ـمَ  ةِ ثالثـ عـىل ةُ بَ وْ التَّ (: تعاىل اهللا رمحه البغدادي حممد بن اجلنيد يقول - : هلـاأوَّ : انٍ عَ

ِ ظَ املَ  اءِ دَ أَ  يف ىعَ سْ يَ : والثالث. ةِ دَ اوَ عَ املُ  كِ رْ تَ  عىل مُ زِ عْ يَ : والثاين. مُ دَ النَّ   .)املِ
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 :آفاتٍ  يف املال ثالثُ (قال سيدنا عيسى عليه السالم:  -
 ه.لِّ ن حِ ه مِ إن أخذَ ف :، فقيلهِ لِّ حِ  ن غريِ ؤخذ مِ أن يُ 

 .هِ قِّ ه يف حَ عَ : إن وضَ ، فقيلَ هِ قِّ حَ  ريِ يف غَ  هُ عَ يِّ ضَ فقال: يُ 
 .)عن اهللا تعاىل هُ الحُ له إصْ غِ شْ قال: يُ 

 ن حال الفقري [من البحر الكامل]:وقال الشاعر يف بيا -
ــ ــلُّ  قريُ فَ ـميش الـــيَ ه يشءٍ  وكُ ــدَّ ـــ *ضِ ـــقُ دُ والنّ ـــوْ اسُ تُغل ـــ هُ نَ اأبواهبَ
لَ الغِ  تْ أَ ا رَ إذَ  البُ ى الكِ تّ حَ  جُ ـــتْ  *ىنَ رَ نَّ ـــهِ  حَ ـــ إلي كَ رَّ ـــت أذَ وحَ اناهبَ

ـوَ  هُ نَـوْ دُ بُ عْ يَ  مٌ نَ صَ  ةٍ مَّ أُ  لِّ كُ لِ ( :تعاىل اهللا رمحه يالبرص احلسن قال - ـ مُ نَ صَ ـاألُ  هِ ذِ هَ  ةِ مَّ
 ).مُ هَ رْ الدِّ وَ  ارُ نَ يْ الدِّ 
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 .)دٌ اسِ دٌ فَ يِّ ه سَ .. لكنّ خادمٌ جيدٌ  املالُ قال احلكامء: ( -
ـا أن يوإمّ  ،بهِ  مُ عَ نْ يَ فَ  بهِ صاحِ  ةِ مَ دْ ا أن يكون يف خِ إمّ  املالُ (: العلامء قال -  هُ بُ احِ كون صَ
 .)هِ ى بِ قَ شْ يَ ه فَ تِ مَ دْ يف خِ 
 [من البحر الكامل] قال الشاعر: -  

ـــاكنِ  راهم يف األم ـــدَّ ـــاكلِّ  إنَّ ال ـــكْ تَ  *ه ـــو الرِّ سُ ـــمَ  الَ جَ َ ـــةً ومجَ االً هاب
ــفَ  ـــادَ فَ ملــن أرَ  ي اللّســـانُ هِ ـــوَ  *احةً صَ ـــهِ ـــقِ  ادَ ملـــن أرَ  وفُ يُ ي السُّ االً تَ
: فقلـت زينـة كـلّ  نمِ  وعليها نياالدّ  يلَ  متثلتْ (: تعاىل اهللا رمحه زياد بن العالء قال -
ِّ  نمِ  باهللا أعوذ َّ  إنْ : فقالت كِ رشَ  ).ينارَ والـدِّ  رهمَ الـدِّ  بغضِ أفـ يمنـّ اهللاُ كَ يـذَ عِ يُ  أنْ  كَ رسَ

 ربَ صَ  فمن أصنافها، مجيع إىل هبام يتوصل إذ ،هاكلّ  الدنيا مها والدينار الدرهم ألنَّ  وذلك
 .الدنيا عن ربَ صَ  عنهام
ـ كَ درمهاً عىل كفه ثـم قـال: (إنَّـ ،عيل كرم اهللا وجهه ووضع - ـمَ ي ال رج عنـّا مل ختَ

 عني).فَ نْ تَ 
، مـذمومٌ  خيـلُ ، والبَ حمـرومٌ  ، واحلـريصُ مقسـومٌ  زقُ الـرّ (: أحـد الصـاحلني قال -

 .)مغمومٌ  واحلسودُ 
ْ  الَ ( :يضَ اهللاُ عنهامر عبد اهللا بن عباسٍ  قال - ـالفَ  نَ مِ  اىلَ عَ تَ  اهللا ىلَ إِ  بُّ حَ أَ  ءَ يشَ ِ قِ  اذَ إِ  ريْ

 .)اً احلِ صَ  انَ كَ 
 تعاىل). هُ اهللاُرهمَ أحدٌ إالّ أذلَّ الدِّ  زَّ عَ قال احلسن رمحه اهللا تعاىل: (واهللا ما أَ  -
ـبِ  ونَ رُ واآلخِ  ع األولونَ مَ سْ يَ  ملْ  انِ تَ بَ يْ صِ : (مُ تعاىل اهللا رمحه قال حييى بن معاذ - هام لِ ثْ مِ

 ).!هِ لِّ كُ  هُ نْ عَ  لُ أَ سْ ، ويُ هُ لُّ منه كُ  ذُ خَ ؤْ ، قيل: وما مها؟ قال: يُ هِ وتِ مَ  عندَ  هِ الِ للعبد يف مَ 
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ـاهللا تعـاىل وأُ  بطاعةِ  بَ سِ تُ اكْ  : درهمٌ الثةٌ ثَ  مُ راهِ الدَّ (قال حكيم:  - اهللا  يف حـقِّ  جَ رِ خْ
ـأُ اهللا تعـاىل، و بمعصيةِ  بَ سِ تُ اكْ  الدراهم، ودرهمٌ  خريُ  تعاىل فذلكَ  اهللا  ةِ يف معصـي جَ رِ خْ

، احةٍ بَ مُ  هوةٍ يف شَ  قَ فِ نْ وأُ  بمباحٍ  بَ سِ تُ اكْ  الدراهم، ودرهمٌ  رشُّ  تعاىل وأذ املسلمني فذاكَ 
 ). عليهِ وال ال لهُ  فذاكَ 
  ]من البحر الكامل[: يصف من يستكثر ماله من غري تدقيق فقالقال الشاعر  -

َعَ  امَ مجَ ـىلَ احلَـرَ لِ  عَ هْ  احلَـالَ رَ ثـِ هْ  *لِيُكْ ثَـرَ بَعْ لِ فَ ـىلَ احلَـالَ امُ عَ لَ احلَرَ دَخَ
ثّلـتَ دورَ الكـريم مـع  - قُ عىل فَقِري فال تظنَّ أنَّـك قـد مَ قال العلامء: (عندما تتصدَّ

نـدكامل تَـهُ عِ اجَ تُـك عنـد اهللا  ،حتاج، بل أنت حمتاجٌ تعطي حمتاجاً آخر،  ولكنَّ حَ اجَ وحَ
مْ ﴿تعاىل  يْكُ فَّ إِلَ وَ ٍ يُ ريْ نْ خَ واْ مِ قُ نفِ ا تُ مَ  ).﴾وَ
 [من البحر املنرسح] :تعاىل اهللا رمحه سعدياألضبط بن قريع القال  -

 ْ ـــد جيَ ـــق ـــهمَ ـــريُ آكلِ ـــالَ غ ـــريُ  *عُ امل ـــالَ غ ـــلُ امل ـــ ويأك ـــهْ مَ َعَ ن مجَ
ــ ــلْ مِ ــدَّ فاقب ــن ال ــهرِ مَ ــاكَ بِ ـــ *ها أت ـــمَ ـــاً بِ ن قَ ـــيْ عَ رَّ عين ـــفَ هِ نَ شِ هْ عَ

َ  احلاللِ  نمِ  هُ أخذتَ  ما األموالِ  ريُ خَ (: العلامء قال - ُّ ، والِ النَّ  يف فتهُ ورصَ  األمـوال ورشَ
َ ، احلرامِ  نمِ  هُ تَ أخذْ  ما  .)امِ اآلثَ  يف هُ فتَ ورصَ

ال قال - وسالقُ  عبد بن حصَ َ  الَ ( :تعاىل اهللا رمحه دُّ ريْ نْ  خَ انَ  فِيمَ ُ  كَ ريْ نَائِهِ  خَ  النَّاسِ  يفِ  ثَ
ُمْ  هلَ نِيٌّ  قَوْ دٌ  غَ اجِ   ).وَ
ُّ (: احلكامء بعض قال - ا :املَْالِ  رشَ ك مَ مَ زِ بِهِ  إثْمُ  لَ سَ كْ تَ  ،مَ مْ رِ حُ رَ  وَ اقِهِ  أَجْ  .)إنْفَ
 الَ فَ  مْ سِ قْ يَ  ملْ  انَ كَ  نْ إِ وَ ، لْ جَ عْ ال تَ فَ  مَ سَ قَ  دْ قَ  انَ كَ  نْ إِ (فقال:  ؟عن الرزق حكيم سئل -

 ).بْ عَ تْ تَ 
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 كمـن كـانَ  اهللا طاعـةِ  يف امِ رَ احلَـ نمِ  أنفقَ  نمَ (: تعاىل اهللا رمحه الثوري سفيان قال -
ـكَ يُ  ال نبُ والـذَّ  ،املاءُ  إالّ  هرُ هِّ طَ يُ  الَ  سُ جِ النَّ  وبُ والثَّ  ،ولِ بالبَ  سَ جِ النَّ  وبَ الثَّ  رَ هَّ طَ   إالّ  هُ رُ فِّ

 .)اللُ احلَ 
 .)هُ نْ مِ  لُّ قَ أَ  انَ مَ رْ احلِ  فإنّ  ليلِ القَ  طاءِ عْ ن إِ مِ  حِ تَ سْ ال تَ : (قال العلامء -
َـكَ  ارِ النّ  نَ مِ  لو خافَ  آدمَ  ابنُ  مسكنيٌ (: الصاحلونقال  - ـالفَ  افُ ام خيَ ـلنَ  رِ قْ ـجَ هام نْ ا مِ

 نِ اطِ يف البَـ اهللاَ و خـافَ  مجيعاً، ولَـهبام ى لفازَ نَ  الغِ يفِ  بُ غَ رْ ام يَ كَ  ةِ يف اجلنّ  بَ غِ يعاً، ولو رَ مجَ 
 ).يعاً مجَ  ارينِ يف الدّ  دَ عِ سَ لَ  رِ يف الظاهِ  هُ قَ لْ خَ  كام خيافُ 

ـ ةَ بَّـاحلَ  الَّ إِ  ،ايَ نْ الدُّ  الَ بَ جِ  نُ زِ تَ  ةً بَّ حَ  فُ رِ عْ أَ  امَ ( :تعاىل اهللا رمحه بن معاذ حييى قال -  نَ مِ
 .)ةِ قَ دَ الصَّ 

 . )واملالُ  ،والعافيةُ  ،احلياةُ : نَّ هُ نْ مِ  عُ بَ شْ يُ  الَ  ثالثٌ قال احلكامء: ( -

 
6W·–X»Ê·wÛW6μ6Á`på–W‡6

 [من البحر املتقارب] قال الشاعر: -
ـــــ ـــام يَ  *ه بإخوانِــــــإالّ  ا املــــــرءُ ومَ ـــك ـــ ضُ بِ قْ ـــباملعْ  فُّ الكَ مِ صَ

ـــوَ  ـــريْ ال خَ ـــةً  فِّ  يف الكَ ـــ *مقطوع ـــ ريَ وال خَ ـــذمِ  اعدِ يف السَّ األج
 [من بحر الرجز]  وريض اهللا عنه:ويف هذا يقول سيدنا عيل -

ــ احلــقَّ  أخــاكَ  إنَّ  ــمَ ــمَ  انَ ن كَ ـــوَ  *كَ عَ ـــ نْ مَ ُّ ـيَ ـــيَ لِ  هُ فسَ ـنـــ رضُ كْ نفعَ
ــوَ  ــ مــانِ الزَّ  إذا ريــبُ  نْ مَ ــ *عكدَ صَ ــكَ  تَ تَّ شَ ــ في ــيَ لِ  هُ ملَ شَ كْ جمعَ

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ٢٦ -

ِ لعَ وا دِ اليَ  لِ ثَ مَ يف اهللا، كَ  ةِ خوَّ األُ  لُ ثَ مَ (: تعاىل قال ابن تيمية رمحه اهللا - ـمَ فإذا دَ ، نيْ  تِ عَ
ُ العَ  ُ العَ  تِ كَ بَ  دُ اليَ  تِ مَ ـلَّ ، وإذا تأَ اهَ عَ مْ دَ  دُ اليَ  تِ حَ سَ مَ  نيْ َ  نيْ  ).اهَ لِ جْ ألِ

 ).بال يمنيٍ  كشاملٍ  جل بال أخٍ قال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: (الرَّ  -
ـوَ تَ تعـاىل: ( قال احلسن البرصي رمحه اهللا ـلُ اصَ ـأَ  عَ وا مَ ـكُ ابِ حَ صْ يفّ الـوَ  بُ احِ م فالصَّ

دْ  ،ءٌ يضِ مُ  احٌ بَ صْ مِ   ا).الدني ت بكَ مَ لَ ظْ  إذا أَ ه إالّ نُورَ  كُ رِ قد ال تُ
ــقــال ســيدنا عيســى عليــه الســالم: (حتبَّ  - ــ أهــلِ  وا إىل اهللا بــبغضِ بُ [أي  ايصِ املعَ

يا روح  :هم. قالواطِ خْ سُ ، وتقربّوا إىل اهللا بالتباعد منهم، والتمسوا رضا اهللا بِ املجاهرين]
ـجَ فمن نُ  اهللا: ـؤْ م اهللاَ رُ كُ رُ كِّ ذَ ن تُـالس؟. قال: جالسـوا مَ ـلِ مَ ن يزيـد يف عَ يـتُهم، ومَ م كُ

 م).هُ لُ مَ م يف اآلخرة عَ كُ بُ غِّ رَ ن يُ م، ومَ هُ المُ كَ 
ـوَ  - حُ رَّ األخـوة، ال أنْ نَمْ ن أجلِ أن تسـتمِ وَ اهلفوةَ مِ حُ قال األدباء: (ما أمجلَ أنْ نَمْ

ن أجلِ اهلفوة!!).  األخوة مِ
ـ(: تعاىل اهللا رمحه بن عياض الفضيل الق - ـ أَ رَ  نْ مَ ـ خٍ أَ  نْ مِ ـنْ مُ  هُ لَ ـفَ  اً رَ كَ  يفِ  كَ حِ ضَ

 ).هُ انَ خَ  دْ قَ فَ  هِ هِ جْ وَ 
ن يف اختيار أصدقائك، فأنت ختتارُ  - َعَّ قال الشيخ عائض القرين حفظه اهللا تعاىل: (متَ

فوفِ املصلني عىل جنازتك). ن صُ اً مِ فَّ  صَ
ـتعـاىل اهللا هرمحـ قال حممد بن واسع - ـ: (مَ ـهِ تَ ا أشْ : أخـاً إن الثـةً نيا إال ثَ ن الـدُّ ي مِ

ـواً مِ فْ عَ  زقِ الرِّ  نَ وتاً مِ قُ ي، وَ نِ مَ وَّ قَ  تُ جْ وَّ عَ تَ  ـبِ تَ  ريِ ن غَ ـةٍ عَ ـرْ يُ  يف مجاعـةٍ  الةً ، وصَ ي نـّعَ  عُ فَ
 ها).لُ ضْ يل فَ  بُ تَ كْ ا ويُ هَ وُ هْ سَ 

نْ عَ رمحه  القيمقال ابن  - اهاهللا تعاىل: (مَ له). ريَّ أَخَ عَ فْ تْ حتى يَ  بذنبٍ ملَ يَمُ
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ـ ريٌ خَ  ةُ دَ حْ قال أبو ذر الغفاري ريض اهللا عنه: (الوَ  - ـ يسِ لِـن جَ مِ  سُ يْ لِـ، واجلَ وءِ السُّ
 ).ةِ دَ حْ الوَ  نَ مِ  ريٌ خَ  حُ الِ الصَّ 

ق أنْ  يف عام، ولكنَّ  يقٍ دِ صَ  ألفَ  تصنعَ  بأنْ  قُ وُّ فَ التَّ  ليسَ (: حكيم قال -  تصـنعَ  التفوّ
 .)عامٍ  يقاً أللفِ دِ صَ 

- .(فِّ األذ ارِ يكون باحتامل األذ وليسَ بِكَ وَ نَ اجلِ سْ  قال األدباء: (إنَّ حُ
 [من بحر اهلزج] قال سيدنا عيل ريض اهللا عنه: -

ــــــــ *أخـا اجلهـل بْ فال تصـحَ  ــــــــوإِ  اكَ وإيَّ اهُ يَّ
ــفَ  ــ مْ كَ ــن جَ مِ ــــحَ  *دَ رْ أَ  لٍ اهِ ــــيامً حِ ــــ نيَ ل اهُ آخَ
ــــرءُ يُ  ــــاسُ امل ــــاملرءِ  ق ـــ *ب ـــرءُ إذا مَ ـــ ا امل ـــمَ اهُ ا شَ

ــ ـــولل ــىل ال ــــــبَاهُ مِ  *يشءـيشء ع ــــــاييسٌ وأَشْ ق
ْ تَ ن يَ مَ  صحبْ قال بعض احلكامء: (ال تَ  - ـغَ  : عندَ عند أربعٍ  عليكَ  غريّ ـورِ  هِ بِ ضَ ، اهُ ضَ
 ).اهُ وَ وهَ  هِ معِ طَ  وعندَ 
 [من البحر البسيط] يقول الشاعر: -
ـ ربٍ ن عُ مِ  للنّاسِ  اسُ النّ  ـعَ  نْ ومِ ــ لــبعضٍ  بعــضٌ  *مٍ جَ مُ دَ وإن مل يشــعروا خَ
ـاءَ وا: رَ الُ قَـ تَ لْ مِ عَ  نْ إِ  كَ إنّ ، فَ وءِ السُّ  اءَ نَ رَ قُ وَ  اكَ يَّ إِ قال حكيم: ( - ـ نْ إِ ، وَ تَ يْ ْ ـقَ  تَ رصَّ

َ الُ قَ  تَ يْ كَ بَ  نْ ، وإِ تَ مْ ثِ وا: أَ الُ قَ  ـطَ نَ  نْ ، وإِ تَ لْ هِ وا: جَ الُ قَ  تَ كْ حِ ضَ  نْ إِ ، وَ تَّ وا: هبَ وا: الُ قَـ تَ قْ
 .!!)تَ لْ خِ وا: بَ الُ قَ  تَ دْ صَ تَ اقْ  نْ إِ ، وَ تَ يْ يِ وا: عَ الُ قَ  تَّ كَ سَ  نْ إِ ، وَ تَ فْ لَّ كَ تَ 

ـوءِ  - ـارةٌ بالسُّ ؛ ألنَّ الـنَّفسَ أمَّ ـن نفسـكَ ريٌ مِ الحُ خَ قال أحد الصاحلني: (األخ الصَّ
.( رُ إالّ بخريٍ الحُ ال يأمُ  واألخُ الصَّ
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 الكامل] [من البحر قال الشاعر صالح عبد القدوس يف احلكم: -
ــــاةَ  ــــذر مؤاخ ــــدَّ  واح ــــال األجـربُ  عـدي الصـحيحَ عدي كـام يُ يُ *هينء ألنَّ

نســـــبُ يُ  إىل املقـــــارنِ  القـــــرينَ  إنَّ *ك واصــطفيه تفــاخراً واخــرت صــديقَ 
ــذوبَ  عِ دَ وَ  ــنْ  الك ــكَ  وال يك ــ ل ــ إنَّ *باً احِ صَ ــ خــالÙ  لبــئسَ  ذوبَ الكَ حبُ يُصْ
ـــــودَ  رِ ذَ وَ  ـــــتَ  وإنْ  احلق ـــــم عَ ادَ قَ ـــ*هُ دُ هْ ـــاقٍ يف الصُّ ـــدُ ب ـــغَ مُ  ورِ دُ فاحلق بُ يَّ

ـ وبِ لُـالقُ  ظِ فْ عىل حِ  صْ رِ واحْ  ـــا بَ وعُ جُ رُ فَ *األذَ  نَ مِ ـــه ـــالتَّ  دَ عْ ـــيَ  رِ افُ نَ بُ عُ صْ
َ طُ الِ خَ : (احلكامء بعض قال - ـعِ  وإنْ  ،موا عليكُ كَ ها بَ عَ مَ  مْ تُّ مُ  إنْ  ةً طَ الَ وا الناس خمُ م تُ شْ

 .)ميكُ لَ وا إِ نُّ حَ 
ِ ن غَ ليناً مِ  نْ كُ اء: (قال األدب - ِ ن غَ يداً مِ دِ وشَ  ،فعْ ضَ  ريْ  .)فٍ نْ عُ  ريْ
ـنْ  عمريقول  - لَفـاً، والَ يَكُ يْـكَ كَ َخِ بُّـكَ ألِ ـنْ حُ بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (الَ يَكُ

لَفاً). كَ لهُ تَ ضُ  بُغْ
 [من جمزوء الكامل] قال الشاعر: -

ــــطْ  لَ حْ أخــــاك إذا خَ ــــابة *ســــامِ ــــهُ اإلص نْ ــــطْ  مِ لَ والغَ
ـــــهِ  ـــــن تعنيف ـــــافَ ع َ ــــــطْ  *وجتَ ــــــاً أو قَسَ إن زاغ يوم

بْـــتَ واعلـــمْ بأنّـــ لَ ــــطَطْ  *ك إِنْ طَ ــــتَ الشَّ مْ اً رُ بَ ــــذَّ هَ مُ
ــطْ  ــاء قَ ــا سَ ــذي م ــنْ ذا ال ـــ *مَ ـــنْ لَ ـــطْ ه احلُ ومَ قَ ـــنى فَ س
ـــــذي ـــــد اهلـــــادِي ال مّ ـــــبَطْ  *حمُ ـــــلُ هَ ـــــه جربي ي لَ عَ

ِ  الَ (: ريض اهللا عنه اخلطاب بن عمر قال -  كلمـةً  يـهخِ أَ  نمِ  عَ مِ سَ  مسلمٍ  المرئٍ  لُّ حيَ
ْ  اخلري نمِ  ءٍ يش يف هلا جيدُ  وهو، وءاً سُ  هبا نَّ ظُ يَ  أنْ   .)جاً رَ خمَ
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ـرَ طَ  كَ أحدهم، فـاعلم بأنَّـ هِ جْ يف وَ  إذا ابتسمتَ : (بعض الصاحلنيقال  -  بـابَ  تَ قْ
 ).تلْ خَ دَ قد ك قلبه، أما إذا ابتسم، فاعلم بأنَّ 

 ر الطويل][من البحقال الشاعر:  -
ـــ كـــنْ يَ  إذا ملْ  ـــطَ  ادِ دَ الـــوِ  وُ فْ صَ ـــفَـــ *ةً بيعَ َ ال خَ ِـــيف وُ  ريْ ـــلُّ كَ تَ  يءُ دٍّ جيَ افَ

ِ قال احلكامء: ( - ن حتُ نْياك مَ ب يف دُ احِ  ).تكَ رَ يف آخِ  اهُ قَ لْ أن تَ  بُّ صَ
يؤثر العزلة عىل خمالطة النـاس، وإذا عـاب  تعاىل اهللا رمحه دهمأوكان إبراهيم بن  -

، وإنْ ي تَ قِ وْ ن هو فَ مَ  بتُ حِ صَ  ذلك قال: (إنْ  عليه الناس وين ن هـو دُ مَ  حبتُ صَ  كربَّ عيلَّ
 ).دينِ سَ ثيل حَ و مِ ن هُ مَ  بتُ حِ صَ  ي عليه، وإنْ قِّ حَ  عرفْ مل يَ 

دواً يوماً مـا، وإذا عَ  قلبُ نْ يَ  بيبكَ حَ  لَّ عَ لَ وناً ما فَ هَ  بْ بِ فأحْ  إذا أحببتَ ( :األدباء قال -
 .)وماً مابيباً يَ حَ  ينقلبُ  دوكَ عَ  اً ما فلعلَّ ونم هَ اصِ خَ فَ  متَ اصَ خَ 

 ر الطويل][من البح :قال الشاعر -
ـــاً عَ إذا كنـــتَ يف كـــلِّ األمـــور مُ  ــ *اتب ــمل تَ  ديقكَ صَ ــه  قَ لْ ــذي ال تُعاتب ال

ــفَ  ــ شْ عِ ــداً أو صِ ــاكَ  لْ واح ــ أخ ــــمُ  *هفإنّ ــــبٍ قَ ــــ ارفُ ذن َ  رةً مَ ــــوجمُ هانبُ
ـ إذا أنت مل ترشبْ  ـمِ ــمِ ظَ  *ذَ راراً عـىل القَ ــتَ  وأيُّ النــاسِ  تَ ئْ ــو مَ فُ صْ هبُ ارِ شَ

ـذا الـذي تُـرىضَ  نْ ومَ  ــكَ  *كلُّهـا اياهُ جَ  سَ ــبالً أن تُ فَ ــرءَ نُ ـــاى امل ــدَّ مع هبُ يِ ع
نه اهللا ريض اخلَطّاب بن عمرُ  قال - رِ  يف دَّ الـوُ  لك تُ بِ ثْ تُ  ثالثٌ (: عَ ـدْ  أنْ : أخيـكَ  صَ

بدَ  المِ  أهُ تَ وْ  ،بالسَّ لسِ  يف له عَ سِ وتُ عُ  ،املَجْ  .)إليهِ  األسامءِ  بّ بأحَ  هوَ وتَدْ
 [من البحر الطويل] عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: يقول -

ـــ ـــ بْ احِ وصَ ـتُ  اخلـريِ  أهـلِ  حبةُ صُ فَ  *بـــه تنتفـــعْ  عاملـــاً  اً تقيّ لـبُ طْ ى وتُ رجَ
ـــإِ وَ  ـــوالفُ  اكَ يَّ ـــال تَ  قَ اسَّ ـــفَ  *همبنَّ حَ صْ ـــدي وذَ م تُ هُ تُ بَ حْ صُ ـــ اكَ ع بُ رَّ جمُ
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6W·–X»÷—Ω–W6μ6
 ).عَ فَ نَ  امَ  مُ لْ العِ  إِنَّام ،ظَ فِ حُ  امَ  مُ لْ العِ  سَ يْ لَ (: تعاىل اهللا رمحهُ  الشافعيُّ  قال -
ـ نُ سْ حُ  مِ لْ العِ  لُ : (أوّ تعاىل اهللا رمحه قال سفيان بن عيينة - ـالفَ  مَّ ، ثُـتامعِ االسْ  مَّ ، ثُـمُ هْ

ُ النّ  مَّ ، ثُ العملُ  مّ ، ثُ ظُ فْ احلِ   ةٍ يَّـنِ ة نبيـه بِ إىل كتـاب اهللا تعـاىل وسـنّ  لعبـدُ ا .. فإذا اسـتمعَ رشْ
ِ  ةٍ قَ ادِ صَ  ِ  هُ مَ هَ فْ بُّ اهللا تعاىل، أَ عىل ما حيُ  ).وراً نُ  هِ بِ لْ يف قَ  هُ لَ  لَ عَ ، وجَ بُ كام جيَ

َ ا عُ : (مَ رمحه اهللا تعاىل قال سهل التسرتي - ، هـلِ ن اجلَ مِ  أعظمَ  تعاىل بمعصيةٍ  اهللاُ يصِ
 ألنَّ  ؛-بكَّ رَ اجلهل املُ – باجلهلِ  م، اجلهلُ عَ ؟ قال: نَ هلِ ن اجلَ مِ  دَّ شَ شيئاً أَ  فُ قيل: فهل تعرِ 

 م؟).علَّ تَ كيف يَ  مَ لْ العِ  هِ سِ فْ نَ نَّ بِ ن ظَ مَ ة، فَ ليَّ بالكُ  مِ لُّ عَ التَّ  بابَ  دُّ سُ يَ  باجلهلِ  اجلهلَ 
لَمْ قال ابن أيب الدنيا رمحه اهللا تعاىل: ( - لْمَ  أَنَّ  اعْ عِ فُ  الْ َ ا أَرشْ ـبَ  مَ غَّ ـبُ  هِ فِيـ رَ اغِ ، الرَّ

لُ  أَفْضَ ا وَ دَّ  طَلَبَ  مَ جَ عُ  ،الطَّالِبُ  فِيهِ  وَ أَنْفَ ا وَ بَهُ  مَ سَ تَنَاهُ  كَ اقْ ؛ وَ ـبُ اسِ َنَّ  الْكَ ـهُ  ألِ فَ َ ـرُ  رشَ ثْمِ  يُ
ىلَ  بِهِ  عَ احِ لَهُ ، صَ فَضْ ي وَ نْمِ ىلَ  يُ  .)طَالِبِهِ  عَ

 [من البحر البسيط] عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: قال -
ــا ــرُ الفَ  م ــلِ  إالّ  خ ــالعِ  أله ــ مِ لْ ـــ ملـــن دَ اهلُـــ عـــىل *مإهنّ ءُ الَّ أدِ  هدتَ اسْ

ــ نُ زْ وَ وَ  ــرئٍ  لِّ كُ ــ ام ــ امَ ْ  انَ كَ ــحيُ ـــالعِ  ألهـــلِ  ونلُ اهِ واجلَـــ *هنُ سِ أعـــداءُ  مِ لْ
ـتُـمَ يْ قِ  تْ مَ ظُ عَ  والتفسريَ  علَّم القرآنَ ن تَ قال العلامء: (مَ  -  لَ بُـقـه نَ يف الفِ  رَ ظَـن نَ ه، ومَ

قَّ طَ  غـةِ يف اللّ  رَ ظَ ن نَ ته، ومَ جَّ حُ  تْ يَ وِ قَ  يثِ دِ ر يف احلَ ظَ نَ ن ره، ومَ دْ قَ  ـبْ رَ ـعُ يف  رَ ظَـن نَ ه، ومَ
 ).هُ مُ لْ عِ  هُ عْ فَ نْ يَ  ملْ  هُ سَ فْ نَ  نْ صُ يَ  ن ملْ ، ومَ هُ أيُ رَ  لَ زُ اب جَ سَ احلِ 

نْ (: تعاىل اهللا رمحه دينار بن مالك قال - ْ  مَ تَ  ملَ ؤْ نْ  يُ لْمِ  مِ عِ ا الْ هُ  مَ عُ مَ قْ ـامَ ، يَ َ  فَ هُ  أُويتِ نـْ    مِ
هُ  الَ  عُ نْفَ  .)يَ
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ـنَ واطِ مَ  يف أربعةِ  كَ ارِ قَ وَ : (احتفظ بِ احلكامءقال  - ـذاكرَ : يف مُ  علـمُ ن هـو أَ تك مـع مَ
َ ، منك ملن هو أكربُ  كوتعليمِ  ،منكَ  مـع  كَ اقشتِ نَ ومُ  ،ن هو أقو منكك مع مَ تِ اصمَ وخمُ

 منك).  هُ فَ سْ ن هو أَ مَ 
لَمْ أَنَّ (: اىلتع اهللا رمحه الثوري سفيان قال - ْ  نْ إِ  مَ لْ العِ اعْ َّ  كَ عَ فَ نْ يَ  ملَ  .)كَ رضَ
لُّ (: األدباء بعض قال - زٍّ  كُ هُ  الَ  عِ طِّدُ وَ لْمٌ  يُ ، عِ ةٌ لَّ ذَ لُّ  مَ كُ لْمٍ  وَ هُ  الَ  عِ دُ يِّ ؤَ لٌ  يُ قْ ةٌ  عَ لَّ ضَ  .)مَ
ِـ بَ لِـطُ  إذا واحلكمـةِ  مِ لْ العِ  اءُ هبَ  يذهبُ  امإنَّ (: تعاىل اهللا رمحه معاذ بن حييى قال -  امهبِ

 .)ايَ نْ الدَّ 
 [من البحر الطويل] :األبرش رمحه اهللا تعاىل قال الشاعر -
ـــعَ تَ  ـــيُ  املـــرءُ  فلـــيسَ  مْ لَّ ـكَ  خو علـمٍ أَ  يسَ ولَ  *املـــاً عَ  دُ ولَ ـ نْ مَ ـو جَ هُ لُ اهِ

ـــمَ عنـــدهُ  لْ ــلُ  *وإنَّ كبـــريَ القـــومِ الَ عِ افِ ــهِ املحَ ي لَ ــتْ عَ ا التَفَّ ــغريٌ إِذَ صَ
َ  رأيتم إذا(: عنه اهللا ريض عمر قال - ِ  العاملِ ـ فـإنّ  ديـنكم عـىل فاهتموهُ  للدنيا اً بّ حمُ  لَّ كُ

 ِ ُ  بٍ حمُ  ).بَّ حَ أَ  فيام وضُ خيَ
َ  مِ لْ عِ الْ بِ  ىفَ كَ (: عنه اهللا ريضَ  عيلٌّ  قال - ْ  الَ  نْ مَ  هِ يَ عِ دَّ يَ  نْ أَ  اً فَ رشَ ـحيُ ـيَ وَ  ،هُ نُ سِ  اذَ إِ  هِ بـِ حَ رَ فْ

َ بِ  ىفَ كَ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  بَ سِ نُ  َّ تَ يَ  نْ أَ  ةً عَ ضَ  لِ هْ اجلْ  ).هِ يْ لَ إِ  بَ سِ نُ  اذَ إِ  بُ ضَ غْ يَ وَ  هِ يْ فِ  وَ هُ  نْ مَ  هُ نْ مِ  أَ ربَ
 منه إبلـيسُ  لُ خُ دْ م الذي يَ ظَ عْ األ البابَ  نَّ أاعلم قال ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل: ( -

 .)لُ هْ هو اجلَ  اسِ عىل النَّ 
ْ  أن أرادَ  إذا اهللاَ إنَّ ( :تعاىل اهللا رمحه األوزاعي قال - ـلْ أَ  ،العلـمِ  ركـةَ بَ  عبـدهُ  رمَ حيَ     ىقَ

 ).علامً  اسالنّ  أقلَّ  رأيتهم فلقد املغاليط لسانهِ  عىل
ُ فَ مَ  ؤالِ السُّ  نُ سْ ، وحُ أقفالٌ  العلومُ قال العلامء: ( -  .)هااحتِ
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يُّ رمحه اهللاهالزّ  قال - لْمُ (: تعاىل رِ عِ لُ  الْ نَ  أَفْضَ لِ ال مِ مَ ـلَ  ملَِنْ  عَ هِ ـلُ ، جَ مَ عَ الْ ـلُ أَفْ  وَ  ضَ
نَ  لْمِ ال مِ لِمَ  ملَِنْ  عِ  ).عَ

 [من البحر الكامل] :تعاىل اهللا رمحهفعي قال الشا -
هُ تَ والكِ  صـــيدٌ  مُ لْـــالعِ  ـــدْ  *ابـــةُ قيـــدُ يّ ـــ قَ ـــودَكَ باحلِ يُ صُ ـــاثِ الوَ  الِ بَ هْ قَ

ـــفَ  ـــ نَ مِ ـــتَ  أنْ  ةِ احلامقَ ـــةً زَ غَ  يدَ صِ ـــكَّ فُ وتَ  *ال ـــا بَ ـــني اخلَ ه ـــالِ طَ  قِ الئِ هْ قَ
 [من البحر الكامل] يف الصرب عىل العلم:وقال بعضهم  -

ـــربْ  ـــىلَ  اص ـــتَّ  لِّ  ذُ ع ـــاعةً  علُّمِ ال ـــ واعلـــمْ  *س ـــياعَ العِ ضَ هراتِـــفَ يف نَ  مِ لْ
ـــ ـــذقْ  ملْ  نْ مَ ـــتَّ  لَّ ذُ  ي ـــاعةً  مِ لُّ عَ ال ـ *س ــبْىل بـِ ـحَ  لَ وْ طُــ اجلهــلِ  لِّ ذُ يُ هياتـِ
ــ ــفَ  نْ مَ ــيمُ التّ  هُ اتَ ــتَ  عل ــ وق ــــ *هِ بابِ شَ ْ كَ ـــفَ وَ عــــاً لِ بَ رْ أَ  يــــهِ لَ عَ  ربِّ هاتـِ

َ (: عنه اهللا ريض الدرداء أبو قال - ـ إيلَّ  بُّ حَ أَ  مسألة مَ أتعلّ  نْ ألَ  وقـال. ليلـة قيـام نمِ
 .)كلَ هْ تَ فَ  الرابع نْ كُ تَ  وال اً عَ مِ تَ سْ مُ  أو امً علّ تَ مُ  أو امً ـعالِ  نْ كُ : أيضاً 
يف أمـر  م منـه شـيئاً تـتعلَّ   أحد الرجلني: رجالً قال بعض العلامء: (ال تصحب إالّ  -

 ).نهُ بْ مِ رُ اهْ . وأما الثالث: فَ كَ نْ مِ  لُ بَ قْ يَ فَ  هِ شيئاً يف أمر دينِ  مهُ لِّ عَ تُ  ، أو رجالً فينفعكَ  كَ دينِ 
ـتَ  أنْ : قـال هـو؟ ومـا :قيل. مناً ثَ  العلمِ  هلذا إنَّ (: تعاىل اهللا رمحه عكرمة قال -  عهُ ضَ
ْ  فيمنْ  ْ  نُ سِ حيُ  .)هُ عَ يِّ ضَ يُ  وال لهُ محَ
عـىل  ى أخـذَ موا، حتّـعلّ تَ أن يَ  اجلهلِ  عىل أهلِ  اهللاُ ا أخذَ  عنه: (مَ عيل ريض اهللا قال -
لِّموا). أنْ  مِ لْ العِ  أهلِ  عَ  يُ

ـ دركَ أَ  يشءٍ  عري أيَّ شِ  قال بعض العلامء: (ليتَ  -      اتـهُ فَ  يشءٍ  ، وأيُّ مُ لْـالعِ  هُ اتَـن فَ مَ
 ).مَ لْ العِ  كَ رَ دْ ن أَ مَ 
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 [من البحر الوافر] قال الشاعر: -
ا مَ  إِذَ ــوَ قْ تَ لْـمٍ وَ ـاتَ ذُو عِ ـهْ  *ا مَ لْمَ ـالمِ ثُ سْ ـنَ اإلِ تْ مِ لِمَ دْ ثُ قَ فَ

ىلَّ  ــوَ ــكِ املُْ ــادِلِ املَْلِ عَ تُ الْ ــوْ مَ هْ  *وَ ـمَ قَصْ ـةٌ وَ صَ نْقَ ـلْقِ مَ ـَ مِ اخلْ ُكْ حلِ
ــصٌ  ِّ نَقْ يضِ دِ املَْـرْ ابـِ عَ تُ الْ ـوْ مَ هْ  *وَ ـــمَ ارِ نَسْ َ ـألَرسْ آهُ لـِ ـــرْ ــي مَ فِ فَ

تُ ا وْ مَ مٌ وَ ـدْ امِ هَ غَ ْ سِ الرضِّ ارِ فَ هُ بِالـ *لْ تْ لَ دَ هِ مْ شَ ـهْ ـفَكَ مَ زْ ِ عَ نَّرصْ
ـصٌ  ُـودِ نَقْ ثِريِ اجلْ تَى كَ تُ فَ وْ مَ ـــهْ  *وَ مَ نِعْ ــــلٌ وَ هُ فَـضْ ـــاءَ قَ ألَنَّ بَ
لَـيْهمْ  ـى عَ بْكَ ـةٌ يُ ْسَ ـبُكَ مخَ سْ َــهْ  *فَحَ محْ رَ يــفٌ وَ ْفِ ِ ختَ ـريْ غَ تُ الْ وْ مَ وَ

وْ ( :ءقال العلام - نَّا لَ لْمَ  نَطْلُبُ  كُ عِ تَهُ  لِنَبْلُغَ  الْ ايَ نَّا غَ دْ  كُ أْنَا قَ دَ لْـمَ  بَ عِ ـةِ  الْ يصَ ا، بِالنَّقِ كِنـَّ لَ  وَ
بُهُ  لُ صَ  نَطْ لِّ  يفِ  لِنَنْقُ مٍ  كُ وْ نَ  يَ لِ  مِ َهْ ادَ  اجلْ دَ نَزْ لِّ  يفِ  وَ مٍ  كُ وْ نَ  يَ لْمِ ال مِ  .)عِ
ْ  سبعني رُ فِّ كَ يُ  مٍ لْ عِ  جملسُ (: تعاىل اهللا رمحه عطاء قال -  .)وِ هْ اللّ  جمالسِ  نمِ  لساً جمَ
  ).اً حَ وْ ضُ وُ  قَّ احلَ  دُ يْ زِ يَ  نُ سَ احلَ  طُّ اخلَ (: ريض اهللا عنه عيلٌّ  قال -
ه قَ تعاىل اهللا رمحه قال الشافعي - ـ لَ بْـ: (تَفقَّ ، فـإذا رأسـتَ فـال سـبيلَ إىل رأسَ أنْ تَ

 ه).قُّ فَ التَّ 
ـعْ يَ  والَ  ملَـعْ يَ  ملـن وويل ،ةرَّ مَ  ملَ عْ يَ  ال ملن ويلٌ (: عنه اهللا ريض الدرداء أبو قال -  لُ مَ
 .)مرات سبع

 [من البحر الوافر] قال الشاعر: -
ـــرَ  ـــينا قِ ضِ ــــلَ  *انَــــيْ فِ  ارِ بَّـــاجلَ  ةَ مَ سْ ــــا عِ نَ ــــوللجُ  مٌ لْ ــــ الِ هَّ الُ مَ
ـــفَ  ــــوَ  *يـــبٍ رِ قَ  ى عـــنْ نَـــفْ يَ  املـــالِ  زُّ عِ ــــزُّ العِ عِ ــــ مِ لْ  يــــزالُ اقٍ الَ بَ
 ).بريٍ دْ تَ  بغريِ  ، وال تعملْ كريٍ فْ تَ  بغريِ  (ال تقلْ ء: قال العلام -
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مـا  :ي، فقلـتكِـبْ عيد بن املسيب وهـو يَ عىل سَ  تُ لْ خَ قال عطاء ريض اهللا عنه: (دَ  -
ْ ني عَ ألُ سْ يَ  أحدٌ  ؟. قال: ليسَ كَ يْ كِ بْ يُ   ).ءٍ ن يشَ

عىل أن  نْ كُ العلامء فَ  إذا جالستَ  ،يا بني(قال احلسن بن عيل ريض اهللا عنهام البنه: -
لَّمْ  ،ولقُ عىل أن تَ  منكَ  أحرصَ  تسمعَ  عَ نَ  وتَ سْ نَ الصَّ علَّ تَ كام تَ  االستامعِ  حُ سْ وال  ،تِ مْ م حُ
ك). الَ طَ  حديثه وإنْ  عىل أحدٍ  تقطعْ  سِ  حتى يُمْ
نْ (: لفالسّ  بعض قال - َ  مَ ربَّ هِ  تَكَ لْمِ فَّعَ  بِعِ رَ تَ هُ  وَ ـعَ ضَ هِ  اهللاُ وَ ـنْ ، بـِ مَ ـعَ  وَ اضَ ـهِ  تَوَ لْمِ  بِعِ
هُ  عَ فَ  .)بِهِ  اهللاُ رَ
بِيُّ  قال - عْ لْمُ (: رمحه اهللا تعاىل الشَّ عِ ةُ  الْ ثَ بَارٍ  ثَالَ نْ  أَشْ هُ  نَـالَ  فَمَ نـْ ا مِ ً ـربْ خَ  شِ ـمَ ـهِ  شَ  بِأَنْفِ
ظَنَّ  هُ  أَنَّهُ  وَ نْ  ،نَالَ مَ َ  نَالَ  وَ ربْ َ  الشِّ غُ  الثَّاينِ تْ صَ يْهِ  رَ ـهُ  إلَ سُ لِـمَ  نَفْ عَ ْ  أَنَّـهُ  وَ نَلْـهُ  ملَ أَ ، يَ ـاوَ ُ  مَّ ـربْ  الشِّ

اتَ  الثَّالِثُ  يْهَ هَ هُ  الَ  فَ نَالُ دٌ  يَ ا أَحَ دً  .)أَبَ
ُ تَ  وال لـثالثٍ  مَ لْـالعِ  مِ لَّ عَ تَ تَ  ال(: عنه اهللا ريض عمر قال - ـرتْ ـلَّ عَ تَ تَ  ال ..الثٍ ثَ لـِ هُ كُ  هُ مْ

َ لِ  وال ،بهِ  يَ اهِ بَ تُ لِ  وال ،بهِ  امرَ تَ لتَ  ُ تَ  وال ،بهِ  يَ ائِ رتُ  وال ،فيـهِ  زهادةً  وال ،بهِ لَ طَ  نمِ  ياءً حَ  هُ كْ رتْ
 .)به باجلهلِ  رضاً 
ِ  جهلِ  ساعةَ  هفإنّ  ،واملراءَ  ماكُ إيّ (: تعاىل اهللا رمحه يسار بن مسلم قال -  هاوعندَ  ،العاملِ

 .)باجلدلِ  إالّ  اهللا ماهُ دَ هَ  إذ بعدَ  قومٌ  لَّ ضَ  ما(: وقيل. .)هُ تَ لَّ زَ  الشيطان يبتغي
أنفع لك  ،مراتٍ  : (اقرأ كتاباً جيداً ثالثَ عاىلت اهللا رمحه يقول عباس حممود العقاد -

 ).جديدةٍ  ن أن تقرأ ثالثة كتبٍ مِ 
ة لّـمع قِ  ن العلمِ مِ  ن كثريٍ مِ  أنفعُ  ،مل بهِ مع العَ  ن العلمِ مِ  قليلٌ : (بعض البلغاء قال -

 .)ل بهِ مَ العَ 
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 [من البحر الوافر] :أمني اجلندي رمحه اهللا تعاىل قال الشاعر -
ـــوَ  ـــمَ ـــكَ  نْ ا مِ ـــالّ إِ  بٍ اتِ ــبْ يَ وَ  *ٰى نَ فْ يَ  سَ ــدَّ  ىقَ ــ رَ هْ ال ــتَ ا كَ مَ ــ تْ بَ اهُ دَ يَ

ـــ ـــكْ  تَ الَ فَ ـــكَ بِ  بْ تُ ـــ كَ فِّ َ غَ ْ  ريْ ـــ *ءٍ يشَ كَ يفِ ـيَ ُّ ـــ نْ أَ  ةِ امَ يَ قِ ـ الـــرسُ اهُ رَ تَ
 [من البحر الكامل] تعاىل: اهللا رمحه ؤيلو األسود الدُّ بأقال  -

ـــا أهيـــا الرَّ  ـــي ـــالّ لِ  *مُ غـــريهُ لُ املعلِّـــجُ ـــيمُ هَ ـــانَ ذا التعل ـــكَ ك نفس
ـــقيمُ  *قامِ وذي الضناواءَ لذيِ السَّ تصفُ الدَّ  ـــتَ س ـــهِ وأن ـــحَ ب ـــيام يص ك

ـــا عـــنْ غيّ  َهَ ـــدأ بنفســـكَ فاهنْ فــإذا انتهــتْ عنــهُ فأنــتَ حكــيمُ  *هـــااب
ــا وَ  ــلُ م قب ــاك يُ ــتَ ويُ عَ فهن ــدظ ـــكَ ويَ  *قت ـــالعلمِ من ـــيمُ  ب ـــعُ التعل نف

نـي عليـه: اقلبْ  مكتوبٍ  بمكةَ  : (مررت بحجرٍ تعاىل محه اهللاقال إبراهيم بن أدهم ر -
 ).علمُ  تَ ما الَ  مَ لْ ب عِ لُ طْ تَ  فكيفَ  ملُ عْ ال تَ  أنت بام تعلمْ  ه فإذا عليه مكتوبٌ ، فقلبتُ تعتربْ 
نَ (: احلكامء بعض قال - لْمِ  مِ عِ لَّمَ  الَ  أَنْ  الْ تَكَ لَمُ  الَ  فِيامَ  تَ عْ مِ  تَ الَ نْ  بِكَ لَـمُ  مَ عْ ـ يَ سْ  بُكفَحَ
الً  هْ نْ  جَ لِك مِ قْ نْطِقَ  أَنْ  عَ مُ  الَ  بِامَ  تَ هَ فْ  .)تَ
 [من البحر الكامل] :تعاىل اهللا رمحه حافظ إِبراهيم الشاعر قال -

ه ـــدَ ـــعُ وح ـــمَ ينف ـــبنَّ العل ــــا مل يُ  *ال حتس ــــه بِ م ج ربُّ ــــوَّ ــــت القِ خَ
ــــ ــــهُ شَ ــــمُ إِن مل تكتنف ليـــهِ كـــان مَ  *امئلٌ والعل يـــةَ اإلِخفـــاقِ طِ تُعْ

ـــ ـــائالً  مكَ ـــــةٍ  *عـــاملٍ مـــدَّ العلـــومَ حب ـــــةٍ وقطيع ـــــراقِ  لوقيع وف
ــ ــدُ فقوفقيــهِ قــومٍ ظــل يرصُ لِّ طــــالقِ  *هُ هَ ــــتَحِ سْ ملكيــــدةٍ أو مُ

ـــ ــــ *هِ وطبيـــبِ قـــومٍ قـــد أحـــلَّ لطبّ لُّ رشيعــــةُ اخلــــالقِ مــــا ال حتُ
ـــهُ  ـــتحقُّ يمين ـــومٍ تس ـــبِ ق ــلِ أو لَ  *وأدي ــعَ األنام ــراقِ قط ح ــى اإلِ ظ
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 [من البحر الكامل] :قال الشاعر -
ــــ إِنَّ  ــــامَ والطَّ املعلِّ ــــبَ كالمهُ ــــنْ ال يَ  *بي ــــصَ رمــــاحانِ إِذا مهُ ا مل يُكَ

ــهُ  ــتَ طبيبَ ــدائكَ إِن أهن ــربْ ل ــام *فاص لِّ عَ واصــربْ جلهلــكَ إِن جفــوتَ مُ
دَ  إنَّامَ (ريض اهللا عنه:  بٍ طال أيب بن عيلُّ  قال - هِ اسُ  زَ لْـمِ  طَلَـبِ  يفِ  النـَّ عِ نَ  ملَِـا الْ وْ ـرَ               يَ

نْ  ةِ  مِ اعِ  قِلَّ تِفَ نْ  انْ لِمَ  مَ لِمَ  بِامَ  عَ  .)عَ
 [من البحر البسيط] قال الشاعر: -

يـــي قُ  ـــ *تـــنيَ كـــاميّ لـــوبَ املالعلـــمُ حيُ سّ ها املطـــرُ حتيـــا الـــبالدُ إِذا مـــا مَ
 ْ ـى عن قَ مَ و العَ لُ والعلمُ جيَ ـــ *احبهِ لبِ صَ َ ـــيلِّ كـــام جيُ رُ وادَ الظلمـــةِ القمـــ سَ

ـ: اإلجَ لِ اهِ اجلَ  القِ خْ ن أَ : (مِ احلكامء قال - ـيَ  أنْ  قبـلَ  ةُ ابَ  أنْ  بـلَ قَ  ضـةُ ارَ عَ ، واملُ عَ مَ سْ
 ).مَ لَ عْ بام ال يَ  مُ كْ ، واحلُ همَ فْ يَ 

 ).تكربٌ سْ  مُ والَ  حٍ تَ سْ مُ  مَ لْ العِ  مُ علَّ تَ  يَ وقال جماهد رمحه اهللا تعاىل: (الَ  -
 ر الوافر][من البح :تعاىل اهللا رمحه قال الشافعي -

ـــتُ  ـــمَ  رأي ـــ العل ـــريمٌ  احبهُ صَ ــــو وَ  *ك ــــهُ دَ لَ ول ــــاءٌ  ت ــــامُ  آب لئ
ـــــ ولـــــيسَ  ـــرَ  *ه إىل أنيـــــزال يرفعُ ـــم أم ـــومُ يعظِّ ـــرامُ  ه الق الك

ــــــهُ يف كــــــلّ  ون تَّبِعُ ـــ *حــــــالٍ  ويَ ـــ اعِ رَ كَ تْبَ الضَّ ـــوامُ أنِ تَ ـــهُ السّ عُ
ــمُ  ــوال العل ــ فل ــا سَ ــدت رِ عِ م ــ *الٌ جَ فَ احلَ ــرِ ــا والَ اللُ والَ عُ امُ رَ حلَ

ـ عُ فَ نْ يَ  الَ ( :عنه اهللاُ يضَ ر مسعودٍ  ابنُ  قال - ـعَ بِ  الَّ إِ  لٌ وْ قَ ـ الَ وَ  ،لٍ مَ ـ عَ الَ وَ  لٌ وْ قَ  الَّ إِ  لٌ مَ
 .)ةَ نَّ السُّ  قَ افَ وَ  امَ بِ  الَّ إِ  ةٌ يَّ نِ  الَ وَ  لٌ مَ عَ  الَ وَ  لٌ وْ قَ  عُ فَ نْ يَ  الَ وَ  ،ةٍ يَّ نِ بِ 

 .)رةِ اكَ املذَ  ركُ تَ وَ  ،سيانُ النّ  لمَ العِ  بُ هِ ذْ يُ  امإنّ (: رمحه اهللا تعاىل الزهري قال -
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 [من البحر البسيط] :تعاىل اهللا رمحه قال أمحد شوقي -
ــ ــكُ النُّ رْ تَ ــال عِ فُ ــوسِ ب وال آسِ  تـــركُ املـــريضِ بـــال طـــبٍّ  *بٍ دَ مٍ وال أَ لْ
 البحر البسيط] [من قال الشاعر: -
ـــ ـــفَ التَّ  ابَ عَ ـــال عُ  قـــومٌ  هَ قّ ـــوَ *هلـــم ولَ قُ ـــهِ لَ ا عَ مَ ـــإذَ  ي ـــ وهُ ابُ ا عَ َ  نْ مِ رِ رضَ

َّ شمسَ  ـالِ طَ  يف األُفُقِ ى حَ الضُّ  ما رضَ ــ*ةً عَ ــرَ أالَّ يَ ــهَ ءَ وْ  ضَ ــ نْ ا مَ ــذَ  سَ يْ لَ ِ ـا بَ رصَ
 مَ لُّ عَ الـتَّ  كَ رَ تَ  فإذا ،مَ لَّ عَ تَ  ما اً املِ عَ  جلُ الرَّ  يزالُ  ال(: رمحه اهللا تعاىل جبري بن سعيد قال -

 .)يكون ما لُ هَ جْ أَ  فهو عنده بام واكتفى استغنى قد هأنّ  نَّ وظَ 
 [من البحر الوافر] ي رمحه اهللا تعاىل:قال اإلمام الشافع -

ـ ـ يـعٍ كِ إىل وَ  وتُ كَ شَ ـــ *يظِــفْ حِ  ءَ وْ سُ ــــدَ فأرشَ ــــاملَ  كِ رْ ين إىل تَ ايصِ عَ
ــخـــربَ أَ وَ  ــــوَ  *ورٌ نُـــ لـــمَ العِ  نّ أَ ين بـِ ــــ ورُ نُ ْ ــــلِ  دَ اهللا ال هيُ ايصِ عَ

، التعظـيم لـه، والتـوقري عليـكَ  سـتاذكَ أُ  قُّ (حَ  عنهام: قال عيل بن احلسني ريض اهللا -
 ترفع عليه صـوتك، وال جتيـب أحـداً الّ الستامع إليه واإلقبال عليه، وأوحسن ا ،ملجلسه

عنـه إذا  عَ فَ دْ ث يف جملسه أحداً، وأن تَ يسأله عن يشء حتى يكون هو الذي جييب، وال حتدّ 
َ هُ اقبمنَ  رَ هِ ظْ وأن تُ  ءٍ وْ سُ ذكره أحد عندك بِ   ه، فـإذا فعلـتَ وليَّ دي اعَ ه، وال تُ عدوّ  سْ الِ ، وال جتُ

 ).اسِ ال للنّ  لَّ وجَ زَّ هللا عَ  هُ مَ لْ مت عِ لّ عَ دته وتَ صَ ت لك مالئكة اهللا بأنك قَ دَ هِ ذلك شَ 
جُ األبـوابِ  : (الكتابُ رمحه اهللا تعاىل قال ابن املعتز - الـِ ـوَ ، يءٌ عـىل احلجـابِ رِ ، جَ

م الَ  هِ فْ م، ونَـمُ هَ فْ ـالَ قٌ اطِ  يَ ـم، بـه يَ كلّ تَ  يَ ، إذا أَ  صُ خَ شْ ـقْ املشـتاقُ ـدَ عَ             ، والقلـمُ اقُ رَ ه الفِ
 َ ـاقِ وَ  تُ كُ سْ ، ويَ االستزادةَ  لُّ مَ  يَ ، الَ اإلرادةَ  مُ دِ ، خيْ المِ الكَ  زٌ جليوشِ هِّ جمُ ـفَ نْطِـقُ سَ راً ائِ اً، ويَ

ظْلِم، وسَ يَ بَ  عىل أرضٍ  ا مُ هَ ء، وكَ هَ وادُ اضُ ـاطَ  لُ بِّـقَ ه يُ نَّ أَ ا مُيضِ ـ بِسَ ـأو يُ  انٍ طَ لْ سُ ار حُ تِّ فَ                نُـوَ

 ).انٍ تَ سْ بُ  -أي: أزهار –
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لَّمِ (: لغاءبال بعض قال - عَ لْمَ  تَ عِ إِنَّهُ  الْ ك فَ مُ وِّ قَ دُك يُ دِّ يُسَ ا وَ غِريً مُك، صَ دِّ قَ يُ دُك وَ ـوِّ يُسَ  وَ
ا بِريً لِحُ ، كَ يُصْ ك وَ فَ يْ ك زَ دَ فَاسِ مُ ، وَ غِ رْ يُ ك وَ وَّ ـدُ ـ عَ اسِ حَ كوَ مُ ، دَ ـوِّ قَ يُ ـك وَ جَ وَ يْلَـك عِ مَ ، وَ

حُ  حِّ يُصَ تَك وَ َّ لَك، مهِ أَمَ  .)وَ
ِ  أن تتواضعَ  عليكَ  أستاذكَ  حقِّ  نْ : (مِ األدباءقال  -  وال ختـرجَ  ،الفنـاءِ  بَّ ه حُ بّ له وحتُ

وتنظـر إليـه  ،اه فيام يعتمـدهضَ فيام تقصده، وتتحر رِ  هُ ، وأن تشاورَ هِ وتوجيهِ  عن رأيهِ 
له، وحترضـ ضْ له فَ  ىسنْ ه وال تَ ن تعرف حقَّ أتعتقد فيه درجة الكامل، وبعني اإلجالل، و

لـه  ن تـدعوَ أقدم يف السـري عليـه، وإىل درسه قبل أن يأيت، وال تنتقل أثناء درسه، وال تت
دَ وفاته وأن تصربَ ه وتزورَ ه وأقاربَ ى ذريتَ ، وترعَ هِ حياتِ  مدةَ  بني  ته، وجتلسَ بَ حْ عىل صُ  ه بَعْ

 ).واحرتامٍ  اضعٍ وتو يديه بسكونٍ 
ـ مـا أعجـبَ  مِ لَ القَ  رُّ قال أبو حفص بن برد األندليس رمحه اهللا تعاىل: (هللا دَ  - !! أنهُ شَ

َ يَ  ـىضَ كاتب أمْ ـد يكون قلم الـوراً، وقنُ  ظُ فِ لْ ويَ  لمةً ظُ  بُ رشْ حـارب، وقـد ن سـيف املُ  مِ
 ).لَ اصِ فَ املَ  يحُ طِ تُ  رةً فْ يف املقاتل، وشَ  ذُ فُ نْ يكون سيفاً يَ 

 ،والتواضـع ،الصـرب: ماملـتعلّ  عىل هبا عمةالنّ  متت ثالثاً  مُ املعلّ  مجعَ  إذا(: لعلامءال اق -
 ،واألدبُ  ،العقـلُ : ماملعلّـ عـىل هبـا عمـةالنّ  متـت ثالثاً  ماملتعلّ  مجعَ  وإذا. قِ لُ اخلُ  نُ سْ وحُ 
 .)الفهم نُ سْ وحُ 

لْمُ (: األدباء بعض قال - عِ لُ  الْ لَفٍ  أَفْضَ لُ ، خَ مَ عَ الْ مَ  بِهِ  وَ فٍ  لُ أَكْ َ  .)رشَ
  يرِ دْ أَ  والَ  ،يرِ دْ أَ  الَ (: فقـالَ  ،ألةٍ سْ مَ  نعَ  مِ لْ العِ  يف ماً دِّ قَ تَ مُ  وهبُ أَ  انَ كَ  نْ مَ  عضُ بَ  لَ ئِ سُ  -

َ حَ  نمَ  ضُ عْ بَ  هُ لَ  فقالَ . )مِ لْ العِ  فُ صْ نِ   .)مَ دَّ قَ تَ  رِ اآلخَ  فِ صْ النِّ بِ  اكَ بَ أَ  نَّ كِ لَ وَ (: رضَ

 

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ٣٩ -

6W·–X»μ6ÍX’—Ω–W 
ْ فَ  ،هداءِ الشُّ  مِ دَ بِ  امءِ لَ العُ  ادُ دَ مِ  وزنُ يُ (  عنه:ريض اهللا احلسن قال -  لـامءِ العُ  ادُ دَ مِ  حُ جَ ريَ
 .)داءِ هَ الشُّ  مِ دَ عىل 

ـ يعرفُ  العاملِ (: احلكامء قال - ـ ،لَ اجلاهِ َ  يعـرفُ  ال لُ واجلاهِ ـ ألنّ  ،العـاملِ َ العَ  كـانَ  املِ
ً ـالِ عَ  نْ كُ يَ  ملْ  لُ اهِ واجلَ  الً،اهِ جَ   ).امَ

ُ العَ  سَ يْ لَ (: تعاىل اهللا رمحه ريالثو سفيان قال - ـ املِ ـيَ  يذِ الَّ َ اخلـَ فُ رِ عْ ـوَ  ريْ َّ ـإِ  ،الرشَّ  امنَّ
ُ العَ  َ اخلَ  فُ رِ عْ يَ  يذِ الَّ  املِ َّ  فُ رِ عْ يَ وَ  ،هُ عُ بَ تْ يَ فَ  ريْ  .)هُ بُ نِ تَ جْ يَ فَ  الرشَّ

ـتَ  رأسـهِ  عىل ابَ الرتُّ  عَ ضَ يَ  أنْ  للعاملِ  ينبغي( :السلف بعض قال - ـلرَ  عاً واضُ  هنّـإف ،هبِّ
ً ذُ  لـهُ  وازدادَ  ،وحمبـةً  خشيةً  منهُ  ازدادَ  بهِ  ومعرفةً  هبِّ رَ بِ  لامً عِ  ازدادَ  كلام ـ ،وانكسـاراً  الَّ  نومِ

 هرةُ والشّ  ئاسةُ الرّ  هامُ ظَ عْ وأَ  ،نياالدّ  نمِ  بِ رَ اهلَ  عىل هبَ احِ صَ  لُّ دُ يَ  هأنَّ  افعِ النّ  مِ لْ العِ  عالماتِ 
 ).النافع العلم عالمات نمِ  بتهِ جمان يف واالجتهادُ  ذلكَ  عن فالتباعدُ  واملدحُ 

َ العَ  نَّ إِ (: تعاىل اهللا رمحهُ  دينار مالكٌ  قال - ْ  اذَ إِ  املِ ـلْ عِ بِ  لْ مَ عْ يَ  ملَ ـزَ  هِ مِ ـ هُ تُـظَ عِ وْ مَ  تْ لَّ  نِ عَ
 .)افَ الصَّ  نِ عَ  رُ طْ القَ  لُّ زِ يَ  امَ كَ  ،وبِ لُ القُ 

ـرْ أَ (: تعاىل اهللا رمحه الثوري سفيان قال - ـزِ نْ مَ  اسِ النـَّ عُ فَ ـ ةً لَ ـ نْ مَ ـ انَ كَ َ بَ ـوَ  اهللا نيْ َ بَ  نيْ
 .)امءُ لَ العُ وَ  اءُ يَ بِ نْ األَ  مُ هُ وَ  ،هِ ادِ بَ عِ 

 ).ة العاملِ لَّ هبنَّ ينهدم الزمان: إحداهن زَ  قال عمر ريض اهللا عنه: (ثالثةٌ  -
ـِ بتَ صَ أَ  .. فإنْ العلامءَ  السِ : (جَ أيضاً  قالواو -  ، وإنْ علَّمـوكَ  أتَ طَـأخِ  ، وإنْ دوكَ محَ

لْــتَ مل هِ ــ، والَ نّفــوكَ عَ يُ  جَ َ ــاجلُّ  السِ  جتُ ْ  صــبتَ أَ  .. فــإنْ الَ هَ ــمل حيَ ــخْ أَ  ، وإنْ دوكَ مَ  أت ملْ طَ
علِّمُ   ).عوكَ فَ نْ مل يَ  دوا لكَ هِ شَ  ، وإنْ فوكَ نَّ عَ  تَ لْ هِ جَ  ، وإنْ وكَ يُ
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ـ إىل املعرفـةُ (: تعـاىل اهللا رمحه سليامن أبو قال - ـ إىل نهـامِ  أقـربُ  كوتِ السّ  ،المِ الكَ
 ).مُ لْ العِ  لَّ قَ  المُ الكَ  رَ ثُ كَ  وإذا ،المُ الكَ  لَّ قَ  مُ لْ عِ ال رَ ثُ كَ  إذا: وقيل
ـعِ بِ  اشَ عَ  رجلٌ : ثةٌ ثالَ  امءُ لَ العُ (: تعاىل اهللا رمحهُ  اخلوالين مسلم أبو قال - ـ هِ لمِ  اشَ وعَ

ـلْ عِ بِ  اشَ عَ  جلٌ ورَ  ،الناسُ  بهِ  شْ عِ يَ  ومل مهِ لْ عِ بِ  اشَ عَ  لٌ جُ ورَ  ،الناسُ  هِ بِ   كَ لَـهَ وَ  اسُ النـّ هِ مِ
 .)!وَ هُ 

ـتَ يَ  اءُ يَ قِ تْ األَ وَ  ءُ امَ كَ احلُ وَ  ءُ امَ لَ العُ  تِ انَ كَ (: ريض اهللا عنه عيلّ  قال - ـ ثٍ الَ ثَ بـِ ونَ بُ اتَ كَ  سَ يْ لَ
ِ  نَ سَ حْ أَ  نْ مَ : ةٌ عَ بِ ارَ  نَّ هُ عَ مَ  َ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  امَ يْ فِ  نَ سَ حْ أَ  نْ مَ وَ  ،هُ تَ يَ نِ الَ عَ  اهللاُ نَ سَ حْ أَ  هُ تَ رَ يْ رسَ ـكَ  اهللا نيْ  اهُ فَ

َ بَ وَ  هُ نَ يْ بَ  امَ  اهللاُ َّ  ةُ رَ اآلخِ  تِ انَ كَ  نْ مَ وَ  ،اسِ النَّ  نيْ َّ  اهللاُ اهُ فَ كَ  هُ مهَ  ).ايَ نْ الدُّ  نَ مِ  هُ مهَ
نْ ( :احلكامء بعض قال - بَ  مَ احَ ءَ  صَ لَامَ عُ رَ  الْ قِّ نْ ، وُ مَ الَسَ  وَ اءَ  جَ هَ فَ رَ  السُّ قِّ  .)حُ
 ).صٌّ لِ  هوفَ  راءَ مَ األُ  ىشَ غْ يَ  العاملَ  رأيتم إذا(: تعاىل اهللا رمحه املسيب بن سعيد قال -
ِ  أدَ بْ يُ  امءِ لَ العُ  نَ مِ  ةَ قَ سَ الفَ  نَّ أَ  ينِ غَ لَ بَ (: تعاىل اهللا رمحه بن عياض الفضيل قال - ـ مهبِ  مَ وْ يَ

 ).انِ ثَ وْ األَ  ةِ دَ بَ عَ  لَ بْ قَ  ةِ امَ يَ القِ 
ِ عَ  لُ ثَ مَ (: رمحه اهللا تعاىل الورد بن وهيبقال  -  اقيةِ السّ  يف عُ قَ يَ  رِ جَ احلَ  لِ ثَ مَ كَ  وءِ السُّ  املِ

َ  الَ وَ  ،املاءَ  بُ رشْ يَ  وهُ  الفَ    .)ةِ رَ جَ الشَّ  ىلَ إِ  ذهبُ يَ فَ  املاءِ  نِ عَ  يلّ خيُ
ِ لّ قال معاذ بن جبل ريض اهللا عنه: (احذروا زَ  -  عظـيمٌ  قِ لْـاخلَ  هُ عندَ رَ قدَ  ألنَّ  ة العاملِ

نْثُورِ  يفِ  قِيلَ و ).هِ تِ لَّ فيتبعونه عىل زَ  مِ  مَ كَ ةَ  إنَّ (: احلِْ لَّ ِ  زَ املِ عَ ينَةِ  الْ فِ السَّ قُ  كَ رَ قُ  تَغْ ـرَ غْ يَ ـا وَ هَ عَ  مَ
لْقٌ  ثِريٌ  خَ  ).كَ
ُ العَ (تعاىل:  اهللا رمحه الغزايل قال - ـعْ يَ  الَ  يالذِ  املِ ـلْ عِ بِ  لُ مَ ـاملِ كَ  هِ مِ ْـ احِ بَ صْ ـفْ نَ  قُ رِ حيَ  هُ سَ
ِ غَ لِ  وءُ والضَّ  ْ  يذِ الّ  لِ اهِ اجلَ  نَ مِ  ةً وبَ قُ عُ  دُّ شَ أَ  وَ وهُ  ،هِ ريْ  ).مْ لَّ عَ تَ يَ  ملَ
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ـ ةً رسْ ـحَ  دُّ شَ أَ  ةِ ـامَ يَ قِ ـ اليفِ  يسَ : (لَ األصم رمحه اهللا تعاىل قال حاتمٌ  - ـرَ  نْ مِ  مَ لَّـعَ  لٍ جُ
ْ  هِ وا بِ لُ مِ عَ  فَ امً لْ عِ  اسَ النّ   ).!وهُ  كَ لَ هَ وَ  هِ بِ بَ سَ وا بِ ازُ فَ فَ  هِ و بِ هُ  لْ مَ عْ يَ  وملَ

ـ اسُ النـَّ امنَّ إِ (: تعاىل اهللا رمحه اخلوالين أبو مسلمٍ  قال - ـالنُّ  لُ ثْـمِ  امءِ لَـالعُ  عَ مَ  يف ومجُ
ُ  تْ رَ هَ ظَ  اذَ إِ  ءِ امَ السَّ  َ  مهُ نْ عَ  تْ يَ فِ خَ  اذَ وإِ  وادُ تَ اهْ  مهلَ ُ حتَ  .)واريَّ

  ]البحر الوافر من[: الشاعرقال  -
 ـــوَ قْ تَ ــمٍ وَ لْ ــاتَ ذُو عِ ــا مَ ا مَ ــهْ  *إِذَ لْمَ ــالمِ ثُ سْ ــنَ اإلِ ــتْ مِ لِمَ ــدْ ثُ قَ فَ

ـــادِلِ املَْ  عَ تُ الْ ـــوْ مَ ىلَّ وَ هْ  *لِـــكِ املُْـــوَ ــمَ قَصْ ــةٌ وَ صَ نْقَ ـــلْقِ مَ َ ــمِ اخلْ ُكْ حلِ
ــصٌ  ِّ نَقْ يضِ ــرْ ــدِ املَْ ابِ عَ تُ الْ ــوْ مَ هْ  *وَ ـــمَ ارِ نَسْ َ ـــألَرسْ آهُ لِ ـــرْ ـــي مَ فِ فَ

سِ الـ ـارِ فَ تُ الْ وْ مَ مٌ ـوَ ـدْ امِ هَ غَ ْ ـهُ بِالـ *رضِّ تْ لَ دَ ـهِ مْ شَ ـهْ ـفَكَ مَ زْ ِ عَ نَّرصْ
ــ ثِ ــى كَ تَ تُ فَ ــوْ مَ ــصٌ وَ ــودِ نَقْ ُ ــــهْ  *ريِ اجلْ مَ نِعْ ـــــلٌ وَ هُ فَـضْ ــــاءَ قَ ألَنَّ بَ

ــيْهمْ  لَ ــى عَ بْكَ ــةٌ يُ ْسَ ــبُكَ مخَ سْ ـــهْ  *فَحَ َ محْ رَ ـــفٌ وَ ي ْفِ ِ ختَ ــريْ غَ تُ الْ ــوْ مَ وَ
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، فقـال: اسـتغفر بَ دْ رجالً شكا إليه اجلَـ قال احلسن البرصي رمحه اهللا تعاىل: (إنّ  -
ـرَ  ةَ لَّـسل، وآخـر قِ النَّ  ةَ لَّ ى إليه آخر الفقر، وآخر قِ اهللا، وشك أرضـه، فـأمرهم كلهـم  عِ يْ

ن احلاجة، فأمرهتم باالستغفار، فقال له بعض القوم: أتاك رجال يشكون إليك أنواعاً مِ 
اكلهم باالستغفار، فتال له اآلية: ﴿ ـارً فَّ ـانَ غَ ـمْ إِنَّـهُ كَ بَّكُ وا رَ رُ فِ ـتَغْ لْـتُ اسْ قُ ـ*  فَ سِ رْ لِ يُ

مَ  اآالسَّ ارً رَ دْ م مِّ يْكُ لَ ـمْ *  ء عَ ـل لَّكُ ْعَ جيَ اتٍ وَ نـَّ ـمْ جَ ـل لَّكُ ْعَ جيَ نيَ وَ نـِ بَ الٍ وَ وَ أَمْ مْ بـِ كُ دْ دِ مْ يُ وَ
ا َارً  .]١٢-١٠[نوح:  ﴾)أَهنْ
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  : [من البحر الطويل]ال الشاعرق -
ـــتَ  ــنْ ني ذَ مَ اظَ عَ ــعَ بِ  *هُ تُـــنْ رَ قَ  املَّـــي فَ بـِ ــيبّ رَ  كَ وِ فْ ــعَ  انَ  كَ امَ ظَــعْ أَ  وكَ فْ
ْ  ممنْ  : (العجبُ ريض اهللا عنهقال سيدنا عيل  - وما هي؟ قـال  :، قيلةُ جاالنَّ  هُ عَ مَ وَ  كُ لَ هيَ

َ ريض اهللا عنه: (ما أَ وكان يقول ، )االستغفارُ  ، داً االسـتغفارَ بْـاهللا سـبحانه وتعـاىل عَ  مَ هلْ
 ).هُ بَ ذِّ عَ أن يُ  يدُ رِ وهو يُ 
 زلتُ  وال ،يل يغفرهُ  أنْ  اهللا أسألُ  وأنا ،سنةً  أربعني نْ مِ  ذنبٌ  يل( :السلفِ  أحدُ  وقال -

ـونَ ﴿ :املغفرةِ  طلبِ  يف أُلحُّ  عُ اجِ ِـمْ رَ هبِّ ُمْ إِىلَ رَ ةٌ أَهنَّ لَ جِ ُمْ وَ لُوهبُ قُ ا آتَوا وَّ تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ ذِ الَّ  ﴾وَ
 .])٦٠[املؤمنون: 

-  َّ يَتُـب رسِ لْ اً فَ َّ ـاءَ رسِ ـن أسَ ـاءَ قال ميمون بن مهران رمحه اهللا تعـاىل: (مَ ـنْ أَسَ اً، ومَ
.( ونَ رُ فِ غْ ون والَ يَ ُ ريِّ عَ ، وإنَّ النَّاسَ يُ ريِّ عَ رُ والَ يُ فِ غْ ، فِإنَّ يَ النِيةً النِيةً فليَتُب عَ  عَ

@
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 [من البحر البسيط]: تعاىل اهللا رمحه رشيديقول ال -
ـــعِ  لـــهُ  بيـــبَ الطَّ  نَّ إ ـــ مٌ لْ ـــهدِ يُ ــ كــانَ  إنْ  *لُّ ب أخريُ تَــ يف األيــامِ  رءِ للمَ

ــ ــتْ حتّ ــا انته ــامُ  ى إذا م ــهِ لَ حْ رِ  أي ــارَ الطبيــبُ  *ت ــالعَ  انتــهُ وخَ  حَ اقريُ قَ
 [من البحر الطويل]: تعاىل اهللا رمحه يقول الشاعر -

ـ اتَ مَ  حيحٍ صَ  نْ مِ  مْ كَ و ـ نْ مِ رِ هْ الـدَّ  نَ اً مِ نَ يْ حِ  عاشَ  مٍ يْ قِ سَ  نْ مِ  وكمْ  *ةٍ لَّـعِ  ريِ غَ
ـ ثالثـةٌ  :يقـال كـان(: تعاىل اهللا واد رمحهر أيب بن العزيز عبد قال -           اجلنـة كنـوز نمِ
 .)املصائبِ  وكتامنُ  ،دقةِ الصَّ  وكتامنُ  ،املرضِ  كتامنُ 
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 [من البحر الكامل] :تعاىل اهللا رمحه قال أبو العتاهية -
ـــــهِ إنَّ الطَّ  وائِ ـــــهِ ودَ ـــــبَ بِطبِّ ـــروهٍ ال يَ  *بي ك ـــاعَ مَ ـــتطيع دِفَ ـــى س أت

ــوتُ  ــبِ يَم ــا للطبي ــذي م اءِ ال ــدَّ ـقَ  *بال ئُ منـه فـيام قـد مـد كَ ىضـان يُـربْ
 والـذي بَ هَ ذَ  اوَ دَ ي والـمُ اوِ دَ لَـبَ  *الـمُ ـالـدَّ  جَ اشـرت نِ واءَ وبَاعـه ومَ

 [من البحر اخلفيف] قال الشاعر: -
ـــفاءَ  إن أردتَ  ـــفاقْ  الش ـــاً طَ  دْ صِ ــــــاذِ حَ  *بيب وذكــــــاءِ  اً ذا لطافــــــةٍ قَ

ــلُ  إنَّ  *يظــاً لِ غَ  اً ظَّــفَ  أن يكــونَ  واحــرتسْ  ــبِ  فَ طْ ــنِ  الطبي ــدَّ  فُ صْ واءِ ال
 [من البحر املتقارب] :تعاىل اهللا رمحه حممود الوراققال  -

ــ ــم مِ ــوك ــبُ ريضٍ نَ ن مَ ــاهُ الطبي ــــــاً إِىل نَ  *ع ىلَّ كئيب ــــــوَ ــــــه وتَ فسِ
ــا *فــامتَ الطبيــبُ وعــاشَ املــريضُ  ــاسِ ينعــى الطبيب فأضــحى إِىل الن

 [من البحر اخلفيف] :تعاىل اهللا رمحه بساميعدي بن زيد القال  -
ــحى يَ  ــحيحٌ أض ــوص ــاً عُ ــودُ  *ودُ مريض ــن يع ــوتِ مم ــى للم ــو أدن وه

 وقال آخر: [من البحر الكامل] -
ــ ــم مِ َ ك ــد ختَ ــلٍ ق ــن علي ــرَّ  اهُ طّ ـــنَ فَ  *دَ ال ـــجَ ـــهُ بِ اتَ طَ ا ومَ دُ  يبُ ـــوَّ والعُ
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ينّ  اهللابكر بن عبد كان  - دْتَ أَ يقـول تعـاىل رمحه اهللا املُْزَ ا أَرَ تُكَ : (إِذَ ـالَ ـكَ صَ عَ نْفَ نْ تَ
لْ  ا).فَقُ هَ َ ريْ يلِّ غَ يلِّ الَ أُصَ عَ  : لَ
 ).اتِ نَ سَ احلَ  بِ سْ كَ  نْ مِ  دُّ شَ أَ  اتِ ئَ يِّ السَّ  ابُ نَ تِ اجْ (: تعاىل اهللا رمحه بن معاذ حييى قال - 

ـيَاءً يف الوجـهِ  : (إنَّ للحسـنةريض اهللا عـنهام قال عبد اهللا بن عباس - ونـوراً يف  ضِ
ةً القَ  عَ سَ يف  مـةً لْ ظُ لَ  ... وإنَّ للسيئةِ اخللقِ  وبِ لُ يف قُ  ةً بَّ ، وحمَ وقوةً يف البدنِ  زقِ يف الرّ  لب، وَ
ناً يف البدنِ اداً يف الوجهِ دَ وِ واسْ  قلبِ ال هَ  ).قِ لْ اخلَ  ضاً يف قلوبِ ، وبُغْ صاً يف الرزقِ قْ ونَ  ، ووَ

 لُ بَـقْ  يَ الَ  دٍّ ىل حَ عَ  ةِ ادَ بَ  العِ وا يفِ انُ اً كَ امَ وَ قْ ا أَ نَ كْ رَ دْ أَ  دْ قَ لَ (: تعاىل قال أبو حازم رمحه اهللا -
 ).!!ةَ ادَ يَ الزِّ 

:قال العلامء:  -  عقوبة اهللا تعاىل لعبده الشارد عن الرصاط املستقيم تكون عىل أنواعٍ
ن يأخذه اهللا تعاىل أخذ عزيزٍ   ربةً ملن يعترب.، وجيعله عِ قتدرٍ مُ  منهم: مَ

ن يرسل إليه مُ   مره.عاين منها سنوات، وربام آلخر عُ يبة يُ صِ ومنهم: مَ
ر صفو حياته كّ ن يرسل إليه مشكلة بسيطة تُعَ  .مؤقتاً  ومنهم: مَ

ن حيجبه عن طاعته، ويَرصفه عنها.. [وهي العقوبة األشد، ولكن يف نظـر  ومنهم: مَ
 .]املؤمنني الصادقني

ائر أحسنَ اهللا تعاىل الظواهر).أح : (إذاتعاىل قال ابن تيمية رمحه اهللا -  سنت الرسَّ
هم تْ ون أنفسهم ثالثة أيام إذا فاتَ زُّ عَ كان السلف رمحهم اهللا تعاىل يُ : (الصاحلون قال -

 ).م اجلامعة.. فكيف بنا اليوم !!هُ تْ األوىل، وسبعاً إذا فاتَ  التكبريةُ 
 ).هُ بَ لِ سُ  إالّ  هِ نِ يْ دِ  عىل حدٌ أَ  نَ مِ أَ  ما( رمحه اهللا تعاىل: الثوري سفيان قال -
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ـ ألُ كان أبو ذر ريض اهللا عنه يقـول: (إينّ  -  إن : ألينّ واملـوتَ  واملـرضَ  اجلـوعَ  بُّ حِ
 .)ريب لقيتُ  تُّ وإذا مِ  ،ذنبي فّ ضت خَ رِ وإذا مَ  ،قلبي قَّ رَ  تُ عْ جِ 

 ،والشـهوةُ  ،الغضـبُ : أركـانٍ  أربعـةُ  للكفـرِ (: رمحه اهللا تعـاىل منبه بن وهب قال -
 .)لطمعُ وا ،واخلرقُ 

قيُّ املحرومُ قال العلامء: ( - وأكثـر ، !!أت له أسباب الطاعة ومل يعملْها..ن هتيّ مَ  الشّ
ها وثواهبا..، ولكن بنيّةٍ فن قام بالطاعةمنه شقاءً وحرماناً مَ  رَ مَ أجْ رِ  ).!!اسدةٍ فحُ

: يا أبـا إسـحاق مـا لنـا نـدعو فـال رمحه اهللا تعاىل قال مجاعة إلبراهيم بن األدهم -
 كم تدعون بقلوب ماتت لعرش خصال:لنا؟ قال: ألنّ  جابُ تَ سْ يُ 

 عرفتم اهللا فلم تؤدوا حقه.
 ته.وتركتم سنّ  ملسو هيلع هللا ىلصكم حتبون رسول اهللا وزعمتم أنَّ 

 وقرأتم القرآن فلم تعملوا به.
 ا.هَ رَ كْ وا شُ اهللا تعاىل فلم تؤدُّ  مَ عَ وأكلتم نِ 

َ وُّ دُ يطان عَ الشّ  م إنَّ تُ لْ وقُ   الفوه.كم ومل ختُ
لْ و  ة حق ومل تعملوا هلا.اجلنّ  إنَّ  تُمقُ
تُمو لْ  ار حق ومل هتربوا منها.النّ  إنَّ  قُ
تُمو لْ  ومل تستعدوا له. املوت حقٌّ  إنَّ  قُ

 وبكم.يُ ونسيتم عُ  الناسِ  واشتغلتم بعيوبِ 
 ودفنتم موتاكم ومل تعتربوا.
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ـالرَّ  نَّ إِ ( :تعاىل قال سعيد بن املسيب رمحه اهللا - ـيُ لَ  لَ جُ ـجْ يَ ، فَ لِ يْـاللَّ  بِ يلِّ صَ يف  اهللاُ لُ عَ
ِ  وراً نُ  هِ هِ جْ وَ  َ ، فَ مٍ لِ سْ مُ  لُّ كُ  هِ يْ لَ عَ  هُ بُّ حيُ ُ  ينِّ : إِ ولُ قُ فيَ  ،طُّ قَ  هُ رَ ن مل يَ مَ  اهُ ريَ  .)!!لَ جُ ذا الرَّ هَ  بُّ حِ ألَ

 تعاىل اهللا إىل بَ قرّ تَ  بالعلمِ  ياسةَ الرِّ  طلبَ  نمَ ( :رمحه اهللا تعاىل احلارث بن برش قال -
ْ  هإنَّ ف هِ ضِ غْ بُ بِ   ).واألرضِ  امءِ السّ  يف وتٌ قُ ممَ

زَّ رمحه اهللا تعاىل قال الشافعي - نْ ملْ تُعِ و فَ : (مَ ).هُ التَّقْ هُ زَّ لَ  ال عِ
 بينهُ  جيعلَ  حتى اإليامن حقيقةَ  عبدٌ  يبُ صِ يُ  ال( :رمحه اهللا تعاىل عيينة بن سفيان قال -
 ).هُ نْ مِ  ابهَ شَ تَ  وما اإلثمَ  عَ دَ يَ  ىوحتّ  احلاللِ  نَ مِ  حاجزاً  احلرامِ  وبنيَ 
َّ «: ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا قال  -  )١(.»مؤمنٌ  كَ فاعلم أنَّ  كَ تُ ئَ يِّ سَ  تكَ اءَ وسَ  ،كَ تُ نَ سَ حَ  تكَ إذا رسَ
نِ عـىل  - هْ قُـوعِ الـدُّ نْبِ عـىل القلـبِ كوُ قال ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل: (وقوعُ الذَّ

له وإالّ انبسط). سْ ل غَ جِّ ا أنْ تُعَ ، إمَّ  الثَّوبِ
ـنِ قال ا - ْيَةُ القلب واجلـوارح عَ اتب: محِ رَ بن القيم رمحه اهللا تعاىل: (التقو ثالثُ مَ

ول وما ال يعني). ضُ  اآلثام واملحرمات، ثم احلمية عن املكروهات، ثم احلمية عن الفُ
َ عَ  هُ سُ فْ نَ  تْ ضَ بَ قَ ه، انْ اؤُ يَ اهللا حَ  نَ مِ  رَ ثُ ن كَ مَ ( تعاىل:القرطبي رمحه اهللا قال  -  هِ تـِرَ اهَ ن جمُ

 ).انِ يَ صْ العِ بِ 
ـوَ زَّ عَ  اهللاَ ىقَ لْ تَ  نْ إِ  كَ نَّ إِ ( :تعاىل اهللا رمحه الثوري سفيان قال - ـبِ  لَّ جَ َ عِ بْ سَ  امَ يْ فـِ اً بَـنْ ذَ  نيْ

َ بَ وَ  كَ نَ يْ بَ  امَ يْ فِ  دٍ احِ وَ  بٍ نْ ذَ بِ  اهُ قَ لْ تَ  نْ أَ  نْ مِ  كَ يْ لَ عَ  نُ وَ هْ أَ  هُ نَ يْ بَ وَ  كَ نَ يْ بَ   .)ادِ بَ العِ  نيْ
ـ(: تعـاىل اهللا رمحـه بن معـاذ حييى قال - ـ نْ مَ ِّ ـالـ يفِ  اهللاَ انَ خَ ـ اهللاُ كَ تَـهَ  رسِّ َ سِ  يفِ  هُ رتْ

 .)ةِ يَ نِ الَ العَ 
                                                 

 ) أخرجه أمحد قال شعيب األرنؤوط: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. ١(
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 افَ خَ  نْ ومَ  ه،نْ مِ  بَ رَ هَ  يشءٍ  نمِ  خافَ  نمَ (: رمحه اهللا تعاىل احلكيم القاسم أبو قال -
وجَ  اهللا نمِ   .)ليهِ إِ  بَ رَ هَ  لَّ عزَّ

ِـ كَ أنّـعلم ا: (تعاىل قال احلسن البرصي رمحه اهللا - ِـاهللا تعـاىل حتّـ بَّ لـن حتُ بَّ ى حتُ
 طاعته).

ـأربـعٍ  بـنيَ  اإلنسـانِ  حياةُ قال بعض الصاحلني: ( - فعليـه  يف طاعـةٍ  يكـونَ  ا أنْ : إمَّ
ـعْ يف نِ  يكونَ  فعليه باالستغفار، وإما أنْ  يف معصيةٍ  يكونَ  باالستمرار، وإما أنْ  فعليـه  ةٍ مَ

 .)ليه بالصربفع يف ابتالءٍ  يكونَ  ا أنْ ر، وإمّ كْ بالشُّ 
 .)اىلَ عَ تَ  اهللابِ  هِ مِ لْ عِ  رِ دْ قَ  ىلَ عَ  اىلَ عَ تَ  اهللا نَ مِ  ءِ رْ املَ  ةُ بَ هْ رَ (: تعاىل اهللا رمحه الفضيل قال -
َ دِ عْ ظمى والتي ال تَ العُ  ةَ حَ رْ الفَ  قال العلامء: (إنَّ  - كـون عنـدما ت، هي التـي ةٌ حَ رْ ا فَ هلُ

طَى كتابكَ  وا كِتَابِيهْ ﴿: وتقول للعامل بأرسه كَ نِ يْ ميَ بِ  تُعْ ؤُ رَ مُ اقْ اؤُ قٍ *  هَ ـالَ نَنتُ أَينِّ مُ إِينِّ ظَ
ابِيهْ  سَ  ).]٢٠-١٩احلاقة: ﴾ [حِ

َ (: عنهام اهللا ريض عمر بن اهللا عبد قال - ـ إيلّ  أحبُّ  اهللا شيةِ خَ  نمِ  دمعةً  أدمعَ  نْ ألَ  نمِ
 .)دينار بألفِ  قَ أتصدَّ  أنْ 

 العبادة فلها لذوذٍ إنَّام له لذةٌ واحدةٌ إالَّ : (كلُّ مَ تعاىل قال عبداهللا بن وهب رمحه اهللا -
 واهبا).ثَ  ، وإذا أُعطِيتَ رهتاذكَّ فيها، وإذا تَ  ثالث لذائذ: إذا كنتَ 

ـ نَ حيِ مِ تَ واسْ  ،يكَ لَ عَ  هِ تِ رَ دْ قُ  رِ دْ عىل قَ  فِ اهللاَ(خَ  :قال بعض العارفني -  رِ دْ اهللا عىل قَ
 ).كَ نْ مِ  هِ بِ رْ قُ 

)، سنة مخسني منذ األوىل التكبرية فاتتني ما(:  تعاىلرمحه اهللا املسيب بن سعيد قال -
ـ املسـيب بـن سعيد ىلّ صَ (: قال أبيه، عن إدريس بن املنعم عبد ويروي ـوُ بِ  داةَ الغَ  وءِ ضُ

 !!).سنة سنيمخَ  ةِ مَ تَ العَ 
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- .( امِ لبُ يف املباح أَظْلَم، فكيفَ باحلَرَ قَ القَ رِ  قال ابن اجلوزي رمحه اهللا تعاىل: (إذا غَ
ـن فِ : (أسوأ وأشنع مِ تعاىل اإلمام الشعراوي رمحه اهللا قال -  ام، أن تُسـلبَ رَ احلَـ لِ عْ

 رارة احلرام وشناعته).مَ اإلحساس بِ 
يةٍ ارتكبتها، تعاىل قال ابن اجلوزي رمحه اهللا - صِ عْ ةً يف قلبكَ بعدَ مَ تَ ظُلْمَ دْ جَ : (إذا وَ

تَ تلكَ  دْ جَ ه ملا وَ الَ وْ راً لَ ). فاعلم أنَّ يف قلبكَ نُوْ ةِ  الظُّلْمِ
 يكفيك). كَ اهللا تعاىل إلي ، فنظرُ أحدٍ بكَ  ظنِّ  قال العلامء: (ال تسعى إىل تصحيحِ  -
 فانظر ،)طُّ قَ  باً اذِ كَ  وال قاً ادِ صَ  ال تعاىل باهللا تُ فْ لَ حَ  ما(: تعاىل اهللا رمحه الشافعي قال -

 .سبحانه اهللا بجاللِ  هِ مِ لْ عِ  عىل ذلك وداللةِ  تعاىل، هللا وتوقريه حرمته إىل
َ  امَ ( ريض اهللا عنه: احلسنُ  قال - ِ بَ بِ  تُ بْ رضَ  يدِ يَ بِ  تُ شْ طَ بَ  الَ وَ  اينِ سَ لِ بِ  تُ قْ طَ نَ  الَ وَ  يرصَ

َ  الَ وَ  ـطَ  تْ انَ كَ  نْ إِ فَ  ،ةٍ يَ صِ عْ مَ  ىلَ عَ  وْ أَ  ةٍ اعَ طَ  ىلَ عَ  رَ ظُ نْ أَ  ىتَّ حَ  يمِ دَ قَ  ىلَ عَ  تُ ضْ هنَ ـتَ  ةً اعَ  ،تُ مْ دَّ قَ
 .)تُ رْ خَّ أَ تَ  ةٌ يَ صِ عْ مَ  تْ انَ كَ  نْ إِ وَ 

ُـونُ عليـه  - قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (إنَّ العبدَ ال يزال يرتكب الذنوب حتى هتَ
ظُمَ عند  رَ يف عني العبدِ عَ غُ لّام صَ نبَ كُ المة اهلالك، فإنَّ الذَّ بِه، وتلك هي عَ لْ رُ يف قَ غُ وتَصْ

 ىل).اهللا تعا
ـمُّ  قال العلامء: - طان النَّفس، وسُ َ لَةُ رسَ فْ ـسُ  (الغَ الِبَـةُ املصـائب، وأَتْعَ القلـب، وجَ

ر). مُ ةِ العُ قَ ِ  سبيلٍ لِرسَ
يُلْ  و بمعصيةِ لُ خْ يَ : (إنَّ العبدَ لَ ريض اهللا عنه قال أبو الدرداء - ه  ي اهللاُقِ اهللا تعاىل فَ ضَ بُغْ

ن حيثُ  ننيَ املؤمِ  وبِ لُ يف قُ   ).رُ عُ شْ  يَ الَ  مِ
 .)لٍ تَ قْ يف مَ  عَ قَ وَ  حٍ رْ جُ  بَّ ، ورُ اتٍ احَ رَ جِ  بَ نوالذُّ (إنَّ : قيم رمحه اهللا تعاىلقال ابن ال -
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: (ال تكـن ممـن يلعـن إبلـيس يف العالنيـة رمحه اهللا تعـاىل قال عمر بن عبدالعزيز -
.(  ويُطيعه يف الرسِّ

اهللا  ألنَّ  ؛بالطاعـة ولكن افـرحْ  ،نكرت مِ هَ ا ظَ بالطاعة ألهنَّ  حْ (ال تفرَ قال العلامء:  -
  الً).هْ هلا أَ  تعاىل جعلكَ 

ة القرب). - ة الليل لظُلْمَ لُّوا ركعتني يف ظُلْمَ  قال أبو الدرداء ريض اهللا عنه: (صَ
ظُمُ عندَ اهللا تعاىل،  - عْ ك يَ نْدَ نب عِ ر الذّ غُ ا يَصْ رِ مَ دْ يقول ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (بِقَ

ر عند اهللا تعاىل). غُ ُ الذنب عندكَ فِإنَّه يَصْ ربُ رِ ما يَكْ دْ  وبِقَ
ْلك الصاحلني اغـرتارهم بالطاعـات، وأكثـر مـا قال بع - ض الصاحلني: (أكثرُ ما هيُ

لِ  ـقَّ املعرفـة مل هم للمعايص أو الصَّ ين احتقارُ رصّ قَ ك املُ هيُ فَ اهللا تعـاىل حَ رَ نْ عَ غائر، ومَ
ن طاعةٍ ومل حيتقر صغريةً).  يستكثر مِ

ـت، وإنَّـاتَ مَ  فس إنْ عىل النَّ  اءُ كَ البُ  قال حكيم: (ليسَ  - ـقَّ البُ ام حُ  عـىل التوبـة إنْ  اءُ كَ
 ).تْ اتَ فَ 

ن عـاشَ عـىل  - ه، أنَّ مَ مِ رَ هُ بِكَ تَ ادَ  الكريمُ عَ رَ قال ابن كثري رمحه اهللا تعاىل: (لقد أَجْ
اتَ عىل يشءٍ بُعِثَ عليه). ن مَ  يشءٍ ماتَ عليه، وأنَّ مَ

حسـن يف قال العلامء: (للعبد وقفتان أمام ربِّه: وقفـة الصـالة ووقفـة القيامـة، فأ -
ُن عليك الثانية).  األوىل هتَ

طِن هو الذي كُ  البرصي رمحه اهللا قال احلسن - نُ الكيِّسُ الفَ ه اهللا ادَ ام زَ لَّ تعاىل: (املؤمِ
 فاً).وْ منه خَ  تعاىل إحساناً ازدادَ 

يَةٍ أبداً، بـل ال يبارشهـ - صِ عْ ةُ بِمَ ه لذَّ تِمُّ لَ ا قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (املؤمن ال تَ
تِ قلبه). وْ ن هذا احلزن فليبكي عىل مَ الَ قلبه مِ َالِطُ قلبه، ومتى خَ  إالَّ واحلزن خيُ
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وفـاً،  - ـالحاً إالَّ ازدادَ خَ دادُ املـؤمن صَ ـزْ قال احلسن البرصي رمحه اهللا تعـاىل: (ال يَ
ول: [ال أنجو]، أما الفاسق فيقول: إنِّ مِ  قُ  ثيل كثري).حتَّى يَ

ـالناس؛ فَ  وبنيَ  بينهُ  اهللا، وسرتٌ  وبنيَ  بينهُ  رتٌ للعبد سِ (: العلامءقال  - ـ تـكَ هَ  نْ مَ  رتَ السِّ
 .)اسالنّ  وبنيَ  الذي بينهُ  رتَ السِّ  اهللاُ تكَ اهللا هَ  وبنيَ  الذي بينهُ 

ن النّعمة التـي قَ إنّ النّقمة التي تُ : (صاحلونقال ال - ن اهللا تعاىل، هي أفضل مِ بك مِ رِّ
بعِ   .)ك عن اهللا تعاىلدُ تُ

ـن عَ ن رجب احلنبيل رمحه اهللا تعاىل: (مَ قال اب - ـ والطَّ وَ قْ التَّ بـاهللا  لَ امَ ـيفِ  ةِ اعَ  الِ  حَ
 ).هِ تِ دَّ شِ  الِ يف حَ  ةِ انَ عَ واإلِ  فِ طْ باللُّ  اهللاُ هُ لَ امَ عَ  هِ ائِ خَ رَ 

ـأخَ  :بَ اتـِرَ مَ  ةُ  ثالثَ وَ كْ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (للشَّ  - ـا أن تَ هَ سُّ إىل  اهللاَ وَ كُ شْ
 ).يهِ لَ إِ  هُ قَ لْ خَ  وَ كُ شْ ها أن تَ طُ أوسَ ه، ويْ إلَ  كَ سَ فْ نَ  وَ كُ شْ ها أن تَ الَ عْ ، وأَ هِ قِ لْ خَ 

ـ معـكَ  أن يكونَ  تَ بْ بَ حْ ا أَ (مَ  :قال سلمة بن دينار رمحه اهللا تعاىل - ـدِّ قَ فَ  ةِ رَ يف اآلخِ  هُ مْ
 ).ومَ اليَ  هُ كْ رُ اتْ فَ  ةِ رَ يف اآلخِ  كَ عَ مَ  يكونَ  أنْ  تَ هْ رِ ا كَ ، ومَ اليومَ 
ـإِ  ءِ رْ ى باملَ فَ ابن مسعود ريض اهللا عنه: (كَ  قال - ـن يُ امً أَ ثْ ـ الَ قَ ـ :هُ لَ ـغْ يَ اهللا؛ فَ  قِ اتَّ ب، ضَ

 .)كَ سَ فْ نَ  كَ يْ لَ عَ  :ويقولُ 
و إذا مل  ،)فإذا أعطاين إياها فرحتُ (مـرةً ةٍ  أدعو اهللا يف حاجإينَّ  :قال أحد السلف -

 .م الغيوبالثانية اختيار اهللا عالَّ وي، ختيارااألوىل  ألنَّ )؛ مئة مرةفرحتُ ( يعطيني إياها
ِ نَ يْ عَ  هِ بِ لْ  قَ يفِ  رَ جَّ رياً فَ خَ  دٍ بْ عَ بِ  اهللاُ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (إذا أرادَ  - ر يناً يَ عَ  :نيْ

 ار).ر هبا النَّ يناً يَ وعَ  ،ةنَّ هبا اجلَ 
ِ : أمنتهى اخليبة( :بعض الصاحلنيقال  - ـ ملـا يظهـرُ  ك الناس يف اهللابّ ن حيُ  ،نـكم مِ هلَ
ِّ  بغضكاهللا يُ  لكنَّ   .)!منك ملا يظهر له يف الرسِّ
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نَ  - وْ لت أنفع الدعاء فإذا هو: سؤال اهللا تعاىل العَ قال ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل: (تأمّ
.( اتِهِ ضَ رْ  عىل مَ

رِ املعصي ال تنظرْ ( :رمحه اهللا تعاىل قال بالل بن سعيد - غَ ن .. ولكن انظر إىل مَ ةِ إىل صِ
صَ   [من البحر البسيط] . ويف ذلك يقول الشاعر:).!!!يتَ عَ

ـــرنَّ  ال ـــغريَ  حتقَ ـــذنبِ  ص ـــهُ دْ تُ  ال ــ *منُ ْ  طُّ اخلَ فَ ــتَ جمُ ــ عُ مِ ــ فِ يْ ألِ التَّ ــهْ قَ نُ  نمِ طِ
ةِ القِ  يف اجلودُ : ثالثةٌ  األعاملِ  دُ أشَ (: رمحه اهللا تعاىل احلارث بن برش قال -  رعُ والـوَ  ،لَّ

َ  نمَ  عند احلقِّ  لمةُ وكَ  ،ةِ وَ لْ اخلَ  يف  .)ىجَ رْ ويُ  نهُ مِ  افُ خيُ
نِ اهللا تعاىل وهو الذي قـال يف  - دُ عَ د هو: البُعْ ى أنواع البُعْ قال الصاحلون: (إنّ أَقْسَ

يدِ ﴿كتابه العزيز:  رِ وَ بْلِ الْ نْ حَ يْهِ مِ بُ إِلَ نُ أَقْرَ نَحْ  .)]١٦ق: ﴾ [وَ
اضِ اهللا تعاىل - رَ مة إعْ الَ ن عَ لَهُ قال احلسن رمحه اهللا عنه: (مِ ـغْ بْدِ أنْ جيعـلَ شُ نِ العَ  عَ

نِيْه). عْ  فِيام الَ يَ
يف الـدنيا يكـون  اطَ عىل الرصِّ  دِ بْ العَ  وتِ بُ ثُ  رِ دْ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (عىل قَ  -

َ ثُ   اط يف اآلخرة).بوته عىل الرصِّ
ُّ عاىل مل يَ ـاهللا ت افَ ـن خَ قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا تعاىل: (مَ  - ـحدٌ ه أرضُ ن ، ومَ

 ).أحدٌ  هُ عْ فَ نْ غري اهللا تعاىل مل يَ  افَ خَ 
ن اخلـري أن يأتيـه، مِ  يف قليلٍ   يزهدَ قال ابن حجر رمحه اهللا تعاىل: (ينبغي للمرء أالَّ  -

ِّ وال يف قليل مِ  يئة التـي ه ال يعلم احلسنة التي يرمحه اهللا هبا، وال السَّ أن جيتنبه، فإنَّ  ن الرشَّ
 عليه هبا). طُ خَ سْ يَ 

 عة).امَ اجلَ   عليكَ يلِّ صَ لِّ مع اجلامعة قبل أن تُ : (صَ العلامء قال -
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ُ صْ باً ملن ال يَ جَ قال بعص الصاحلني: (عَ  - هـو  واحـدةً ثـمَّ  عـىل نـار الـدنيا حلظـةً  ربِ
ُ هِ تَ سْ يَ   بنار اآلخرة!!). نيْ

 ).!!ساعةٍ  ة بشهوةِ اجلنَّ  ن باعَ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (كيف يكون عاقالً مَ  -
ْ  للناس.. كيفَ  تُ بْ جِ قال أحد الصاحلني: (عَ  - ة املـرض، افَ الطعام خمَ  ون بعضَ رُ ذَ حيَ

َ وال حيذرون مِ   ار!!).النَّ  ةَ افَ ن الذنوب خمَ
ور يف األرض.. قال العلامء: ( كُ ـذْ .. مَ ابِ ن إنسـانٍ كثـري الثيـاب.. قليـل الثَّـوَ مْ مِ كَ

ور يف السامء؟!! جُ هْ  ).مَ
 ). االستقامةِ  لزومُ  الكرامةِ  (أعظمُ قال العلامء:  -
 [من البحر الوافر] قال الشاعر: -

ـرْ جُ  مِ ظْـعِ لِ  عىل الـذنوبِ  بكيتُ  ــوَ  *يمِ ــ كلِّ ـلــ قَّ حُ ــ نْ مِ كــاءُ  البُ يصِ عْ ـيَ
ـــ ـــو كَ ـــالبُ  انَ ول ـــكَ ـــ دُّ رُ اء يَ ِّ َ  *يمهَ ـــألَ موعَ معـــاً دمـــاءُ الـــدُّ  تِ فَ عَ سْ

َ ثَ  هُ بـداً أعطـاعَ  اهللاُ (إذا أبغضَ كامء: احلقال  - ـ بُ بِّـالثـاً: حيُ  هُ إليـه الصـاحلني ويمنعُ
َ وهبم،  االقتداءَ  ْ وفيها،  اإلخالصَ  هُ ويمنعُ  الصاحلةَ  إليه األعاملَ  بُ بِّ حيُ  هِ سـانِ ي عـىل لِ رِ جيُ

 هبا). العملَ  هُ ويمنعُ  كمةَ احلِ 
ـقال العلامء: (ثالثة مِ  - ن ن حقـائق اإليـامن: االقتصـاد يف اإلنفـاق، واإلنصـاف مِ

 الم).بالسَّ  بتداءُ نفسك، واال
تَبَـاهُ  - هُ لنفسـه، واجْ نَعَ ـطَ بَّ اهللاُ تعاىل عبداً اصْ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (إذا أحَ

.( تِهِ مَ دْ هُ بِخِ ه، وجوارحَ رِ كْ ه به، ولسانه بِذِ ل مهَّ غَ بادته، فَشَ هُ لِعِ لَصَ تَخْ  ملحبته، واسْ
يْ (: احلكامء بعض قال - قِ فَ ِ  هُ الْ ريْ عٍ  بِغَ رَ اجِ  وَ َ الرسِّ ءُ  كَ بَيْتَ  يُيضِ قُ  الْ ْرِ حيُ هُ  وَ سَ  .)نَفْ
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 خطـوةً  سنة أربعني منذ خطوت ما( :رمحه اهللا تعاىل البلخي الفضيل بن حممد قال -
 .)لَّ وجَ زَّ عَ  اهللا لغري

اً] كُ حَ ضْ يَ  وهو أذنبَ  نْ مَ (: الصاحلني بعض قال - تخفّ سْ  وهـو ارَ النـَّ دخلَ  ،[أي: مُ
 .)كُ حَ ضْ يَ  وهو ةَ نّ اجلَ  لَ خَ دَ  ،[أي: نادماً] يكِ بْ يَ  ووه أذنبَ  نْ ومَ  ي،كِ بْ يَ 

ـ رٌ كْ فِ  فيهِ  ال يكونُ  كوتٍ سُ  لُّ (كُ : رمحه اهللا تعاىل قال إبراهيم بن عبداهللا - ، وٌ هْ فهو سَ
ْ  ةً ربْ عِ  ال يكونُ  رٍ ظَ نَ  لُّ ، وكُ وٌ غْ فهو لَ  حكمةً   يكونُ الَ  كالمٍ  لُّ وكُ   ).وٌ فهو هلَ

َ اىلاهللا تع مرمحهالعلامء قال  - ن : مِ ةٍ مخسإىل  ةٍ مخسن مِ  وكَ باهللا تدعُ  ارفِ العَ  السةُ : (جمُ
ـإىل اإلخالصِ  الرياءِ  نَ ومِ  ،إىل اليقنيِ  كِ الشّ  ـإىل الـذكرِ  الغفلـةِ  نَ ، ومِ يف  غبـةِ الرّ  نَ ، ومِ
 ).صيحةِ إىل النَّ  ةِ ويَّ الطَّ  سوءِ  نْ ، ومِ رةِ ق باآلخِ نيا إىل التعلُّ الدُّ 

أشـياء: يف الصـالة،  يف ثالثةِ  دوا احلالوةَ فقّ : (تَ  تعاىلرمحه اهللا قال احلسن البرصي -
 مغلق). البابَ   فاعلموا أنّ فبها ونعمت، وإالّ  ويف الذكر، ويف قراءة القرآن، فإن وجدتم

 [من البحر الطويل] يقول الشاعر: -
ـيَ  هرَ الـدَّ  وتَ لَ ا ما خَ ذَ إِ  ـال تَ ومـاً فَ ــخَ  *لْ قُ ــنْ  وتُ لَ ــ ولك ــ لْ قُ ــبُ قِ يلَّ رَ عَ ي

ْ والَ  ــــ ســــبنَّ  حتَ ــــ لُ اهللا يغفُ ـــ  أنّ والَ  *اعةً سَ ْ ا مَ ـــهِ فِ ختُ ـــعَ  ي ـــبُ غِ ه يَ نْ ي
 [من البحر الوافر] قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: -

ـــ ـــبُّ الصّ ـــولَ  احلنيَ أحِ ـــ تُ سْ ــــ  أنْ لعــــيلِّ  *نهممِ هْ اعفَ أنــــالَ هبــــم شَ
ــــأَ وَ  ــــرَ كْ َ هُ مَ ــــه املعــــايصِ ارَ ن جتِ ـــو كُ  *تُ ـــول ـــنَّ ـــواءً يف البِ ا سَ هْ اعضَ

ـ خمافـةً  احلـاللِ  أعشـارَ  تسـعةَ  عُ دَ ا نَـنَّ قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (كُ  - ن مِ
 ).امِ رَ يف احلَ  الوقوعِ 
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ـ نفـسٍ  لِّ كُ لِ  فإنّ  فسكَ ن نَ مِ  حذركَ ما أُ  قال لقامن احلكيم البنه يا بني: (أولُ  - و هَ
َ هْ أعطيتها شَ  ، فإنْ وةً هْ وشَ  مونَ  يف القلبِ  كامنةٌ  هوةَ الشَّ  نَّ اها، فإوَ سِ  وطلبتْ  تْ ادَ وهتا متَ  كُ

دِ  ر إن قُ  ).ارَ وَ تَ  كَ رِ تُ  ، وإنْ رَ وْ أَ  حَ النار يف احلَجَ
 [من البحر الكامل] :واألبيات تُنسب لغريه أيضاً  قال ابن املبارك رمحه اهللا تعاىل -

ـــتــ ــحُ  هــرُ ظْ ه وأنــت تُ عيص اإللَ ــعَ هــذا لَ  *هبَّ ــري يف الفِ مْ ديعُ ال بَــعَ
ــ ــان حبُّ ــو ك ــ كَ ل ــطَ ادقاً ألَ صَ ـــبَّ  إنَّ  *هعتَ ـــ املح ـــن حيُ ـــعُ ب مُ مل طي

ـــلِّ  ـــديْ  يف ك ـــوم يبت ـــة كَ ي عُ ضــيِّ ذاك مُ  لشــكرِ  منــه وأنــتَ  *بنعم
ـ نَّ ن كُ مَ  قال لقامن رمحه اهللا تعاىل: (ثالثٌ  - ن إذا ريض فيه فقد استكمل اإليامن: (مَ

ْ مل  ْ  بَ ضِ إىل الباطل، وإذا غَ  اهُ ضَ رِ  هُ جْ رِ خيُ مـا  يتناولْ  ملْ  رَ دِ ، وإذا قَ عن احلقِّ  هُ بُ ضَ غَ  هُ جْ رِ مل خيُ
 له). ليسَ 
ـ نِ كُ ن مل تَ مَ  قال بعض العلامء: (ثالثٌ  - ـ مٌ لْـاإليـامن: حِ  هُ فيـه مل ينفعْ  بـه جهـلَ  دُّ رُ يَ

 ).الناسَ  هِ ي بِ ارِ دَ يُ  نٌ سَ حَ  قٌ لُ عن املحارم، وخُ  هُ فُّ كُ يَ  عٌ رَ ، ووَ اجلاهلِ 
ـنْ قال حييى بن معاذ رمحه اهللا ت - يهِ مِ لَ نُ عَ وَ ارِ أَهْ جَ لْعُ األَحْ ، قَ مَ كِنيُ ابْنُ آدَ سْ عاىل: (مِ

.( ارِ زَ كِ األَوْ رْ  تَ
 خشيةَ  ر أنه حاللٌ ما يُ  أن تتقيَ  :التقو عن أيب الدرداء ريض اهللا عنه قال: (متامُ  -

 اً).امَ رَ حَ  يكونَ  أنْ 
ـ هقلبُ  بَ ذا تعاىل اهللاَ افَ خَ  نْ مَ (: تعاىل اهللا رمحه النون ذو يقول - ـوَ  هُ بُّـحُ  دَّ تَ واشْ     حَّ صَ

 .)هُ بُّ لُ  لهُ 
ـ اخلـائفُ  امإنّ  نيه،يْ عَ  سحُ مْ ويَ  يبكِ يَ  الذي اخلائفُ  ليسَ (: قال العلامء -  مـا يـرتكُ  نمَ

 ).عليه بَ ذَّ عَ يُ  أن فُ اخي
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عـىل  رسفٌ ـي مـفقال: يا أبا إسحاق، إن رمحه اهللا تعاىلأتى رجل إبراهيم بن أدهم  -
 هلا !! ووعظٌ  يلَّ ما يكون به زجرٌ ع يس، فاعرضْ نف

 ما حييت. املعصيةُ  كَ عليها مل ترضَّ  تَ رْ دِ خصال وقَ  مني مخسَ  فقال: إن قبلتَ 
 يا أبا إسحاق. قال الرجل: هاتِ 

 ن رزقه!!مِ  اهللا تعاىل، فال تأكلْ  أن تعيصَ  قال: أما األوىل: فإذا أردتَ 
 اهللا تعاىل؟؟ ن رزقِ مِ  ما عىل األرض ، وكلُّ إذاً  قال الرجل: فمن أين آكلُ 

 أيضاً !!! هُ يَ وتعصِ  ن رزقهِ مِ  بك أن تأكلَ  قال: يا هذا، أفيحسنُ 
 هاتِ الثانية. ،قال الرجل: ال واهللا..

، فال تسكنْ  هُ يَ أن تعصِ  قال: وإذا أردتَ   ن بالده.شيئاً مِ  عىل أرضٍ
 !!!ها هللا تعاىل كلُّ  والبالدُ  ن، واألرضُ أسكُ  قال الرجل: هذه أعظم، فأينَ 

ـن رزقهِ مِ  بك أن تأكلَ  نُ قال: يا هذا، أفيحسُ  ، ثـم أنـت بعـد ذلـك هُ ، وتسكن أرضَ
 تعصيه!!

 هاتِ الثالثة. ،قال الرجل: ال واهللا..
، فـانظر مكانـاً ال هُ بـالدَ  ، وتسـكنُ ن رزقهِ مِ  وأنت تأكلُ  أن تعصيهُ  وإذا أردتَ قال: 

 !!؟؟ه فيهيراك فيه، فاعصِ 
وال  ،عـىل الرسـائرِ  ذلك واهللا مطلعٌ  هذا، وكيف يكونُ قال الرجل: يا إبراهيم !! ما 

 ختفى عليه خافية !!
وهـو  تعصـيهُ  ، ثم أنتَ أرضهُ  ، وتسكنَ ن رزقهِ مِ  أن تأكلَ  بكَ  قال: يا هذا، أفيحسنُ 

 به !! ما جتاهرُ  يراك، ويعلمُ 
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 .هاتِ الرابعةَ  ،قال الرجل: ال واهللا..
 عىل غري ما يرىض اهللا تعـاىل، فقـلْ  وأنتَ  قال: فإذا جاء ملك املوت ليقبض روحكَ 

رين حتّ   صاحلاً. نصوحاً، وأعملَ  إىل اهللا تعاىل توبةً  ى أتوبَ له: أخِّ
 مني ما تقول !! وحي ال يقبلُ رُ  ليقبضَ إن جاءين  املوتِ  كَ لَ مَ  قال الرجل: إنّ 

ن أنه إذا جاء مل يكـ ، وتعلمُ لتتوبَ  عنك املوتَ  قال: يا هذا، إنك إذا مل تقدر أن تدفعَ 
أُ   للرحيل!! دائمٍ  املعايص، وال تكون عىل استعدادٍ  عىل اهللا بأنواعِ  له تأخري، فكيف تتجرّ

 قال الرجل: هاتِ اخلامسة.
تَ عىل املعصية، وأمر اهللا تعاىل بك إىل النار، وجاء الزبانيـة ليأخـذوك  بِضْ قال: إذا قُ

 معهم !! إىل النار، فال تذهبْ 
 بلوا مني !!قْ وين أو يَ عُ دَ شداء، ولن يَ قال الرجل: إهنم مالئكة أقوياء أ

 !عايص والغفلة ؟قال إبراهيم: فكيف ترجو النجاة إذاً وأنت عىل هذه احلال من امل
 قال الرجل: يا إبراهيم حسبي.. حسبي.. أستغفر اهللا العظيم وأتوب إليه.. 

 حتى فارقَ  قامةَ واالست العبادةَ  ، فلزمَ نصوحاً  هذا اللقاء توبةً  من بعدِ  الرجلُ  تابَ  مَّ ثُ 
 الدنيا.

 ةوالنيّـ التقـو،: هبنَّ  إالّ  العملُ  لحُ صْ يَ  ال ثالثةٌ (رمحه اهللا تعاىل:  عجالن ابن قال -
 .)واإلصابةُ  ،احلسنةُ 

 [من البحر الوافر] قال احلطيئة: -
ــتُ  ــ ولس ــ ادةَ عَ أر السَّ ْ ــالٍ  عَ مجَ ــــ قــــيَّ التَّ  كــــنَّ ولَ  *م يدُ عِ هــــو السَّ

ـــوتَ  ـــوَ قْ ـــزَّ  ريُ  اهللا خَ ـــراً ذُ  ادِ ال ـــــدَ  *خ ـــــاهللا لألتْ  وعن ـــــدُ زِ مَ  ىقَ ي
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: اق - مُّ رْ (ل حاتمٌ األصَ كُ ـاذْ حِ فَ ارِ َوَ الً بِاجلْ امِ نْتَ عَ ا كُ : إِذَ الٍ وَ ةِ أَحْ ثَ كَ يفِ ثَالَ سَ رْ نَفْ طَهِّ
يْكَ  اهللانَظَرَ  عَ  ،إِلَ مْ رْ سَ كُ اذْ ائِالً فَ نْتَ قَ ا كُ إِذَ نْتَ سَ  اهللاوَ ا كُ إِذَ ، وَ يْكَ ريِ إِلَ ـمِ الً بِالضَّ ـامِ اكِتًا عَ

أَر اهللا مَ لْ ر عِ كُ اذْ فَ  عُ وَ مَ ام أَسْ كُ عَ نِي مَ : إِنَّ ولُ قُ وَ يَ  ).بِكَ إِذْ هُ
ـ لِّ ن ذُ مِ  لَّ جَ وَ زَّ اهللا عَ  هُ لَ قَ ن نَ : (مَ رمحه اهللا تعاىل قال جعفر بن حممد -  زِّ املعـايص إىل عِ

ه بنِ بال أَ  هُ سَ الطاعة أغناه بال مال، وآنَ   رية).شِ ال عَ يس وأعزّ
 أَال﴿ :يقـول مُ لَـعْ  يَ وهو الَ  نفسهُ  نُ لعَ فيَ  و القرآنَ ليتلُ  العبدَ  إنَّ (قال بعض العلامء:  -
نَةُ  عْ ىلَ الظَّاملِِنيَ  اهللالَ ةُ  ﴿ :، ويتلو قوله تعـاىلهُ نفسَ  وهو ظاملٌ ] ١٨[هود:  ﴾عَ نـَ عْ ـل لَّ عَ نَجْ فَ

اذِبِنيَ  كَ ىلَ الْ  .)﴾ وهو منهماهللا عَ
ـ اقَ ن ذَ ر الصديق ريض اهللا عنه: (مَ قال أبو بك - ـ نْ مِ َ  صِ الِ خَ ـ ةِ بَّـحمَ  هُ لَ غَ اهللا تعـاىل شَ

ِ البَ  عن مجيعِ  هُ شَ حَ وْ نيا وأَ الدّ  بِ لَ ذلك عن طَ   ).رشَ
 مـا عـىل زنَ احلُـ منـكَ  وأطـالَ  ،املعايصِ  عن زكَ جَ حَ  ما اخلوفِ  أنفعُ (: العلامء قال -

لسَ  ما: جاءالرَّ  وأنفع ،كَ رِ مُ عُ  يةقِ بَ  يف كرةَ الفِ  مكَ زَ لْ وأَ  ،اتكَ فَ   .)العملَ  عليكَ  هَّ
ـ لـن( رمحه اهللا تعاىل: السقطي يالرس يقول - ـ ىحتّـ رجـلٌ  لَ يكمُ  عـىل هدينـَ رَ ثِ ؤْ يُ

ْ  ولن ،هِ تِ وَ هْ شَ   ).دينهِ  عىل هتَ وَ هْ شَ  رَ ثِ ؤْ يُ  ىحتّ  كَ لِ هيَ
ـ كُ لَ مْ أَ  قَّ رِ  والَ  ،ةِ لَ فْ الغَ  نَ مِ  أثقلُ  نومَ  الَ ( رمحه اهللا تعاىل: خرضويه بن أمحد قال -  نَ مِ

 ).الشهوةُ  بك تظفرْ  مل الغفلةِ  لُ قَ ثِ  والولَ  ،هوةِ الشَّ 
 غلبَ  فإذا الشهواتِ  مقاربةُ  اهلو غلبةِ  صلُ (أ رمحه اهللا تعاىل: الوراق بكر أبو قال -

وإذا ،اخللقُ  ساء الصدرُ  ضاقَ  وإذا ،الصدرُ  ضاقَ  القلبُ  أظلمَ  وإذا ،القلبُ  أظلمَ  اهلو 
ـ قُ لْـاخلَ  أبغضـه اوإذ ،قُ لْـاخلَ  هضَ غَ بْ أَ  قُ لُ اخلُ  ساءَ  ـ وإذا ،همأبغضَ  وإذا ،جفـاهم همأبغضَ

 ).رجيامً  شيطاناً  صار جفاهم
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َ أُ  إذا -أيام خالفته–ريض اهللا عنه  عمر وكان -  ال: وقـال( :الرساجَ  أطفأ شاءبالعَ  يتِ
َ  عىل آكل  .) !!العامة اجِ رسِ

َ إيَّ (: ريض اهللا عنهقال عيل  - ـاكم وحمُ ـ الصـغريَ  الـذنوب فـإنّ  اتِ رقَّ دعو إىل منهـا يَ
كثـرت  إىل اهلفـوةِ  ن اهلفوةِ ابني، ومِ ور احلطّ هُ لت ظُ قُ ود ثَ ود إىل العُ ن العُ الكبري. وقيل: مِ 

 .)اخلطائني ذنوبُ 
؛ إِنْ  - ننيَ مِ َ املُـؤْ ريْ ا أمِ نِي، فقالَ محيد: يَ ظْ قال سليامن بن عبدامللك حلميد الطويل: (عِ

يْتَ ا صَ نْتَ عَ تَ تَظُـنُّ كُ نـْ إِنْ كُ ، وَ ظِيْمٍ بٍّ عَ ىلَ رَ أْتَ عَ َ رتَ دْ اجْ قَ اكَ فَ رَ نَنْتَ أَنَّهُ يَ ظَ اىل وَ هللاَ تَعَ
.( يْمٍ رِ بٍّ كَ تَ بِرَ رْ فَ دْ كَ قَ اكَ فَ رَ  أَنَّهُ الَ يَ

ظِـيْ  - هِ عَ سِ بَهُ يفِ نَفْ نْ لَ ذَ عَ بْداً جَ بَّ اهللاُ عَ ا أَحَ ، قال سهل التسرتي رمحه اهللا تعاىل: (إِذَ امً
يْنَيْهِ  غِرياً يفِ عَ بَهُ صَ نْ لَ ذَ عَ بْدٍ جَ ىلَ عَ بَ عَ ضِ ا غَ ، وإِذَ هِ يَاضِ أُنْسِ ةِ إِىل رِ نَ التَّوبَ اباً مِ هُ بَ تَحَ لَ فَ ، وَ

.( تَّعِظُ هُ الَ يَ بَ لَّام أَدَّ  فَكُ
 ]من جمزوء الكامل[ :رمحه اهللا تعاىل قال ابن املعتزّ  -

ـــغِريها ـــلِّ الـــذنوبَ صَ بِري *خَ ـــــىوكَ اك التُّقَ ـــــا ذَ ه
ـــامشٍ فَـــوقَ أر  ـــنَع كَ ـا يَـر *واصْ وكِ حيـذرُ مَ ضِ الشَّ
ـــــــغِريةً  نَّ صَ ـــــــرَ قِ ْ ىصَ  *الَ حتَ ــنَ الـــحَ بَــال مِ إنَّ اجلِ

 اهللا وبـنيَ  هبينـَ مـا حَ لَ صْ أَ  نومَ  ،نياهُ دُ  أمرَ  اهللاُ اهُ فَ كَ  خرتهآل لَ مِ عَ  نْ مَ (: بعضهم قال -
ِ  صَ لَ خْ أَ  نومَ  ،الناسِ  نيَ وب بينهُ  امَ  اهللاُ حَ لَ صْ أَ   .)تهُ يَ عالنِ  اهللاُ صَ لَ خْ أَ  تهُ يرَ رسَ
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´XΩc6!W6ÄÃ}6μ6W·–X» 
ُ أهلُ  قال معاذ بن جبل - رسَّ تَحَ ـ اجلنَّة عىل يشءٍ إالّ ساعةً ريض اهللا عنه: (ليسَ يَ ة رَّ مَ

 هبم ومل يذكروا اهللا تعاىل فيها!).
اىل) اهللا رِ كْ ذِ  لِ ثْ مِ بِ  ونَ مُ عِّ نَ تَ املُ  مَ عَّ نَ ا تَ مَ (: رمحه اهللا تعاىل مالك بن دينارقال  -  .تَعَ
ثَـالَ اجلبـالِ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (إنَّ العبدَ ليأيت يومَ القيا -  مـةِ بسـيئاتٍ أَمْ

رِ اهللا تعاىل). ةِ ذِكْ ثْرَ ن كَ ا مِ هَ مَ دَ انَهُ قد هَ دُ لِسَ يَجِ  فَ
ل عَ غفراً فليفْ تَ سْ اهراً ذاكراً مُ  طَ إالَّ   يبيتَ الَّ أ طاعَ است نِ (مَ  :تعاىل قال جماهد رمحه اهللا -

 .)يهِ لَ عَ  تْ ضَ بِ عىل ما قُ  ثُ عَ بْ تُ  احَ وَ األرْ  فإنَّ 
 اهللا تعاىل). رِ كْ ذِ  كِ رْ ن تَ مِ  أقبحُ  ةً يَ صِ عْ مَ  مُ لَ عْ ا أَ مَ (: أحد الصاحلنيقال  -
أَ قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: ( - ا وَ  هُ عَ فَ نْ أَ وَ  رِ كْ الذِّ  لُ ضَ فْ وَ قَ  أَ اطَ مَ ـانَ  بُ لْـفِيهِ الْ  ،اللِّسَ

انَ مِ  كَ شَ  نَ وَ ة وَ يَّ ار النَّبَوِ كَ َذْ ] دَ هِ األْ رَ كَّ فَ انِيهِ  رُ اكِ الذَّ  [تَ عَ  ).هُ دَ اصِ قَ ومَ  مَ
ِـ بْ تُ سان، فَ عىل اللِّ  رِ كْ الذِّ  لُ قَ ثِ  اقِ فَ النِّ  اتِ المَ ن عَ مِ ( :العلامءقال  -  فُّ إىل اهللا تعاىل خيَ

 ).كَ انِ سَ  لِ عىل رُ كْ الذِّ 
 .)ةِ مَ لْ الظُّ وَ  رِ وْ النُّ  لِ ثَ مَ كَ  ةِ لَ فْ الغَ وَ  رِ كْ الذِّ  لِ هْ أَ  لَ ثَ مَ  نَّ إِ (: تعاىل اهللا لقامن رمحه قال -
ة  - نـَّ ل جَ خُ ـدْ لْها مل يَ خُ ـدْ ـن مل يَ ة مَ نـَّ قال ابن تيمية رمحه اهللا تعـاىل: (إنَّ يف الـدنيا جَ

 َ ة، قالوا: وما هي يا إمام؟ قال: حمَ رَ ). ةُ بَّ اآلخِ هُ رُ  اهللا تعاىل وذِكْ
ثَـيم بن بيعُ الرَّ  قال - لِـل(: خُ ـ أَقْ ـ إالّ  مَ الَ الكَ ـ نْ مِ ـبيحٍ وتَ  ،يـلٍ وهتلِ  ،بـريٍ كْ تَ : عٍ تِسْ  ،سْ

يدٍ  مِ ْ ذِكَ  ،ريَ اخلَ  الِكَ ؤَ وسُ  ،وحتَ وّ ّ ـالـ نَ مِ  وتَعَ ـ، رشَّ كَ وأمْ ْ  ،بـاملعروفِ  رِ ـ يِـكَ وهنَ ـ نِ عَ  رِ املُنْكَ
 .)آنَ رْ القُ  كَ تِ اءَ رَ وقِ 
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 [من البحر البسيط]: ريض اهللا عنه قال عيل بن أيب طالب -

ــ ــمَ أْ ال تَ ــسرْ نِ املــوتَ يف طَ ــتَ باحلُ  *فِ وال نَفَ ــو متَنَّعْ ــول ــابِ واحلَ رسِ جَّ
ــمْ بــأنَّ ســهامَ املــوتِ نافــذةٌ  ـــرتّ  *واعل ــا ومُ ع منـّ رِ ـــدَّ ـــلِّ مُ سِ يف كُ

ــرىضَ أن تُ  ــكَ تَ ــالُ دين ــا ب ــهدَ م ـوث *نِّس ك مغسولٌ مِ نسِ ن الـدَّ وبُ نفسِ
ــتَ  ــاةَ و النَّ رجُ ــلك مَ تَ  ومل ج ــس ــ إنَّ  *هاكَ الِ سَ ــ فينةَ السَّ ْ ــال جتَ ــىل اليَ سِ بَ ري ع

ْ  تِ وْ املَ  رَ كْ ذِ  رَ ثَ كْ أَ  نْ مَ (: تعاىل اهللا رمحه بن معاذ ىحيي قال -  لُ خُ دْ يَ وَ  ،هِ لِ جَ أَ  لَ بْ قَ  تْ مُ يَ  ملَ
ِ اخلَ  نَ مِ  الٍ صَ خِ  ثُ الَ ثَ  هِ يْ لَ عَ  َ وَّ أَ  ،ريْ ـنَ القَ  :ةُ يَـانِ الثَّ وَ  ،ةِ بَ وْ التَّ  ىلَ إِ  ةُ رَ ادَ بَ املُ  :اهلُ ـيَ  قٍ زْ رِ بـِ ةُ اعَ ٍ سِ  ،ريْ
 .)ةِ ادَ بَ العِ  يفِ  اطُ شَ النَّ  :ةُ ثَ الِ الثَّ وَ 

 [من البحر البسيط] :ريض اهللا عنه أبوبكر سيدنا قال -

ـ الَّ إِ  اهَ يْ لَ عَ  وقْ يَ  الَ  اً أسَ كَ  تِ وْ مَ لْ لِ  نَّ إِ (: تعاىل اهللا رمحهُ  أدهمَ  بنُ  إبراهيمُ  قال -  فٌ ائِ خَ
 .)اهَ عُ قَّ وَ تَ يَ  انَ كَ  هللا يعٌ طِ مُ  لٌ جِ وَ 

ُ الدنيا فلم يَ  حَ ضَ فَ  املوتَ  إنَّ (: ريض اهللا عنه قال احلسن -  ).فرحاً  اهب لذي لُبٍّ  كْ رتْ
 .)بينهام ، واملوت متوسطٌ ةٌ ظَ قَ ة يَ رَ ، واآلخِ مٌ لْ ام الدنيا حِ إنَّ (قال العلامء:  -
 [من البحر الكامل]: تعاىل اهللا رمحه قال أبو ذؤيب اهلذيل -

ــةُ ذَ وإِ  ــأنْ  ا املني ــاارَ فَ ظْ بت أَ شَ ـــ تَ يْـــفَ لْ أَ  *ه ـــنْ ال تَ  متيمـــةٍ  لَّ كُ عُ فَ
ـ تِ وْ املَ  نَ مِ  لُ قِ عْ تَ  مَ ائِ هَ البَ  نَّ أَ  وْ لَ ( :تعاىل اهللا رمحه الثوري سفيان قال - ـ ونَ لُـقِ عْ تَ  امَ  امَ

 .)اً نَ يْ مِ سَ  اهَ نْ مِ  مْ تُ لْ كَ أَ 

؟ا الدَّ مَ  ابِ الب بعدَ  عريَ شِ  يا ليتَ  *هلُـاخِ دَ  اسِ كلُّ النَّ و بابٌ  املوتُ  ارُ
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 : [من البحر البسيط]ريض اهللا عنه طالب أيب بن عيلقال  -
بنيهــايَ  املــوتِ  قبــلَ  كــانَ  التــي إِال *يســكنُها املــوت بعــدَ  للمــرءِ  دارَ  ال

ــإِنْ  ــابَ  ف ــريٍ  ناه ــابَ  بخ ــمَ  ط ــ وإِن *هاكنُ سْ ٍّ ـبِــ ناهاـبَ هاـيـــانـَب خــابَ  رشَ
ــــ *جـلٍ وَ  عـىل كانـت وإِن نفـسٍ  لكلِّ  ــــ نمِ ــــالٌ  ةِ املنيَّ ــــاتقوّ  آم هي

ــاملرءُ  ــطها ف ــدَّ  يبسُ ــها هرُ وال هاـت فسُ والنَّ  *يقبضُ  يَطْوهيـا واملـوتُ  نرشُ
ـأَ وَ  ملـوتِ ا اتِ رَ مَ غَ  نْ و مِ جُ نْ يَ  أنْ  بَّ حَ ن أَ قال اإلمام مالك رمحه اهللا تعاىل: (مَ  -  الِ وَ هْ

ِّ  هُ لُ مَ ن عَ كُ ؛ فليَ ةالقيامَ  يومِ   ة).يَ النِ أكثر منه يف العَ  يف الرسِّ
ـ رَ ثَ كْ أَ  نْ مَ ( :تعاىل اهللا رمحه الثوري سفيان قال - ـذِ  نْ مِ ـ رِ كْ ِ القَ ـوَ  ربْ ـوْ رَ  هُ دَ جَ ـ ةً ضَ  نْ مِ

 .)ارِ النَّ  رِ فَ حُ  نْ مِ  ةً رَ فْ حُ  هُ دَ جَ وَ  هِ رِ كْ ذِ  نْ عَ  لَ فَ غَ  نْ مَ وَ  ،ةِ نَّ اجلَ  اضِ يَ رِ 
 ]لوافرمن البحر ا[ قال الشاعر: -

ــري زادٍ  ــتَ بِغَ لْ حَ مُ إنْ رَ ــتَنْدَ ــكَ املنــادي *سَ نَادِيْ ى إذ يُ ــقَ وتَشْ
نَيْـتَ وأنـت حـي   تُبْ عامَّ جَ ــادِ  *فَ ق ــلَ الرُّ بْ ــاً قَ ظ تَيَقّ ــنْ مُ وكُ

فِيـق قـومٍ  ىضَ أنْ تكون رَ ـــريِ زَ  *أَتَرْ ـــتَ بِغَ ادٌ وأن ادِ هلـــم زَ
 [من البحر البسيط] :تعاىل اهللا رمحه قال أبو حمفوظ الكرخي -

قد ماتَ قومٌ وهمْ يف النـاسِ أحيـاءُ  *مـــوتُ التقـــيِّ حيـــاةٌ ال نفـــادَ هلـــا 
 [من البحر الطويل]قال الشاعر:  -

ــ ـــو نَ وذُ  *هالــكٍ  وابــنُ  الــكٌ  هَ إالّ  اسُ ا النّــومَ ـــ بٍ سَ ـــقُ عَ  نيَ كِ الِ يف اهلَ ري
 .)مِ وْ اليَ  تَ يِّ مَ  عُ يِّ يُشَ  دٍ غَ  تُ يِّ مَ : (تعاىل اهللا رمحه لبرصياحلسن ا -
 ).هُ لَ بْ مما قَ  دٌّ شَ ، وأَ هُ دَ عْ مما بَ  نُ وَ هْ : (املوت أَ ريض اهللا عنه قال أبو بكر الصديق -
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ـ(: تعاىل اهللا رمحه جالنَ عَ  بن شميطُ  قال - ـجَ  نمَ ـنُ  املـوتَ  لَ عَ  الِ بَـيُ  مل ،نيـهِ يْ عَ  بَ صْ
 .)اهَ تِ عَ سَ بِ  والَ  يانالدّ  قِ يْ ضِ بِ 

 [من البحر البسيط] :تعاىل اهللا رمحه قال كعب بن زهري -
ثَـٰى  نْ لِّ ابْـنِ أُ تُهُ  كُ مَ ـالَ إِنْ طَالَـت سَ ــولُ  *وَ ْمُ اءَ حمَ بَ ــدْ ــىلَ آلــةٍ حَ ــاً عَ مَ وْ يَ

ةً  ـــازَ نَ ـــورِ جَ بُ ـــتَ إىل القُ َلْ ا محَ ـــإِذَ ـــولُ  *فَ ْمُ ا حمَ هَ ـــدَ عْ ـــكَ بَ أَنَّ لَمْ بَ ـــاعْ فَ

 

»6μ6W·–XflÄ’º‡6€XÑÿ˜W6◊X‚Y 
َ (:  تعاىلاهللا رمحه البرصي احلسن قال -  تَ نْ سَ حْ أَ  نْ إِ  كَ نَّ إِ فَ  هِ يْ لَ إِ  نْ سِ حْ أَ فَ  كَ فُ يْ ضَ  كَ ارُ هنَ

َ ارْ  هِ يْ لَ إِ  َ ارْ  هِ يْ لَ إِ  تَ أْ سَ أَ  نْ إِ وَ  ،كَ دِ مْ حَ بِ  لَ حتَ  .)كَ لُ يْ لَ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،كَ مِّ ذَ بِ  لَ حتَ
ـقال ابن مسعود ريض اهللا عنه - ـ: (مَ ـا مِ  ، قليـلٌ ادي يـابن آدمَ نـَيُ  كٌ لَـ ومَ إالّ  ومٍ ن يَ

ٌ ، خَ كَ يْ فِ كْ يَ   ).كَ يْ غِ طْ يُ  ريٍ ثِ ن كَ مِ  ريْ
ـ ن غريِ مِ  كَ نِ ذُ يف أُ  نُ ذَّ ؤَ يُ  آدمَ  يابنَ  دُ ولَ قال أحد احلكامء: (عندما تُ  - الة.. وعنـدما صَ
الذي بني   الوقتِ وَ يا ليست سِ نيف الدُّ  اتكَ يَ حَ  .. وكأنَّ انٍ ذَ أَ  ريِ ن غَ مِ   عليكَ ىلَّ يُصَ  متوتُ 

 ). ينفعُ ا بام الَ هَ ضِ قْ .. فال تَ والصالةِ  األذانِ 
ـ نْ أَ   اإلنسانِ ا يفِ مَ  بُ جَ عْ : (أَ حكيم قال - ـمَ  صَ قُ نْ يَ ـقُ لَـقْ يَ فَ  هُ الُ ـعُ  صُ قُ نْ ، ويَ ـ رهُ مُ  الَ فَ

 ).قُ لَ قْ يَ 
ن املوت؛ فاملوت : (ضياعُ تعاىلقال ابن القيم رمحه اهللا  - مر أسوأ مِ يقطعك عـن  العُ

مر   يقطعك عن اآلخرة).الدنيا، وضياع العُ
 نَ بْ  ايَ  يادِ نَ يُ  ادٍ نَ مُ وَ  الَّ إِ  هُ رُ جْ فِ  قُّ شَ نْ يَ  مٍ وْ يَ  نْ مِ  امَ : (تعاىل اهللا رمحه البرصي احلسن قال -

 .)ةِ امَ يَ القِ  مِ وْ يَ  ىلَ إِ  ودُ عُ أَ  الَ  ينِّ إِ فَ  ينِّ مِ  دْ وَّ زَ تَ فَ  ،دٌ يْ هِ شَ  كَ لِ مَ عَ  ىلَ عَ وَ  ،دٌ يْ دِ جَ  قٌ لْ خَ  انَ أَ  مَ دَ آ
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ـوْ ويَ  فيك، مذمومٌ  كَ سُ مْ أَ (: رمحه اهللا تعاىل ثعلبة بن اهللا عبد قال - ْ  غـري كَ مُ ـحمَ  ودٍ مُ
 .)عليك ونٍ مُ أْ مَ  غري كَ دُ غَ وَ  لك،
:: األيام مخسةٌ ( قال احلكامء: - ، وممدودٌ ، وموعودٌ ، ومورودٌ ، ومشهودٌ  مفقودٌ

طتَ فيهالذي فاتكَ  فقود هو يوم أمسِ امليوم فال  كَ شهود هو يومُ امليوم ال، ومع ما فرَّ
، ال تدري هـل كَ دُ ورود هو غَ امليوم ال، ون اخلري ما استطعتد فيه مِ فتزوَّ  الذي أنت فيه
أمـا ، وة.. فأعـدَّ لـه العـدَّ وعود هو آخر أيامك يف احلياة الدنياامليوم وال، تدركه أم ال؟!

 انقضاء له..).. وهو يوم ال هو يوم القيامة.فمدود امليوم ال

 
6W·–X»Á„_-–W6μ6

 [من البحر البسيط]: رمحه اهللا تعاىل صالح عبد القدوسيقول  -
ــغُ األدبَ  ــد يبل ــالُ  ق ــغرٍ  األطف ــ *يف ص م مِ ه أدبُ ولــيس يــنفعهُ ن بعــدِ

ـــدلْت إنَّ  تَهـــا اعت مْ وَّ ـــونَ إِذا قَ صُ ــــبُ  *الغُ ــــهُ اخلَشَ تَ مْ وَّ ــــنيُ إِذا قَ وال يل
 ألوالده يوماً:  رمحه اهللا تعاىل مروانقال عبدامللك بن  -

نِ  ، عليكم باألدب والعلم، فإن كنتم فقراء عِ (يا بَ م، وإن تُ دْ سُ  م، وإن كنتم أغنياءَ تُ شْ يَّ
ـ ن األدب ولو بكلمة واحدة، فمـن مل يكتسـبْ م، واستفيدوا مِ تُ قْ فُ  كنتم سادةً  االً، بـه مَ

َ  اكتسبَ   االً).به مجَ
.. بيه واحدٌ مِ قال احلكامء: (االبنُ مع أ - ، أو سـابقٌ ، أو ماحقٌ : الحقٌ ن ثالثةِ رجالٍ
، واملاحقُ فالالَّ  فهِ : هو الذي يلحقُ أباهُ يف رشَ ـوءِ  :حقُ فَ أبيـهِ بِسُ هو الـذي يمحـقُ رشَ

، والسابقُ  الِهِ ). :فِعَ فِ هُ يف الرشَّ وقُ فُ اهُ ويَ  هو الذي يسبقُ أبَ
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 البسيط] [من البحر :رمحه اهللا تعاىل قال املؤمل الكويف -
ــدُ  ــانَ وال ــا ك ــىل م ــغريُ ع ــا الص نْش ــ إنّ  *هُ يَ ــجرُ رُ العُ ــتُ الش نْبُ ــا يَ وقَ عليه

، ثم أوصـاه فقـال: (لـيكن  رمحه اهللا تعاىل اختار عتبة بن أيب سفيان - ألطفاله معلامً
نِيَّ إصالحُ  ن إصالحِ به مِ  ما تبدأُ  أولَ  ـ، فاحلَ بعينيـكَ  أعينهم معقـودةٌ  ، فإنَّ كَ نفسِ  بَ  نُ سَ

عندهم ما استقبحت، وعلِّمهـم كتـاب اهللا تعـاىل، وال  ندهم ما استحسنت، والقبيحُ ع
ـم منه فيهجروه، ثـمَّ رَ هُ وه، وال ترتكْ م عليه فيملُّ هُ هْ رِ كْ تُ  هـم مِ ـوِّ ـن الشِّ ـه، ومِ ن عر أعفَّ

َ احلديث أَ  ْ  مٍ لْ ن عِ م مِ هُ ه، وال خترجْ فَ رشْ الكـالم يف  ازدحـامَ  وه، فـإنَّ مُ كِ إىل غريه حتى حيُ
 ).مِ هْ فَ لْ لِ  ةٌ لَّ ضَ مع مَ السَّ 

 [من البحر الوافر] قال الشاعر: -
َ ـمشــى الــ ــــــدَ  *يومــاً باعوجــاج طانُ رسَّ ــــــيته بَ فقلَّ ــــــه بمش وهُ نُ
ـــ *انّــــتيــــان مِ الفِ  ناشــــئُ  وينشــــأُ  ـــان عَ ـــا ك ـــىل م ـــوهُ ع ده أب وَّ

 [من البحر الكامل] :رمحه اهللا تعاىل قال أمحد شوقي -
ــ ــيمُ مَ ــيس اليت ــل ــى أب ــن انته اهُ مِ لَّفـــاهُ  *نوَ خَ ـــمِّ احليـــاةِ وَ ايـــدحِ وَ هَ

ـــديال *فأصـــابَ بالـــدنيا احلَكيمـــةِ مـــنهام ـــان بَ ـــةِ الزم ـــنِ تربي سْ وبحُ
ـــه إنَّ  ـــى ل لْقَ ـــذي تَ ـــو ال ـــيمَ ه ــــ *اليت ــــأمّ ــــغُ اً ختلَّ شْ والتْ أو أبــــاً مَ
ــ إِنَّ  ــرـال ــن تَ ــولُ ول ُ ــد حيَ رصَ ق بـــيِّ حمـــيال *مقِّ بْـــعِ الغَ جلَهالـــة الطَّ
 األبناء مخسة:قال حكيم: ( -
١-  .( اقٌّ  أحدهم: ال يفعل ما يأمره به والداه، فهذا (عَ
ر).  -٢  والثاين: يفعل ما يؤمر به وهو كاره، فهذا (ال يُؤجَ
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ـهُ بـاملنّ واألذ والتـأفّف ورَ  -٣ تْبِعْ  ع الصـوتفْـوالثالث: يفعل ما يـؤمر بـه ، ويُ
 ). ؤزرفهذا (يُ 

 . ؤمر به بطيبة نفس، فهذا (مأجور)، وهذا قليلوالرابع: يفعل ما يُ  -٤
  بـه، فهـذا هـو (البـارُّ املوفَّـق)،  هراريده والداه قبل أن يـأمُ واخلامس: يفعل ما يُ  -٥

 .وهذا نادر
رشاح ـهم، وانــركة أعامرهـم، وسـعة أرزاقــان األخريان؛ ال تسأل عن بــنفوالصِّ 

 . )صدورهم، وتيسري أمورهم
 [من البحر الوافر] :رمحه اهللا تعاىل امليداين الشاعر قال -

ـــالً  ـــتُ طِفْ ـــن ربي ـــاً مل جب ـــا عَ ـــــه بـــــأطرافِ البَ  *في مُ قِّ ــــأُلَ انِ نـَ
ــــومٍ  ــــلَّ ي ــــةَ كُ ــــه الرماي لِّمُ ه رَ  *أُعَ ــــتَدَّ ســــاعدُ ــــفلــــام اشْ اينمَ
ــــتٍ  ــــل وق ــــوةَ ك ــــه الفت لِّمُ ــــ *أُعَ ــــام طَ ــــفل ــــاربُه جَ رَّ شَ اينفَ
ــــوايفِ  ــــمَ القَ تُــــهُ نَظْ لَّمْ ــــامَّ  *وكــــم عَ ــــفل ــــةً هَ افِ الَ قَ  قَ ــــي اينجَ

 
6W·–X»b{ÛW6μ6

 [من البحر املنرسح] :ريض اهللا عنه عيل بن أيب طالب سيدنا يقول -
ــ ــكُ ــنِ ابــنَ مَ ــن شِ ـــبِ يُ  *بْ أدبــاً ئتَ واكتسِ ـــن النس ه ع ـــودُ ـــكَ حمم غني

ـــإِنَ الفَ  ـــى مَ ـــذا :ن يقـــولُ ت ــ *هـــا أن ــى مَ ــيس الفت ــانَ أَيبل ــولُ ك ن يق
 هتـاوّ قُ  إىل األبـدانُ  حتتاجُ  كام األدبِ  نَ مِ  مادةٍ  إىل حيتاج قلالعَ (: احلكامء بعضقال  -

 ).عامِ الطَّ  نَ مِ 
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 وأ، مُ لَ عْ ث فيام ال تَ  تتحدّ ، والَ وقكَ ن فَ مَ  عَ ازِ نَ  تُ الَّ أ األدبِ  نِ سْ حُ  نْ قال احلكامء: (مِ  -
نالُ  ال ى ماتتعاطَ  َ ، والَ يُ إذا  ع األمرَ دَ  تَ ، والَ كَ لَ عْ فِ  كَ  قولُ ، والَ لبكَ ما يف قَ  كَ لسانُ  الفَ  خيُ
 ).رَ بَ دْ ه إذا أَ بْ لُ طْ  تَ ، والَ أقبلَ 

 عـىل عـونٌ و ،احلاجـةِ  عنـدَ  كنـزٌ  األدبُ (: ريض اهللا عنـه عيل بـن أيب طالـب قال -
 بـه وحتيـا الواهيـة، القلوب به رُ مُ عْ تَ  ،دةحْ الوَ  يف أنيسٌ و ،املجلسِ  يف صاحبٌ و املروءة،
 ).اولواحَ  ما الطالبونَ  هب نالُ ويَ  ،امليتة األلباب

َ  رَ ثُ كَ  هُ بُ دَ أَ  رَ ثُ كَ  نمَ (: اءاألدب بعض قال -  كان وإن هتُ يْ صِ  دَ عُ وبَ  يعاً،ضِ وَ  كانَ  وإنْ  فهُ رشَ
 .)رياً قِ فَ  كانَ  وإنْ  إليهِ  الناسِ  وائجُ حَ  تْ رَ ثُ وكَ  يباً،رِ غَ  كانَ  وإن ادَ وسَ  ،الً امِ خَ 

َ ، والَ املَنْطِقُ  بِ دَ أسُ األَ رَ (: تعاىل اهللا رمحه األحنفُ  قال - ريْ لٍ يف قَ   خَ لٍ إالَّ  وْ عْ  الَ ، وَ  بِفِ
ــيفِ  ــودٍ  بِ إالّ  الٍ  مَ يقٍ  يفِ ، والَ جُ ــدِ ــ بِ إالّ   صَ فَ ــهٍ الَ ، وَ اءٍ وَ ــالَّ إِ   يف فِقْ عٍ  بِ رَ ــ يفِ الَ ، وَ وَ                قٍ دْ  صِ

) بِنيَّ الّ إِ   .ةٍ
 [من البحر الرسيع] قال الشاعر: -

ــلِّ  ــةٌ  يشءٍ  لك ــور يف زين ـــةُ  *ال ـــرءِ  وزين ـــامُ  امل األدب مت
ــد ــ ق ــرءُ  فرشُ ـي ــ امل بنسـال وضيعَ  كان وإن فينا *هبآدابِ

 .)وامُ لّ عَ تَ  مَّ وا ثُ بُ دَّ أَ تَ (عمر ريض اهللا عنه:  قال -
- ) : كِيمٌ ِ غَ بِ  لوكَ املُ  سَ الَ جَ  نْ مَ قَالَ حَ  ).هِ سِ فْ نَ بِ  رَ اطَ د خَ قَ فَ  بٍ دَ أَ  ريْ
ْ  يَّ أَ ي رِ عْ شِ  تَ يْ ا لَ يَ قال أديب: ( - ـفَ  نْ مَ  كَ رَ دْ أَ  ءٍ يشَ ْ  يَّ أَ  مْ أَ  ،بُ دَ األَ  هُ اتَ ـفَ  ءٍ يشَ ـ هُ اتَ  نْ مَ

 ).بَ دَ األَ  كَ رَ دْ أَ 
 .)نِ يْ الدِّ  يِّ ثَ لُ ثُ  ونَ كُ يَ  أنْ  بُ دَ األَ  ادَ رمحه اهللا تعاىل: (كَ  قال ابن املبارك -
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 .)الغَ  رَ ثُ ه إذا كَ فإنّ   األدبُ ، إالّ صَ خُ رَ  رَ ثُ إذا كَ  يشءٍ  لُّ كُ قال احلكيم: ( -
ـ مِ لْ ن العِ مِ  بنوعٍ  لُ جُ الرَّ  لُ بُ نْ  يَ الَ ( :رمحه اهللا تعاىل قال عبد اهللا بن املبارك - ن يِّ زَ مـا مل يُ

 .)بِ دَ مه باألَ لْ عِ 
وءَ ال كام أنَّ  ،لِ قْ العَ  ورُ نُ  بُ دَ األَ (: رمحه اهللا تعاىلقال األحنف  - ِ البَ  ورُ نُ  ضَّ  .)رصَ
 مٍ لْـحِ  ومن ،عٌ رَ وَ  هُ انَ زَ  مٍ لْ عِ  نومِ  ،أدبٌ  هُ انَ زَ  لٍ قْ عَ  نمِ  نَ سَ حْ أَ  يشءٌ  ماقال احلكامء: ( -

 .)قىتُ  هُ انَ زَ  قٍ فْ رِ  ومن ،قٌ فْ رِ  هُ انَ زَ 
لُ (: اءالبلغ بعض لقا - ضْ فَ لِ  الْ قْ عَ َدَبِ  بِالْ األْ لِ  الَ ، وَ َصْ بِ  بِاألْ َسَ احلْ َنَّ  ؛ وَ نْ  ألِ ـاءَ  مَ  سَ

هُ  بُ اعَ  أَدَ بُهُ  ضَ نْ ، نَسَ مَ لُهُ  قَلَّ  وَ قْ لَّ  عَ لُهُ  ضَ  ).أَصْ
َدَبُ (: احلكامء بعض قال - ةُ  األْ ورَ لِ  صُ قْ عَ رْ  الْ وِّ لَك فَصَ قْ يْفَ  عَ ئْتَ  كَ  .)شِ
 .)بٍ دَ أَ  إىل لٍ قْ عَ  نمِ  نَ سَ حْ أَ  ءٍ يشَ  إىل ءٌ يشَ  نَ رِ قُ  ما: (دباءقال األ -
عـىل  ليـلٌ ، ودَ قـلِ يف العَ  ه زيادةٌ فإنّ  بَ األدَ  اطلبِ (: امقال ابن عباس ريض اهللا عنه -

 .)ةِ لَّ ند القِ عِ  ، ومالٌ ةِ بَ رْ يف الغُ  بٌ احِ ، وصَ ةِ دَ حْ يف الوَ  سٌ نِ ؤْ مُ و ،وءةِ املر
نَاءَ  اآلباءُ  ثَ رَّ ا وَ مَ : (قال حكيم - ـكْ يَ  بِ دَ بـاألَ  نَّ ، ألَ بِ دَ األَ  نْ مِ  اً ريْ خَ  ئاً يْ شَ  األَبْ  ونَ بُ سَ
 ).هُ ونَ فُ لِ تْ يُ  لِ هْ اجلَ ، وبِ املالَ 

سْ  نمِ (: األدباء قال - غَ  الَّ أ األدبِ  نِ حُ ئِل وإذا كالمه، عىل أحداً  بَ الِ تُ ك سُ  فـال غـريُ
 ِ دَّ  وإذا ،عنهُ  بجتُ ـ فال بحديثٍ  ثَ حَ نازعْ ـتَ  وال إيـاه، هتُ قْ ـرِ  وال فيـه، عليـه محِ تَ  كأنَّـ هِ تُ
هُ ذَ خَ أَ فَ  صاحبك تَ مْ لَّ كَ  وإذا ،هُ مُ لَ عْ تَ  جَّ  تْ نحَ فَ  كَ تُ حُ ْ  سِّ  الظَّفر رهِ تُظْ  وال عليه، ذلك جَ رَ خمَ

عَ  ،بهِ  سْ  ملَّ وتَ سْ  مُ لَّ عَ تَ تَ  كام االستامع، نَ حُ  .)الكالم نَ حُ
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ٍ ثـِكَ  ىلَ نَّا إِ مِ  جُ وَ حْ أَ  بِ دَ األَ  نَ مِ  لٍ يْ لِ قَ  ىلَ إِ  نُ حْ نَ (: تعاىل اهللا رمحهُ  املباركِ  ابنُ  قال - ـ ريْ  نَ مِ
 .)مِ لْ العِ 

ُ خَ  لُ قْ العَ (: تعاىل اهللا رمحهُ  األحنفُ  قال - ـ ريُ خَ  بُ دَ ، واألَ نٍ يْ رِ قَ  ريْ  قُ يْـوفِ ، والتَّ اثٍ ريَ مِ
ُ خَ   .)دٍ ائِ قَ  ريْ

@
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ةَ  - رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ نِ  عَ انِ اهللا: «قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِّ  عَ ـوَ ضْ ـنْ رِ ةِ مِ لِمَ كَ لَّمُ بِالْ يَتَكَ بْدَ لَ عَ  ،إِنَّ الْ
َا بَاالً  ي هلَ لْقِ اتٍ  ،الَ يُ جَ رَ َا دَ هُ اهللا هبِ عُ فَ رْ يَـتَكَ  ،يَ بْدَ لَ عَ إِنَّ الْ طِ اهللاوَ ـخَ ـنْ سَ ـةِ مِ لِمَ كَ الَ  ،لَّمُ بِالْ

َا بَاالً  ي هلَ لْقِ نَّمَ  ،يُ هَ َا يفِ جَ ي هبِ ْوِ   )١(».هيَ
 [من البحر الكامل] قال الشاعر: -

ـــ ـــظِ عَ دْ لســـانكَ قلـــةَ اللَّفْ ــ *وِّ ــانَكَ أيَّ ــظْ لس ــظِ واحف فْ ام حِ
ــ ــاكَ أن تَ إِيَّ ــالرِّ  ظَ عِ ــدجَ تَ حمُ  *الَ وق ــبحْ ــأص ــاً إِىل ال ظِ تاج عْ وَ

يَبَ  ن يشءٍ مِ  (ليسَ قال احلكامء: - ـ إذا طَابَا، ولـيسَ  والقلبِ  ن اللسانِ مِ  أطْ  ن يشءٍ مِ
بُثَا). بَثَ منهام إذا خَ  أَخْ

 وإىل إالّ  صعبةٍ  بكلمةٍ  الناسُ  ملَّ كَ تَ  امَ (: قال رمحه اهللا تعاىل األنصاري عون أيب عن -
ُ لْ أَ  كلمةٌ  انبهاجَ  ْ  ريجتَ  منها نيَ  .)اهارَ جمَ

ـنَ  نـهُ مِ  تَ لْـلَ أقْ  إنْ  ،واءِ كالدَّ  الكالمُ : (ريض اهللا عنه قال عمرو بن العاص -  ، وإنْ عَ فَ
 ).لَ تَ منه قَ  رتَ ثَ كْ أَ 

                                                 
 أخرجه البخاري. )١(
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َ البَ  احلقَّ  بُ لِ غْ يَ  نيُ اللَّ  المُ الكَ قال احلكامء: ( -  .)نيِّ
 فـإذا سـاملٌ  فأنتَ  تَّ كَ سَ  ما كَ إنّ  ،آدم يابنَ ( :رمحه اهللا تعاىل عجالن بن شميط قال -

 ).عليكَ  اوإمّ  لكَ  اإمّ  :كَ رَ ذْ حِ  ذْ خُ فَ  متَ كلَّ ت
 هم، فافتخرْ كالمِ  نِ سْ حُ بِ  الناسُ  إذا افتخرَ  ،يا بنيّ (لولده:  رمحه اهللا تعاىل قال لقامن -
 .)كَ تِ مْ صَ  نِ سْ حُ بِ  أنتَ 

ظْ ، فإنّ المِ الكَ  ولَ ضُ فُ : (إيَّاك وَ احلكامء قال - ـنَ طَـما بَ  يوبكَ من عُ  رُ هِ ه يُ ك مِ ـرِّ ن ، وحيُ
كَ ما سَ دُ عَ   ن).كَ وِّ

 ة).مَ كْ ق للحِ فَّ وَ تُ  المِ الكَ  ولَ ضُ فُ  رمحه اهللا تعاىل: (اتركْ  قال ابن املبارك -
هـا مـامل كُ ك مالِ هبـا، فإنّـ مَ تـتكلَّ  أنْ  ها قبلَ فاعتربْ  لمةٍ كَ بِ  متَ لَّ كَ (إذا تَ قال العلامء:  -

 ْ   هلا). أسرياً  ريُ صِ فتَ  كَ تْ كَ لَ ها مَ تَ ، فإذا أخرجْ ن فيكَ ا مِ هَ جْ رِ ختُ
وا(: رمحه اهللا تعاىل بٍ رج ناب احلافظ قال - رُ اكَ ذَ نْدَ  تَ نَفِ  عِ َحْ يْسٍ  بْنِ  األْ امَ  قَ لُ  أَيُّ  :أَفْضَ

تُ  مْ ؟ أَوِ  الصَّ الَ  النُّطْقُ قَ مٌ  فَ وْ تُ  :قَ مْ ـلُ  الصَّ ـالَ ، أَفْضَ قَ فُ  فَ نـَ َحْ ـلُ  النُّطْـقُ  :األْ َنَّ  ؛أَفْضَ  ألِ
لَ  تِ  فَضْ مْ و الَ  الصَّ دُ عْ بَ  يَ احِ الْ ، هُ صَ نْطِقُ ـوَ نُ  مَ َسَ عُ  احلْ نْتَفِ نْ  بِهِ  يَ هُ  مَ عَ مِ  .)سَ
تُ (: عنه اهللاُ ريض العزيز عبد بن عمر عند العلامء نمِ  لٌ رج قال - امِ ـىلَ  الصَّ لْـمٍ  عَ  عِ

لِّمِ  املُْتَكَ ىلَ  كَ لْمٍ  عَ الَ ، عِ قَ رُ  فَ مَ و إينِّ : عُ جُ َرْ ـونَ  أَنْ  ألَ لِّمُ  يَكُ ـىلَ  املُْـتَكَ لْـمٍ  عَ امَ أَفْ ، عِ ـلَهُ مَ  ضَ ـوْ  يَ
ةِ  يَامَ قِ االً  الْ لِكَ  ؛حَ ذَ تَهُ  أَنَّ  وَ عَ نْفَ ا لِلنَّاسِ  مَ ذَ هَ تُهُ  وَ مْ هِ  صَ سِ  .)لِنَفْ

اً). - عَ دْ عَبَ صَ وتٍ شَ كُ ْعاً، وسُ ع مجَ دَّ بَّ منطقٍ صَ  قال احلكامء: (رُ
َ  أعرايبٌّ  كان - عبيَّ  السُ جيُ ـمْ  لُ يْـطِ يُ فَ  الشَّ ـفَ  ،تَ الصَّ ـ لَ ئِ سُ ـ لِ وْ طُـ نْ عَ ـفَ  ؟هِ تِ مْ صَ : الَ قَ

 ).مُ لَ أَسْ فَ  تُ كُ سْ وأَ  ،مُ لَ عْ أَ فَ  عُ مَ سْ أَ (
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َ وَ  الً،اهِ جَ  اً قَ وْ طُ نَ  نْ كُ تَ  الَ وَ  الً اقِ عَ  سَ رَ خْ أَ  نْ كُ : (اهللا تعاىل رمحهُ  قال لقامنُ  - ـيَ  نْ ألَ  لُ يْ سِ
َ أَ  ،كَ يْ نِ عْ يَ  الَ  امَّ عَ  انِ سَ اللِّ  افُّ كَ  تَ نْ أَ وَ  كَ رِ دْ صَ  ىلَ عَ  كَ ابُ عَ لُ  ـ نُ سَ حْ أَ وَ  كَ بِ  لُ مجْ ْ  نْ أَ  نْ مِ  سَ لِـجتَ
 ).كَ يْ نِ عْ يَ  الَ  امَ بِ  قَ طِ نْ تَ فَ  مٍ وْ قَ  ىلَ إِ 

عْ  اميْ فِ  مُ الَ الكَ : (رمحه اهللا تعاىل امللك بدِ عَ  بن سليامنُ  قال - ـ كَ يْ نِ يَ ـ ريٌ خَ ـ نَ مِ  وتِ كُ السُّ
ُّ يَ  امَّ عَ  كُ  ،كَ رضُ عْ  الَ  امَّ عَ  وتُ والسُّ ُّ يَ  اميْ فِ  مِ الَ الكَ  نَ مِ  ريٌ خَ  نِيكيَ ). وقيل يف املعنى نفسه: كَ رضُ
ِ اخلَ  ءُ الَ مْ إِ :  تعاىلاهللا رمحه احلسن قال( مْ  نَ مِ  ريٌ خَ  ريْ ـمتُ  ،تِ الصَّ ـ والصَّ ٌ خَ ـ ريْ ـإِ  نْ مِ  ءالَ مْ

 ِّ  ).الرشَّ
 للسـان وجعـلَ  بابني، يشءٍ  لِّ كُ لِ  تعاىل اهللاُ جعلَ (: رمحه اهللا تعاىل بكار بن عيل قال -
َ مِ  فالشفتانِ : أبوابٍ  أربعةَ  َ مِ  واألسنانُ  اعان،رصْ  .)اناعَ رصْ
 ليسـمعَ  ،ذنـانِ وأُ  ،وعينـانِ  ،واحـدٌ  لسـانٌ  لإلنسان قَ لِ خُ  امإنَّ (: احلكامء بعض قال -

َ بْ ويُ   .)يقول مما أكثرَ  رصِ
 [من البحر الطويل] قال الشاعر: -

ــ ال تــذكرْ  كَ لســانُ  ــه عَ ــكُ فَ  *ة امــرئٍ ورَ ب ــ كَ لُّ ــ وراتٌ عَ ــأَ  اسِ وللنَّ ُ عْ نيُ
ــعَ وَ  ــأَ  نْ إِ  كَ ينُ ــكَ ت إِ دَ بْ ــيِ اعَ مَ  لي ـ لْ ها وقُ نْ صُ فَ  *اً بَ ـيَ ـأَ  اسِ للنـّ نيُ ا عَ ُ عْ نيُ
الم).ريض اهللا عنه قال عيل بن أيب طالب - صَ الكَ لَ نَقَ مُ لُ وكَ قْ  : (إذا تَمَّ العَ
ـن احلَ مِ  ما هو أشدُّ  المِ الكَ  نَ مِ  : (إنّ رمحه اهللا تعاىل قال لقامن - ـقْ يف وَ  رِ جَ  ، وأنفـذُ هِ عِ

 ).رِ مْ اجلَ  نَ ، وأحرُّ مِ الصربِ  نَ ، وأمرُّ مِ اإلبرِ  زِ خْ وَ  نْ مِ 
انه  قال عيل بن أيب - تَاتِ لِسَ لَ رَ يف فَ رَ أحدٌ شيئاً إالَّ ظَهَ مَ ا أَضْ طالب ريض اهللا عنه: (مَ

حاتِ  فَ ).وصَ هِ هِ جْ  وَ
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يف منهـا  احلكمة عرشة أجزاء: تسعةٌ  : (بلغنا أنَّ رمحه اهللا تعاىل قال وهب بن الورد -
ُ ، والعَ متِ الصَّ   اس).النّ  ةِ لَ زْ يف عُ  ارشِ

ُ الصَّ (: رمحه اهللا تعاىل احلارث بن برش قال - ـ تُ مْ والصَّ  ،تُ مْ الصَّ  هو ربْ ـ نمِ ِ الصَّ  ،ربْ
ـ نمِ  أورعَ  ملِّ كَ تَ املُ  يكون وال ـ يف يـتكلم عـاملٌ  رجـلٌ  إالَّ  ،تِ امِ الصَّ ـويَ  هعِ موضِ  يف تُ كُ سْ

 .)هعِ موضِ 
َ [من  قال الشاعر: -  ]لَّع البسيطخمُ

ـــ ـــفْ أَ  دْ قَ ـــ حَ لَ ـــ تُ اكِ السَّ ـــ *وتُ مُ الصَّ ـــي المُ كَ ـــ راع ـــ المِ الكَ تُ وْ قُ
ـــ ـــ امَ ـــ قٍ طْـــنُ  لُّ كُ ـــ هُ لَ ـــ *ابٌ وَ جَ ـــ ابُ وَ جَ ـــتَ  امَ ـــ هُ رَ كْ وتُ كُ السُّ

 [من البحر الوافر] قال الشاعر: -
ـــ ـــربا الســـيفِ  حُ رْ وجُ ــوَ  *تأســـوه في ــالــدَّ  حُ رْ جُ اللســانُ  رحَ هر مــا جَ

ـــرَ جِ  ـــ اتُ احَ ـــامٌ السّ ـــا التئ ـــلْ وال يَ  *نانِ هل ـــتَ ـــا جَ ـــانُ امُ م رحَ اللس
ثَ  بنُ  الربيعُ  كانقال السلف: ( - دَ  فإنْ  ،اجلمعةِ  إىل اجلمعةِ  نمِ  كالمهُ  يكتُبُ  يْمٍ خُ جَ  وَ

دَ  وإنْ  ،اهللا محِد حسنةً  جَ  .)استغفر سيِّئةً  وَ
ـذَ إِ  انِ سَ اللِّ  نَ مِ  اىلَ عَ اهللا تَ  ىلَ إِ  بُّ حَ أَ  ةٍ غَ ضْ مُ  نْ ا مِ مَ : (تعاىل اهللا رمحه قال الفضيلُ  -  انَ ا كَ

 ).باً وْ ذُ كَ  انَ ا كَ ذَ إِ  انِ سَ اللِّ  نَ مِ  اىلَ عَ اهللا تَ  ىلَ إِ  ضُ غَ بْ أَ  ةٍ غَ ضْ  مُ الَ وَ  ،اً قَ وْ دُ صَ 
يٌّ (: البلغاء بعض قال - لَمُ  عِ نْهُ  تَسْ ٌ  مِ ريْ نْ  خَ نْطِقٍ  مِ مُ  مَ نْدَ يْهِ  تَ لَ ْ ـفَ  عَ تَرصِ ـنَ  اقْ مِ  مِ ـالَ  الْكَ

ىلَ  ا عَ يمُ  مَ قِ تَك يُ جَّ بَلِّغُ ، حُ يُ تَك وَ اجَ اكَ ، حَ إِيَّ هُ  وَ ولَ فُضُ إِنَّهُ  وَ لُّ  فَ زِ مَ  يُ دَ قَ ثُ ، الْ يُورِ مَ  وَ  .)النَّدَ
- .( روفٍ  قال األدباء: (االبتسامةُ كلمةٌ طيبةٌ بغري حُ
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 [من البحر الكامل] قال الشاعر: -
ــ إنْ  ــجِ عْ يُ  انَ كَ ــ كَ بُ ــ وتُ كُ السُّ ــ *هفإنّ ــعْ يُ  د كــانَ قَ ــاألخْ  كَ لــبقَ  بُ جِ ارايَ

ــئنْ  ــ ول ــ تَ مْ دِ نَ ــىل عَ ــرةً  كَ وتِ كُ سُ ــفَ  *م ــلقَ ــ متَ دِ د نَ ــعَ ــ المِ ىل الكَ ارارَ مِ
ــــ إنّ  ــــالمةٌ  وتَ كُ السُّ ــــرُ  س ـــــ عَ رَ زَ  *امبَّ ول ـــــ المُ الكَ َ وَ  اوةً دَ عَ ارارضِ
 [من البحر الكامل] :رمحه اهللا تعاىل القدوسصالح عبد قال  -

ـــظْ  ـــلِ  احف ـــال تَ  انكَ سَ ـــفتُ  لقُ ـــــبَ  إنَّ  *تىلبْ ـــــوَ مُ  الءَ ال ـــــاملنْ  لٌ كَّ قِ طِ ب
 ي).هِ تَ شْ  يَ ا الَ مَ  عَ مِ ي، سَ غِ بَ نْ  يَ ما الَ  الَ قَ  نْ : (مَ احلكامء قال -
ـبِ  كرتنيذَ  كَ أنَّ  بلغني(: رمحه اهللا تعاىل دينار بن ملالك رجل قال -  أنـتَ  :قـال ،وءٍ سُ

 .)نايتِ سَ حَ  لكَ  يتُ دَ هْ أَ  ذلكَ  تُ لْ عَ فَ  إذا إينّ  ،نفيس نمِ  عيلَّ  مُ رَ كْ أَ  إذن
 [من البحر الكامل] ريض اهللا عنه: بن أيب طالب عيل سيدنا قال -

ــنْ  ــتَ وال تك ــالمَ إِذا نطقَ ثرثــــارةً يف كــــلِ نــــادٍ ختطــــبُ  *وزنِ الك
ـ طــبُ عْ ســانِ ويَ فــاملرءُ يســلمُ باللِّ  *ن لفظِـهِ واحفظْ لسانكَ واحـرتزْ مِ

ـــ َّ ـوال ـــتُ فاكْ  رسِّ ـــقْ ب ـــهُ وال تنط ــديكَ إِذ *هم ــريُ ل ــو األس ــبُ  فه ال ينش
ـــذ ُّ اوك ـــرءِ كَ رسِ ـــا امل همل يَ م ـــوِ ـــ *ط ـــنةٌ تَ ـن تْه ألس ـــدُ وتُ رشَ ـــبُ زي طن

 [من جمزوء الكامل]: رمحه اهللا تعاىل يقول أبو العتاهية -
ـــ ـيْ يف غــري حِ  قٍ طِــنْ مــن مَ  *ىتَ بـــالفَ  أمجـــلُ  متُ الصَّ هِ نـِ

ــــ ــــفْ امــــرئٍ يف نَ  لُّ كُ ـــرشْ أَ عـــىل وَ أَ  *هِ سِ ـــن قَ ف مِ هِ رينِ
 رأيـتُ  إال بـالٍ  عـىل منه هلسانُ  أحداً  أيتُ رَ  امَ (: رمحه اهللا تعاىل عبيد بن يونس قال -
 ).عمله سائر يف ذلك عرفتُ  إالّ  قطُّ  رجلٍ  قُ طِ نْ مَ  دَ سَ فَ  وال ،هِ لِ مَ عَ  سائر يف ذلك
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 .)بٌ يْ صِ نَ  يهفِ  انِ يطَ للشّ  كان سُ املجلِ  الَ طَ  إذا(: رمحه اهللا تعاىل الزهري قال -
ُ ، والصَّ اءُ خَ الرب: السَّ  فيه أصابَ  نَّ ن كُ مَ  ثالثٌ قال حكيم: ( -  بُ يْـ، وطِ ذَ األَ عىل  ربْ

 .)المِ الكَ 
ه الكالم كثرةَ  يعيب رمحه اهللا تعاىل أنس بن مالك كان -  مِ الَ الكَ  ةُ رَ ثْ كَ (: ويقول ويذمّ

 .)اءفَ عَ والضُّ  اءِ سَ النِّ  يف إالّ  دُ وجَ تُ  الَ 
َ  أو ،دً هُ  عىل لّ دَ  ما الكالمِ  خريُ ( :احلكامء قال -  .)دَ رَ  نْ عَ  ىهنَ
ؤيلُّ  األسود وأب قال - ا(: البنه الدُّ نَيَّ  يَ نْت إنْ  بُ مٍ  يفِ  كُ لَّمْ  فَالَ  قَوْ ـتَكَ مِ  تَ ـالَ ـنْ  بِكَ ـوَ  مَ  هُ

قَك تُوك فَوْ قُ يَمْ الَ ، فَ مِ  وَ الَ نْ  بِكَ وَ  مَ وك دُونَك هُ رُ دَ يَزْ  .)فَ
الستَ احلكامءَ فأنْ لَ اقال العلامء: (إذا جَ  - ت هلم، صِ ستَ اجلهالَ فأنصتْ هلم، وإذا جَ

.( لْمِ ، ويف إنصاتِكَ للحكامءِ زيادةٌ يف العِ لْمِ ال زيادةٌ يف احلِ هَّ  فإنّ يف إنصاتِكَ للجُ
 .)مِ الَ الكَ  وكثرةُ  ،كلِ األَ  ثرةُ كَ (: القلب تقسيان خصلتان -
مْ  - بِ قال العلامء: (كَ لِيْحٍ صَ هٍ مَ جْ نْ وَ بَاقِ مِ ةِ بَنيَ أَطْ يَامَ مَ القِ وْ اً يَ دَ ، غَ يْحٍ انٍ فَصِ لِسَ ، وَ يْحٍ

.(!! يْحُ  النَّارِ يَصِ
بتسـامة، ولـني ارة، وبـذل االبَـالعِ  فِ طْـلُ ك القلوبَ  ال يشء خيرتقُ (قال احلكامء:  -

 .)تالَّ عن الزَّ  فِ رْ الطَّ  ضُّ وغَ  ،لبالقَ  اءُ قَ ، ونَ دِ صْ الكالم، وسالمة القَ 
مِ (: لغاءالب بعض قال - زَ تَ  الْ مْ إِنَّهُ  الصَّ بُكَ  فَ سِ وَ  يُكْ فْ بَّةِ  صَ نُك، املَْحَ مِ ؤْ يُ وءَ  وَ بَّةِ  سُ ، املَْغَ

كَ  بِسُ لْ يُ بَ  وَ ارِ  ثَوْ قَ وَ يكَ ، الْ فِ يَكْ ةَ ؤُ مَ  وَ ارِ  ونَ تِذَ عْ  .)االِ
لْ (: الفصحاء بعض قال - قِ انَك اعْ نْ  إالَّ  لِسَ قٍّ  عَ هُ  حَ حُ ضِّ ـ بَاطِـلٍ  أَوْ ، تُوَ ضُ حَ  أَوْ ، هُ تَدْ

ةٍ  مَ كْ ا حِ هَ ُ نْرشُ ةٍ  أَوْ ، تَ مَ ا نِعْ هَ رُ كُ  .)تَذْ
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بِسْ (: البلغاء قال - انَك احْ بْلَ  لِسَ طِيلَ  أَنْ  قَ ك يُ بْسَ تْلِفَ  أَوْ  حَ ك يُ سَ ءَ  فَالَ ، نَفْ ْ ىلَ  يشَ  أَوْ
بْسٍ  بِطُولِ  نْ  حَ انٍ  مِ ُ  لِسَ رصُ نِ  يَقْ ابِ  عَ وَ عُ ، الصَّ ِ يُرسْ ابِ  إىلَ  وَ َوَ  .)اجلْ
ٍ خَ  بَ احِ صَ  نْ أَ  وْ لَ : ولُ قُ يَ  اً امتِ حَ  تُ عْ مِ سَ (: عنه اهللا ريضَ  سنُ قال احل -  كَ يْـلَ إِ  سَ لَ جَ  ربَ

َ حْ الَ  كَ مَ الَ كَ  بَ تُ كْ يَ لِ  ْ  الَ فَ  اىلَ عَ تَ  اهللا ىلَ عَ  ضُ رَ عْ يُ  كَ مُ الَ كَ وَ  ،هُ نْ مِ  تَ زْ رتَ ِ حتَ  .)!!زُ رتَ
نْ (: اءاألدب قال - تَهُ  أَطَالَ  مَ مْ تَلَبَ  صَ نَ  اجْ َيْبَ  مِ ـا ةِ اهلْ ـهُ  مَ عُ نْفَ ـنَ ، يَ مِ ـةِ  وَ شَ حْ وَ ـا الْ  الَ  مَ
هُ  ُّ  .)يَرضُ
ر قال - عْ ي وفٌ مَ خِ رْ مُ (: رمحه اهللا تعاىل الكَ الَ بْدِ  كَ عَ نِيهِ  الَ  فِيامَ  الْ عْ نٌ  يَ الَ ذْ نَ  خِ ـزَّ  اهللا مِ  عَ
لَّ  جَ  .)وَ
بَّ كَ  رمحـهقال ابـن اجلـوزي  - ـلِ اهللا تعـاىل: (رُ ـمَ ـ هبـا اللِّ رَ ةٍ جَ َـ كَ لَـهَ ، فَ انُ سَ ا هبِ

 اإلنسان!!).
ـ ،ه اخلشيةتْ قَ طَ نْ يه الذي أَ قِ ام الفَ إنَّ (: تعاىل رمحه اهللاقال الفضيل بن عياض  - ه تْ تَ كَ وأسْ

 .)بالكتاب والسنة تَ كَ سَ  تَ كَ سَ  بالكتاب والسنة، وإنْ  قالَ  قالَ  اخلشية، إنْ 
ـالَ كَ وَ  ،كَ بـِ أُ دَ بْـيَ  عٌ اطِ قَ  فٌ يْ سَ  كَ انُ سَ لِ (: عنه اهللاُ يضَ ر اهللا بن مسعودٍ  عبدُ  قال -  كَ مُ

 .)الِ جَ الرِّ  رَ وْ دُ صُ  رُ غِ وْ يُ  امَ وَ  اكَ يَّ إِ وَ  ،الِ قَ املَ  يفِ  دْ صِ تَ اقْ فَ  ،كَ يْ لَ عَ  عُ جِ رْ يَ  ذٌ افِ نَ  مٌ هْ سَ 
ْ  نْ مِ  انٌ مَ أَ  تُ مْ الصَّ (: تعاىل اهللا رمحهُ  األحنفُ  قال - ـزَ  نْ مِ  ةٌ مَ صْ ، وعِ ظِ فْ اللَّ  فِ يْ رِ حتَ  غِ يْ

 .)هِ بِ احِ صَ لِ  ةٌ بَ يْ ، وهَ لِ وْ القَ  ولِ ضُ ن فُ مِ  ةٌ مَ الَ ، وسَ قِ طِ نْ املَ 
ـرِ املعْ (: تعـاىل اهللا رمحهُ  سليامنَ  أبو قال - ـإِىلَ  ةُ فَ ـأَ  وتِ كُ السُّ ـنْ مِ  بُ رَ قْ ـإِىلَ  اهَ  ،مِ الَ الكَ

 ).مُ لْ العِ  لَّ قَ  المُ الكَ  رَ ثُ كَ  اذَ وإِ  ،مُ الَ الكَ  لَّ قَ  مُ لْ العِ  رَ ثُ كَ  اذَ إِ : يلَ وقِ 
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ـاللِّ  ظُ فْ حِ (: تعاىل اهللا رمحه بن واسعحممد  قال - ـأَ  انِ سَ ـ دُّ شَ ـ اسِ ىل النـَّعَ ـحِ  نَ مِ  ظِ فْ
 .)مِ هَ رْ والدِّ  ينارِ الدِّ 

@
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 .)وننيعُ يْ طِ ونني ويُ ضُ غِ بْ ويُ  ،ونهُ ويعصُ  بون اهللاَ! حيُ  لبني آدمَ  العجبُ ( :قال إبليس -
ـ : (قال إبليس: إذا استمكنتُ رمحه اهللا تعاىل قال رضار بن مرة - ن ابـن آدم ثالثـاً مِ

َ أصبت حاجتي: إذا نَ   ).هِ أيِ رَ بِ  بَ جِ عْ ، وإذا أُ هُ لَ مَ ر عَ ثَ كْ تَ ، وإذا اسْ نوبهُ ذُ  يسِ
أَنْـتَ  - تِيْـقٌ وَ إِنَّـهُ عَ ـيْطَانَ فَ رِ الشَّ ـذَ ، احْ مَ قال حييى بن معاذ رمحه اهللا تعاىل: (ابْـنَ آدَ

تُ  َّ مهِ ، وَ ولٌ غُ شْ أَنْتَ مَ غٌ وَ و فَارِ هُ ، وَ دٌ يْ دِ يَ جَ هِ ةٌ وَ دَ احِ ـمٍ  هُ وَ َ ـعَ مهِ أَنْتَ مَ ، وَ كَ كُ الَ ،  هَ ةٌ َ ريْ ثـِ كَ
ـيْسَ  لَ نٌ وَ وْ هُ عَ كَ لَ سِ نْ نَفْ مَ ، وَ اكَ نْسَ وَ الَ يَ هُ اهُ وَ نْسَ ، وأَنْتَ تَ اهُ رَ أَنْتَ الَ  تَ اكَ وَ رَ يْطَانُ يَ والشَّ

.( نٌ وْ هِ عَ سْ نْ نَفَ  مِ
ـ قال دَ بَّ عَ تَ  إذا سلمَ امل نَّ إ(: تعاىل اهللا رمحه أسباط بن يوسف قال - : ألعوانـه يطانُ الشَّ

ـيَ  دعـوهُ  :قـال سـوءٍ  مَ عَ طْ مَ  كانَ  فإنْ  طعمهُ مَ  أينَ  نْ مِ  انظروا ـكَ  فقـد وجيتهـد بُ تعَ  ماكُ فَ
 .)هُ سَ فْ نَ 

ِ (: رمحه اهللا تعاىل منبه بن وهب قال -  حجـراً  وحجـراً  صـخرةً  صخرةً  اجلبلِ  الةُ زَ إلَ
ـبَ  ذا الً اقِ عَ  اً نَ ؤمِ مُ  كانَ  إذا هألنَّ  ؛لِ اقِ العَ  نِ مِ ؤْ ملُ ا ةِ دَ ابَ كَ مُ  نمِ  الشيطان عىل أيرسُ  ـلَ فَ  ريةٍ صِ  وهُ
 .)احلديدِ  نَ مِ  بُ عَ صْ وأَ  الِ بَ اجلِ  نَ مِ  يطانِ الشَّ  عىل أثقلُ 
 نمِ  اهُ تَ أَ  الَّ إِ  طُّ قَ  مَ آدَ  نِ ابْ  نمِ  انُ طَ يْ الشَّ  سَ ئِ يَ  امَ (: تعاىل اهللا رمحه بن املسيب سعيد قال -

 .)ءِ اسَ النِّ  لِ بَ قِ 
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ـ :إبلـيسٌ  قالَ (: رمحه اهللا تعاىل جماهد قال - ـأعْ  امَ ـعْ يُ  نلَـفَ  آدمَ  بنـو ينزَ جَ  يف وينزُ جِ
 وإذا نـا،بْ بَ أحْ  امَ بـِ نـالَ  لَ مَ عِ وَ  ،شئنا حيثُ  ناهفقدْ  هِ امتِ زَ خُ بِ  أخذنا همأحدُ  رَ كِ سَ  إذا: ثالثِ 

 .)يهِ لَ عَ  رُ دِ قْ يَ  ال بام يهنِّ مَ ونُ  هِ يْ دَ يَ  يف بام لهخِّ بَ ونُ  ،مُ دَ نْ يَ  بام لَ مِ وعَ  مُ لَ عْ يَ  ال بام قال بَ ضِ غَ 
 اهللا صىل حممد ألمة تُ لْ وَّ سَ : قال إبليس أنَّ  بلغنا(: ريض اهللا عنه احلسن سيدنا قال -
ـيَ  ال وبـاً نُ ذُ  هلم تُ لْ وَّ سَ فَ  ،باالستغفارِ  يَ رِ هْ ظَ  وامُ صَ قَ فَ  ايصِ املعَ  وسلم عليه  اهللاَ ونَ رُ فِ غْ تَ سْ
 .)اءوَ هْ األَ  يَ وهِ  منها تعاىل
َ تعاىل: ( اهللا رمحه قال سفيان الثوري - ـإذا مهَ ـبِ  تَ مْ ٍّ  ةٍ قَ دَ صَ ربِ ـعَ أو بِ  أو بـِ ـ لٍ مَ  الحٍ صَ
جِّ  ضِ فَعَ ُ  لِ بْ ن قَ اعته؛ مِ ن سَ مِ  هُ يَّ ل مُ  ).انيطَ الشَّ  هُ وبينَ  بينكَ  ولَ أن حيَ
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َ  : (إنَّ رمحه اهللا تعاىل قال حممد بن املنكدر - ـلْ خَ  اهللا تعاىل وبـنيَ  بنيَ  العاملِ  ، فلينظـرْ هِ قِ
 بينهام). يدخلُ  كيفَ 
 ،ملجنـونٌ  فتونهتَ سْ يَ  ما لِّ كُ  يف اسالنّ  يتِ فْ يُ  الذي إنَّ (: عنه اهللا ريض مسعود ابن قال -
 ).هُ لُ اتِ قَ مَ  تْ بَ يْ صِ أُ  فقد أخطأها فإن» أدري ال« العامل ةنَّ جُ : وقال
ـ ي يف املسألةِ تِ فْ كم ليُ دَ : (إن أحرمحه اهللا تعاىل قال حصني األسدي - عنهـا  لَ ئِ ولو سُ
  !!).بدرٍ  عليها أهلَ  بن اخلطاب جلمعَ  عمرُ 

ُ : (رمحه اهللا تعاىل قال حممد بن عجالن -  ).هلُ اتِ قَ ت مَ بَ يْ صِ أُ  )ال أدري( إذا أخطأ العاملِ
َ  لٍ هْ أَ بِ  ليسَ فَ  ،لَ أَ أن يُسْ  ن أحبَّ : (مَ رمحه اهللا تعاىل قال برش احلايف -  ).ألَ سْ يُ  نْ ألِ
  العلم). : (ال أدري نصفُ رمحه اهللا تعاىل قال الشعبي -
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: فقال ؟تستحي الأ: له قيلف ،)هبا يل مَ لْ عِ  ال(: فقال مسألة عن مرة الشعبي سئلو -
نَاالَ  ﴿ :قالت حني منه املالئكة تستحِ  مل مما أستحي ومل( لْمَ لَ تَنَا عِ لَّمْ ا عَ ) [البقـرة: ﴾إالَّ مَ

٣٢.[ 
  ).مُ لَ عْ : إين أَ مُ لَ عْ ملا ال يَ  لُ ويق ملنْ  : (ويلٌ رمحه اهللا تعاىل بن جبري وقال سعيد -
 عـن يـبُ جِ يُ فَ  مسائل عرش عن لُ أَ سْ يُ  عنهام اهللا ريض عمر نـاب انـكقال العلامء: ( -

 .)عٍ سْ تِ  نعَ  تُ كُ سْ ويَ  واحدةٍ 
ـ اسَ النـَّ طُ نِّ قَ يُ  الَ  يذِ الَّ  هِ يْ قالفِ  لَّ كُ  هَ يْ قِ الفَ  نَّ إِ (: ريض اهللا عنه عيلٌّ  قال - َـرَ  نْ مِ  اهللا، ةِ محْ

ُ  صُ خِّ رَ يُ  الَ وَ  اهللا، ابِ ذَ عَ  نْ مِ  مهُ نُ مِّ ؤَ يُ  الَ وَ  ـ عُ دَ يَ  الَ وَ  اهللا، ايصِ عَ مَ  يفِ  مهلَ  هُ نـْعَ  ةً بَـغْ رَ  آنَ رْ القُ
ِ غَ  ىلَ إِ  َ خَ  الَ وَ  ،هِ ريْ َ خَ  الَ وَ  ا،هَ يْ فِ  مَ لْ عِ  الَ  ةٍ ادَ بَ عِ  يفِ  ريْ َ خَ  الَ وَ  ،هِ يْ فِ  مَ هْ فَ  الَ  مٍ لْ عِ  يفِ  ريْ  ةٍ اءَ رَ قِـ يفِ  ريْ

 ).اهَ يْ فِ  رَ بُّ دَ تَ  الَ 
 ،والوديعةَ  ،والوصيةَ  ،اإلمامةَ  :أشياء أربعةَ  يتدافعون الصحابة كان(: بعضهم قال -
 .)همعَ أورَ  هلا دفعاً  هموأشدُّ  لامً عِ  همأقلَّ  الفتيا إىل أرسعهم كان: بعضهم وقال. ايَ تْ والفُ 

ـمِ تعاىل: ( قال ابن القيم رمحه اهللا - ُكْ احلْ  وَ تْـوَ فَ ـنْ الْ َاكِمُ مِ الَ احلْ تِي وَ نُ املُْفْ كَّ تَمَ الَ يَ
نَ  ِ مِ نيْ عَ َقِّ إالَّ بِنَوْ :ال بِاحلْ مِ هْ ا: فَ َ مهُ دُ ـا  أَحَ ـةِ مَ يقَ قِ لْـمِ حَ تِنْبَاطُ عِ اسْ هِ فِيهِ وَ قْ فِ الْ اقِعِ وَ وَ مُ الْ فَهْ

عَ  الْ اتِ وَ ارَ َمَ األْ ائِنِ وَ رَ قَ قَعَ بِالْ .وَ لْامً ِيطَ بِهِ عِ تَّى حيُ اتِ حَ مَ : الَ عُ الثَّاينِ النَّوْ بِ يفِ  وَ اجِ وَ مُ الْ فَهْ
مِ  كْ مُ حُ وَ فَهْ هُ ، وَ اقِعِ وَ ، ثُـمَّ  اهللالْ اقِعِ وَ ا الْ ذَ لِهِ يفِ هَ وْ انِ قَ ىلَ لِسَ مَ بِهِ يفِ كِتَابِهِ أَوْ عَ كَ ي حَ ذِ الَّ
رِ  خَ ىلَ اآلْ ا عَ َ مهُ دُ بِّقُ أَحَ طَ  ).يُ

 

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ٧٨ -

·–X»6WÄπŸ–W6μ6
مٍّ إىل القَ  همُ سَ  ظرُ : (النّ العلامءقال  - األمـر  تعاىل يف اآلية بـنيَ  اهللاُ عَ مجَ  لكَ ، ولذَ بِ لْ سُ

نا، و الزّ وهُ  األصيلِّ  ورِ ظُ إىل املحْ  اعثُ وَ التي هي بَ  األبصارِ  بحفظِ  ، واألمرِ الفروجِ  بحفظِ 
ِ البَ  ضَّ غَ  كام أنَّ   ).ذائلِ الرّ  سِ نَ ن دَ مِ  سَ وفُ النُّ  رانِ هِّ طَ يُ  الفرجِ  وحفظَ  رصَ
ـ: (قال سيدنا عيسى عليه السالم - ـ، ظـرةَ م والنَّ اكُ إيّ ـلْـيف القَ  رعُ زْ ا تَـفإهنّ  ،وةً هْ ب شَ

 ).نةً تْ ى هبا فِ فَ وكَ 
 ي).نّ مَ والتَّ  رُ ظَ قيل ليحيى عليه السالم، ما بدء الزنا؟ قال: (النَّ  -
 [من البحر البسيط] قال الشاعر: -

ــهامِ  ــاً بس ــا رامي ــاللّ  ي ــداً جمُ  ظِ ح ـبِ رْ بـام تَ  القتيـلُ  أنتَ  *ته مـي فـال تُصِ
ــوبَ  ــرفِ يَ اعِ ــرْ ثُ الطَّ ــ ادُ تَ ــ ءَ فاالشِّ بالعطَـبِ  يـكَ تِ أْ ال يَ  ولكَ سُ رَ  سْ بِ احْ  *هُ لَ
نْ (: عنه اهللا ريض احلسن قال - هُ  أَطْلَقَ  مَ فَ ثُرَ  طَرْ هُ  كَ فُ  .)أَسَ
يُونُ (: ريض اهللا عنه بٍ طال أيب بن عيلُّ  قال - عُ ائِدُ  الْ صَ يْطَانِ  مَ  .)الشَّ
َ احلَ  ثُ رِ وْ تُ  اتُ ظَ حَ اللَّ (: تعاىل اهللا رمحه املرصي ذو النون قال - ـَوَّ أَ  ،اتِ رسَ ـأَ  اهلُ  ،فٌ سَ

 .)هُ فَ تْ حَ  عَ ابَ تَ  ،هُ فَ رْ طَ  عَ ابَ تَ  نْ مَ فَ  ،فٌ لَ تَ  اهَ رُ آخِ وَ 
 [من البحر الكامل] :قال الشاعر -

تْبِـــعُ نظـــرةً  مـــا زلـــتَ  ــــ ثــــرِ يف إ *يف نظـــرةٍ  تُ ــــيْ لِ مَ  لِّ كُ ــــومَ  ةٍ حَ حِ يْ لِ
ـــتَّ  *وهو يف الـ كَ رحِ جُ  دواءَ  ذاكَ  نُّ ظُ وتَ  ـــ يقِ قِ حْ ـ ْ ـــجتَ ْ ـــىل جتَ ريحِ ريحٌ ع

ـباللّ  كَ فَـرْ حت طَ بَ ذَ فَ  ـوبالبُ  اظِ حَ ـــفالقَ  *اكَ ـــذَ  منـــكَ  بُ لْ ـــذَ  أيِّ  يحبِ يحِ بِ
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قِّ النظر- قال الفضيل رمحه اهللا تعاىل: (يقول إبليس -  ،)١(القديمـة هو قويس -يف حَ
 ئ).طِ خْ أُ  أرمي به فَال وسهمي الذي

نْ (: احلكامء بعض قال - لَ  مَ سَ هُ  أَرْ فَ ى طَرْ عَ تَدْ هُ  اسْ تْفَ  .)حَ
 [من البحر البسيط] عر:اقال الش -

ــ ــمَ  احلــوادثِ  لُّ كُ ــدَ بْ ــالنّ  نَ اها مِ رِ رشّ ـالـ رِ غَ صْ تَ سْ ن مُ ار مِ النّ  ظمُ عْ ومُ  *رِ ظَ
ـــرءُ  ـــا دَ  وامل ـــذَ  امَ م ـــبُ لّ قَ يُ  نيٍ ا عَ ِ عْ يف أَ  *اهَ يْدِ ال نيُ ـ وقوفٌ مَ  غِ رِ طَـىل اخلَ عَ

ـ بِ لْـيف قَ  تْ لَـعَ فَ  ظرةٍ نَ  مْ كَ  ــفِ  *هابِ احِ صَ ــ لَ عْ ــ امِ هَ السّ ــ وَ والَ  سٍ وْ بــال قَ رِ تَ
ـــ ـــ رسُّ ـيَ ـــرَ اظِ نَ َّ ه مَ ـــ ا رضَ ــحَ رْ  مَ الَ  *هرَ اطِ خَ ــاً بِ ــ ورٍ رسُ ـب ــ ادَ عَ َ ـبال رِ رضَّ

6
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ٌّ  قال اإلمام اجلنيد رمحه اهللا تعاىل: (اإلخالصُ  - ـلَ عْ  يَ ، الَ العبـدِ  اهللا وبـنيَ  بـنيَ  رسِ  هُ مُ
 ه).و فيميلَ  هَ والَ  هُ دَ سِ فْ يُ فَ  انٌ طَ يْ  شَ والَ  ،هبَ كتُ يَ فَ  كٌ لَ مَ 

ـفَ (صِ قال احلكامء:  - كَ لَّـمَ ذَ ، وإذا تَكَ رَ كَّ فَ تَ تَ مَ ، وإذا صَ َ تَربَ ، رَ ة املخلص: إذا نظر اعْ
 َ ربَ نِعَ صَ رَ ، وإذا مُ كَ طِيَ شَ فَقَ وإذا أُعْ لَّمَ رَ عَ وإذا عَ لِمَ تَواضَ  ). ، وإذا عَ

ـَ نْ باهللا ناسٍ هللا، وكم مِ  رٍ كِّ ذَ مُ  نْ (كم مِ  قال ابن السامك رمحه اهللا تعاىل: - بـاهللا  فٍ وِّ خمُ
ـمِ  إىل اهللا بعيدٌ  بٍ رِّ قَ ن مُ عىل اهللا، وكم مِ  يءٌ رِ جَ  ـ اعٍ ن دَ ن اهللا، وكم مِ ـ ارٌّ إىل اهللا فَ ن اهللا، مِ

 عن آيات اهللا). خٌ لِ سَ نْ كتاب اهللا مُ  الٍ ن تَ وكم مِ 
                                                 

 ) أي هو السالح األقو واألنجع واألكثر استخداماً. ١(
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سـبحانه يف  احلـقِ  إفـرادُ  (اإلخـالصُ  قال أبو القاسم القشـريي رمحـه اهللا تعـاىل: -
ـ ،إىل اهللا تعاىل دون يشء آخـرَ  بَ بطاعته التقرّ  ، وهو أن يريدَ الطاعة بالقصدِ   عٍ صـنُّ ن تَ مِ

ـأو معنـً ،مـدحٍ ملخلـوقِ  أو حمبـةِ  ،الناس حممدةٍ عندَ  سابِ أو اكت ،ملخلوق ن املعـاين ى مِ
عـن  الفعـلِ  تصـفيةُ  : اإلخـالصُ أن يقـالَ  إىل اهللا تعاىل.  وقال: ويصـحُّ  سو التقربِ 

 املخلوقني). مالحظةِ 
ـ - ـ ظَ يومـاً إالّ  عـنيَ بَ رْ أَ  دٌ بْـعَ  صَ لَـخْ ا أَ قال مكحول رمحه اهللا تعاىل: (مَ  يعُ ابِ نـَرت يَ هَ

 ه).انِ سَ عىل لِ  هِ بِ لْ قَ  نْ مِ  احلكمةِ 
 عنـه كثـرةُ  انقطعـتْ  العبـدُ  قال أبو سليامن الداراين رمحه اهللا تعـاىل: (إذا أخلـصَ  -

 ).ياءُ والرِّ  سِ الوساوِ 
ـوَ  هُ نَ يْ بَ  امَ  ىلَ عَ  قَ لْ اخلَ  عَ لِ طْ يُ  نْ أَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ (: تعاىل اهللا رمحه التسرتي سهلقال  - َ بَ  اهللا نيْ

 ).لٌ افِ غَ  وَ هُ فَ 
لَ  - مِ .. عَ لَ مِ .. قالَ هللا تعاىل، وإذا عَ قال بعض السلف: (ال يزالُ العبدُ بخريٍ إذا قالَ

 هللا تعاىل).
 ؛هِ لِـمَ عَ  عـىل يـهطِ عْ يُ  ال ما تهِ نيَّ  عىل العبدَ  عطييُ  اهللاَ إنَّ (: رمحه اهللا تعاىل عكرمة قال -

 .)يهافِ  اءَ يَ رِ  ال ةَ يّ النِّ  ألن
َ عَ  تأتيهِ  كان الرجلُ هللا عنه: (ريض ا احلسن سيدنا قال - ُ سْ يَ فَ  هُ تُ ربْ َ إذا خَ ـها، فرتُ أن  يشِ

 .)ن املجلسِ مِ  قامَ  هُ قَ بِ سْ تَ 
 الظاهرِ  يف بدِ العَ  أفعالُ  تويَ سْ تَ  أن اإلخالصُ (: تعاىل اهللا رمحه املرعيش قال حذيفة -

 .)ناطِ والبَ 
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ْ  قال عبيد بن عمري - ُ رمحه اهللا تعاىل: (حيُ ، مـا كـانوا قـطّ  عَ وَ جْ أَ  قيامةَ ال يومَ  الناسُ  رشَ
ـطْ ، فمن أَ طّ انوا قَ  ما كَ رَ عْ ، وأَ ما كانوا قطّ  شَ طَ عْ وأَ  ـزَّ هللا عَ  مَ عَ ـأَ  لَّ وجَ ـاهللاُ هُ عَ بَ شْ  نْ ، ومَ
 ).اهللاُ اهُ سَ كَ  لَّ وجَ زَّ ا هللا عَ سَ كَ  نْ اهللا، ومَ  اهُ قَ سَ  لَّ وجَ زَّ ى هللا عَ قَ سَ 

 بوجهـه اهللاُ لَ بَ قْ أَ  تعاىل اهللا هَ وجْ  هِ مِ لْ عِ بِ  ادَ أر نمَ (: رمحه اهللا تعاىل ميرسة بن يزيد قال -
َ  اهللا هِ جْ وَ  غري بعلمه أرادَ  نومَ  إليه، ادبَ العِ  ووجوه  ).عنه العباد وهجُ وُ وَ  وجهه اهللاُ فَ رصَ

 الصـاحلنيَ  ة الصادقني: (ما أكثرَ رمحه اهللا تعاىل مشرياً إىل قلّ  الكرخيّ  معروفقال  -
 .)!!احلنيَ يف الصَّ  الصادقنيَ  لَّ قَ وأَ 

ـ لُّ قَ أبو القاسم القشريي رمحه اهللا تعاىل: (أَ قال  -  والعالنيـةِ  رسِّ ـالـ اسـتواءُ  دقِ الصِّ
 ).هِ حوالِ وأَ  هِ فعالِ وأَ  هِ والِ قْ أَ  يف مجيعِ  قَ دَ ن صَ يق مَ دِّ ، والصِّ هِ قوالِ يف أَ  قَ دَ ن صَ مَ  والصادقُ 

ـيَ  ىتَّ حَ  اً دَ بْ عَ  دُ بْ العَ  نُ وْ كُ يَ  الَ : (رمحه اهللا تعاىل نيداجلقال  - ـَّ ونَ كُ ـ اممِ ـتَ  اهللا وَ سِ  اىلَ عَ
اً  رَّ  ).حُ

ـرِ يُ  ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ وَ طْ خُ  هُ لَ  تْ حَّ صَ  نْ ملَِ  ىوبَ طُ ( :تعاىل اهللا رمحه رايناالد سليامن أبو قال -  دُ يْ
 .)تعاىل اهللا هَ جْ وَ  اهبِ 

نْ طَلَبِ (: تعاىل اهللا رمحهُ  املباركِ  ابنُ  قال - لُ مِ ءٍ أَفْضَ ْ نْ يشَ ا مِ لْـمِ هللا مَ عِ ـنْ  ،الْ ـا مِ مَ وَ
ءٍ أَبْغَضُ إىلَ  ْ ِ اهللا اهللا يشَ ريْ لْمِ لِغَ عِ نْ طَلَبِ الْ  .)مِ
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 رَ ثُ كَ  هُ ومُ نَ  رَ ثُ ن كَ ه، ومَ ومُ نَ  رَ ثُ كَ  بهُ رشُ  رَ ثُ ن كَ ، ومَ هُ بُ رشُ  رَ ثُ كَ  هُ لُ كْ أَ  رَ ثُ ن كَ قال احلكامء: (مَ  -
 َ َ  رَ ثُ ن كَ ، ومَ هُ مُ ختُ  ). واآلثامِ ايصِ يف املعَ  قَ رِ غَ  قلبهُ  اسَ ن قَ ، ومَ هُ لبُ قَ  اسَ ه قَ مُ ختُ
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 [من البحر الطويل] قال الشاعر: -
ـــكـــزرع إذا باملـــاء قـــد زَ  *كثـرةً  إن زادَ  القلـبَ  عـامُ الطَّ  ميتُ يُ  يُهاد سَ قْ

ــلَ  وإنَّ  ــاً ي ــصَ ـَبيب ــه رتيض نق ــلِ  *عقل ــيامتٍ  بأك ــدْ لَ  لق ــ ق ــضَ هعيُ لَّ سَ
لِئتِ   تعاىلرمحه اهللا قال لقامن - ـالفِ  تِ امَ ، نَ ةُ دَ املعِ  البنه: (يا بنيَّ إذا مُ ـرِ ، وخَ ةُ رَ كْ  تِ سَ

 !!).ادةِ بَ العِ  عنِ  األعضاءُ  دتِ عَ ، وقَ احلكمةُ 
َ : (رمحه اهللا تعاىل قال أبو سليامن الداراين - ائي أحَ مِ  لقمةً  أتركَ  نْ ألَ شَ ـن عَ ن بُّ إيلَّ مِ

 !!).إىل الصبحِ  ليلةٍ  قيامِ 
، يف احليـاةِ  لٌ قَ ة!!، فإهنا ثِ طنَ اكم والبِ إيّ مر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (قال سيدنا ع -

 ).!!يف املامتِ  نٌ تَ ونَ 
 غـداءً  هم ليأكـلُ أحدُ  أقواماً إن كانَ  واهللا لقد أدركتُ (: ريض اهللا عنه احلسن قال -

َ و، ه فيمسكُ فام عسى أن يقارب شبعَ  ه لـ خـريٌ  ه للكلـبِ طعامَ  رجلٌ  ن ينبذَ قال: واهللا ألَ
 .)هِ عِ بَ شِ  فوقَ  ن أن يأكلَ مِ 

ـ نمَ ( :رمحه اهللا تعاىل أدهم بن قال إبراهيم - ـ هُ نـَطْ بَ  طَ بَ ضَ ـ ،ينـهدِ  طَ بَ ضَ  كَ لَـمَ  نومَ
ـ قريبـةٌ  اجلـائع نَ مِ  بعيدةٌ  اهللا يةَ صِ عْ مَ  وإنّ  ،احلةَ الصّ  األخالقَ  كَ لَ مَ  هُ وعَ جُ  ـ نَ مِ  ،بعانالشّ

 ).كُ حِ والضَّ  حُ واملرَ  حُ رَ الفَ  يكونُ  ومنهُ  ،القلبَ  يميتُ  عُ بَ والشِّ 
 يثقـلَ  الشـبعَ  ألنَّ  ؛سـنةً  رشةَ ـع تَّ سِ  منذ عتُ بِ شَ  ما(: تعاىل اهللا رمحه الشافعي قال -
ْ  ،ةَ نَ طْ الفِ  يلُ زِ ويُ  ،القلبَ  قيسّ ويُ  ،البدنَ   ).ادةِ بَ العِ  نِ عَ  صاحبهُ  فُ عِ ضْ ويُ  ،ومَ النَّ  بُ لِ وجيَ
 ).هُ بُ لْ قَ  مَ لَ ظْ أَ  ماً يو أربعنيَ  بهةَ الشّ  لَ كَ أَ  نمَ قال العلامء: ( -
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 ملْ  أو مَ لِـعَ  ى،بَ أَ  وأ شاءَ  هُ حُ وارِ جَ  تْ صَ عَ  امَ رَ احلَ  أكلَ  نمَ (: رمحه اهللا تعاىل سهل قال -
 ).اتِ ريْ للخَ  تْ قَ فِّ وُ وَ  هُ حُ جوارِ  هُ اعتْ طَ أَ  حالالً  هُ طعمتُ  كانت نومَ  ،مْ لَ عْ يَ 

َ  إذا(: تعاىل اهللا رمحه اهلذيل بكر أبو قال - ـكَ  أربعـاً  الطعامُ  عَ مجَ  حـالالً، كـان إذا ،لَ مُ
ِ  ،لهِ أوّ  يف اهللا يَ مِّ وسُ  األيدي، عليه واجتمعت  .)هِ رِ آخِ  يف دَ ومحُ

 الكـالم، كثـرة: القلـب قسيانت خصلتان(: تعاىل اهللا رمحه عياض بن الفضيل قال -
 .)األكل وكثرة
ـاألَ  لُّ قِ تُ  كَ الَ مَ (: كيمحل قيل - ـ لَ كْ ـ اً؟دّ جِ ـإِ  ينّ إِ : الَ قَ ـ امنَّ َ  لُ آكُ ـوَ  ا،يَـحْ ألِ ِ غَ ْ  يريْ  ايَـحيَ

 .)!!لَ كُ أْ يَ لِ 
ـ(: تعـاىل اهللا رمحـه التسرتي سهل يقول - ْ  مل نمَ ـحيُ ـ بَ دَ أَ  نْ سِ ْ  مل لِ األكْ ـحيُ  بَ دَ أَ  نسِ

 ).العملِ  يف عنَّ صَ تَ يَ  الذي هو األكل يف يتصنّع والذي ،لِ مَ العَ 
ْ  مل نمَ  أكالً  اآلكلنيَ  نُ سَ حْ أَ (: األدباء بعض قال -  ).األكلِ  يف هِ دِ قُّ فَ تَ  إىل هصاحبَ  جْ وِ حيُ
َ أَ  جِ سْ نَ  نْ مِ  ةً فَ يْ طِ قَ  كَ يْ لَ عَ  رَ أَ (: هُ لَ  الَ قَ فَ  يناً،مِ سَ  الً جُ رَ  ايبٌ رَ عْ أَ  أَ رَ  -  .)كَ اسِ رضْ
ـرِ وَ  ،سِ فْ للـنَّ  ةٌ لَّ ذَ مَ  هُ إنَّ فَ  ،باجلوعِ  عليكَ ( تعاىل: اهللا الداراين رمحه سليامن أبو قال -  ةٌ قَّ

 ).يَّ اموِ السَّ  مَ لْ العِ  ثُ رِ وْ يُ  وهو ،بِ لْ للقَ 
ـيـهِ فِ  اءَ  دَ الـذي الَ  اءُ وَ الـدَّ (احلارث بن كلدة طبيب العرب:  يقول - ـ نْ أَ  وَ : هُ  لَ خُ دْ يَ

 .)امٌ عَ طَ  هِ يْ فِ وَ  امٌ عَ طَ  كَ نَ طْ بَ 
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 [من البحر البسيط] :، وأنشدملك قارون هِ فِ كْ يَ  ن مل تشبعه القناعة ملْ مَ  حكيم:قال  -

ــ ــنَ القَ  يَ هِ ــبْ ال تَ  ةُ اعَ ــغِ ــا بَ ــيْ فِ  *الً دَ ي هب ــيْ ا النّ هَ ــيْ وفِ  مُ ع ــا رَ هَ ــةُ البَ نِ دَ اح
ــرْ  ــنْ  انظ ــمَ  مل ــدّ  كَ لَ ــنيا بأمجعِ ال ِ غَ منها بِ  هل راحَ  *اهَ ؟نِ فَ والكَ  نِ طْ القُ  ريْ

ـنيا مِ الدّ  ترتكَ  أنْ  هدُ الزُّ  بعض العارفني: (ليسَ  قال - ام وإنّـ ،كَ لبـِيف قَ  وهـيَ  كَ دِ ن يَ
 ).كَ دِ يف يَ  يَ وهِ  كَ بِ لْ ن قَ ها مِ كَ رتْ تَ  أنْ  هدُ الزُّ 

 ).بِّ الرَّ  بغريِ  قِ لُّ عَ التَّ  نَ مِ  القلبِ  وِّ لُ هو خُ  هدُ : (الزُّ رمحه اهللا تعاىل قال ابن عجيبة -
ـ زقكَ اهللا تعاىل عىل ما رَ  قال الزهري رمحه اهللا تعاىل: (الزهد احلقيقي أن تشكرَ  - ن مِ

وقـال حـني  .ن الـرزقِ م لك مِ سَ اً بام قَ عَ قانِ  رامِ احلَ  لبِ عن طَ  كَ سَ فْ نَ  ، وأن حتبسَ احلاللِ 
 ه).صربَ  ه، وال احلرامُ شكرَ   يغلب احلاللُ الّ : هو أ؟هد املسلمئل عن زُ سُ 

ُ ـيف الدنيا قِـ دُ هْ : (الزُّ تعاىل قال سفيان الثوري رمحه اهللا -  بأكـلِ  لـيسَ و، األمـلِ  رصَ
 ).ةالعباءَ  بسِ وال بلُ  ليظِ الغَ 

 ]من البحر الكامل[ :رمحه اهللا تعاىل احلمداين ل أبو فرسقا -
ـــه ـــيُّ بنفس نِ ـــو الغَ ـــيَّ هُ نِ ــافِ  *إنَّ الغَ ــبِ حَ ي املناكِ ــارِ ــه عَ ــو انَّ ول

ــوقَ  ــا فَ ــلُّ مَ ــا كُ ــاً  مَ افِي ةِ كَ ــيْطَ ــــافِ  *البَسِ ءٍ كَ ــــلُّ يشَ ــــتَ فَكُ نَعْ ا قَ وإذَ
 .)تعاىل اهللا عن لُ غَ شْ يَ  ما ركُ تَ : دُ هْ الزُّ (: رمحه اهللا تعاىل يناالدار سليامن أبو قال -
َ  ،الـدنيا عـن أوليائـهِ  بَ سلَ  اهللاَ ي السقطي رمحه اهللا تعاىل: (إنَّ يقول الرسَّ  - ـومحَ    ا اهَ

 ا هلم).هَ ضَ رْ ه مل يَ ، ألنَّ ادهِ دَ وِ  وب أهلِ لُ ن قُ ها مِ جَ رَ خْ وأَ  هِ عن أصفيائِ 
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 ،املـالُ : أربـعٍ  إىل تصـري االـدني روأمـ وجـدت(: العنربي قيس عبد بن عامرقال  -
 اهللا يموافـ واألكـل النـوم فأما والنساء، املال يف يل حاجة فال. واألكلُ  ،والنومُ  ،والنساءُ 

ُ  استطعتُ  لئن َ ألَ  .)هبام نَّ رضِ
: (أزهد الناس يف الدنيا وإن كان عليهـا حريصـاً رمحه اهللا تعاىل منبه قال وهب بن -

اس فيهـا النّ  بُ غَ رْ األمانات، وأَ  ظِ فْ ل الطيب، مع حِ منها إال بالكسب احلال ضَ رْ ن مل يَ مَ 
 جـودَ أَ  مـاً، وإنَّ اكـان أو حر منها حالالً  هُ بَ سْ ن أين كَ مِ  الِ بَ ن مل يُ اً مَ ضَ رِ عْ وإن كان عنها مُ 

ـبَ  الناسَ  وإن رآهُ  لَّ وجَ زَّ اهللا عَ  بحقوقِ  ادَ ن جَ الناس يف الدنيا مَ  ـخِ    ذلـك، وَ يالً فـيام سِ
ـبحُ  لَ خِ بَ  نْ يف الدنيا مَ  اسِ لنّ ا لَ خَ بْ أَ  وإنَّ  ـزَّ اهللا عَ  وقِ قُ جـواداً فـيام  رآه النـاسُ  وإنْ  لَّ وجَ

  ذلك).وَ سِ 
: وهـو ،احلـرامَ  تـركُ : أوجـه ثالثة عىل الزهد(: رمحه اهللا تعاىل حنبل بن دمحأ قال -
 مـا تـركُ : والثالث .واصِّ اخلَ  زهد: وهو حالل، نمِ  ولضُ الفُ  تركُ : والثاين: العوام زهد

 .)فنيَ ارِ العَ  زهد: وهو تعاىل، اهللا عن العبدَ  يشغلُ 
نْ (: تعاىل قال سفيان الثوري رمحه اهللا - نَى مَ تَغْ اهللا اسْ جَ  بـِ ـوَ ـزَّ  اهللاُ أَحْ ـلَّ  عَ جَ يْـهِ  وَ  إلَ

 .)النَّاسَ 
 يف حمصـوراً  شهواهتا؛ بِّ حُ  يف أسرياً  صارَ  النفسُ  عليه استولتْ  نمَ (: احلكامء قال -

ـمَ زِ  ،مغلـوالً  هوراً مق هواها، نِ جْ سِ  ـ حيـث هجتـرُّ  يـدها يف هُ امُ ـ هُ بَـلْ قَ  فتمنـعُ  اءتشَ  نمِ
 .  )الفوائد

 يف سَ رَ غَ  فقد بالشهواتِ  اجلوارحَ  ىضَ رْ أَ  نمَ (: رمحه اهللا تعاىل الوراق حييى أبو قال -
 .)الندامات شجرَ  قلبه
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 ).دِ هْ الزُّ  لُ أوَّ  هو عُ رَ الوَ (: رمحه اهللا تعاىل الداراين سليامن أبو قال -
ـأَ  و الـذي إنْ هُ  دُ اهِ رمحه اهللا تعاىل: (الزَّ  قال ابن املبارك -  وإنْ  حْ نيا مل يفـرَ الـدُّ  ابَ صَ

ْ  هُ تْ اتَ فَ   .)نْ زَ مل حيَ
 ال النعـيم أن عـىل واحلكـامءُ  العلـامءُ  أمجعـتِ (: رمحه اهللا تعاىل محيد بن جعفر قال -

ْ بِ  إالّ  كُ رَ دْ يُ   .)عيمالنّ  كِ رتَ
ِ غَ  دِ يَ بِ  امَ  أنَّ  ،كَ لغريِ  كَ دِ يَ بِ  امَ  أنَّ  عىل لدليلُ ا(: احلكامء بعض قال - ـ كَ ريْ  ،كَ دِ يَـبِ  ارَ صَ

 .)فِ وْ اخلَ  عَ مَ  ىنَ الغِ  ةِ شَ يْ عِ  نمِ  ريٌ خَ  ،نِ مْ األَ  عمَ  رِ قْ الفَ  ةُ شَ يْ عِ وَ 
َ سَ  امَ  هُ اسُ بَ لِ وَ  ،دَ جَ وَ  امَ  هُ تُ وْ قُ  قُ ادِ الصَّ  دُ اهِ الزَّ (: تعاىل اهللا رمحهُ  بن معاذ حييى قال -  ،رتَ

يَا  ،كَ رَ دْ أَ  ثُ يْ حَ  هُ نُ كَ سْ مَ وَ  نْ ُ القَ وَ  ،هُ نُ جْ سِ الدُّ ْ  ةُ وَ لْ اخلَ وَ  ،هُ عُ جَ ضْ مَ  ربْ ـرَ كْ فِ  ارُ بَ تِ االعْ وَ  ،هُ سُ لِ جمَ  ،هُ تُ
ـ نُ زْ احلُـوَ  ،هُ نـُيْ رِ قَ  دُ هْ الزُّ وَ  ،هُ قُ يْ فِ رَ  رُ كْ الذِّ وَ  ،هُ سُ يْ نِ أَ  بُّ الرَّ وَ  ،هُ ثُ يْ دِ حَ  آنُ رْ القُ وَ   ءُ ايَـاحلَ وَ  ،هُ نُ أْ شَ
ـالَ كَ  ةُ مَ كْ احلِ وَ  ،هُ امُ دَ إِ  عُ وْ اجلُ وَ  ،هُ ارُ عَ شِ  َ وَ  ،هُ مُ ـرَ فِ  ابُ الـرتَّ ـالتَّ وَ  ،هُ اشُ ـوَ  ،هُ ادُ زَ  وَ قْ  تُ مْ الصَّ
ُ الصَّ وَ  ،هُ تُ مَ يْ نِ غَ  ـلَ بْ مَ  ةُ نَّ اجلَ وَ  ،هُ تُ فَ رْ حِ  ةُ ادَ بَ العِ وَ  ،هُ لُ يْ لِ دَ  لُ قْ العَ وَ  ،هُ بُ سَ حَ  لُ كُّ وَ التَّ وَ  ،هُ دُ مَ تَ عْ مُ  ربْ  هُ غُ
 .)اىلَ عَ تَ  اهللاُ اءَ شَ  نْ إِ 

6
6W·–X»ÄÕà–W6μ6

ـفقـد تَ  عمَ النّ  رِ كُ شْ ن مل يَ (مَ  قال ابن عطاء رمحه اهللا تعاىل يف حكمه: - ـزَ لِ  ضَ رَّ عَ ا، واهلِ
َ قَ عِ ها بِ دَ يّ رها فقد قَ كَ ن شَ ومَ   ا).اهلِ

ـ(: ريض اهللا عنـه احلسـن سيدنا قال - ـ ال نمَ ـعْ نِ  عليـهِ  هللا ريَ  أو مطعـمٍ  يف الّ إ ةمَ
َ قَ  فقد ،لباسٍ  أو مرشبٍ  َ وحَ  همُ لْ عِ  رصُ  ).هابُ ذَ عَ  رضَ
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بـةَ  وطلب هارونُ  فبكى وعظهف ،الرشيدِ  هارون عىل الواعظُ  السامكِ  ابن دخل -  رشْ
نِ  لو :السامكِ  ابنُ  فقال ،ماءٍ   ؟ ككِـلْ مُ  بنصفِ  أتفتدهيا ،املؤمنني أمري يا ةالرشبَ  هذهِ  تَ عْ مُ
ِ  فلامّ  .عمنَ  :قال نعتَ  لو :قال ،اهبَ رشَ جَ  كَ كِـلْ مُ  نصـفَ  أتدفعُ  ،هاإخراجَ  مُ  :قـال ؟لتخـرُ
 .ماءٍ  رشبةَ  يساوي ال كٍ لْ مُ  يف خري فال :امكِ السَّ  ابنُ  قال .نعم

ـرَ  نْ مِ  امَ (: تعاىل اهللا رمحه البرصي احلسن قال - ـ لٍ جُ ـعْ نِ  رَ يَ ـيَ فَ  هِ يْـلَ عَ  اهللا ةَ مَ : لُ وْ قُ
َ الصَّ  مُّ تِ تَ  هِ تِ مَ عْ نِ بِ  يذِ الَّ  هللا دُ مْ احلَ   .)هُ ادَ زَ وَ  اىلَ عَ تَ  اهللاُ اهُ نَ غْ أَ  الَّ إِ  ،اتُ احلِ

 البسيط] البحر [من  :عبد األعىل بن محادقال  -
َ مَ  كَ لــ نألشـكر ــ *بــه مــتَ عروفـاً مهَ ــاملعروفِ إنّ اهتاممَ ــمَ  ك ب وفُ رُ عْ

ـــ ـــمْ كَ إن مل يُ وال ألومُ ـــدرٌ  هِ ضِ ُ ـفال *ق ـ املحتـومِ  رِ دَ بالقَ  رشَّ ُ ـمَ وفُ رصْ
 [من البحر البسيط] :هغري وقال -

ـ لـو كنـتُ أعلــمُ  ـ وقَ فَ ــزِ نْ مَ  رِ كْ الشُّ ــأَ  *ةً لَ ــىلَ عْ ــ نَ  مِ ــدَ  رِ كْ الشُّ ــالثَّ  عن نِ مَ اهللا ب
ــــــكَ تُ حْ نَ مَ  إذاً  ـنِ ما أوليتَ مِ  نعِ شكراً عىل صُ  *ا منّــــــي جملَّلــــــةهَ سَ ن حَ
ـ عبـدٍ  عىل اهللاُ أنعمَ  ما(: رمحه اهللا تعاىل كعب قال - ـفَ  ياالـدن يف مـةعْ نِ  نمِ  هللا رهاكَ شَ

 أنعـمَ  ومـا األخر، يف درجةً  هبا له عفَ ورَ  ،الدنيا يف هاعَ فْ نَ  اهللا أعطاه إالّ  هللا هبا وتواضعَ 
 الـدنيا يف هـاعَ فْ نَ  اهللا منعهُ  إالّ  هبا يتواضعْ  ومل هللا هايشكرْ  فلم الدنيا، يف نعمةً  عبدٍ  عىل اهللا

 ).نهُ عَ  اوزُ جَ تَ يَ  أو شاءَ  نإ بهُ ذّ عَ يُ  ارالنّ  نمِ  طبقاتٍ  لهُ  وفتحَ 
تْ  إذا( :احلكامء بعض قال - َ ك قَرصُ دُ يَطُلْ  املكافأة عن يَ لْ  ).بالشكر سانُكَ لِ  فَ
مُ (: ريض اهللا عنه يلٍّ ع بن ناحلسقال  - ثَرُ  اهللا نِعَ نْ  أَكْ رَ  أَنْ  مِ كَ ـا إالَّ  تُشْ ـانَ  مَ يْـهِ  أَعَ لَ ، عَ

نُوبُ  ذُ مَ  ابْنِ  وَ ثَرُ  آدَ نْ  أَكْ رَ  أَنْ  مِ فَ غْ ا إالَّ  تُ ا مَ فَ نْهُ  عَ  .)عَ
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ا أَقَلُّ (: احلكامء بعض قال - ِبُ  مَ نْعِمِ  جيَ قِّ  لِلْمُ تِهِ  بِحَ مَ لَ  الَّ أَ  نِعْ صَّ تَوَ َا يَ يَتِهِ  إىلَ  هبِ صِ عْ  .)مَ
َ عْ يَ  الَّ أَ  :رُ كْ الشُّ : (رمحه اهللا تعاىل نيداجلقال  - انُ  يصِ نْسَ  ).هِ مِ عَ نِ بِ  اهللاَ اإلِ
دْ (: الصاحلني بعض قال - بَحَ أَ  قَ نْ  بِنَا صْ مِ  مِ اىلَ  اهللا نِعَ ا تَعَ يهِ  الَ  مَ صِ ـعَ ، نُحْ ةِ  مَ ثْـرَ ـا كَ  مَ

يهِ  صِ ي فَالَ ، نَعْ رِ ُامَ  نَدْ رُ  أَهيَّ كُ ِيلَ ، نَشْ ا أَمجَ ُ  مَ نْرشُ بِيحَ  أَمْ ، يَ ا قَ ُ  مَ رتُ  .)!يَسْ
ـفَ لَّ كَ وَ  ،هِ تـِرَ دْ قُ  رِ دْ قَ بِ  ادِ بَ العِ  ىلَ عَ  أنعمَ  اهللاَ إنَّ (: رمحه اهللا تعاىل التيمي سليامن قال -  مهُ

 .)مهِ تِ اقَ طَ  رِ دْ قَ بِ  رِ كْ الشُّ  نَ مِ 
هُ  جاء رجل إىل يونس بن عبيد يشكو له - رَ قْ ـالغُ  ةَ رَ ثْ ، وكَ هِ عاشِ ومَ  الهِ حَ  قَ يْ ضِ و فَ وم مُ

 ِ  ، فقال له يونس: هِ ياتِ ن حَ مِ  أسِ ى وصل إىل اليَ يط به حتّ التي حتُ
ُّ يَ أَ  -  لف؟ قال: ال. به مئة أرصِ بْ ببرصك الذي تُ  كَ رسُ
ُّ يَ أَ ع به؟ مَ سْ قال: هذا سمعك الذي تَ  -  به مئة ألف؟ قال: ال. كَ رسُ
ُّ يَ أَ ق به، طِ نْ قال: فلسانك هذا الذي تَ  -  به مئة ألف؟ قال: ال. كَ رسُ
ُّ يَ أَ ر به، كّ فَ ل وتُ قِ عْ قال: فعقلك الذي تَ  -  به مئة ألف؟ قال: ال. كَ رسُ
ُّ يَ أَ هبام،  شُ طِ بْ قال: فيداك اللتان تَ  -  هبام مئة ألف؟ قال: ال. كَ رسُ
- ْ ُّ يَ أَ  عليهام، يشِ قال: فرجالك اللتان متَ  هبام مئة ألف؟ قال: ال. كَ رسُ

ى قال له: مئات اآلالف.. وأنت تشكو احلاجـة اهللا تعاىل عليه حتّ  مَ عَ نِ  رُ ذكُ يَ  وما زالَ 
 !! يقَ والضّ 
ـ يَ طِ عْ ن أُ : مَ عٍ ن أربمِ  أربعاً مل يمنعْ  يَ طِ عْ ن أُ : (مَ قال بعض احلكامء -  مل يمنـعِ  رَ كْ الشُّ

طِيَ ن يد، ومَ زِ املَ  ـمل يُ  االستخارةَ  يَ طِ عْ ن أُ ، ومَ بولَ القَ  منعِ يُ  مل وبةَ التّ  أُعْ َ منع اخلِ ـريْ ن ة، ومَ
 ).وابَ ع الصَّ نَ مْ مل يُ  أعطي املشورةَ 
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ْ  منها؟ قال: العاقلُ  وؤكُ سُ ، فقيل له: ما يَ زوجتهُ  قَ لِّ طَ يُ  أنْ  رجلٌ  أرادَ  - ـ كُ تِ ال هيَ َ سِ  رتْ

َ طَ قَ لَّ زوجته. فلام طَ   !!أجنبية عيلَّ  ما يل وللكالم فيمن صارت :ها؟ قالتَ قْ لَّ ها قيل له: ملِ
 .)!!أوالً  تكَ ارَ تَ د اخْ قَ ، فَ كَ تِ جَ وْ زَ  قِ وْ يف ذَ  نْ عَ طْ  تَ الَ قال احلكامء: ( -
نْ أَهْ  - ْ تَكُ ا).قالوا يف املثل: (إِنْ ملَ لَهَ كُ أَهْ ُ ا تَرتْ لْهَ عَ ْ َا.. فَالَ جتَ  الً هلَ
هـا؟ قُ لّ طَ فقيل لـه: مل ال تُ  ،رب عليهاصْ فكان يَ  ،قِ لُ اخلُ  سيئةَ  امرأةً  عاقلٌ  حكيمٌ تزوج  -

َ تأذّ يَ يها فَ لَ رب عَ صْ  يَ ن الَ ها مَ جَ زوّ تَ يَ  أخشى أنْ (فقال:   .)ا هبِ
 الذي فيهِ  شِّ ن العُ مِ  تِ جْ رَ خَ  إنكِ  ،ةنيّ يا بُ (خارجة البنته ليلة زفافها:  قال أسامء بن -

ـأرضاً يِ   لهُ وينِ يه، فكُ فِ مل تألَ  رينٍ ، وقَ فيهِ رِ عْ مل تَ  راشٍ إىل فِ  تِ رصِ ، فَ تِ جْ رَ دَ  ـ ن لـكِ كُ ، امءً سَ
ـ ي أنفـهُ ظِـفَ بـداً، واحْ عَ  ن لـكِ كُ يَ  ةً مَ  له أَ وينِ داً، وكُ امَ اداً يكن لك عِ هَ مِ   لهُ وينِ وكُ   عهُ مْ وسَ
 .)يالً  مجَ إالّ   حسناً، وال ينظرْ إالّ  معْ سْ  طيباً، وال يَ إالّ  منكِ  مَّ شُ يَ ، فال نهُ يْ وعَ 

 [من البحر الطويل] :الفحليقول علقمة  -
ـــإن ـــألوين ف ـــاءِ  تس ـــ بالنس ـــيمٌ  *إننيفَ ـــأدواء عل ـــاء ب ـــبُ  النس طبي

ــ إذا ــرءِ  أسُ رَ  ابَ شَ ــ أو امل ــهُ مَ  لَّ قَ ـــيسَ فَ  *ال ـــ ل ـــدِّ وُ  يف هلَ ـــنَ  نَّ هِ بُ يْ صِ
ــ ــ نَ ردْ يُ ــالِ  اءَ رَ ثَ ــثحَ  امل ــمْ لِ عَ  ي ــبابِ  ورشخُ  *هُ نَ ــدهُ  الش ــبُ  نعن عجي
ـفَ  ،ةً نـَ ابْ يلِ  نَّ ريض اهللا عنـه: (إِ  للحسـنِ  وقال رجـلٌ  - ـ نْ مَ ـجَ وِّ زَ أُ  نْ أَ  رَ تَ  الَ ا؟ قَـهَ

جْ : زَ نُ سَ احلَ  َّ هَ وِّ ْ هَ ضَ غَ بْ أَ  نْ إِ وَ  ،اهَ مَ رَ كْ ا أَ بَّهَ حَ أَ  نْ إِ فَ  ،اىلَ عَ تَ  ي اهللاَقِ تَّ يَ  نْ ا ممِ  ا).هَ مْ لِ ظْ يَ  ا ملَ
ـوا (: رمحه اهللا تعاىل قالت امرأة سعيد بْنِ املسيَّب - لِّمُ امَ تُكَ نَا إِالَّ كَ اجَ وَ لِّمُ أَزْ نَّا نُكَ ا كُ مَ

افَاكَ اهللاُ كَ اهللاُ، عَ لَحَ : أَصْ مْ كُ اءَ رَ  ).أُمَ
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ـ: أشـياءَ  أربعـةِ  يف جـلِ الرَّ  دونَ  رأةُ ملـا تكونَ  أن ينبغي(: احلكامء بعض قال  -  نِ السّ
 .)واحلسبِ  ،واملالِ  ،والطولِ 

ـا املـرأةُ الصاحلنيأحد  قال - ، أمَّ اتٍ ـاعَ ةِ سَ ـلَ لِعِـدَّ جُ بُ الرَّ ذِ ْ : (إنَّ املرأةَ اجلميلةَ جتَ
د احلياة).العَ  ه مَ ُ أْرسِ ا تَ إِهنَّ  فيفةُ فَ

 [من بحر الرجز] قال الشاعر: -
ــو ثالثــةٌ  لُ ْ ــ جتَ ــالقَ  نِ عَ نْ  بِ لْ ــزَ ـاءُ والوَ رضْ خلَ املاءُ وا *احلَ ـه احلَ جْ نُ سَ

 [من البحر البسيط] أيضاً: الشاعروقال  -
ــرفُ  ــوقَ  ال يع هُ إالّ  الشَّ ــدُ ــن يُكابِ ــــوالَ  * م ةَ إال مَ ــــبَابَ عَ  الصَّ يهــــاانِ ن يُ

 [من البحر الوافر] :غريهوقال  -
ـــ ألســـتَ  ــبْــإذا مــا تُ  *أين تني يـــا قلـــبُ دْ وعَ ــتُ عَ تــوبُ ن لَ يىل تَ

ــا تَ  ــا أن ــبٌ فه ــ ائ ــعَ ــ بِّ ن حُ ـــكَ  *يىللَ ـــكُ  فامل ـــذُ لَّ ت تَ ـــرَ كِ وبُ ام ذُ
ـأَ  عَ فَ رَ  امَ (: رمحه اهللا تعاىل الزبري بن عروة قال - ـفْ نَ  دٌ حَ ـبَ  هُ سَ  لِ ثْـمِ بِ  بـاهللا يـامنِ اإلِ  دَ عْ

 .)ءٍ وْ سُ  حِ كِ نْ مَ  لِ ثْ مِ بِ  باهللا رِ فْ الكُ  دَ عْ بَ  هُ سَ فْ نَ  دٌ حَ أَ  عَ ضَ وَ  الَ وَ  ،قٍ دْ صِ  حِ كِ نْ مَ 
بتَ حِ املالِ  كاملاءِ  امَ رَ امء: (إنَّ احلبَّ احلَ العلقال  - ِ ـ كَ يْ وِ رْ منه لن يَ  ، مهام رشَ  يدُ زِ يَ بـل سَ
ن ظَ   أك أكثر).مَ مِ
 [من البحر الوافر] :قال الشاعر -
ــبَ  ــداةَ كَ ــي غ ــدِ ال ت عين ــاً  بُعْ ـــر بالبُ  *دمع ـــوأخ ـــخِ ا بَ كَ ـــا تْ لَ علين

ـــتُ  ـــي بَ  فعاقب ـــخِ الت ـــ تْ لَ ــــها ضــــتُ مَ غْ بــــأن أَ  *معٍ دَ بِ التقينــــا ومَ يَ
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َ  لُ ثْـمِ  وءُ السُّ  ةُ أَ رْ املَ (: عليه الصالة والسالم داود حكمة يف - ـ كِ رشَ ـنْ يَ  الَ . ادِ يَّ الصَّ  وجُ
َ رَ  نْ مَ  إالّ  اهَ نْ مِ   .)هُ نْ عَ  اهللاُ يضِ

-  َ  [من البحر الطويل]من قبيل النساء كثرياً:  -عانىأي: –قال شاعر قد أُيتِ
ــــلِّ  ــــ بك ــــاءِ للنّ  بيلٍ سَ ــــتِ قَ  س ـــيسَ  *لُ يْ ـــإىل قَ  ول ـــاءِ النّ  لِ تْ ـــبيلُ  س س

ـــزُ  *قٌ عاشِ  ا ذلَّ يف األرضِ  مَ وَ ولوال اهلَ  ـــنْ عزي ـــالعَ  ولك لِ قِ اشِ ـــني ذَ لُ يْ
، الطعامِ  يبةُ ، الطّ الرائحةِ  يبةُ نسائكم الطّ  : (خريُ ريض اهللا عنه عيل بن أيب طالب قال -

 لُ امِ اهللا، وعَ  لِ امَّ ن عُ مِ  ، فتلكَ داً صْ قَ  تْ كَ سَ مْ أَ  تْ كَ سَ مْ أَ  ، وإنْ داً صْ قَ  تْ قَ فَ نْ أَ  تْ قَ فَ نْ أَ  التي إنْ 
 ِ  يب).اهللا ال خيَ

ُ  ينِّ إِ ( :عنهام يض اهللار بن عباس اهللاعبد قال - ـأُ  امَ كَ  يتِ أَ رَ مْ الِ  نَ يَّ زَ تَ أَ  نْ أَ  بُّ حِ ألَ  نْ أَ  بُّ حِ
 ن األزواج.راقٍ يغفل عنه كثري مِ  أدبٌ  التعليق:. ).يلِ  نَ يَّ زَ تَ تَ 

 فتـزوج العـيش، لـذة يـذق مل امرأتني يتزوج مل نمَ : ألعرايب قيل :األصمعي قال -
 [من البحر الوافر] :فقال ،مَ دِ نَ  ثمَّ  امرأتني
ـــتُ تزوَّ  ـــني ج ـــلِ  اثنت ـــيل رطِ فَ هْ ــــام *جَ ى ب ــــقَ ــــه يَشْ ــــني جُ وْ زَ  ب اثنت

ـــريُ  فقلـــتُ  ــــنأُ  *وفـــاً رُ خَ  بيـــنهام أصِ ــــ مُ عَّ ــــ نيَ بَ ــــنيِ جَ عْ نَ  مِ رَ أَكْ ت
ْ ـفَ  ـ كنعجـةٍ  تُ رصِ يسِ ـتُ ـحِ  مْ دُ  *يوتُضْ دَّ ــــرَ ــــني تَ ــــثِ  ب ــــنيِ  أخب ذئبت
ــذِ  ىضَ رِ  ــ يهَ ــخطْ  يّجُ هيُ ــذ سُ  فـام *يه ــرَ ـ أعْ طتنيِ  حــدا نمِ ــخْ السّ

ـــى قَ ـــة يف وأَلْ ـــلَّ  املعيش ـــ ك تنيِ ـالـــ بـــني املـــرءُ  كـــذاك *سٍ ؤبُ َّ رضّ
ــــذِ  تـــــابٌ  *أُخــــرَ  ولتلــــك ليلــــةُ  يهلَ الليلتـــــنيِ  يف دائـــــمٌ  عِ

 .)هُ تَ مَ يْ رِ كَ  قُّ رِ يُ  نْ مَ  دَ نْ عِ  مكُ دُ حَ أَ  رْ ظُ نْ يَ لْ فَ  ،قٌّ رِ  احُ كَ النِّ (: اهللا عنهاريض  عائشة قالت -
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 مـا: تقـول املـرأةَ  الرجلُ  خطبَ  إذا اجلاهلية أهل كان(: ريض اهللا عنه احلسن قال -
: ونتقولـ اليوم وأنتم ا؟هَ ينُ دِ  وما ،هُ دينُ  ما: قالوا اإلسالم، جاء فلام ا؟هَ بُ سَ حَ  وما ،هُ بُ سَ حَ 
 .)ا؟ماهلُ  وما ،الهُ مَ  ما

ِ  مٍ لْ وعِ  ذا جتربةٍ  وكانَ  ؟ساءِ النّ  ن أفضلُ مَ : أعرايبٌ  لَ ئِ سُ  - : سـاءِ النّ  أفضـلُ (فقال:  نَّ هبِ
ُ وَ طْـأَ  ـظمُ عْ ، وأَ امـتْ إذا قَ  نَّ هلُ ـإذا قَ  نَّ هُ ـ، وأّ دتْ عَ ـالتـي إذا غَ  ،إذا قالـتْ  نَّ هُ قُ دَ صْ  تْ بَ ضِ

ـوجَ زَ  عُ يْ طِ ت، التي تُ دَ وَّ يئاً جَ شَ  تْ عَ نَ وإذا صَ  ،تْ مَ سَّ بَ تَ  تْ كَ حِ ، وإذا ضَ تْ مَ لُ حَ   مُ زَ لْـا وتَ هَ
ْ هَ رِ مْ أَ  لُّ وكُ  دُ وْ لُ الوَ  دُ وْ دُ ها، الوَ سِ فْ ة يف نَ لَ يْ لِ ا، الذَّ هَ مِ وْ يف قَ  ها، العزيزةُ تَ يْ بَ   ).ودٌ مُ ا حمَ

 ).ارِ يَ خَ األْ  رِ ظَ نَ  يف غاليةٌ  ارِ ظَ نْ ن األَ عَ  بعيدةٌ  :يفةَ الرشَّ  العفيفةَ  املرأةَ  إنَّ : (العلامء قال -

 
“…Ω–W6μ6W·–X»6È·1W6◊}‡6

 [من البحر الطويل] :رمحه اهللا تعاىل صالح بن عبدالقدوسقال 
ــوَ  ــعَ  اثنــان إال املــرءُ  امَ ــمنْ وَ  لٌ قْ ــفَ  *قٌ طِ ــفَ  نْ مَ ــ هُ اتَ ــفَ  اكَ ذَ وَ  اذَ هَ ــر دْ قَ دم
ـــ الَ وَ  ـــ نْ إِ  اميّ سِ ـــ انَ كَ َّ ـــنَ  نْ ممِ ـ اذَ إِ  لٌ يْـلِ قَ  ايَ نْ والـدّ  نِ يْ الدّ  نَ مِ  *هُ يبُ صِ رضَ ـحَ
ر بن اخلطـاب رضـوان اهللا عليـه فقـال:  - مَ بة عن عُ  كـان واهللا(سئِل املُغرية بن شعْ

ْ  نْ أَ  نْ أفضلَ مِ  ْ  نْ أَ  نْ لَ مِ قَ عْ ، وأَ عَ دَ خيَ ـال و ،)١(بٍّ اخلِ تُ بِ سْ لَ (، وهو القائل: )عَ دَ خيُ بُّ ال اخلِ
 ْ  .)نيعُ دَ خيَ

ـر احتـال لـه، ولكـنّ  سَ لي(: رمحه اهللا تعاىل قال زياد - قَع يف األمْ العاقلُ الذي إذا وَ
ْتالُ  اقلَ العَ   .)فيه عَ قَ ى ال يَ لألمر حتّ  حيَ

                                                 
 .املخادع الذ يسعى بني الناس بالفسادهو  :بّ اخل) ١(
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نْفَ (عمرُ بن اخلطّاب ريض اهللا عنه:  قال - نْ مل يَ ينُ  هُ فعْ نْ مل يَ  ،هُ نُّ ظَ  هُ عْ مَ قِ  .)هُ يَ
 ).ٰى مَ عَ  ٰ وَ اهلَ (: ريض اهللا عنه قال عيلٌّ  -
 .)هِ رِ اطِ وخَ  هِ لبِ قَ بِ  لِ اقِ العَ  رُ ظَ ونَ  ،هِ رِ اظِ ونَ  هِ ينِ عَ بِ  لِ اهِ اجلَ  رُ ظَ نَ (: احلكامء بعض قال -
عاوية:  - لُ (قال مُ قْ كْ  العَ نةٌ  الٌ يَ مِ لُثه فِطْ  .)لٌ افُ غَ اه تَ ثَ لٌ وثٌ  ثُ
َوَ ( :يضَ اهللاُ عنهامر عبد اهللا بن عباس قال - ُّ  اهلْ هٍ  رشَ بَدُ  إلَ عْ نْ  يُ  .)اهللا دُونِ  مِ
َ الَ قال حكيم: ( - َ الّ إِ  فَ  رشَ  ).سِ فْ ى النَّ نَ  غِ الّ ى إِ نَ  غِ ، والَ لِ قْ العَ  فُ  رشَ
قـول عىل تدلُّ  أشياء ثالثةُ (: رمحه اهللا تعاىل خالد بن حييى قال - باهبـا عُ  الكتـاب: أرْ
ل ل والرسولُ  ه،بِ اتِ كَ  عقل عىل يدُ دُ له، لِ قْ عَ  عىل يَ سِ رْ ةُ  مُ هْ  لِ قْ عَ  عىل تدل واهلديَّ  .)هيادِ مُ

ـ اخلريَ  فُ رِ عْ يَ  الذي العاقلُ  ليسَ ( :عنه اهللا ريض العاص نب عمرو قال - ِّ ـالـ نَ مِ  ،رشَّ
َ خَ  فُ رِ عْ يَ  الذي هُ ولكنّ  َّ  ريْ  .)نِ يْ الرشَّ
ـ غالبـاً  العقلُ  يكونَ  أنْ  أردتَ  إذا(: احلكامء بعض قال - ـعْ تَ  فـال وللهَ  بقضـاءِ  لمَ

 .)ةِ وَ هْ الشَّ  ةِ فَّ خِ  ثِ كْ مُ  نْ مِ  كثرُ أَ  بِ لْ القَ  يف ةِ مَ داالنَّ  ثَ كْ مُ  نَّ فإِ  ،بةَ اقِ العَ  رَ ظُ نْ تَ  ىتَّ حَ  هوةِ الشَّ 
ْ  مل نمَ  العاقلُ (: عنه اهللا ريض طالب أيب بن عيلّ  قال -  هُ ظَّـحَ  نياالـدّ  نَ مِ  هُ يبُ صِ نَ  مهُ رِ حيَ

 .)ةِ رَ اآلخِ  نَ مِ 
ـ نَ سَ حْ أَ  ةً عَ لْ خَ  هِ دِ يْ بِ عَ  نمِ  دٍ بْ عَ  ىلَ عَ  اهللاُ عَ لَ خَ  امَ : (اهللا هرمح النون ذو قال - ـالعَ  نَ مِ  ،لِ قْ

َ أَ  ةً دَ الَ قِ  هُ دَ لَّ قَ  الَ وَ   ).وَ قْ التَّ  كَ لِ ذَ  لُ امَ كَ وَ  ،مِ لْ احلِ  نَ مِ  لَ ضَ فْ أَ  ةٍ نَ يْ زِ بِ  هُ نَ يَّ زَ  والَ  ،مِ لْ العِ  نَ مِ  لَ مجْ
يقُ (: األدباء عضب الق - دِ لِّ  صَ ئٍ  كُ رِ لُهُ  امْ قْ هُ  عَ وُّ دُ عَ لُهُ  وَ هْ ـالُ  .)جَ قَ ُ (: وا أيضـاً وَ ـريْ  خَ
اهِ  لُ  بِ املَْوَ قْ عَ ُّ ، الْ رشَ ائِبِ  وَ لُ  املَْصَ َهْ  .)اجلْ
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ا(: قيس بن عامر قال - قَ  إذَ قْ  كَ لَ عَ امَّ  كَ لُ عَ نْبَغِي الَ  عَ أَنْتَ  يَ اقِلٌ  فَ  .)عَ
ْ  اذَ إِ  لَ اقِ العَ  نَّ إِ (: تعاىل اهللا رمحه بن عيينة سفيان قال - ْ  ةِ ظَـعِ وْ املَ  لِ يْ لِ قَ بِ  عْ فِ تَ نْ يَ  ملَ ـ ملَ  ددَ زْ يَ

ِ ثِ الكَ  ىلَ عَ  ّ  الَّ إِ  اهَ نْ مِ  ريْ  .)اً رشَ
نْ (: صاحلنيال أحد قال - هُ  طَالَ  مَ رُ مُ تْ  عُ صَ ةُ  نَقَ وَّ نِهِ  قُ دَ ادَتْ  بَ زَ ةُ  وَ وَّ لِهِ  قُ قْ  .)عَ
مِ (: ابن القيم رمحه اهللا تعاىل قال - ظَمِ نِعَ نْ أَعْ دِ مِ صْ قَ نُ الْ سْ حُ مِ وَ هْ فَ ةُ الْ حَّ تِي  اهللاصِ الَّ

بْ  ىلَ عَ َا عَ مَ هبِ ، أَنْعَ امَ ـنْهُ ـلُّ مِ الَ أَجَ ـلُ وَ مِ أَفْضَ الَ سْ ِ دَ اإلْ طَاءً بَعْ بْدٌ عَ طِيَ عَ ا أُعْ هِ، بَلْ مَ امَ فَـدِ بِهِ
مْ  هُ دُ دَ قَصْ ينَ فَسَ ذِ مْ الَّ يْهِ لَ وبِ عَ ضُ يقَ املَْغْ بْدُ طَرِ عَ نُ الْ أْمَ تْ  ،يَ دَ ينَ فَسَ ذِ الِّنيَ الَّ يقُ الضَّ طَرِ وَ

نْ املُْ  ريُ مِ يَصِ ، وَ مْ هُ ومُ ـلُ فُهُ ـمْ أَهْ هُ ، وَ مْ هُ ـودُ قُصُ مْ وَ هُ ـامُ ـنَتْ أَفْهَ سُ ينَ حَ ـذِ مْ الَّ لَـيْهِ مِ عَ نْعَ
أَلَ  نَا أَنْ نَسْ رْ ينَ أُمِ ذِ يمِ الَّ تَقِ اطِ املُْسْ َ ةُ  اهللاَالرصِّ ـحَّ صِ ةٍ، وَ ـالَ ـلِّ صَ ـم يفِ كُ اطَهُ َ نَا رصِ يَ ْدِ أَنْ هيَ

هُ  فُ ذِ قْ مِ نُورٌ يَ هْ فَ بْ  اهللاُالْ عَ ، يفِ قَلْبِ الْ بَاطِـلِ الْ َـقِّ وَ احلْ ، وَ ـدِ اسِ فَ الْ يحِ وَ ـحِ َ الصَّ يِّزُ بِهِ بَنيْ مَ ، يُ دِ
بِّ   الـرَّ وَ قْ تَ ، وَ َقَّ ي احلْ رِّ َ حتَ ، وَ دِ صْ قَ نَ الْ سْ هُ حُ دُّ مُ يَ ادِ، وَ شَ الرَّ يِّ وَ غَ الْ ، وَ لِ الَ الضَّ  وَ ُدَ اهلْ وَ

بَ ـيفِ ال هُ اتِّ تُ ادَّ طَعُ مَ قْ يَ ، وَ نِيَةِ الَ عَ الْ ِّ وَ كَ رسِّ رْ تَ ، وَ َلْقِ ةِ اخلْ دَ ْمَ طَلَبَ حمَ يَا، وَ نْ إِيثَارَ الدُّ ، وَ َوَ اعَ اهلْ
 وَ  .)التَّقْ

ـ اهللاُ عَ لَـخَ  امَ (: تعاىل اهللا رمحه املرصي ذو النونِ  قال - ـ دٍ بْـعَ  ىلَ عَ ـلْ خَ  هِ دِ يْـبِ عَ  نْ مِ  ةً عَ
َ أَ  ةً دَ الَ قِ  هُ دَ لَّ قَ  الَ وَ  ،لِ قْ العَ  نَ مِ  نَ سَ حْ أَ  ـفْ أَ  ةٍ نـَيْ زِ بِ  هُ نـَيَّ زَ  الَ وَ  ،مِ لْ العِ  نَ مِ  لَ مجْ ـ لَ ضَ  ،مِ لْـاحلِ  نَ مِ

 .)وَ قْ التَّ  كَ لِ ذَ  لُ امَ كَ وَ 
لُّ (: احلكامء بعض قال - ءٍ  كُ ْ ا يشَ ثُرَ  إذَ صَ  كَ خُ لَ  إالَّ  رَ قْ عَ إِنَّهُ  الْ ا فَ ثُرَ  إذَ الَ  كَ  .)غَ
ُ أَ فَـ بِ لْـالقَ  يفِ  انِ عَ رِ طَ صْ يَ  وَ اهلَ وَ  لَ قْ العَ  نَّ إِ : (تعاىل اهللا رمحه بن منبه وهب قال -  امَ هيُّ

 َ  ).هُ لَ  ةُ بَ لَ الغَ  تِ انَ كَ  هُ بَ احِ صَ  عَ رصَ
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ةٌ قال األدباء - مَ الَطت النَّاس ازددت قناعةً أنَّ األخالق مثل األرزاق، قِسْ لَّام خَ : (كُ

نِيُّ وفيها الفقري). ن اهللا تعاىل، فِيها الغَ  مِ
 .)دِ سَ اجلَ  اقَ عَ  مُ الَ  األخالقِ  اقُ عَ هو مُ  احلقيقيّ  اقُ املع(قال احلكامء:  -
سْ  نْ قال حبيب بن أيب ثابت رمحه اهللا تعاىل: (مِ  - لُقِ  نِ حُ َ  جلِ الرَّ  خُ  هُ بَ احِ صَ  ثَ دِّ أن حيُ

 ).مُ سِ تَ بْ وهو يَ 
بّك مِ سن اخلُلُق: أن جتعل مَ اتب حُ رَ قالوا: (أعىل مَ  - قابلك حيُ  لقاء). لِ ن أوَّ ن يُ

� � � � 
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 [من البحر الطويل] قال الشاعر: -
ــــاملعروفِ  ومل أرَ  ــــك ــــذَ ا مَ ، أمّ ـــجْ ، وأمـــا وَ وٌ فحلْـــ *هاقُ ميـــلُ جَ فَ  هُ هُ

نَّ بمعروفِ (ء: احلكامقال  - نْ مَ  . )هُ أجرُ  طَ بِ حَ  هِ لَ بعمَ  بَ جِ أُعْ  نْ ، ومَ هُ رُ كْ شُ  طَ قَ سَ  هِ مَ
 [من البحر البسيط]: قال بعض الشعراء -

تَ  دْ ـمَ  باملَنِّ أفْسَ يتَ مِ ـدَ ـنٍ ا أسْ سَ ـــانِ  *ن حَ نَّ ـــى بِمَ طَ يمُ إذا أعْ ـــرِ ـــيْسَ الكَ لَ
 ).هُ يلُ جِ عْ تَ  روفِ املعَ  أسُ ورَ  ،أسٌ رَ  ءٍ يشَ  لِّ كُ عمر ريض اهللا عنه: (لِ  سيدنا قال -
 ]من البحر البسيط[ قال الشاعر: -

ـانُ بـه مَ ـا *إنَّ اجلميلَ وإنْ طَالَ الزَّ عَ رَ ه إالَّ الـذي زَ دُ ْصُ فلَيْسَ حيَ
ـ قِ لُـاخلُ  نِ سْ حُ  حقيقةُ ( رمحه اهللا تعاىل: البرصي احلسن قال- ـوَ  ،وفِ املعـرُ  ذلُ بَ  فُّ كَ

  .)هِ جْ الوَ  ةُ القَ وطَ  ،ذَ األَ 
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 [من البحر الطويل] قال الشاعر: -
ــــتَ يف يشءٍ  ــــنَ ( إذا قل ــــ )مْ عَ ــنَ ( فــإنّ  *هفأمتَّ ــدَ  )معَ ــ نٌ يْ ــوَ   احلُــرِّ ىلَ عَ بُ اجِ

ـــ فَ وإالّ  ـــوَ  ال، تســـرتحْ  لْ قُ ـــرِ تُ َ ــ *اح هبِ ــ يَ الّ ئَ لِ ــ ولَ قُ ــإِ  :اسُ النّ ــاذِ  كَ نَّ بُ ك
 .)ليكَ عَ  مَ عَ نْ ن أَ عىل مَ  نْ عِ  تُ ، والَ يكَ لَ إِ  نَ سَ حْ ن أَ إىل مَ  ئْ سِ ال تُ قال احلكيم: ( -
-  : الَ قَ رٍّ فَ رَ بْنَ ذَ مَ لٌ عُ جُ تَمَ رَ نَا،(شَ تْمِ طَنَّ يفِ شَ رِ فْ إِنَّـا ال  ال تُ ا، فَ ـعً ضِ وْ لْحِ مَ عْ لِلصُّ دَ وَ

ىصَ اىفِ كَ نُ  نْ عَ  . )فِيهِ  اهللاَ أَنْ نُطِيعَ فِينَا إِالّ  اهللاَء مَ
- : ولُ قُ لَ يَ عَ بِيَّ فَجَ عْ لٌ الشَّ جُ تَمَ رَ تَ ( شَ نـْ : إِنْ كُ بِيُّ ـعْ ـالَ الشَّ قَ ا، فَ ذَ أَنْتَ كَ ا وَ ذَ أَنْتَ كَ

رَ  فَ غَ ا فَ ادِقً إِنْ  اهللاُصَ ، وَ رَ  يلِ فَ غَ ا فَ اذِبً نْتَ كَ  .)لَكَ  اهللاُكُ
ـ إذا كنتَ (قال احلسن البرصي رمحه اهللا تعاىل:  - ـ نْ ممن يأمر باملعروف فكـن مِ  ذِ آخَ

 [من البحر الرسيع] وقد قيل: ،كتَ لَ  هَ وإالّ  ،الناس به
ـــ املـــرءَ  مِ لُـــال تَ  ـــنْ مَ  وأنـــتَ  *لـــهِ عْ  فِ ىلَ عَ هِ لِـــثْ وب إىل مِ سُ
ـــ ـــ مَّ ن ذَ مَ ـــأَ يئاً وَ شَ ـــثْ ى مِ تَ ـــ *هلَ ـــإنّ فَ ـــرَ زْ ام يُ ـــقْ ىل عَ  عَ )هِ لِ

 [من البحر البسيط]قال احلطيئة:  -
ــ ــفْ يَ  نْ مَ ــريَ  لِ عَ ــدَ ال يَ  اخل ــازِ وَ جَ  مْ ع ــالَ  *هُ يَ ــ بُ هَ ذْ  يَ ــنيَ  رفُ العُ ــ ب اسِ اهللا والنّ
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رَ  - ه قَلَّ وَ يَاؤُ ن قَلَّ حَ ـهُ قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (مَ عُ رَ ـنْ قَـلَّ وَ ، ومَ ـهُ عُ
.( بُهُ لْ اتَ قَ  مَ

َ  خَ قال حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه: (الَ  -  ).اسِ النَّ  نَ ي مِ حِ تَ سْ  يَ الَ  نْ مَ يْ فِ  ريْ
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 ).هُ وبَ يُ عُ  اسُ النّ  رَ ، مل يَ اءِ احليَ  وبُ ثَ  ساهُ كَ  نْ : (مَ رمحه اهللا تعاىل قال األصمعي -
، يـادةِ الزّ  يلُ لِ دَ  كرُ ، والشُّ كرِ الشُّ  ليلُ دَ  انةُ ، واألمَ انةِ األمَ  ليلُ دَ  قال احلكامء: (القناعةُ  -
 ).هِ لِّ كُ  ريِ اخلَ  ليلُ دَ  ، واحلياءُ عمةِ النّ  بقاءِ  دليلُ  يادةُ والزّ 

 ن تعلّق بواحدة مـنهنّ ومَ  ،فيه كان كامالً  نَّ كُ  نْ مَ  : (أربعٌ ريض اهللا عنه قال احلسن -
 ).هُ ودُ قُ يَ  اءٌ يَ ، وحَ ونهُ صُ يَ  بٌ سَ ، وحَ هُ دُ دِّ سَ يُ  ه، وعقلٌ دُ رشِ يُ  ن صاحلي قومه: دينٌ كان مِ 
 .)نُ سَ حْ أَ  اءِ سَ ويف النّ  نٌ سَ حَ  احلياءُ قال احلكيم: ( -
نْ (: ءادبألا بعض قال - لَ  مَ مِ ِّ  يفِ  عَ الً  الرسِّ مَ ي عَ تَحِ نْهُ  يَسْ نِيَةِ  يفِ  مِ الَ عَ لَـيْسَ  الْ ـهِ  فَ سِ  لِنَفْ
هُ  نْدَ رٌ  عِ دْ  .)قَ
 [من البحر الوافر] قال أبو متام الطائي: -

ـــــشَ عَ  ـــــايلاقِ إذا مل خت ـــــةَ اللي يِ فَ  *ب ـــتَحْ ـــومل تَسْ ـــا تَ اصْ ـــاءُ نعْ م ش
ـــال واهللا ـــ ف ـــا يف العَ ـــريٌ يْ م ــــدُّ  *شِ خ ــــبَ احلَ وال ال هَ ــــاءُ نيا إِذا ذَ ي

ــيَ  ــعِ ــبْ ويَ  *يا بخــريٍ حْ تَ يشُ املــرءُ مــا اسْ ــودُ مــا بَ قــىْ العُ ــيَ اللِّ قِ اءُ حَ
 ).اءَ يَ احلَ  هُ نْ بَ مِ لُ سْ يَ  نْ أَ  نْ مِ  دَّ شَ أَ بِ  اً بلْ قَ  بَ اهللاُقَ اا عَ مَ قال العلامء: ( -
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ـ بـنيَ  األمـمُ  تِ ثَـجَ  إذا( ريض اهللا عنه: احلسن سيدنا قال - ـزَّ عَ  اهللا دييَ  يـومَ  لَّ وجَ
 .)الدنيا يف الناسِ  عن العافون إال يقوم فال ،اهللا عىل أجرٌ  له كان نمَ  مْ قُ يَ لِ  :نودوا القيامة

ـالغَ  وقائدهُ  ،ةُ دَّ احلِ  مقِ احلُ  رأسُ (: صاحلنيال بعض قال - َ رَ  ومـن ،بُ ضَ  باجلهـلِ  يضِ
ـ نعَ  وتكُ والسّ  ،ومرضةٌ  شنيٌ  واجلهلُ  ،ومنفعةٌ  ينزَ  واحللمُ  ،مِ لْ احلِ  عن استغنى  وابِ جَ
 .)هُ ابُ وَ جَ  األمحقِ 
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ا(: احلكامء بعض قال - تَّ  إذَ كَ نْ  سَ لِ  عَ َاهِ دْ  اجلْ قَ تَهُ أَوْ  فَ عْ ا سَ ابً وَ تَهُ  جَ عْ جَ أَوْ ا وَ ابً قَ  .)عِ
ـ وإنْ  ،الـدرجاتِ  أعـىل إىل بدَ العَ  عُ رفَ تَ  أربعٌ (: رمحه اهللا تعاىل اجلنيد قال -  لـهُ مَ عَ  لَّ قَ

 .)اإليامنِ  املُ كَ  وهو قِ لُ اخلُ  نُ سْ وحُ  ،خاءُ والسّ  ،واضعُ والتّ ، احللمُ  :هُ مُ لْ وعِ 
لَف بعض قال - بُ (: السَّ ا أَقْرَ ونُ  مَ بْدُ  يَكُ عَ نْ  الْ بِ  مِ ضَ زَّ  اهللا غَ لَّ  عَ جَ ا، وَ بَ  إذَ ضِ  .)غَ
ـالرَّ  مِ لْـحِ  إىل رواظُـانْ (: ريض اهللا عنـه مسـعود بن اهللا عبد قال -  ،هِ ضـبِ غَ  عنـدَ  لِ جُ

 ).؟معْ طْ يَ  ملْ  إذا هِ بأمانتِ  كَ مُ لْ عِ  وما ،بْ ضَ غْ يَ  ملْ  إذا لمهِ بحِ  كَ مُ لْ عِ  وما ،معهِ طَ  عندَ  انتهِ مَ وأَ 
 .)فيك، فقال: مرحباً باألجر الذي مل أتعب فيه مُ فالناً يتكلَّ  إنَّ (: مكيقيل حل -
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 ).بُ جْ والعُ  وطُ نُ يف اثنتني: القُ  الكُ قال ابن مسعود ريض اهللا عنه: (اهلَ  -
 [من البحر الطويل] قال الشاعر: -

ــاظرٍ  ــدرِ الحَ لن ــنْ كالب ــعْ تك اضَ ــفحا *تَوَ ــىل ص ــعُ ع في ــو رَ ــاءِ وه تِ امل
ـــدُّ  ـــكُ كال اً وال ت ـــربُّ َ ـــو جتَ ــيعُ  *خانِ يعل ض ــو وَ ــوِّ وه ــاتِ اجلَ ــىل طبق ع

ضا عِ واضُ التّ  نَ مِ  إنَّ (: ريض اهللا عنه مسعود بن هللا عبد قال - ـ ونِ بالدُّ  الرّ َ  نَ مِ  فِ رشَ
 .)تَ يْ قِ لَ  نمَ  عىل ملِّ سَ تُ  وأنْ ، املجلسِ 

ـ بُ جْ عاىل: (العُ قال اإلمام الغزايل رمحه اهللا ت -  ،وإمهاهلـا نوبِ و إىل نسـيان الـذُّ دعُ يَ
ـ ،وبرأيهِ  بنفسهِ  غرتُّ يَ  بُ جَ ، واملعْ ربْ ويتولد منه الكِ  ـن مَ مَ أْ ويَ ـ رَ كْ ويثنـي عـىل  ،هُ اهللا وعذابَ

ن هـو أعلـم منـه، وال وسؤال مَ  ،ن االستفادة واالستشارةمِ  يها، ويستنكفُ كِّ زَ نفسه ويُ 
ُّ ، ويُ ظٍ اعِ وَ  ظَ عْ وال وَ  ،حٍ اصِ نَ  حَ صْ يسمع نُ   ).هِ ئِ طَ عىل خَ  رصِ
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ـلِ هْ مُ  لامتٍ كَ  الثُ : (ثَ ال احلكامءق -  قاهلـا الشـيطان ا)أنـ(وعنـدي،  ،ويل ،أنـا :اتٍ كَ
ي ﴿متكرباً عندما أمره اهللا بالسجود آلدم كام جاء يف قوله تعاىل:  تَنـِ لَقْ نْهُ خَ ٌ مِّ ريْ اْ خَ نَ قَالَ أَ

ن طِنيٍ  تَهُ مِ لَقْ خَ ن نَّارٍ وَ ـتَقراً لـه، ،]٧٦ص: [ ﴾مِ سْ ـنّم مُ هَ هُ اهللاُ جَ ـدَ عَ نَ اجلنّةِ ووَ  فَطُردَ مِ
مِ  ﴿كام جاء يف قوله تعاىل: ، طُغياناً  قاهلا فرعونُ  )يل(و ـوْ ـا قَ هِ قَالَ يَ مِ وْ نُ يفِ قَ وْ عَ نَادَ فِرْ وَ

 ْ ـن حتَ ي مِ ـرِ ْ ارُ جتَ ـَ َهنْ هِ األْ ذِ هَ َ وَ رصْ لْكُ مِ يْسَ يلِ مُ يأَلَ أغرقـه اهللا يف ] ف٥١[الزخـرف:  ﴾تـِ
هُ آيةً  لْفَ لَهُ ملن خَ عَ ،  البحر وجَ هُ مِ  قاهلا قارونُ  )عندي(ووعربةً لِكُ مْ امً منه أنّ ما يَ عْ نوزِ زَ ن كُ

قِ اهللا تعاىل له زْ هِ ال بِرِ دِ هْ لْـمٍ  ﴿كام جاء يف قوله تعاىل: ، قد مجعها بِجُ ىلَ عِ قَالَ إِنَّامَ أُوتِيتُهُ عَ
ي ندِ سَ ٧٨[القصص:  ﴾عِ هِ األرضَ  فَ ] فَخَ ارِ  ).اهللاُ تعاىل بهِ وبِدَ
 قال الشاعر: [من البحر الكامل] -
ــ َ مَ ــ ألْ ـحَ نْ تَ  نابلِ السّ ــ ينـِ ـــارِ والفَ  *عٍ بِتَواضُ ـــؤُ رُ  اتُ غَ ـــ نَّ هُ وسُ خُ امِ وَ شَ
جيـدها يف نفسـه،  ةٍ لّـن زَ  مِ إالّ   أحدٌ : (ما تكربّ رمحه اهللا تعاىل قال األحنف بن قيس -

َ الكِ  أنّ  واعلمْ  َ بان الرذائل، كام أن الكِـسِ كْ ويُ  ،بان الفضائللُ سْ يَ  إلعجابَ وا ربْ ـوْ يُ  ربْ  بُ جِ
ادم أحـداً نـَه كـان ال يُ نَّـإ :، يقـالربْ يمة األبرش غاية يف الكِـذ، والعرب جتعل جتَ قْ املَ 

َ زَ أخشـى أن يُ  :الك ال حترض اجلامعة؟ قـالـم :اةـوقيل للحجاج بن أرط ،هلتكربّ  نـي امحِ
 ).!!الونقّ البَ 

ِ مِ  ، خريٌ واجلهلِ  مع البخلِ  : (التواضعُ رمحه اهللا تعاىل ل احلسن البرصيقا -  ن التكربّ
 نتني).سَ ت عىل حَ طَّ غَ  يئةٍ يئتني، وسَ ت عىل سَ طَّ غَ  نةٍ سَ ن حَ ، فحسبك مِ والعقلِ  مع الكرمِ 

ِ الكِـ نَ مِ  يشءٌ  ئرِ امْ  بَ لْ قَ  لَ خَ دَ  امَ (: رمحه اهللا تعاىل عيل بن احلسني بن حممد قال -  ربْ
 ). رَ ثُ كَ  أو لَّ قَ  كَ لِ ذَ  نمِ  لَ خَ دَ  امَ  رِ دِ قْ بِ  هِ لِ قْ عَ  نمِ  صَ قَ نَ  إالّ  طُّ قَ 
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، نكَ مِ  و أكربُ ن هُ مَ  وقال رجلٌ حلكيم: علمني التواضع.. فقال احلكيم: (إذا رأيتَ  -
فقـل:  كَ نْ مِ  رُ غَ صْ و أَ ن هُ مَ  ي.. وإذا رأيتَ ريٌ منّ ، فهو خَ الصاحلةِ  ني إىل األعاملِ قَ بَ فقل: سَ 

ٌّ  ءِ اليسَّ  ملِ والعَ  وبِ نُ إىل الذّ  بقتهُ س  ).هُ نْ  مِ فأنا رشَ
 ]من البحر الطويل[ قال الشاعر: -

ائــامً  ــعِ دَ اضُ ــو ذو التَّوَ لُ عْ ــودُ ويَ بُه *يَسُ آرِ ىضَ مَ ىض وتُقْ ْظى كام يَرْ وحيَ
لِـه قْ اس قِلَّـةُ عَ تى يف النـَّ ني الفَ ــبُه *يَشِ ناسِ ــه ومَ اقُ رَ ــت أعْ مَ رُ وإنْ كَ

رَ (: تعاىل اهللا رمحهُ  األحنفُ  الق - بْتُ ملَِنْ جَ جِ رَ  عَ ـْ ِ  يفِ جمَ تَنيْ ـرَّ لِ مَ بَـوْ يْـفَ  ..الْ كَ
 ُ ربَّ تَكَ  .!!)يَ
ُ كَ قال احلكامء: (التَّ  - ـَ ه إذا تواضـعتَ ؛ ألنّ قةٌ دَ  صَ ربِّ كَ تَ عىل املُ  ربُ ـلـه متَ  هِ لِ الَ اد يف ضَ
 ).هَ بَّ نَ تَ  يهِ لَ عَ  تَ ربّ كَ وإذا تَ 

� � � � 
=^Èÿ_–ÔwÎî·ÿ^=i^Éb=Ω=

 قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: [من البحر الوافر] -
ــــ ينتعمّ كَ  دْ ــــي *انفــــرادي يف بنصــــحِ نْبن جِّ هْ اجلامعــــ يف صــــيحةَ النّ  وَ
ـــإِنّ  ـــحَ النّ  ف ـــني ص ـــ ب ـــوعٌ  اسِ النّ ـــ *ن هْ  أرىض ال وبيخِ التّـــ نمِ اســـتامعَ

ــــويل صــــيتَ وعَ  خــــالفتني وإِنْ  ــــطَ  مل إِذا جتــــزعْ  فــــال *ق عْ عــــهْ طا تُ
ّ أخَ  ظَ عَ ن وَ مَ قال حكيم: ( -  .)هُ حَ ضَ د فَ قَ فَ  ةً يَ النِ عَ  هُ ظَ عَ ن وَ .. ومَ هُ حَ صَ د نَ قَ اً فَ اه رسِ
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=^Èÿ_–2îÿ^=Ω=
، دعـائم: اليقـنيُ  عـىل أربـعِ  ي اإلسـالمُ نـِعيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: (بُ  قال -

 ).، والعدلُ ، واجلهادُ والصربُ 
عنـد  العافيـةِ  صـدرُ ، ومَ اإليـامنِ  سـعادةِ  ، ورسُّ اإليامنِ  فُ نص : (الصربُ العلامء قال -

ْ طُ اخلُ  مُّ هِ ـلَ دْ املؤمن حني تَ  االبتالء، وعدةُ   ، وهو سالحُ نُ حَ واىل املِ تَ ، وتَ نُ تَ الفِ  دقُ وب، وحتُ
عِ ه ومحلِ ه نفسَ يف جماهداتِ  املؤمنِ  ـها عىل االستقامة عىل الرشّ ـنِ ، وحتصُّ ن االنـزالق يف ها مِ

 ).اللِ والضَّ  ادِ سمهاوي الفَ 
 [من البحر البسيط] قال الشاعر: -

ــربُ  ــلُ  الص ــمِ  مث ــرٌّ مذاقاس ــه، مُ ــ *هُ تُ ــن عواقبُ ــلك ــىل مِ ــلِ ه أح ن العس
 األرض عـىل يميشَ  حتى البالء بعد بالبالء العبدَ  ليبتيلَ  اهللاَ إنّ ( :العلامء بعض قال -

 .)ذنب له وما
ـ عيل بن أيب طالـب ريض اهللا عنـه: (إنْ  قال - ـ ربتَ صَ وأنـت  القلـمُ   عليـكَ رَ جَ

 ).وأنت مأزورٌ  القلمُ   عليكَ رَ جَ  زعتَ جَ  ، وإنْ مأجورٌ 
ـربُ عـن قال العلامء: (إنَّ الصَّ  - ، ولكلِّ قسمٍ منها اسـمٌ خـاصٌّ فيـه: فالصَّ ربَ أقسامٌ

ـ ه الشَّ ـدُّ ، وضِ ـةٌ فَّ .. عِ ، والصربُ عن شهوة اجلسدِ هُ َ هُ الرشَّ دُّ ، وضِ ، شهوة املعدةِ.. قناعةٌ بَقُ
، والصرب عن فُ  ه احلمقُ دّ ، وضِ لْمٌ .. حِ ه ضُ والصرب عندَ الغضبِ دّ ، وضِ .. زهدٌ ول العيشِ

).الطَّ   معُ
ـ عَ زِ جَ  فإن ،واحدةٌ  املصيبةُ (: رمحه اهللا تعاىل السامك ابنقال  - . اثنتـان فهـام هااحبُ صَ
 .)وابالثَّ  قدَ وفَ  ابصَ املُ  قدَ فَ  :يعني
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ِ الصَّ  نمِ  أتعبُ  اجلزعُ (: احلكامء قالت -  الصـرب ويف ،رُ زْ والـوِ  التعـبُ  اجلزعِ  ففي ،ربْ
ـ لكان واجلزعُ  ربُ الصّ  رَ وِّ صُ  ولو. واألجر الراحة  ،طبيعـةً  وأكـرمَ  صـورةً  أحسـنَ  ربُ الصّ

ـ ولكان ،طبيعةً  وأحردَ  صورةً  أقبحَ  اجلزعُ  وكان ـالَ وْ أَ  ربُ الصَّ َ ُ  بـةِ لَ بالغَ  امهُ ـحلِ ـلْ اخلِ  نِ سْ  ةِ قَ
 .)بيعةِ الطّ  مِ رَ وكَ 

 منـهُ  فانتزعهـا نعمـةً  عبدِ  عىل اهللاُ أنعمَ  ما( :تعاىل اهللا رمحه العزيز عبد بن عمر الق -
 .)منهُ  هُ عَ انتزَ  مما أفضلَ  ضهوّ عَ  ما كانَ  إالّ  رباً صَ  ضهُ وّ وعَ 

 قال الشاعر: [من البحر البسيط] -
ْ  الَ  ــحتَ ــاملَ  بِ سَ ــ دَ جْ ْ ــأَ  راً متَ ــآكِ  تَ نْ ـبْ تَ  نْ لَ  *هُ لُ ـاملَ  غَ لُ ـلْ تَ  ىتّـحَ  دَ جْ ـ قَ عَ َ الصَّ اربِ

ُ الصَّ : (وقيل -  .)ةِ وَ هْ والشَّ  وَ اهلَ  ثِ اعِ بَ  ةِ لَ ابَ قَ مُ  يفِ  ينوالدّ  لِ قْ العَ  ثِ اعِ بَ  اتُ بَ ثَ  :ربْ
� � � � 
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ـامقال عبداهللا بن عباس ريض اهللا عنه - ـ: (أربعٌ مَ ـحَ بـِفقـد رَ  نَّ فيـهِ ن كُ ، دقُ : الصِّ
 ).رُ كْ لشُّ ، واقِ لُ اخلُ  نُ سْ ، وحُ واحلياءُ 

قُ (: تعاىل اهللا رمحه احظاجل قال - دْ اءُ  الصِّ فَ وَ الْ ـانِ  وَ أَمَ وْ ُ ، تَ ـربْ الصَّ لْـمُ  وَ ِ احلْ ـانِ  وَ أَمَ وْ  تَ
نَّ  َامُ  فِيهِ لِّ  متَ حُ ، دِينٍ  كُ الَ صَ لِّ  وَ يَا كُ نْ نَّ ، دُ هُ ادُ دَ أَضْ بَبُ  وَ لِّ  سَ ةٍ  كُ قَ رْ لُ  فُ أَصْ لِّ  وَ ادٍ  كُ  .)فَسَ
ْ  : (ثالثةٌ العلامء قال -  ).ةُ ، واملالحَ ، واهليبةُ الوةُ : احلَ ادقَ ئ الصَّ طِ ال ختُ
يك منهـا جّ نَ ال يُ  يف مواطنَ  قَ دُ صْ تَ  : أنْ دقِ الصِّ  : (حقيقةُ رمحه اهللا تعاىل قال اجلنيد -

 ).-كأي: يف ظنّ – ذبُ  الكَ إالَّ 
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 إالّ  يقهُ طِ الروايس، ال يُ  اجلبالِ  كحملِ  الصدقِ  -أي: التزام– : (محلُ الصاحلونقال  -
 ).العزائمِ  أصحابُ 

 [من البحر البسيط] قال الشاعر: -
ـ مـا أحســنَ  ــوأَ  *لــهِ يف الــدنيا لقائِ  دقَ الصِّ ــ بحَ قْ ــدَ  بَ ذْ الكِ ــ عن اسِ اهللا والنّ
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ِّ  لُ ثَ مَ (: اهللا تعاىل رمحه بن منبه وهب قال - ـكْ املَ  ةِ ارَ خَّ الفَ  لِ ثَ مَ كَ  قِ لُ اخلُ  ءِ اليسَّ  الَ  ةِ ورَ سُ
 .)ناً يْ طِ  ادُ عَ تُ  الَ وَ  عُ قَ رْ تُ 

-  َ ـ، أَ قِ لُ اخلُ  نُ سَ حَ  بني فاجرٌ حَ صْ يَ  نْ قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا تعاىل: (ألَ  بُّ حَ
 ).قِ لُ ء اخلُ يسَ  ني عابدٌ بَ حَ صْ من أن يَ  إيلَّ 

نْ نَمَّ لكَ نَمَّ عليكَ قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: ( - يْتَهُ قالو ،مَ نْ إذا أرضَ فيكَ مـا  مَ
نْ إذا أغضبْتَهُ قال فيكَ ما ليسَ فيكوليس فيك؛   .)مَ

ـاحلَ  ةُ رَ ثْ كَ  اهَ عَ مَ  عُ فَ نْ تَ  الَ  ةٌ ئَ يِّ سَ  قِ لُ اخلُ  ءُ وْ سُ (: تعاىل اهللا رمحهُ  بن معاذ ىحيي قال -  ،اتِ نَ سَ
ُّ تَ  الَ  ةٌ نَ سَ حَ  قِ لُ اخلُ  نُ سْ حُ وَ   .)اتِ ئَ يِّ السَّ  ةُ رَ ثْ كَ  اهَ عَ مَ  رضُ

 ن البحر الكامل][م قال الشاعر: -
ـــوإذا أُ  ـــومُ  يبَ صِ ـــميف أخالقِ  الق ــــأقمْ  *ه ــــ ف ــــاً وعَ ــــيهم مأمت يالً وِ عل

� � � � 
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ـ ، وال راحةَ مللولٍ  ديقَ وال صَ  ،وبٍ ذُ كَ لِ  ال وفاءَ ( قال احلكامء: - ـودٍ حلسُ  وءةَ رُ ، وال مُ

 .)قِ لُ اخلُ  ءِ ليسِّ  ددَ ؤْ ، وال سُ لبخيلٍ 
 ، أحـبُّ -ام يفعلوقلَّ – الصدقُ  ضعنيَ يَ  اهللا عنه: (ألنْ قال عمر بن اخلطاب ريض  -

 ).-ام يفعلوقلَّ – الكذبُ  إيلَّ من أن يرفعنيَ 
ـ قال - ـبِ  ادقُ عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنـه: (قـد يبلـغ الصَّ ـهِ قِ دْ صِ ـلُ بْ  يَ ا الَ ، مَ ه غُ

 ).هِ الِ يَ تِ باحْ  بُ اذِ الكَ 
 -يف املهالك كعُ قِ وْ مُ – ديكَ رْ مُ  بُ ذِ ، والكَ هتَ فْ وإن خِ  يكَ جِّ نَ مُ  قُ دْ : (الصِّ العلامء قال -

 ه).أمنتَ  وإنْ 
ـ بةً ذْ كَ  تُ بْ ذَ ا كَ بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (مَ  عمرُ  قال - –عـيلَّ إزاري  تُ دْ دَ منـذ شَ

 ).-تغْ لَ ي: بَ أ
نْ (: احلكامء قال - ىلَ  مَ تَحْ اعَ  اسْ ضَ بِ  رَ ذِ َ  الْكَ رسُ هُ  عَ  .)فِطَامُ
، هِ بـِذِ كَ بِ  شيدِ املُ  ابِ ن الكذَّ ب: (يا بني عجبت مِ كتب أعرايب البنه وقد سمعه يكذ -

، ضادةٌ تَ عنه مُ  ، واألخبارُ ادةٌ عَ  ه، فاآلثام لهُ ن ربِّ مِ  ابِ قَ للعِ  ضُ رَّ عَ تَ ، ويَ هِ بِ يْ ىل عَ ع لُّ ام يدنَّ إِ وَ 
            الُ ، والـدَّ هِ الـِعَ فِ بِ  فسـهِ  عـىل نَ اينِ ، فهو اجلَـقْ فَّ وَ رياً مل يُ خَ  أرادَ  ، وإنْ قْ دَّ صَ حقاً مل يُ  الَ قَ  إنْ 

 بَ سِ ه نُ ريِ غَ  بِ ذِ كَ  نْ مِ  حَّ ا صَ ه، ومَ ريِ إىل غَ  بَ سِ نُ  هِ قِ دْ صِ  نْ مِ  حَّ ام صَ اله، فَ قَ مَ بِ  يحتهِ ضِ عىل فَ 
 ).!!ليهإِ 

 ]سيطمن البحر الب[ :الشاعرقال  -
هِ  تـِ انَ هَ ـن مَ ب املـرء إالّ مِ ذِ ن قِلَّـة األَدَبِ  *ال يَكْ وءِ أو مِ ةِ السُّ ادَ أو عَ

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ١٠٥ -

ـدُ البَ  - لِّ وَ ، واحلَسـدُ يُ ـدُ احلسـدَ ، والبَ قال العلامء: (األنانيـةُ تُولِّ ـدُ غضـاءَ لِّ وَ غضـاءُ تُ
ـ دُ الضَّ لِّ وَ ، والفرقةُ تُ دُ الفرقةَ لِّ وَ ، واالختالفُ يُ ـاالختالفَ ، والضَّ ، عفَ لَ ـدُ الـذُّ لِّ وَ عفُ يُ

دُ هَ  لِّ وَ لُ يُ ).لولَ النِّ عمةِ وحُ الكَ األمةِ وزوالَ النِّ والذُّ  قمةِ
� � � � 
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ـ - ، فاحلقدُ ينالُ منكَ أكثرَ ممـا ينـالُ مِ ، قال العلامء: (ال حتقدْ عىل أحدٍ صـومكَ ن خُ

ـاويكَ مـا كـان  سَ ـفُ عـن مَ شِ ك، ويَكْ لِّبُ عليـكَ أعـداءَ ؤَ ك، كام يُ ويبعدُ عنك أصدقاءَ
ثَالةِ السُّ مرة العُ ن زُ مستوراً، وينقلكَ مِ  ، قالء إىل حُ فهاء، وجيعلـك تعـيش بقلـبٍ أسـودَ

.( رَّ بدٍ حَ  ووجهٍ أصفر، وكَ
: (فِ طْ مُ  يقٍ رِ حَ  لِّ كُ لِ  - ـمِّ الـدواءُ .. املـاءٌ  للنارِ ئٌ ـ .. وللحـزنِ وللسُّ  .. وللعشـقِ ربُ الصَّ

ْ ال  احلقدِ  اللقاء.. ونارُ   ).و أبداً بُ ختَ
ـاحلِ  بُ هِ ذْ تُ  عةٌ بَ رْ أَ (: تعاىل اهللا رمحهُ  حاتمٌ  قال - ـ بـنيَ  دَ قْ  ،نِ دَ البَـبِ  ةُ اونَـعَ املُ : انِ وَ اإلخْ

 .)بِ يْ الغَ  يفِ  اءُ عَ والدُّ  ،الِ باملَ  اةُ اسَ وَ واملُ  ،انِ سَ اللِّ بِ  فُ طْ واللُّ 
 ]من البحر البسيط[قال عنرتة:  -

تَـبُ  هِ الرُّ لُو بـِ عْ ن تَ دَ مَ قْ لُ احلِ ْمِ ـبُ  *الَ حيَ ضَ ـهُ الغَ بْعُ ـنْ طَ ىلَ مَ نَالُ العُ والَ يَ
ـــ نِ رُّ بَ ـــلُواهللا دَ ـــد نَسَ قَ ـــبْسٍ لَ بُ *ي عَ ـرَ ـلُ العَ نْسَ ـدْ تَ ـا قَ مِ مَ ارِ نَ األَكَ مِ

نْتُ فِيْامَ مَ ـقَ  ُمُ ـد كُ ـاهلَ ـى مجِ عَ ــوا*ىضَ أَرْ ــامَ نُكِبُ لّ م كُ ــاهُ َ ــي محِ ِ مَ أَمحْ ــوْ اليَ وَ
ـبٌ  ـوَ يلِ نَسَ ادِي فَهُ ـوَ يْبُـوا سَ عِ ئِنْ يَ نِي ال*لَ ــاتَ ــا فَ ا مَ الِ إِذَ ــزَ مَ النِّ ــوْ ــبُ يَ نَّسَ
ي ــدِ نُ أَنَّ يَ ــامَ ــا نُعْ ــمُ يَ لَ عْ نْــتَ تَ ـــبُ *إِنْ كُ لِ نْقَ ـــامُ تَ ـــكَ فَاألَيّ نْ ةٌ عَ ـــريْ قَصِ
ا ــهَ سُ مِ الَ ــت مَ نَ إِنْ الَ ي وَ ــاعِ ــبُ *إِنَّ األَفَ طَ ــا العَ َ يَاهبِ نْ ــبِ يفِ أَ لُّ ــدَ التَّقَ نْ عِ
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 لبحر املتقارب]:[من ا هُ دَ سَ حَ  نْ قال رجل خياطب مَ  -

ـــداً  ـــاتَ يل حاس ـــنْ ب ـــلْ مل ــأتَ األدبْ  *أال ق ــنْ أَسَ ــىل مَ ــدري ع أت
ـــــىل اهللا يف فِ  ـــــأتَ ع ـــــهأس ـــ *عل ـــا وَ ألنّ ـــرضَ يل م ـــكَ مل ت بْ هَ

ـــــــ ـــــــانَ جَ ك أنْ فك ـــوَ  *زادين زاءَ ـــ دَّ سَ ـــقَ الطَّ لَ ـــبْ ديك طري ل
َ  خطيئةٍ  قال بعض السلف: (أولُ  - يصِ عندما  مَ آدَ  إبليسُ  دَ سَ اهللا هبا هي احلسد، حَ  عُ

رَ   عىل املعصية). دُ سَ له فحمله احلَ  أن يسجدَ  أُمِ
ـ وذالً، وال ينالُ  ةً مّ ذَ  مَ إالّ  املجالسِ  نَ مِ  ال ينالُ  قال بعضهم: (احلاسدُ  - املالئكـة  نَ مِ

ً زعاً وغَ  جَ إالّ  قِ لْ من اخلَ  ضاً، وال ينالُ غْ وبُ  عنةً  لَ إالّ  والً، وهَ  ةً دّ شِ  إالّ  عِ زْ النَّ  عندَ  ، وال ينالُ امّ
 االً).كَ واناً ونَ وهَ  يحةً ضِ  فَ إالّ  -أي: يوم القيامة– املوقفِ  عندَ  وال ينالُ 

 وقيل: [من البحر البسيط] -
ــســودَ ومــا يلقــاهُ مــن كَ احلَ  عِ دَ  هْ مَ ــدهْ  *دِ ــارِ يف كب ــبُ الن ــه هلي يكفيــك من
ه إن ن أمر الدنيا، ألنَّ أحداً عىل يشء مِ  تُ دْ سَ قال ابن سريين رمحه اهللا تعاىل: (ما حَ  -

ـكان مِ  ن أهـل ن أهل اجلنة، فكيف أحسده عىل الدنيا وهي حقرية يف اجلنة؟ وإن كان مِ
  النار، فكيف أحسده عىل أمر الدنيا وهو يصري إىل النار؟!!).

قال الفقيه أبوالليث السمرقندي رمحه اهللا تعاىل: (يصلُ إىل احلاسد مخسُ عقوباتٍ  -
لَ حَ  ـيبةٌ ال يُـؤجر قبلَ أنْ يَصِ صِ ، وثانيهـا: مُ طِـعُ نْقَ ـمٌّ ال يَ هُ إىل املحسودِ، أوالهـا: غَ دُ سَ

ب جـلَّ وعـال، وخامسـها:  طُ الـرَّ ـخْ دُ عليها، ورابعها: سُ ْمَ ةٌ ال حيُ مّ ذَ عليها، وثالثها: مَ
.( لَقُ عنهُ بابُ التّوفيقِ غْ  يُ
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 ن مـن املـالِ قال ابن عباس ريض اهللا عنهام: (ال يقل أحدكم: ليت ما أعطـي فـال -
حسداً، ولكن ليقل: اللهم أعطنـي  ذلك يكونُ  احلسناء كان عندي، فإنّ  واملرأةِ  والنعمةِ 

 ).ائزةٌ جَ  ةُ طَ بْ والغِ  ،ممنوعٌ  احلسدَ  أنَّ  :مثله، أي
 ل ابن املعتز [من جمزوء الكامل]:اق -

ـاحلَ  سدِ عىل حَ  اصربْ  ـــ فـــإنَّ  دِ  *وسُ َ صَ ـــقاتِ  كَ ربْ هُ لُ
ـ ــعبَ  أكــلُ تَ  ارُ فالنـّ ـــ إنْ  *هاضَ ِ ـــ دْ مل جتَ ـــكُ أْ ا تَ مَ هُ لُ

بْدُ  قَالَ  - تَزِّ امل بْنُ  اهللا عَ دُ (: رمحه اهللا تعاىل عْ َاسِ تَاظٌ  احلْ غْ ىلَ  مُ نْ  عَ نْبَ  الَ  مَ هُ  ذَ يلٌ ، لَ  بِامَ  بَخِ
هُ  الَ  لِكُ مْ ا طَالِبٌ ، يَ هُ  الَ  مَ ِدُ  .)جيَ

ةً أنَّ اهللاَ تعا - مَّ ذَ دَ مَ ى احلَاسِ فَ نَـا قال الصاحلون: (كَ رَ ـام أَمَ نـهُ كَ يْذَ مِ ـتَعِ نَا أن نَسْ رَ ىل أَمَ
اء). وَ اءً بِسَ وَ يْطَانِ سَ نَ الشَّ يْذَ مِ تَعِ  نَسْ

 [من البحر البسيط] قال بعضهم: -
ــ ــ لُّ كُ ــادَ العَ ــرْ د تُ وةِ قَ ــتُ اتَ مَ ى إِ جَ ـن عَ اوةَ مَ دَ  عَ إالّ  *اهَ ـن حَ اداكَ مِ دِ سَ

� � � � 
=^Èÿ_–⁄Ägÿ^=Ω=

 ).وبَ لُ  القُ يسِّ قَ يُ  يلِ خِ إىل البَ  ث: (النظرُ قال برش بن احلار -
 ]املتقارب[من البحر  ابن الرومي: لاوق -

ـــيُ  ُ قَ ـــىل نَ  رتِّ ـــى ع ـــهِ عيس ــــيسَ  *فس ــــدِ  ول ــــاقٍ وال خال بب
ـــ سَ فَّ تـــنَ  *لتقتــــريه ســــتطيعُ ولــــو يَ  ـــنْ ن مِ مِ رٍ واحـــدِ خَ
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ـ ألنّ  ؛لِ خْ من البُ  دُّ شَ أَ  حُ قال عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهام: (الشُّ  - هـو  حيحَ الشّ
هـو الـذي  ه، والبخيلُ بام يف يده فيحبَّ  ويشحُّ  ،غريه حتى يأخذه دِ عىل ما يف يَ  الذي يشحُّ 

 ).هِ يبخل بام يف يدِ 
لُ ( :يضَ اهللاُ عنهامر ابنُ عباسٍ  قال - بُخْ ُبْنُ وَ  الْ صُ  اجلْ ـرْ احلِْ ائِـزُ  ،وَ رَ ـوءٍ  غَ ـا سُ هَ عُ ْمَ  جيَ

لَّ  اكُ وءُ  هَ زَّ  بِاهللا الظَّنِّ  سُ لَّ  عَ جَ  .)وَ
تعجلُ الفقرَ الذي  - بتُ للبخيلِ كيفَ يَسْ جِ قال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: (عَ

ـبُ يف  َاسَ اء، وحيُ ـرَ قَ يشَ الفُ نيا عَ يَعيشُ يف الدّ ، فَ اه طَلَبَ نَى الذي إيّ هُ الغِ تُ وْ فُ ، ويَ ربَ منه هَ
ابَ األغنياءِ!!). سَ  اآلخرةِ حِ
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5d`lºY6∆»W·‘6
لَّم عليه بِ  جلٌ مرَّ ر � عليه، فقيل له يف ذلـك،  دَّ رُ ه، فلم يَ طِ وْ سَ بأيب احلارث مجَّيز، فسَ

لَّمَ  ، فرددتُ  فقال: إنه سَ  عليه بالضمري !! عيلَّ إيامءً
ئل اإلمـام األوزاعـيُّ  � ـعـن حُ  سُ ـ بسِ اإلسـالم يف لـِ مِ كْ  واد فأجـاب قـائالً: السّ

 م لبسِ كْ يف حُ  ما قلتُ  لتُ لقد قُ (قال: قوله هذا ف عن سببِ  .. فسئلَ )أكرهه وال أحرمه(
َ ألنّ  وداء.. وذلكَ السَّ  الثيابِ  لبِّ روسٌ  فيها عَ ىلّ ه ال جتُ  افيهـ نُ فَّ كَ ، وال يُ اجٌّ ي فيها حَ ، وال يُ

 . )تيْ مَ 
ئل العباسُ  �  أنـتَ  ،أكـربُ  نْ مَ (الرسول عليه الصالة والسالم:  ريض اهللا عنه عمُّ  سُ

 ).!هُ قبلَ  تُ دْ لِ  وُ أينّ  ريَ ي غَ نّ مِ  كربُ م؟ فقال: هو أَ سول اهللا عليه الصالة والسالر مأ
 تلـك(: فقـال ؟إبلـيس امـرأة اسم عن رمحهام اهللا تعاىل األوزاعيَّ  الرشيدُ  وسألَ  �
 .!!)هاأحرضْ  مل وليمةٌ 
�   وَ  :فقـال ؟كَ مُ بن اخلطاب ريض اهللا عنه أنه قال لرجل ما اسْ  عمرَ  عن مالكٌ رَ

 ْ أين  :قال ،ةقَ رْ ن احلُ مِ  :قال ؟ممن عمر: قال ،ابهَ شِ  ابنُ  :قال ؟نْ مَ  ابنُ  عمر: فقال ،رةٌ مجَ
            ك أهلـكَ رِ دْ أَ  :فقـال عمـر ،ىظَـلَ  اتِ ذَ بـِ :قال ؟اهَ تِ بأيّ  :قال ،ارالنّ  ةِ رَّ حَ بِ  :قال ؟كَ نُ كَ سْ مَ 

 .فكان كام قال عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه !!،فقد احرتقوا
ها باملاء نَ بَ لَ  وبٌ شُ ، وكان يَ رجالً كان له بقرةٌ  ن: (أنَّ علوم الدي جاء يف كتاب إحياء �

ـ، فَ بقرتـهُ  ى فيـهعَ رْ األودية التي كانت تَ  بعضِ  يف لٌ يْ ليبيعه، فجاء سَ  ـفَ رَ جَ عليهـا فَ  رَّ مَ  اهَ
: هِ يْـنِ هبا، فقال لـه بعـض بَ دُ نْ زيناً عليها يَ حَ  جلسَ  هابَ صاحِ  وأغرقها فامتت، ثم إنَّ  السيلُ 

 ).!!عت فأغرقتهامَ تَ ها بلبنها اجْ طُ لِ خْ كنّا نَ  املياه التي ا، فإنَّ هبْ دُ نْ ال تَ  ،أبتِ  يا
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بحر، قال: ابـن مـن؟ قـال: ابـن فيـاض، (عن اسمه؟ فقال:  حكيمٌ رجالً ل أس �
 .) يف زورق!!ك إالَّ ؤفقال: ما كنيتك؟ فقال: أبو الند، فقال: ال ينبغي ألحد لقا

ل: � ـ ، وقـرأ الفاحتـةَ ضٍ مـري دخل عمر بن اخلطاب عـىل رجـلٍ  تأمّ  يَ فِ عليـه وشُ
ه، وقـرأ يَـهم لريقِ أخر، فـدخل أحـدُ  جل مرةً الرّ  ضَ رِ استشهد عمر، ومَ  املريض، ثم
فَ  ومل مراراً  عليه الفاحتة       .. ولكـن هـي الفاحتـةُ  والفاحتةُ  ،، فقال الرجل: أنا كام أنا!!يُشْ

 ر؟؟مَ عُ  دُ يَ  أينَ 
. نهاممِ  خرياً  اهللاُ هضَ وَّ عَ  إالَّ  مؤمنٍ  كريمتي اهللا أذهب ما(: برد بن لبشار رجلٌ  قال �

 .)!كَ لَ ثْ مِ  قالءالثّ  ؤيةرُ  مدَ عَ بِ : قال ؟كَ ضَ وَّ عَ  مَ بِ فَ 
 حتاور احلق والباطل يوماً.. �

 اً.رأس فقال الباطل: أنا أعىل منكَ 
 قدماً. منكَ  قال احلق: أنا أثبتُ 

 قال الباطل: أنا أقو منك.
 قال احلق: أنا أبقى منك.

 الباطل: أنا معي األقوياء. قال
ـا قال احلق: قال تعاىل: ﴿ مَ ـا وَ واْ فِيهَ رُ كُ ا لِيَمْ يهَ مِ ْرِ ابِرَ جمُ ةٍ أَكَ يَ رْ لِّ قَ نَا يفِ كُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ

ونَ  رُ عُ ا يَشْ مَ مْ وَ هِ سِ ونَ إالَّ بِأَنفُ رُ كُ مْ  ].١٢٣﴾ [األنعام: يَ
 قال الباطل: أستطيع أن أقتلك اآلن.

 .حنيٍ  أوالدي سيقتلونك بعدَ  قال احلق: ولكنَّ 
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ـتزوج رجل امرأة ثانية، تَ  � ْـ رَ غُ صْ ـ هبـا أكثـرَ  مُّ تَ األوىل بيـوم واحـد، وصـار هيَ     ن مِ
ُ كْ ي، وأنـا ال أَ منّ  هذه وهي تقول: ملَ تُعنى هبا أكثرَ  هُ تْ بَ اتَ عَ األوىل، فَ  ـربُ ، واحـدٍ   بيـومٍ ا إالّ هَ

ونَ ﴿اهللا تعاىل يقول يف كتابه العزيز:  إنَّ  فقال: ـدُّ َّا تَعُ نَةٍ ممِّ أَلْفِ سَ بِّكَ كَ ندَ رَ ا عِ مً وْ إِنَّ يَ ﴾ وَ
  ].٤٧ [احلج:
 رجالً  فرأيت. عوراً  أكثرهم يكون [اسم مكان] هيت أهل إن يقال(: رجلٌ  وقال �
 قـد ،أعمـى أخاً  يل إنَّ  سيدي يا :فقال! لغريب هذا إن: له فقلت. العينني صحيح منهم
 .)!!ونصيبي نصيبه أخذ

، بنفسهِ  عنه أصحابه، وانفردَ  رصفَ  ن نزهتهِ مِ  غَ رَ احلجاج يوماً متنزهاً فلام فَ  خرجَ  �
ن هذه القريـة، قـال: ؟ قال: مِ أهيا الشيخُ  ن أينَ فقال له: مِ  ،ن بني عجلمِ  فإذا هو بشيخٍ 

َّ امّ عُ  نَ وْ رَ كيف تَ  ون أمواهلم، قال: فكيف اس، ويستحلِّ النّ  ونَ مُ لِ ظْ ل، يَ امَّ عُ  لكم؟ قال: رشَ
ٌّ  ،قولك يف احلجاج؟ قال: ذاك ن استعمله، قال: مَ  حَ بَّ قَ اهللا، وَ  هُ حَ بَّ قَ  منهُ  ما ويل العراق رشَ

ـ تعـرفُ أو ،اكَ دَ فـِ تُ لْ عِ : جُ الشيخ ، قال!!ن أنا؟ قال: ال، قال: أنا احلجاجأتعرف مَ  ن مَ
َ أنا؟ قال: ال. قال: فالن بن فالن جمنـون بنـي عجـل أُ  ـ يف كـل يـومٍ  عُ رصْ ل: تني، قـارّ مَ

هِ وأمر له ب ،احلجاج منه كَ حِ ضَ فَ  َلُّصِ نِ ختَ سْ    .مكافأة عىل ذكائه وحُ
تأجرٌ  لٌ جُ وقال رَ  � سْ . )عُ قِـرْ قَ ه يُ ف فإنَّـقْ هذا السَّ  بَ شَ خَ  حْ لِ صْ أَ (نزل: امللصاحب  مُ
 .)!دَ جُ سْ يَ فَ  [خشوع] ةٌ قَّ رِ  هُ كَ رِ دْ تُ  أنْ  إين أخافُ (. قال: )حُ بِّ سَ ه يُ فإنَّ  ال ختفْ (قال: 
، هُ مَ دِ عَ  ، قال: فإنْ بهِ  يعيشُ  ؟ قال: عقلٌ دُ بْ العَ  هُ قَ زَ رْ ما يُ  ريُ ا خَ لوزيره: (مَ  ال ملكٌ ق �

ُ سْ يَ  ؟ قال: مالٌ هُ مَ دَ عِ  ، قال: فإنْ  بهِ حىلّ تَ يَ  قال: أدبٌ   ؟ قال: فصـاعقةٌ هُ مَ دِ عَ  ، قال: فإنْ هُ رتُ
 ْ   ).الدَ والبِ  بادَ العِ  منهُ  حُ يْ رِ وتُ  ،هُ قُ رِ حتُ
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؟ قال: أمري املـؤمنني أأنت سعيدٌ (: رمحهام اهللا يد بن مرة الكنديقال معاوية لسع �
 . )ةَ رَّ وأنا ابن مُ  ،السعيدُ 
 ق عليه األب..افِ وَ يُ  مْ لَ .. فَ فتاةٍ  خلطبةِ  فقريٌ  شابٌّ م تقدَّ   �

هِ اهللاُ.. يْ دِ يَهْ ، فوافَقَ عليه األب، وقال: سَ م شابٌّ غنيٌّ وفاسقٌ  بعد ذلك.. تقدَّ
ازق؟!! ادي هأليسَ اهل التعليق: ونَ ﴿و الرَّ مُ ْكُ يْفَ حتَ مْ كَ ا لَكُ  ].١٥٤الصافات: ﴾ [مَ

 ،أأنت السيد؟، قال: أمري املؤمنني السـيدُ (: رمحهام اهللا قال املأمون للسيد بن أنس �
 . )وأنا ابن أنس

ـة مُ لِّ سَ يُ أَ (سئل مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل:  �  الرجل عىل املرأة؟ فقال: أما املتجالّ
)(الكب نِّ  .!!)ب فالطَ ن الرُّ فال بأس، وأما التي كالمها أشهى مِ  رية يف السِّ
، وأنـا أطـولُ  قال احلجاج للمهلب وهو يامشيه: أأنا أطول أم أنت؟ قال: األمـريُ  �
  .-الفضل-الطول بأراد  .ةً امَ قَ  أبسطُ 
رَّ اإلمام الفخر الرازي � ومئـذٍ يف الطريق وحوله أتباعه وتالمذته وهم ي رمحه اهللا مَ

، فرأته عجوزٌ مؤمنةٌ يف جانب الطريق، فسألت أحد التالميذ: من هذا؟ فقـال هلـا:  كثريٌ
وحيك أيتها العجوز، هذا اإلمام الفخر الرازي الذي يعرف ألف دليل عـىل وجـود اهللا 
لَـغَ الفخـر  ، فلـام أن بَ تعاىل، فقالت: لو مل يكن عنده ألف شكٍّ ملا احتاج إىل ألف دليـلٍ

 مها هذا قال: (اللهم ارزقني إيامناً كإيامن العجائز).الرازي كال
�  َ ـملا دخل إسامعيل بن محّاد بن أيب حنيفة البرصة قال: (مهَ ـ تُ أنْ مْ دِّب كـلَّ مَ ن أُؤَ

ـ ، فقال له قائل: وهل كان أبو حنيفة يؤدِّبُ مَ هِ هِ ـه؟؟ قـال خيالفُ أبا حنيفة يف فِقْ َالِفُ ن خيُ
تَهُ إسامعيل: ال، فقيل له: فأدِّب  فْ الَ  ).!نفسك أوالً فقد خَ
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ـ يـومٍ  احلجاج بن يوسف الثقفي اشـرت ذاتَ  يرو أنّ  � مها أسـود  نيِ غالمَ أحـدُ
، وطلبَ مِ  مَّ صاحبه، فقـالواآلخرُ أبيضُ ذُ  الغـالم ن كلِّ واحدٍ منهام أن يمدحَ نفسهُ ويَ

 ]طويل[من البحر ال األسود:
ــــهُ  ثْلُ ءَ مِ ــــكَ الَ يشَ ــــرَ أنّ املِسْ مِ  *أملْ تَ هَ رْ ـدِ ْــلٌ بـِ ــتِ محِ يَــاضَ اللِّفْ وأَنَّ بَ
ــا هَ رُ ــكَّ نُوْ ِ الَ شَ ــنيْ ادَ العَ ــوَ أَنَّ سَ لَمِ  *وَ ـــاعْ ءَ فَ ْ ِ الَ يشَ ـــنيْ ـــاضَ العَ يَ أَنَّ بَ وَ

دَّ  رَ  ]طويل[من البحر الاألبيضُ وقال:  الغالم فَ
ــــهُ  ثْلُ ءَ مِ ْ رَ الَ يشَ ــــدْ ــــرَ أَنَّ البَ ـــوادَ الفَ  *أملْ تَ أَنَّ سَ مِ وَ هَ رْ ـــدِ ـــلٌ بِ ْ ـــمِ محِ حْ
م هُ هُ ـــوْ جُ ـــيْضٌ وُ ـــالَ اهللا بِ جَ أَنَّ رِ ــنَّمِ  *وَ هَ ــلُ جَ دَ أَهْ ــوْ ــكَّ أَنَّ السُّ الَ شَ وَ

بَتها قال هلا: أما أنـا فرجـلٌ يسءُ  � طْ ، وعند خِ تزوجَ رجلٌ يسءَ اخلُلُقِ امرأةً حسناءَ
، فإنْ كان بكِ صربٌ عىل املكروه فبها ونعمت، وإالّ  !!اخلُلُقِ نْ نَفْيسِ كِ مِ رُّ   فلستُ أَغُ

َّ هبا جـداً، ومـا  جها ورسُ وّ تَزَ ، فَ وء اخلُلُقِ كَ إىل سُ جَ وَ نْكَ من أَحْ فقالت: أسوأ خلقاً مِ
ام.  يْنَهُ ق املوتُ بَ ةٌ حتّى فرّ شَ حْ ر بينهام وَ  جَ

ـوا أنَّ احلصـاةَ  -يتكلَّف الورعَ –سأل رجل  � مُ عَ ، زَ عمرو بن قيس فقال: يا شـيخُ
ت مِ إذا أُ  جَ رِ ـا خْ هَ عْ ا تصيحُ حتّى تعودَ إليـه.. فقـال عمـرو بـن قـيس: دَ ن املسجد فإهنّ

؟!! فقال عمرو بن قـيس  لْقٌ ا، فقال الرجل: سبحان اهللا وهلا حَ هَ لْقُ قَّ حَ تصيحُ حتى ينشَ
يْحُ إذاً؟؟ نْ أينَ تَصِ  فَمِ

 ائدةٌ ومَ  ى،سَ وْ مُ  اصَ وعَ  ،نوحٍ  سفينةُ  :ثالثٌ  اخلشبِ  أفضلُ (: نييالطفيل بعض قال �
 .)ءٌ يشَ  ليهاعَ  لُ كَ ؤْ يُ 
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طَلِّقَ زوجتهُ وكانت لبيبةً فرجالً  يرو أن � ـاإل نظـرَ  أراد أن يُ ـوَ  يهَ ـ يَ هِ يف  اعدةٌ صَ
ـقَ وَ  إنْ  القٌ ، وطَـتِ لْ زَ نَ  إنْ  ، وطالقٌ تِ دْ عَ صَ  إنْ  طالقٌ  م، فقال هلا: أنتِ لَّ السُّ  ـرَ ، فَ تِ فْ  تْ مَ

 أهلُ  إليكِ  احتاجَ  اإلمام مالكُ  ماتَ  إنْ  ،أيب وأمي كِ ادَ ، فقال هلا: فِ !!ها إىل األرضنفسِ ب
 ).يف أحكامهم املدينةِ 
الحظا وجود رجل مسـلم  ن غري املسلمني،بني اثنني مِ  عىل متن طائرة دار حوارٌ  �

إجازيت يف  قضاءَ  دُّ وَ أَ  كنتُ  لآلخر وهو يغمزه: اته، فقال أحدمهظوا إغايف الطائرة، فأحبّ 
 !!..فلم أذهب ت أن نصف سكنها مسلمنيولكنني اكتشف أفريقيا،

ـرِ وقد عُ  ـ تْ ضَ  !!كـل أهلهـا مسـلمني.. ألنّ  ؛فرفضـتها يلّ وظيفـة يف السـعوديةعَ
 فرفضـت الـذهاب باملسـلمني جُّ عُ ني وجدته يَ ولكنّ  رت يف الذهاب إىل باكستان،فكّ ثم 

 !!..أيضاً 
 ر بالسفر إىل أوروبا؟ملاذا ال تفكّ  قال له زميله:ف

ْ  د أن املسلمني قد انترشوا فيها،حتى هذه جت قال: اصـطدمت  يف الشارع، تُ كلام رسِ
 بواحد منهم..

  ..تهظن الرجل وإغايف حماولة منهم للنيل مِ  وال،ن عىل هذا املوظالّ 
ملـاذا ال  :واهلـدوءبمنتهـى الـربود  وقال هلـام،  أن أدار رأسه للرجلنيفام كان منه إالّ 

... الذي ال جتد فيه املسلمني نه املكان الوحيدلقد سمعت أ !!؟برحلة إىل جهنم واتفكر
سن جوابِ الرَّ  مجيعُ  كَ حِ ضَ فَ  ن حُ  ابني!!جل وإفحامه للشَّ احلارضين مِ

تُك؟ قال: ال، فقيـل لـه:  � : أحتبُّ أن متوتَ زوجَ ن امرأةٍ سيئةٍ ج مِ قيل ألعرايب تزوّ
.!! حِ رَ نَ الفَ  ملاذا؟ فقال: أخافُ أنْ أموتَ مِ
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، وكان الصيفُ حارَّ سافرتِ امرأةُ ر � ، فظهـرَ اً والشمسُ مُ جلٍ إىل مكانٍ بعيدٍ لتهبةً
، فأراد االعتـذارَ منهـا، فأنشـد: أثرُ الشَّ  ا، فعاتبها عىل ذلك فحزنتْ منهُ هَ هِ جْ مسِ عىل وَ

 ]بسيط[من البحر ال
ـنْ سـفرٍ  اءَ احلَبيبُ الـذي أهـواهُ مِ ا *جَ ــرَ هِ أث ــدِّ ــرت يف خَ ــد أثَّ ــمسُ ق والشَّ

ـمسُ يف قمـرٍ عجبتُ كَ  ا *يـفَ حتـلُّ الشّ ركَ القمـرَ نبغي أنْ تُـدْ مسُ ال يَ والشَّ
قـه كثـرياً املقصـودُ  � يرو أنَّ رجالً ذهب إىل حكيم ليستفتيَه يف رؤيـا رآهـا، وأرَّ

ين  ا احلكيم، أريدُ أنْ أسألَكَ عن أمـر حـريّ منها، وما إن رآه حتى أرسعَ إليه وقال له: أهيُّ
عي،  جَ ضْ ومل أجدْ له جواباً يَكفي وتَفسرياً يشـفي.. فقـال احلكـيم: هـاتِ مـا وأقضَّ مَ

 عندك.
َبَّـتُهنّ  قال الرجل: لقد رأيت فيام يـر النـائم أن يل أربـع زوجـات، وقـد كانـت حمَ

.  ومودّهتنَّ يف قلبي متفاوتةً
ي كـلَّ  لة والتي تلقى منـِّ ىل منهن، فهي املدلَّ ىل واألحْ كانت الزوجة الرابعة هي األغْ

عايتي. نايتي ورِ ا، وكنتُ أُولِيها كلَّ عِ  اهتاممٍ وتقديرٍ بسببِ مجاهلا ونضارهتِ
رُ هبـا بـني املعـارفِ  ، فقـد كنـتُ أُحبّهـا حبّـاً مجّـاً، وأُفَـاخِ ثم تليها الزوجـةُ الثالثـةُ

ريي. بَ مع غَ ، ولكن برصاحة كان يساورين الشكُّ فيها، فأخشى أنْ تذهَ  واألصحابِ
مـةٌ وصـبورةٌ وإنْ مل أما زوجتي الثانيةُ  ، فأحبّها أيضاً فهي تتميّز عن البقيةِ بأهنا متفهّ

لَّـام     تـي، واحلـق يقـال: كُ تكن عىل درجـة الرابعـة والثالثـة يف املحبّـة ولكنهـا نالـت ثِقَ
. يقِ ونُ وقتَ الضّ مَ العَ  واجهتني مشكلة أجلأُ إليها، فهي نِعْ
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يايت، بـل وهـي التـي هلـا إسـهامات وأما زوجتي األوىل، فهي الرشيكة الوفيّة يف ح
ني أنْ قول لك إين أقـ فُ هـا ـعظيمة يف االهتامم بأموري ورعاية شؤوين، ويُؤسِ رصِّ يف حقِّ

ـدُّ سـعادَهتا  ، وتَعُ نـي دائـامً مُ زِ ِبُّني من األعـامق، وتُالَ ا حتُ غم من أهنّ كثرياً، وال أحبُّها بالرَّ
ةَ ال َ أَ العِرشْ وَ !!مرهونةً بسعاديت.. وما أَسْ فٍ واحدٍ نْ طَرَ  تي تقوم عىل احلُبِّ مِ

انـت، وأصـبحَ املـوتُ  املهمُّ يا أهيا احلكيم.. أنني رأيت وكـأنَّ سـاعةَ وفـايت قـد حَ
 يطلبني، عندها حرضت زوجايت عىل التوايل..

بَستُكِ أحىل املالبـس وأمجلَهـا،  وقد قلت لزوجتي الرابعة: أنت أكثر من أحببت، أَلْ
 ِّ نتكِ بأهبى احلُيلِ تني؟؟ وزيّ قْ افَ ، فهالَّ رَ ايتي.. وأنا اآلن أموتُ عَ ي ورِ َطَّ اهتاممِ ، وكنتِ حمَ

ـا سـكنيٌ  ، وأحسسـتُ كـأن جواهبَ .. ثم ولَّت مدبرةً دَّت عليه برسعة: ال.. ال يمكنُ فرَ
.. ام إيالمٍ زَ يف فُؤادي، وتأملتُ أيَّ رِ  غُ

يايت، وأنا اآل ، فقلت هلا: أحببتُك طيلةَ حَ ن أغادرُ هذه احلياة، فهـالَّ وحرضتِ الثالثةُ
تِي؟ فأجابتني بقسوة: إنَّ احلياةَ حلـوةُ ويُؤسـفني أنْ تعلـمَ أينّ  شَ حْ تني؟ وآنست وَ قْ افَ رَ

ا عيلَّ مؤملاً غاية األمل. هَ المِ قْعُ كَ ، فكانَ وَ ن بعدكِ  سأتزوجُ مِ
ا، وقلتُ هلـا: هـ ن أجلهَ ا بام كنتُ أفعلهُ مِ رهتُ قـتُ ثم جاءت زوجتي الثانية، فذكّ ذا وَ

، أنـا ال  يت؟ فـردّت: آسـفةٌ ـدَ حْ تِني؟ وآنستِ وَ قْ افَ احلاجةِ إليكِ وإىل مساعدتك، فهالَّ رَ
 أستطيع مساعدتك هذه املرة ولكنّي سأرافقكَ إىل املقربة!!

ترص من شـدةِ احلـزنِ واألملِ ملـا ـوبينام كنت أفكر بام أجابت كل واحدة منهن.. وأع
ودِهِ  حُ ك آلت إليه حايل، وإىل جُ وتاً ينـاديني، ويقـول: أنـا سـأرافقُ .. إذ سمعتُ صَ نَّ يلِ

تْ هزيلـةً  ، فنظرتُ إىل مصدر الصوت فـإذا هـي زوجتـي األوىل، وقـد بَـدَ أينام ذهبتَ
ا بقيتْ دونَ طعامٍ أليامٍ عديدةٍ..  ، كام لو أهنَّ  متعبةً
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ها أطلقتُ زفرةَ ندمٍ طويلةً عىل ما كنتُ أعاملُها به من قلّة رعايةٍ  واهـتاممٍ حتـى  عندَ
ا كذلك..  أصبحَ حاهلُ

ُّ هذا املنام؟؟ فقد أزعجني كثرياً..  ليكَ ما رسِ  يا سيدي احلكيم: قُلْ يل باهللا عَ
ا لـه أربـعُ  ، وقال: كلٌّ منـّ قٍ مْ دَ بِعُ ِيْبَهُ تنهَّ م احلكيم وهزَّ برأسه، وقبلَ أنْ جيُ عندها تبسّ

: هي أجسامنا فمهـام اعْ  ، فالزوجةُ الرابعةُ نـا.. زوجاتٍ عَ نيا مَ ـادرَ الـدّ تَنينـا هبـا فلـن تُغَ
ول إىل  ا نمـوتُ تَـؤُ نا، نحبُّها ونُفاخر هبـا، وعنـدمَ : هي أموالنا وممتلكاتُ والزوجةُ الثالثةُ
ت  يَت وتوطَّدَ نا، مهام قَوِ نا وأصدقاؤُ : فهي أقرباؤُ غرينا من الورثة.. وأما الزوجةُ الثانيةُ

كِنُ أ مْ نا معهم، فأقىص ما يُ تنـا إىل القـربِ فقـط.. وأمـا عالقاتُ قَ افَ رَ لُوا به معنا هـو مُ نْ يَصِ
: فهي التي ال يمكن ألحد رؤيتها، وهي الروح التي نالتْ أكـربَ نصـيبٍ  الزوجةُ األوىلُ

 من اإلمهال وتناسيناها يف غمرةِ احلياةِ الدنيا ومشاغلها..
تكـونَ هـي حمـطّ ن احلكمـةِ والعقـلِ أنْ نعتنـي هبـا، وأنْ ثم قال احلكيم: أوليس مِ 

نا يوم احلسـاب دونَ غريهـا مـن اخلـدمِ  افِقُ ريُ ن سَ اهتاممنا ورعايتنا.. أوليستِ الروحُ مَ
 ]البسيط[من البحر ن قال: واحلشم واخلالن. وصدق مَ 

هِ  ى بخدمتـِ ـقَ ـمْ تَشْ انُ  *يا خادمَ اجلسمِ كَ ـــرسْ بْحَ ممــا فيــهِ خُ أتـــطلبُ الــرِّ
بِلْ عىل الروحِ فاستكملْ فَ  ـائلهاأَقْ ــانُ  *ضَ ــمِ إِنْسَ سْ ــالروحِ ال باجلِ ــتَ ب أنْ فَ

هُ معها:وكانت تتمنّ  لبيبةً  فقيهةً  رجلٌ امرأةً  تزوجَ  �  عُ عليه أحياناً فأنشدَ يصفُ حالَ
 ]وافر[من البحر ال

لِ  ـــــاً ذا دَالَ يْهَ قِ لِيـــــتُ بـــــهِ فَ اللِ  *بُ ــــدَّ ليلِ وبال ــــدَّ ــــادِلُ بال جيُ
ــ ــلُ عَ صْ ــاله والوَ صَ ! *ذبٌ طَلَبــتُ وِ ـالِ صَ ـنِ الوِ يُّ عَ ى النَّبـِ ـَ فقال: هنَ
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 عينيـك بـأيِّ : عمـر فقـال. لالَ اهلِ  رأ هأنَّ  دَ هِ شَ فَ  عمر، زمان يف أعور رجلٌ  أتى �
ِّ بِ : قال ؟رأيتَ  َ رشَ  عليـه اهللا صـىل اهللا رسـول مـع ذهبت األخر ألنَّ  ية؛اقِ البَ  وهي ا،مهِ
 .هُ تَ ادَ هَ شَ  فأجازَ . .غزواته بعض يف وسلم
ثَ أَنَّ طالباً مسلامً كان يدرسُ  � دَ يف إحد اجلامعـات األمريكيـة، وكـان هـذا  حَ

الة.. ويف أحد األيام الحظه أحد املدرسني الطالب حمافظاً عىل أداء الفرائض ومنها الصَّ 
أ عىل املغسلة، فصاح فيه غاضباً: أهيا الطالب، كيف تغسل رجليـك يف يف اجلامعة يتوضَّ 

ة تغسـل يه وجوهنا؟؟!! فردَّ عليه الطالـب هبـدوءٍ قـائالً: كـم مـرَّ املكان الذي نغسل ف
طبعاً،  صباحٍ  د عليه األستاذ األمريكي: مرةً واحدةً يف كلِّ وجهك يف اليوم يا أستاذ؟ فرَّ 

فقال الطالب: أما أنا فأغسل رجيلَّ مخسَ مراتٍ عىل األقلِّ يف اليوم، ولك أن حتكم بعد: 
ام أكثرُ نَظَافةً رِ  ؟!!أهيُّ كَ هَ جْ يَ أم وَ الَ  جْ

رَّ  � رُ مَ مَ َ  عُ يضِ نْهُ  اهللاُ رَ بْدُ وفيهم  يلعبونَ  يانٍ بْ صِ بِ  عَ ِ  بْنُ  اهللا عَ بَريْ بُـوا ،الـزُّ رَ هَ هُ  فَ نـْ  إالَّ  مِ
بْدَ  الَ  .اهللا عَ قَ هُ  فَ رُ  لَ مَ َ  عُ يضِ نْهُ  اهللاُ رَ ا: عَ َ ؟ لَك مَ بُ  الَ  ملِ ْرَ عَ  هتَ ابِك؟ مَ حَ الَ  أَصْ قَ ـا: فَ ـريَ  يَ  أَمِ

نِنيَ  مِ ْ  املُْؤْ نْ  ملَ ىلَ  أَكُ يبَةٍ  عَ افَ  رِ أَخَ ْ ، كَ فَ ملَ نْ  وَ يقُ  يَكُ ا الطَّرِ يِّقً عَ  ضَ سِّ أُوَ  ).فَ
 الدعوي:قناع اإل فنيف قالوا  �

أو دوالر،  ١٠٠٠ن تعمل وأنت يف البيت براتب أ ؟أهيام أفضل :قال أحدهم لآلخر
  !!؟دوالر ٢٧٠٠٠مرت براتب  ٢٠٠عىل بعد  البيتِ  تعمل خارجَ 

. خارج البيت العمل الذي  :وقال ..ضحك  وال شكّ
 !!املسجد يفكذلك صالتك بالبيت وصالتك  :فقال األول
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يف حمفـلٍ  -وكـان رئـيس القضـاة–مرَّ احلافظ ابن حجر رمحه اهللا تعاىل بالسـوق  �
مُ أنَّ نب عُ زْ ، وقال له: تَ يتَ يف هيئةٍ مزريةٍ ، فاعرتضه هيودي يبيعُ الزَّ يّكم قال: وهيئةٍ مجيلةٍ

افِر)، فأيّ سجنٍ أنت فيه، وأيّ جنةٍ أنا فيها؟؟ فقال ابـن  نَّة الكَ ن وجَ نُ املؤمِ جْ نيا سِ (الدُّ
ـن النعـيم فكـأين اآلن يف سـجن، وأنـت  ه اهللا يل يف اآلخـرة مِ حجر: أما بالنسبة ملا أعدَّ

 ..! نَّةٍ ن العذاب األليم فكأنك اآلن يف جَ ه اهللاُ لكَ مِ  فأسلم اليهودي.بالنسبة ملا أعدَّ
 ):العني بالعنيقالوا يف املثل: ( �

ـتْ ﴿إليها قال:  رَ ظَ ام نَ لَّ فَ ، ارٍ طَّ عَ  انِ كَّ عىل دُ  قبيحةٌ  وقفت امرأةٌ  َ رشِ وشُ حُ حُ وُ ا الْ إِذَ ﴾ وَ
هُ ﴿فقالت له املرأة: ]، ٥[التكوير:  لْقَ َ خَ نَيسِ ثَالً وَ نَا مَ بَ لَ َ رضَ  ]!!٧٨﴾ [يس: وَ

 رَّ رجالً مَ  لني]: أنَّ رمحه اهللا تعاىل يف [أخبار احلمقى واملغفّ ذكر اإلمام ابن اجلوزي  �
ْ  تِ بَ لِ غُ  * ﴿آمل :رأقَ فَ   بقومٍ يلِّ صَ يُ  بإمامٍ   تِ بَـلِ ﴿غُ  :ام هـوذا، إنَّـيا هَ  :الَ قَ  غَ رَ  فَ لامَّ ﴾ فَ كُ الرتُّ

كِ  مَ ايلِ بَ  نُ الَ  اءٌ دَ عَ م أَ هُ لُّ كُ  :﴾ فقالومُ الرُّ   م!!).هُ نْ مِ  رَ ن ذُ
ماتَ حاتم الطائي، أرادَ أخوه أن يتشبَّهَ به، فقالـت لـه أمـه: يـا بنـي  حكي أنه ملا �

بَنَّ نفسكَ فيام ال تناله. تْعِ ، فال تُ هُ لَغَ  أتريد أن حتذو حذو أخيك؟! فإنَّك لن تبلغَ ما بَ
ن أمي وأيب؟  فقال ألمه: وما يمنعني، وقد كان أخي وشقيقي مِ

لَّام أ ـنْ فقالت أمه: إينّ ملَّا ولدته كنتُ كُ عَ حتـى آتيـه بِمَ ضَ رْ هُ أَبَى أن يَ عَ ضِ ردتُ أن أُرْ
تُكَ ودخلَ آخر بَكيت حتى خيرج!! عْ ضَ هُ فريضع الثدي اآلخر، وكنتُ إذا أَرْ كُ ارِ  يُشَ

لام مرَ ايقول ش � تربِّ رْ ب: كُ ، حتى  قد استعطرت ةجتُ بجانبِ فتاةٍ مُ كتمتُ أنفايسْ
مَّ ال  .!!ن رحيِها، فتُكتبَ زانيةً مِ   أشُ

 ).وفّقا إال املفعله(إهنا ثقافة إسالمية رائعة ال يعليق: الت
ـ لفالن، فردَّ  احُ تَ رْ بي ال يَ لْ قَ  إنَّ (قال رجلٌ آلخر:  � ا عليه قـائالً: وال أنـا، ولكـن مَ

 ).ني؟!حلاالصَّ  بُّ حِ عىل قلوبنا فأصبحنا ال نُ  سَ مَ طَ  اهللاَ ؟ لعلَّ كَ يْ رِ دْ يُ 
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تَ  � اءِ اسْ دَ اخلُلَفَ : إنَّ أَحَ ـيقالُ عراء مرص، فصَ عى شُ ةٌ فهُ ادَ دْ ـرَّ هِ جَ ـاعرٌ فقـريٌ بِيَـدِ م شَ
غَ اخلليفـة  ، فبَـالَ ةِ ارِ اخلَلِيْفَ لُوا إىل دَ صَ م إىل أن وَ هُ تَبِعَ ألها، فَ رِ لِيَمْ باً هبا إىل البَحْ اهِ فارغةٌ ذَ

هِ ونظرَ إىل تِفِ ة عىل كَ لَ واجلَرَّ جُ ، وملا رأ الرَّ يهِ لَ امِ عَ نْعَ ثَّة قال له: يف إكرامهم واإلِ  ثِيَابه الرَّ
تُكَ  اجَ ن أنت؟ وما حَ  فأنشد الرجل الفقري: [من البحر الطويل] ؟، مَ

ُم ـاهلَ حَ وا رِ ـدُّ مَ شَ ـوْ أَيْـتُ القَ يتِ  *وملا رَ ــرَّ يْــتُ بِجَ ي أَتَ ــامِ كَ الطَّ ــرِ إىل بَحْ
. املؤوافقالَ اخلليفة:  ةً باً وفِضَّ هَ ةَ ذَ هُ بعضُ احلـارض. له اجلَرَّ دَ سَ ين وقـالوا: هـذا فحَ

. هُ يَّعَ هُ وضَ لَفَ بَّام أَتْ رُ لَ  فقريٌ جمنونٌ ال يعرفُ قِيمة املال فَ
باً، ثـم خـرجَ الفقـري إىل  هَ هُ ذَ تُ رَّ لِئت له جَ هُ يفعلُ به ما يشاء. فَمُ الُ فقال اخلليفة: هو مَ

بَلَغَ ذلكَ اخلل راء، فَ قَ ةِ عىل الفُ قَ مجيع املالِ الذي يف اجلَرَّ رَّ هُ الباب وفَ ـألَ اهُ وسَ عَ ـتَدْ يفة فاسْ
ن ذلك  فقال الفقري: [من البحر الطويل]، عَ

ـــم هلِ ونَ بِامَ ُ ـــريِّ ـــا اخلَ يْنَ لَ دُ عَ ـــوْ ُ دُ  *جيَ ـــوْ نَ نَجُ يْ ِ ـــريِّ لِ اخلَ ـــامَ ـــنُ بِ ونَحْ
ـ هُ عَ تُ رَّ ْأل جَ رَ أن متُ أَمَ ابِهِ وَ وَ بَ اخلليفةُ بِجَ جِ ـنَةُ بـِـفأُعْ !! وقـال: احلَسَ اتٍ ـرَّ َ مَ ِ ـرشْ  عَرشْ

َا!! ثَاهلِ  أمْ
 [من البحر البسيط] التعليق:

ِــم ــاءُ هبِ فَ امَ الوَ ــا دَ ُ وال *النَّــاسُ للنَّــاسِ مَ اتُ ـوالعُرسْ ـاعَ قَـاتٌ وسَ ُ أَوْ يُرسْ
 رَ ــوَ َ ال ــنيْ ــا بَ ــاسِ مَ مُ النَّ ــرَ اتُ  *وأَكْ اجَ هِ للنَّاسِ حَ دِ ىل يَ ىضَ عَ لٌ تُقْ جُ  رَ

ـ وفِ عَ ـرُ ـدَ املَعْ نَّ يَ طَعَ قْ ـدٍ الَ تَ اتُ  *نْ أَحَ ــارَ ــامُ تَ رُ واألَيْ ــدِ قْ ــتَ تَ مْ ــا دُ مَ
لَـتْ  عِ ـنْعِ اهللا إذْ جُ ةَ صُ يْلَ رْ فَضِ كُ ـاتُ  *واذْ اجَ اسِ حَ نْدَ النـَّ ، الَ لَكَ عِ يْكَ إِلَ
م ـائِلُهُ اتَـتْ فَضَ ـا مَ مٌ ومَ اتَ قَوْ دْ مَ اتُ  *قَ ـوَ اسِ أَمْ مْ يفِ النـَّ هُ مٌ وَ اشَ قَوْ عَ وَ
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ي ١ ، احفـظْ عنـّ يَّ نـَ ) وىصَّ عيل بن أيب طالب ابنه احلسن ريض اهللا عنهام فقال: (يا بُ

 ، ـبُ جْ ، وأوحـشُ الوحشـةِ العُ ، وأكـربُ الفقـرِ احلُمـقُ قلُ نَى العَ نَى الغِ أربعاً وأربعاً: أَغْ
).. قال احلسن ريض اهللا عنه: فام األربع األخر؟ قالَ عـيلٌّ  نُ اخلُلُقِ سْ  وأكرمُ النّسبِ حُ

بعـد  ، ويُ بُ عليـكَ البعيـدَ ، يُقرِّ ابِ ، فإنَّه كالرسّ ابِ ادقةَ الكذَّ صَ اكَ ومُ ريض اهللا عنه: (إيَّ
ـادقةَ  صَ ـاكَ ومُ ، وإيَّ كَ ، فإنَّه يريدُ أنْ ينفعكَ فيَرضَّ ادقةَ األمحقِ صَ اكَ ومُ ، وإيَّ عنك القريبَ

ـا صَ ـاكَ ومُ ، وإيَّ ، فإنّه يقعدُ عنكَ أحوجَ ما تكونُ إليهِ ـكَ البخيلِ ، فإنَّـه يبيعُ دقةَ الفـاجرِ
 .(  بالتَّافِهِ

٢ ، َ طيبَ والكِـربْ اكَ والتَّقْ ، وإيَّ ِ ، عليكَ بالرتحيبِ والبِرشْ ) قال بعض احلكامء: (يا بنيَّ
طَـوا،  عْ ون ويُ هُ رَ وا بام يَكْ لْقَ ن أنْ يُ وا، مِ مُ رَ بُّون وحيُ وا بام حيُ لْقَ فإنَّ األحرارَ أَحبُّ إليهم أنْ يُ

مِ صْ فانظر إىل خَ  ـرَ ثُلِ الكَ فَتْ عىل مُ صلةٍ عَ ها، وانظرْ إىل خَ مْ ثُلِ اللؤمِ فالزَ طَّت عىل مُ لةٍ غَ
ا).  تَنِبْهَ  فاجْ

ل وال الدنيا، إىل نْ كَ رْ تَ  ال(: البنه لُقامنُ  قال) ٣ غَ ْلَق مل كفإِنَّ  هبا، قلبك تَشْ  ومـا هلا، ختُ
لَق لْقاً  اهللا خَ طيعني، ثواباً  هانعيمَ  جيعل مل هفإنَّ  منها، عليه أهون خَ هـا وال للمُ قوبـة بالءَ  عُ

ْش وال ،بٍ جْ عُ  غري نمِ  حكضْ تَ  ال بني، يا. .للعاصني  ال عـام ألسْ تَ  وال ،بٍ رَ أَ  غري يف متَ
نيك عْ يِّع ال بني، يا. .يَ مت، ما مالَك فإنّ  غريك، مالَ  وتُصلِحْ  مالَك تُضَ  غـريك ومـالَ  قدَّ

حم نمَ  هإنَّ  بني، يا. .تركت ما رْ حَ  يَ رْ ت نومَ  م،يُ مُ لم، يَصْ لِ  نومَ  يَسْ قُ نَم، اخلريَ  يَ غْ نْ  يَ  ومَ
لِ يَ  بتَيْـك، لامءالعُ  زاحم بني، يا. .نْدميَ  لِسانَه يملك ال نومَ  يأثَم، الباطل قُ كْ  نصـتوأَ  برُ

يا القلبَ  فإِنّ  ذنَيك،بأُ  إليهم لامء بنُور حيَ   .)السامء بمطر املَيتة األرض حتيا كام العُ
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ام قَسـمَ اهللا ) قال جعفرُ الصَّ ٤ عَ بـِ نـَ ـن قَ ، إنَّه مَ نَيَّ ى الكاظم: (يا بُ وسَ ادقُ يعظُ ابنهُ مُ
ـمَ اهللا  ضَ بام قَسَ رْ ن مل يَ رياً، ومَ اتَ فَقِ ريهِ مَ دِ غَ ا يف يَ يْنيهِ إىل مَ دَّ عَ ن مَ تعاىل له استغنى، ومَ

سـ ـةَ نَفْ لَّ ر زَ غَ تَصْ ن اسْ ، ومَ ائِهِ ـن تعاىل له اهتمَ اهللاَ تعاىل يف قَضَ ـريهِ، ومَ ـةَ غَ لَّ هِ اسـتعظمَ زَ
 .( هِ سِ ةَ نَفْ لَّ ه استعظمَ زَ ريِ ةَ غَ لَّ رَ زَ  استصغَ

ائِكَ بالبِ ) ٥ لَسَ تَ فأقبلْ عىل جُ لَسْ ِ قالوا يف أدب املجالسة: (إذا جَ ، وليكنْ رشْ   والطَّالقةِ
يثُكَ مُ  دِ ادئاً، وحَ ْلُسكَ هَ ذِّ تَّ رَ جمَ أِ، وهَ نَ اخلَطَ انكَ مِ ب ألفاظَـك، واجتنـبِ باً، واحفظْ لِسَ

ـيْ الغِ  .. فمَ ـاكَ والتثـاؤبَ والتشـاؤمَ ابعك وأنفك، وإيَّ ، واتركِ العبثَ بأصَ ن بةَ والكذبَ
بُتَتْ يف ال َالَستهِ ثَ نَتْ آدابُ جمُ سُ ــحَ بَـتْ مَ جَ َبَّتُـه ووَ لُوب حمَ ــقُ تُ َ ـنَتْ عِرشْ سُ ، وحَ هُ تُ دَّ ، ـوَ هُ

 .( هُ تُ وءَ رُ لَتْ مُ مُ  وكَ
، والَ تطلـبِ  ) قال احلكامء: (الَ ٦ كَ لْ بـِ زِ نـْ مَّ مـا مل يَ لْ هَ مِ ْ ، والَ حتَ نْ عىل ما فَاتكَ زَ ْ حتَ

ن ل بْ عىل مَ ضَ ، والَ تَغْ ثْلُهُ لُمِ الناسَ عىل ما فِيْكَ مِ ، والَ تَ لْ مَ هُ ـم يَ ـاجلزاءَ عىل ما مل تَعْ َّ رضُ
نْظُر الفَ ذلك، وال تَ سهِ خِ نْ نَفْ لَمْ مِ عْ ن يَ حْ مَ ْدَ ، وال متَ ضبُكَ ). غَ ْلِكُ ا ال متَ هوةٍ إىل مَ  بِشَ

ـفَ  دقِ الصَّ  بإخوانِ  ليكَ عَ (: عنه اهللا ريض اخلطاب بن عمر قال) ٧  م،هِ افِ نـَكْ أَ  يف شْ عِ
 ُ ـحْ أَ  عـىل يكَ خْ أَ  رَ أمْ  عْ ضَ وَ  ،الءِ البَ  يف ةٌ دَّ وعِ  ،اءِ خَ الرَّ  يف ةٌ نَ يْ زِ  مفإهنَّ ِ  ىتّـحَ  هنِ سَ  مـا كَ يئَـجيَ

ـأَ  وال ،نيَ األمِ  إالّ  يقكَ دِ صَ  رْ ذَ واحْ  ،كَ وَّ دُ عَ  لْ زِ تَ واعْ  ،منهُ  يكَ لِ قْ يُ  ـ إالّ  نيَ مِ ْ  نمَ ـخيَ  ،اهللاَ ىشَ
ِّ  عىل هُ عْ لِ طْ تُ  وال ،ورهِ جُ فُ  نمِ  مَ لَّ عَ تَ تَ فَ  رَ اجِ الفَ  بِ حَ صْ تَ  والَ  ْ تَ واسْ  ،كَ رسِ  الـذين كَ رِ مْ أَ  يف رشِ

 ْ    .)تعاىل اهللاَ ونَ شَ خيَ
ائِـهِ  لِبَعْضِ  عنه اهللا يضر عمرُ  قال) ٨ لَفَ ـيْ أُوْ ( :خُ ـ أَنْ  كَ صِ ْشَ اسِ  يفِ  اهللاَ ىختَ الَ  ،النـَّ  وَ

ْشَ   .)اهللا يفِ  النَّاسَ  ىختَ
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ىصَّ ) ٨ بْدُ  وَ تَمِ  بْنُ  اهللا عَ َهْ نَهُ  األْ الَ  ابْ قَ ا(: فَ نَيَّ  يَ ائِجَ  تَطْلُبِ  الَ  ،بُ َوَ ـنْ  احلْ ِ  مِ ـريْ ـا غَ لِهَ ، أَهْ
الَ  ا وَ بْهَ لُ ِ  يفِ  تَطْ ريْ ا غَ ينِهَ الَ ، حِ ا تَطْلُبْ  وَ تَ  مَ هُ  لَسْ ا لَ Ùق تَحِ سْ إِنَّـك مُ لْـتَ  إنْ  فَ عَ كَ  فَ لـِ تَ  ذَ نـْ  كُ

ا يقً قِ انِ  حَ مَ رْ   .)بِاحلِْ
لُ ) قال ابن أيب الدنيا يف أدب العلم: (٩ هْ غِريِ  جَ ورٌ  الصَّ ـذُ عْ ـهُ ، مَ لْمُ عِ ـورٌ  وَ ْقُ ـا، حمَ أَمَّ  فَ

بِريُ  كَ لُ  الْ َهْ بَحُ  بِهِ  فَاجلْ هُ ، أَقْ صُ نَقْ يْهِ  وَ لَ حُ  عَ َ  ؛ أَفْضَ لُوَّ  نَّ ألِ نِّ  عُ ا السِّ ْ  إذَ بْهُ  ملَ سِ الً  يُكْ ْ  فَضْ ملَ هُ  وَ دْ فِ  يُ
لْامً  انَتْ  عِ كَ هُ  وَ امُ لِ  يفِ  أَيَّ َهْ يَةً  اجلْ اضِ نْ ، مَ مِ لِ  وَ ضْ فَ الِيَةً  الْ انَ ، خَ ـغِريُ  كَ ـلَ  الصَّ ؛ أَفْضَ هُ نـْ َنَّ  مِ  ألِ

اءَ  جَ هُ  الرَّ ثَرُ  لَ لَ ، أَكْ َمَ األْ رُ  فِيهِ  وَ بُك، أَظْهَ سْ حَ ا وَ صً لٍ  يفِ  نَقْ جُ ونُ  رَ غِريُ  يَكُ ي الصَّ اوِ هُ  املُْسَ  يفِ  لَ
لِ  َهْ لَ  اجلْ نْهُ  أَفْضَ  .)مِ

ُ  قَالَ ) ١٠ رِ  بْنُ  بِرشْ تَمِ يَّتِهِ  يفِ   املُْعْ صِ ةِ  يفِ  وَ غَ بَالَ ا(: الْ ْ  إذَ ِدِ  ملَ ةَ  جتَ ظَ ةً  اللَّفْ اقِعَ ا وَ هَ قِعَ وْ الَ ، مَ  وَ
ةً  ائِرَ ا إىلَ  صَ هَ رِّ تَقَ سْ الَ ، مُ ـةً حَ  وَ ـا يفِ  الَّ هَ زِ كَ رْ هتَا بَـلْ ، مَ ـدْ جَ ـةً  وَ لِقَ ا يفِ  قَ ـَ اهنِ كَ ةً ، مَ ـنْ  نَـافِرَ  عَ

ا هَ عِ ضِ وْ هْ  فَالَ ، مَ رِ اتُكْ ىلَ  هَ ارِ  عَ رَ قَ ِ  يفِ  الْ ريْ ا غَ هَ ـعِ ضِ وْ إِنَّـك، مَ ْ  إنْ  فَ ـاطَ  ملَ تَعَ يضَ  تَ رِ  قَـرِ ـعْ  الشِّ
ونِ  زُ ْ ، املَْوْ ملَ لَّفِ  وَ تَكَ تِيَارَ  تَ مِ  اخْ الَ ْ ، نْثُورِ املَْ  الْكَ بْك ملَ عِ كِ  يَ ْ لِكَ  بِرتَ دٌ  ذَ   .)أَحَ
ر يل امجع(: رمحهام اهللا تعاىل احلسن إىل العزيز عبد بن عمرُ  كتب) ١١ ـفْ  الدنيا أَمْ  وصِ

نيا إنام: إليه فكتب. اآلخرة أَمرَ  يل لْمٌ  الدُّ ظَة واآلخرة حُ قَ ط واملوت يَ  يف ونحن ؛بينهام متوسِّ
الم، أضغاث بَ  نمَ  أحْ ه حاسَ سَ فلَ  نومَ  ربح، نَفْ ـ، عنها غَ رسِ ـ خَ  واقِـبالعَ  يف رنَظَـ نومَ

ا، ، واههَ  أطاعَ  نومَ  نَجَ لَّ لُم نومَ  ضَ نِم، حَ ، افَ خَ  نومَ  غَ لِمَ ـ اعتـرب نومَ  سَ ،ـأَبْ َ ـ رصَ  نومَ
، أبرصَ  مَ مَ  نومَ  فَهِ ، فَهِ لِمَ لِـم نومَ  عَ ، عَ ـلَ مِ لْـتَ  فـإذا عَ لَ جِ  زَ ،فـارْ مْتَ  وإذا عِ             فـأَقْلِع، نَـدِ
لْت وإذا هِ بْتَ  وإذا فاسأل، جَ ضِ ك، غَ سِ تِ  ما األعامل أفضل أنّ  واْعلم فأمْ هَ رِ     فـوسالنّ  أُكْ
 .  )عليه
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 بنـي يا(: الوفاة حرضته ملا البنه وصيته يف تعاىل اهللا رمحه العطاردي علقمة) قال ١٢
ـفَ  إنسانٍ  ةَ بَ حْ صُ  أردت إذا ـ بْ حَ اصْ ـ هُ تَـمْ دَ خَ  إذا نْ مَ ـ إنْ و ،كَ انَ صَ  وإنْ  ،كَ انَـزَ  هُ تَ بْ حِ صَ

 نةً سَ حَ  كَ نْ مِ  أرَ  وإنْ  ا،هَ دَّ مَ  ريٍ خَ بِ  كَ دَ يَ  تَ دْ دَ مَ  إذا نمَ  بْ حَ اصْ  ،كَ انَ مَ  نةٌ وؤُ مَ  كَ بِ  تْ دَ عَ قَ 
 يف امتُ عْ ازَ نـَتَ  وإنْ  ،كَ ولَ قَ  قَ دَّ صَ  تَ لْ قُ  إذا نمَ  بْ حَ اصْ ، اهَ دَّ سَ  ةً ئَ يِّ سَ  كَ نْ مِ  أرَ  وإنْ  ا،هَ دَّ عَ 

 ٍّ   .)كَ رَ آثَ  رشَ
ـرَ  بعدَ  دٍ حَ أَ  المكَ بِ  تُ عْ فَ تَ انْ  ما( ريض اهللا عنهام: عبّاس بن اهللا عبدُ  قال) ١٣  اهللا ولِ سُ

تـب ،عنـه اهللا ريض طالـب أيب بن عيلُّ  إيلّ  بَهتَ كَ  المٍ بكَ  تُ عْ فَ تَ انْ  ما ملّ وسَ  يهِ لَ عَ  اهللاُ صىلّ   كَ
ا: إيلّ  ُّ  ءَ رْ املَ  نَّ إِ فَ  بعد، أمّ ن ملْ  امَ  اكُ رَ إدْ  هُ يَرسُ هُ يَفُ لِ  يَكُ هوْ سُ يَ وَ  ،وتَ تُ  ءُ ـ فَوْ ْ  امَ ـيَ  ملَ ـ نْ كُ كَ رِ  ،هُ لِيُدْ

يَكُ  لْ ُ  نْ فَ كَ رسُ تِ آخِ  رِ مْ أَ  نمِ  نِلْتَ  امبِ  ورُ يَكُ  ،كَ رِ كَ سَ أَ  نْ ولْ  نْ مِ  نِلْتَ  اومَ . اهَ نْ مِ  اتَكَ فَ  امَ  ىلَ عَ  فُ
نْ  رِ مْ أَ  حاً، هبِ  نكُ تَ  الفَ  اكَ يَ دُ رِ عَ  يهِ لَ عَ  أْسَ تَ  الفَ  اهَ نْ مِ  كَ اتَ فَ  اومَ  فَ زَ ُّكَ  نكْ يُ لْ وَ  ،اً جَ ـ مهَ ـبَ  امَ  دَ عْ

  .)تِ وْ املَ 
يق بكر أبو قال) ١٤ ر الصدِّ مَ وته عند عنهام اهللا ريض اخلطّاب بن لعُ : فهاسـتخلَ  حني مَ

بَلُه ال بالليلِ  الً مَ عَ  هللا إنَّ  اهللا، بتقو أُوصيك( قْ بَلـه ال هارِ بالنَّ  الً مَ وعَ  ،هارِ بالنَّ  يَ قْ  بالليـل، يَ
دَّ حتى نافلةً  يقبلُ  ال هوإنّ  لَتْ  اموإنّ  الفرائض، تُؤَ ازين ثَقُ ـن مـوِ لـت مَ  يـومَ  مـوازينهم ثقُ

لِهوثِ  احلقّ  باتباعهم القيامة قَّ  عليهم، قَ  ،ثقـيالً  يكـونَ  أن احلـقُّ  إالَّ  فيه يُوضعُ  ال مليزانٍ  وحُ
فّت اموإنَّ  فَّ  نمَ  وازينُ مَ  خَ نيا يف لاطِـلبَ ا باتبـاعهم القيامـة يومَ  موازينهم تخَ تـه الـدُّ فّ  وخِ

قَّ  عليهم، ـر اهللا وإنّ  يفـاً،فِ خَ  يكـونَ  أن الباطل إالّ  فيه عُ ضَ وْ يُ  ال مليزانٍ  وحُ ة أهـلَ  ذَكَ  اجلنـَّ
رهم زَ  أعامهلم، بأحسنِ  فَذكَ  أال أخـاف إين: قُلْـت هبـم سـمعتَ  فـإذا سيئاهتم؛ عن وجتاوَ

ناهتم، عن مسكَ وأ أعامهلم، بأقبح النار أهل وذكرَ  هؤالء؛ نمِ  أكون سَ  هبـم سمعتَ  فإذا حَ
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محة آية رَ كَ وذَ  هؤالء، نمِ  خريٌ  أنا: قلتَ   ال راهبـاً  راغبـاً  العبـدُ  ليكـونَ  العـذاب آية مع الرّ
ـ إليـك أحـبَّ  غائبٌ  يكن فال وصيَّتي تَ ظْ فِ حَ  فإذا. احلق غريَ  اهللا عىل ىيتمنّ   املـوت، نمِ

جزَ  ولن املوت، نمِ  إليك هأكرَ  غائبٌ  يكن فال وصيَّتي ضيّعْت وإن آتيك؟ وهو    .)هتُعْ
ها بعدها خيطُبْ  مل خطبةً  عبدالعزيز بن عمر خطب) ١٥  ،اهللاُ رمحـه مـات حتّـى غريَ

دفحَ  ـا(: قـال ثم نبيّه عىل وصىلَّ  عليه وأثنى اهللا مِ لَقـوا مل إنّكـم اس،النـَّ أهيُّ  ومل عبثـاً  ختُ
كوا ، تُرتَ دً عاداً  لكم وإنّ  سُ َ  فخابَ  ،فيه بينكم اهللاُ حيكم مَ رسِ  اهللا رمحة نمِ  رجخَ  نمَ  وخَ

تْ  التي مَ  يشء، كلَّ  وسعَ رِ ةَ  وحُ ـها التـي اجلنـَّ رضُ ـموات عَ  أنّ  واعلمـوا واألرض، السّ
ون أال ،بباقٍ  وفائتاً  بكثري، قليالً  وباع اليوم، اهللاَ خافَ  ملن غداً  األمان رَ  أسالب يف أنّكم تُ

ن فهاوسيخل اهلالكني، دُّوا حتى كذلك الباقون بَعدكم مِ رَ  يف أنتم ثم الوارثني، خري إىل تُ
يِّعونَ  يوم كلِّ  عٍ  يف تغيِّبونـه ثـم ،لَهُ جَ أَ  لَغَ وبَ  بَهُ حْ نَ  قَىضَ  قد اهللا، إىل ورائحاً  غادياً  تُشَ ـدْ  صَ

عُ  ثم األرض، نمِ  د غري ونهتَدَ سَّ وَ د، وال مُ َهَّ لَـعَ  قد ممُ ، خَ ق األسـبابَ  األحبـاب، وفـارَ
 َ ساب، هوواجَ  الرتاب، وبارشَ نيّاً  احلِ ـ مـا إىل فقرياً  تَرك، عام غَ  ألقـول إينِّ  اهللا وايـمُ  م،دَّ قَ

، هذه لكم نوب نمِ  منكم أحدٍ  عند أعلَمُ  وما املقالةَ  يل اهللا فأسـتغفر عنـدي، مما أكثَرَ  الذُّ
نا وما ولكم، دناها، إالّ  عندنا ما هلا يتّسع حاجةٌ  تبلغُ  أنّ  ودِدْت إالّ  مـنكم أحـدٌ  ومـا سدَ

تي يدي، مع يده ْمَ ـنا يستويَ  حتى يلونني، الذين وحلُ  لـو إينِّ  اهللاَ وايـمُ  وعيشـكم، عيشُ
ارة، أو عيشٍ  نمِ  هذا غري أردت ضَ لُوالً، ناطقاً  مني اللسان لكان غَ  لكنه بأسبابه، عاملاً  ذَ
نّة ناطق، كتاب اهللا نمِ  مىض ة، وسُ لَّ  عادِلَ ا دَ  ثم معصيته، عن فيها وهنى طاعته، عىل فيهَ

ى اهللاَ، رمحه ىبك ف عينيه دموعَ  فتلقَّ رَ  فلم نزل، ثم ردائِه، بطرَ  حتّـى األعواد تلك عىل يُ
 ). رمحته إىل اهللاَ هُ ضَ بَ قَ 
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ـني، فقــال: ١٦ ) دخـلَ رجـلٌ عــىل عمـر بــن اخلطـاب ريض اهللا عنـه فقــال: أوصِ
رَ اطـال كُ ، وأنْ تَـذْ ـلِّ حـالٍ يكَ بثالث: أنْ حتفظَ آالء اهللا عليـكَ يف كُ صِ عَ اهللا تعـاىل (أُوْ

.( لِّ حالٍ رب يف كُ رَ املوتَ ودخولَ القَ كُ ، وأنْ تَذْ لِّ حالٍ  عليكَ يف كُ
، إنّ العلـم ذو فضـائل  )١٧ لْـمِ قال عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: (يا طَالـبَ العِ

يْنُهُ الرباءة مِ وَ كثرية، فرأسه التَّ  ، ولِ اضع وعَ همُ نُهُ الفَ ـن احلسد، وأُذُ ، وقسَ ـدقُ لبـهُ انه الصّ
نُ النيّة، وعقلهُ معرفـةُ األشـياءَ واألمـور الواجبـة، ويـده الرمحـة، ورجلـهُ زيـارة  سْ        حُ

، وسِ  بُهُ الوفاءُ كَ رْ ، ومَ ، وحكمتهُ الورعُ ، العلامءِ يْشه حمـاورة العلـامءِ ، وجَ ُ الكلمةِ الحهُ لِنيْ
، ودليلــهُ اهلُــ ، وزادهُ املعــروفُ ، ورفيقــهُ ومالــه األدب، وخريتــهُ اجتنــابُ الــذنوبِ          دَ

.(  صحبةُ األخيارِ
 ]من البحر الكامل) قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: [١٨

ـــهِ  لِ عْ ـــام بِفِ فُ يف األن ـــرَ عْ ءُ يُ ـــرْ ــلِهِ  *املَ يم كأصْ ــرِ ءِ الك ــرْ ــائل املَ صَ وخَ
هِ  ــرِّ ــانِ ومُ مَ ــوِ الزَّ لُ ــىل حُ ِ ع ــربْ هِ  *اص ـــرِ ـــالِغُ أَمْ ــأَنَّ اهللاَ بَ واعلـــم بـِ

ـــ ـــامال تَسْ بَّ ابَ ، ورُ ـــتَغَ تُسْ ــهِ  *تَغِبْ فَ ثْلِ ــلَ فِيــهِ بِمِ ــالَ شــيئاً ، قِيْ ــن قَ مَ
ــا َ ــقْ هبِ نْطِ ــاءَ ال تَ ش حْ ــبِ الفَ نَّ َ لِــهِ  *وجتَ زْ ــالمِ وهَ ــدِّ الكَ ــتَ يفِ جَ مْ ــا دُ مَ
لِـهِ  هْ لَيـكَ بِجَ يقُ قسـا عَ دِ لِـهِ  *وإذا الصَّ َجْ دِّ لـيسَ ألِ لِ الـوُ َجْ حْ ألِ فَ فاصْ

ــمْ  ــبَّهُ كَ ــلٍ ، قَــد سَ ضِّ تَفَ ــاملٍ مُ لِــهِ  *عَ ةً يف نَعْ زَ ــرْ ي غُ ــاوِ ــن ال يُسَ مَ
ــال ــفُ الفَ يَ ــهُ جِ ــو فوقَ لُ عْ ــرُ تَ ـــهِ  *البَحْ لِ مْ لِ رَ ـــفَ ـــورٌ بأَسْ طْمُ رُّ مَ والـــدُّ
اً  ـقَ مُ بَاشِ احِ ـزَ ورٍ يُ ـفُ صْ بُ لِعُ جَ ـــــ *واعْ يْشِ ـــــهِ تإِالّ لِطَ لِ قْ ـــــةِ عَ فَّ ه وخِ

ــ ــي سُ نِ ْ ــاكَ جتَ ــلٍ إيَّ نْظَ ــن حَ راً مِ ــ *كّ ال ــلِهِ ـفَ َصْ اقِ ألِ ــذَ ــعُ بِاملَ جِ رْ يشَّ يَ
 فِ اهلَوَ حُ ىل صُ تُوبٌ عَ كْ ــزَ  *يفِ اجلَوِّ مَ ْ وفَ جيُ ــرُ ــلِ املَعْ مَ عْ ــن يَ ــهِ  مَ ثْلِ بِمِ
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يِّببن امل) قال سعيد ٢٠ ابِ (: رمحه اهللا تعاىل سَ ـحَ ـنْ أَصْ اينِ مِ ـوَ ـضُ إِخْ َّ بَعْ تَبَ إِيلَ كَ
ولِ  سُ :  اهللارَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ، «صَ لِبُكَ غْ ا يَ أْتِيَكَ مَ تَّى يَ نِهِ حَ سَ ىلَ أَحْ يكَ عَ رَ أَخِ عْ أَمَ أَنْ ضَ

ـنْ  مَ ، وَ ـالً ْمَ ِ حمَ ريْ ـَ ـنَ اخلْ ا مِ ـَ ِـدُ هلَ أَنْتَ جتَ ا وَ Ù لِمٍ رشَ سْ ئٍ مُ رِ نِ امْ تْ مِ جَ رَ ةٍ خَ لِمَ فَالَ تَظُنَّ بِكَ
هُ لِلتُّ  سَ ضَ نَفْ رَّ ، عَ ـهِ يْ دَ ةُ يفِ يَ َ ريَ ِ انَتِ اخلْ هُ كَ َّ تَمَ رسِ نْ كَ مَ ، وَ اءَ بِهِ الظَّنَّ نْ أَسَ نَّ مَ لُومَ ، فَالَ يَ ةِ مَ هْ

ىصَ  نْ عَ أْتَ مَ افَ ا كَ مَ نْ  فِيكَ  اهللاَوَ لَ مِ تَلَكَ  اهللاَأَنْ تُطِيعَ بِأَفْضَ إِنْ قَ ، وَ قِ دْ يْكَ بِالصِّ لَ عَ ، وَ فِيهِ
بِطَنَّ  غْ الَ تَ ، وَ قُ دْ بَطُ بِهِ املَْيِّتُ  الصِّ غْ ا يُ َيَّ إِالَّ مَ  ).احلْ

ـبِ  ايَ نْ لـدُّ لِ  لْ مَ اعْ (: الَ قَ فَ  ي،نِ صِ وْ أَ : تعاىل اهللا رمحه الثوري لسفيانَ  رجلٌ  قال) ٢١  رِ دْ قَ
 .)مُ الَ السَّ وَ  ..اهَ يْ فِ  كَ ائِ قَ بَ  رِ دْ قَ بِ  ةِ رَ آلخِ لِ وَ  ا،هَ يْ فِ  كَ ائِ قَ بَ 

ا( : عنهام ألخٍ يُوصيه فقاليضَ اهللاُر عبداهللا بنُ عباسٍ  كتبَ و) ٢٢ دُ  أَمَّ ـإِنَّ  بَعْ ءَ  فَ  املَْـرْ
هُ  ُّ كُ  يَرسُ رَ ا دَ ْ  مَ نْ  ملَ هُ  يَكُ وتَ هُ  ،لِيَفُ وءُ يَسُ تُ  وَ ا فَوْ ْ  مَ نْ  ملَ هُ  يَكُ كَ رِ امَ  ،لِيُدْ ـنْ  نِلْـتَ  فَ يَـاكَ  مِ نْ  فَـالَ  دُ
نْ  ا بِهِ  تَكُ حً رِ ا فَ مَ اتَكَ  وَ أْسَ  فَالَ  فَ يْهِ  تَ لَ نًا عَ زْ نْ وَ  ،حُ يَكُ كَ  لْ ورُ ُ تَ  فِيامَ  رسُ مْ كَ  ،قَدَّ ـفُ أَسَ ـىلَ  وَ  عَ

ا تَ  مَ رْ ُّكَ  ،أَخَّ مهَ دَ  ملَِا وَ تِ  بَعْ  .)املَْوْ
ـ مِ لِّ عَ تَ مُ ـ(آداب ال :رمحه اهللا تعاىلقال اإلمام الغزايل ) ٢٣ ِ مـع العَ بالتحيـة  هُ أَ دَ بْـيَ  أنْ  :املِ

قِ  والسالم، وأنْ  ه لَ ه، وال يسـأَ مـا مل يسـألْ  مَ لَّ ام، وال يتكَ ويقوم له إذا ق ،بني يديه الكالم لَّ يُ
جليسـه يف  عليه بخالف رأيه، وال يشاورُ  ه وال يشريُ كالمَ  أوالً ما مل يستأذن، وال يعارضُ 

َ  جملسه، وال يضحكُ  ـرِ طْ مُ  ، بـل جيلـسُ هِ تِ رضْ حَ بِ  االلتفاتَ  ثرُ كْ وال يُ  اطبتهِ عند خمُ اً سـاكناً قَ
ـ، وال يُ هِ الِ ؤَ وسُ  هِ المِ كَ بِ  هُ عُ بَ تْ  يَ ه عن مسألة يف طريقه، والَ مُ هِ الة، وال يستفْ ه يف الصَّ كأنَّ   ءُ يسِ
قول سيدنا موسـى  وليذكر عند ذلك هِ ارِ فهو أعلم بأرسَ  ،ا منكرة لههَ رُ اهِ ظَ  يف أفعالٍ  نَّ الظَّ 

ا﴾ [الكهـف ـرً ـيْئًا إِمْ ئْـتَ شَ دْ جِ قَ ا لَ لَهَ قَ أَهْ رِ ا لِتُغْ تَهَ قْ رَ  ]٧١:للخرض عليهام السالم: ﴿أَخَ
 وكونه خمطئاً يف أفكاره واعرتاضه اعتامداً عىل ظاهره).
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 اهُ نَ غِ  كانَ  ومنْ  ،ياً نِ غَ  يزلْ  مل هِ بِ لْ قَ  يف اهُ نَ غِ  انَ كَ  نمَ (: رمحه اهللا تعاىل معاذ بن حييى قال -

ْ  زلْ يَ  مل جهِ حلوائِ  نيَ وقِ لُ املخْ  دَ صَ قَ  نومَ  ،رياً قِ فَ  يزلْ  مل هِ بِ سْ كَ  يف  ).اً ومَ رُ حمَ
ْ  ال نُ املؤمِ (: ريض اهللا عنه احلسن قال -  وإنْ  مُ لِـظْ يَ  الو ؛مَ لُ حَ  يهِ لَ عَ  لَ هِ جُ  نإو ل،هَ جيَ

 ).ربَ صَ  يهِ لَ عَ  لَ خِ بُ  وإنْ  لخَ بْ يَ  ال ر؛فَ غَ  مَ لِ ظُ 
يِّسُ العَ قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: ( - طِنُ الالكَ : هو الفَ  .)لُ افِ غَ تَ مُ ـاقلُ
ـعْ يَ يالً وَ لِ قَ  ولُ قُ يَ  نَ مِ ؤْ املُ  نَّ  تعاىل: (إِ األوزاعي رمحه اهللاقال  -  قَ افِ نـَاملُ  نَّ رياً، وإِ ثـِكَ  لُ مَ

 يالً).لِ قَ  لُ مَ عْ يَ رياً وَ ثِ كَ  مُ لَّ كَ تَ يَ 
ْ  ولُ جُ العَ قال العلامء: (-  ).كَ لَ هَ  وإنْ  يبٌ صِ  مُ ، واملتأينّ كَ لَ مَ  وإنْ  طىءٌ خمُ
ـ بُ الـِطَ  نُ مِ ؤْ املُـ(: تعـاىل اهللا رمحهُ املبارك  ابنُ  قال -  بُ الـِطَ  قُ افِ نـَاملُ ، وَ هِ انـِوَ خْ ر إِ ذْ عُ

ِ رَ ثَ عَ   .)ماهتِ
الجُ أُمورَ حياتِ  - عَ ـن غـريِ  هِ قال احلكامء: (املؤمنُ يُ ةٍ مِ ـدَّ ، وشِ ـعْفٍ ـريِ ضَ ـنْ غَ ٍ مِ بِلِنيْ

.( نْفٍ  عُ
َ خَ  الَ (: عنه اهللاُ ريضَ  نا عيلٌّ سيدُ  قال - َ  الَّ إِ  ايَ نْ الدُّ  يفِ  ريْ ِ لَ جُ رَ  دِ حَ ألِ ْ : نيْ  لَّ كُ  ادُ دَ زْ يَ  نٍ سِ حمُ

ْ مُ وَ  اً انَ سَ حْ إِ  مٍ وْ يَ   ).ةِ بِ وْ التَّ بِ  كُ ارَ دَ تَ يَ  ءٍ يسِ
َ ةٍ دَّ شِ  دَ عْ بَ  اً قَ يْ فِ  رَ الَ  قٍ فْ رِ  دَ عْ بَ  يداً دِ شَ  نْ كُ قال حكيم: ( - ـبَ  ةَ دَّ ن الشِّ ، ألِ ـالرِّ  دَ عْ ـ قِ فْ ، زُّ عِ
 ).لٌّ ذُ  ةِ دَّ الشِّ  دَ عْ بَ  قَ فْ والرِّ 

ِ والعِ  رِ كَ بالفِ  شغولٌ مَ  املؤمنُ قال احلكامء: ( -  .)لِ األمَ وَ  صِ رْ باحلِ  شغولٌ مَ  ، واملنافقُ ربَ
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 قال أبو األسود الكناين: [من البحر البسيط] -
بــــهُ ال متــــدَ  ريــــبِ  *حنَّ امــــرأً حتــــى جترِّ ْ ــــريِ جتَ ــــن غَ ــــهُ مِ نَّ وال تذمَّ

ـــ كَ املـــرءَ مَ ـــدحُ ـــهُ رسَ فَمَ بْلُ ــدِ  *فٌ ا مل تَ ــدَ احلَمْ ــرءَ بَع ــكَ امل يبُ وذمُّ ــذِ تَكْ
ريامً عىل النّاس حتّى يَطْمـعَ قال احلسن البرصي رمحه اهللا تعاىل: (ال يزالُ الرجلُ كَ  -

لَ ذلك اسْ  م، فإذا فَعَ يَاهُ نْ وا حَ فُّ خَ تَ يف دُ هُ رِ ).دِ وا به وكَ وهُ ضُ  يثهُ وأَبْغَ
 ونحنُ ، وبَ تُ نَ  ىحتّ  نموتَ  أنْ  ريدُ نُ  ال حنُ نَ (: رمحه اهللا تعاىل األعرج حازم أبو قال -

 .)وتَ مُ نَ  ىحتّ  نتوبُ  ال
 ]من البحر الطويل[ قال الشاعر: -

ــدْ  تَصِ كَ واقْ ــرِ ــلِّ أَمْ ــتقمْ يف كُ ــــويمُ  *أال فَاس ْــــجٌ للرصــــاطِ قَ لكَ هنَ ــــذَ فَ
ـــاً  طَ رِّ فَ ـــاً أو مُ طَ رِ فْ ـــهِ مُ ـــكُ في ـــيمُ  *والَ تَ مِ ـــلِّ األمـــورِ ذَ يفَ كُ ـــرَ ـــال طَ كِ

ـ إفشـاءُ  :ؤمِ للُّ من عالمات ا أربعةٌ ء: (دباقال األ - ِّ ـ .. واعتقـادُ الرسِّ  ةُ بَـيْ .. وغِ رِ ذْ العُ
  .)ارِ وَ اجلِ  اءةُ سَ .. وإِ اإلخوانِ 

 احلقـوقِ  لسـقوطِ  وأخـفُّ  ،وقلبـكَ  لدينكَ  أسلمُ  هفإنّ  املعارفَ  أقللِ ( :العلامء قال -
َ كَ  املعارفَ  رتِ ثُ كَ  املّ كُ  هألنَّ  ،عنكَ  َ وعَ  قوقُ احلُ  تِ ربُ  :بعضـهم وقـال .بـاجلميع يـامُ القِ  رسُ
 .)رفُ عْ تَ  الَ  نمَ  إىل فْ رّ عَ تَ تَ  وال رفُ عْ تَ  نمَ  أنكرْ 
 ).قْ ٌمحُ  ارِ بَ تِ االخْ  لَ بْ قَ  دٍ حَ أَ  لِّ ىل كُ إِ  ينةُ أنِ مَ الطُّ قال حكيم: ( -
ـ اسُ النـَّ نّ ظُـى يَ الفقـر حتّـ امنُ تْ كِ : (يف ثالثٍ  املرءِ  رُ هَ وْ جَ  -  ،يٌّ نـِك غَ أنَّـ كَ تـِفَّ ن عِ مِ

ـ نُ امَ تْ وكِ  ،ك راضٍ أنّ  اسُ النَّ  نّ ظُ ى يَ ضب حتّ الغَ  امنُ تْ وكِ  ك أنَّـ اسُ النـَّ نّ ظُـى يَ حتّـ ةِ دَّ الشِّ
 ).مٌ عِّ نَ تَ مُ 
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رداء أبو قال - ـ بأفضلَ  هُ ويفعلُ  احلقَّ  يقولُ  الذي ليسَ (: رمحه اهللا تعاىل الدّ  الـذي نَ مِ
 .)هُ لُ فيقبَ  هُ يسمعُ 
ـكَ ( :بن مسعود ريض اهللا عنـهقال عبد اهللا  - ـيُ  نْ أَ  ثـامً إِ  ءِ رْ املَ ى بـِفَ ـ الَ قَ ـهُ لَ ؛ اهللاَ قِ : اتَّ

 .)كَ سَ فْ نَ  كَ يْ لَ : عَ ولُ قُ ، ويَ بْ ضَ غْ يَ فَ 
ْ  : إذا غضبَ لَ مُ فيه كَ  نَّ ن كُ مَ  ثالثٌ قال العلامء: ( -  ـ هُ غضبُ  جهُ رِ مل خيُ ن احلـق، وإذا مِ

 .)افَ كَ ا وَ فَ عَ  رَ دِ رضاه يف الباطل، وإذا قَ  هُ لْ خِ دْ ريض مل يُ 
ـوءرعىل مُ  هُ تُ وَ هْ شَ  تْ بَ لَ ن غَ : (مَ  تعاىلرمحه اهللا قال صفي الدين احليل - ـ دَ هِ تـه شَ ىل عَ

 عـيشَ يَ  ال أنْ  ليعـيشَ  ل أن يأكلَ اقِ العَ  قُّ حَ واإلنسانية،  ةِ قَ بْ ن رِ بالبهيمية، وانخلع مِ  هِ سِ فْ نَ 
 ل).أكُ يَ لِ 

سترش يف ـن مل يـن ولده، ومَ رسور مِ ـال صا والديه مل يرَ ـن عَ قال بعض احلكامء: (مَ  -
 لَ طُ بَ  لسانهُ  ن طالَ ، ومَ يشتهِ عِ مَ  ةُ ذّ ه ذهبت لَ أهلَ  ن مل يدارِ يصل إىل مقصوده، ومَ  األمور مل

 إحسانه).
فَ (: رمحه اهللا تعاىل حممد بن جعفر قال - نْ  اكـكَ ا اهللا مِ ً  أَنْ  نَرصْ ك تَرَ وَّ دُ  اهللاَ يَعْيصِ  عَ
 .)فِيكَ 

ا(: احلكامء بعض قال - نَيَّ  يَ نْ  الَ  بُ ىلَ  تَكُ ـدٍ  عَ ـ أَحَ إِنَّـك الÙ كَ ادُ  فَ دَ ـزْ الÙ  تَ بْ ، ذُ ِ ارضْ  يفِ  وَ
ضِ  َرْ ا األْ دً وْ ا عَ ءً دْ بَ الَ ، وَ فْ  وَ أْسَ انَ  ملَِالٍ  تَ بَ  كَ هَ الَ ، فَذَ زْ  وَ جَ ـنْ  تَعْ ـبٍ  الطَّلَـبِ  عَ صَ الَ  لِوَ  وَ

بٍ   .)نَصَ
 ،انِ سَ اللِّ  نِ جْ سِ بِ : ثٍ الَ ثَ بِ  نَ وْ اصَ وَ تَ يَ  ارُ رَ بْ األَ  انَ كَ (: تعاىل اهللا رمحه بن دينار مالك قال -

 ).ةِ لَ زْ العُ وَ  ،ارِ فَ غْ تِ االسْ  ةِ رَ ثْ كَ وَ 
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 .)ماله دونَ  نهُ يْ دِ  مُ دِّ قَ يُ  ، واملنافقُ هِ نِ يْ دِ  دونَ  مالهُ  مُ دِّ قَ يُ  املؤمنُ قال العلامء: ( -
: فرجـلُ يَـدري ويـدري أنَّـه جَ : (الرَّ رمحه اهللا تعاىلقال اخلليل بن أمحد  - الُ أربعـةٌ

ٌ فاسأل وه، دري أنّه يَ دري وال يَ وه، ورجلٌ يَ يدري: فذلك عاملِ رُ كِّ دري: فذلك النايس فَذَ
ـدري ويَ ورجلٌ ال يَ  ، ورجـلٌ ال يَـدري أنَّه ال يدري: فـذلكَ اجلاهِ لِّمـوهُ عَ دري وال لُ فَ

.( وهُ  يدري أنَّه ال يدري: فذلك األمحقُ فارفُضُ
ا(: حكيم البنهقال  - نَيَّ  يَ ا بُ لِمَ  إذَ نْك النَّاسُ  سَ يْك فَالَ  مِ لَ لَمَ  الَ  أَنْ  عَ مْ  تَسْ نْهُ إِنَّهُ  مِ  قَلَّ  فَ

ا تْ  مَ عَ تَمَ اتَانِ  اجْ تَانِ  هَ مَ  .)النِّعْ
: فرجلٌ كالغِ  - جالُ ثالثةٌ لِّ قال احلسن ريض اهللا عنه: (الرِّ ذاء حيتاجُ الناسُ إليه يف كُ

، ورجلٌ كالدواء: ال حيتاج النّاس إليه إالّ حيناً بعد حنيٍ  احنيٍ ء: ال حيتـاج ، ورجل كالدّ
 النّاس إليه أبداً).

ن كلِّ أحد إالّ اهللا تعاىل، واملنـافقُ  - قال حاتم األصم رمحه اهللا تعاىل: (املؤمنُ آيسٌ مِ
ن كلِّ أحـدٍ إالّ اهللا تعـاىل، واملنـافقُ خـائفٌ               لِّ أحدٍ إالّ اهللا تعاىل، واملؤمنُ آمنٌ مِ راجٍ لِكُ

ن كلِّ أحدٍ إالّ اهللا تعا  ىل).مِ
 نـومُ  أوجـهٍ  ثالثـةِ  عـىل ومُ النـَّ(: ريض اهللا عنـه العـاص بن عمرو بن اهللا عبد قال -

ـ حـني الضـحى فنومـةُ  قرُ اخلـُ ومُ نَـ افأمّ  :قٍ محُ  ومُ ونَ ، قٍ لْ خَ  ومُ ونَ ، رقٍ خُ   اسالنـّ يضِ قْ ـيَ
هـو ف مقِ احلُ  مُ نو اوأمّ ، هارالنّ  فِ صْ نِ  يف القائلةِ  فنومُ  لقاخلَ  ومُ نَ  اوأمّ ، ائمٌ نَ  وهو مهُ جَ حوائِ 

 ). الصالةُ  حترضُ  حنيَ  ومنّ ال
ه،  - ـئتَ تكـنْ أسـريَ ه، واحـتجْ ملـن شِ ئتَ تكنْ نظـريَ نْ شِ قال احلكامء: (استغنِ عمَّ

).كُ ن شئتَ تَ وأحسنْ إىل مَ  هُ  نْ أمريَ
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 عقوبـةً  يكرهه العبد وال يالئمه ال خيلـو إمـا أن يكـونَ  رٍ دَ قَ  لَّ كُ  : (إنَّ العلامءيقول  -
إىل اهلـالك، أو أن  احلكيم إياه لرتامى به املرضُ  ملرض لوال تداركُ  فهو دواءٌ عىل الذنب 

عليـه  ويتالشى وما يرتتبُ  ينقطعُ  املكروه، فاملكروهُ  كسبباً لنعمة ال تنال إال بذل يكونَ 
ـ اضالرِّ  له بابُ  هذين األمرين انفتحَ  العبدُ  دَ هِ ، فإذا شَ ال ينقطعُ  ن النعمة دائمٌ مِ  ه عـن ربِّ

رُ قضِ ما يَ  يف كلِّ   ه).يه له ويقدّ
َ  الَ ( :البنه رمحه اهللا تعاىل العاص بن سعيد قال -  الَ وَ  ،ليـكَ عَ  دَ قِ حْ يَ فَ  يفَ الرشَّ  حِ ازِ متُ

 .)كَ يْ لَ عَ  ءَ رتَ جْ يَ فَ  ءينِ الدَّ 
ـمَ  بُ لُـطْ يَ  نُ مِ املـؤْ : (تعاىل اهللا رمحه مازن ابن قال -  بُ لُـطْ يَ  قُ افِ نـَاملُ وَ  ،هِ انـِوَ خْ إِ  رَ يْ اذِ عَ

ِ رَ ثَ عَ   .)ماهتِ
  !!االبتسامة أمرها عجيب للغايةقال األدباء:  -

 !ذلك سيشعره بحبك ن حتب (فابتسم) فإنَّ إذا رأيت مَ 
 !ذلك سيشعره بقوتك وإذا رأيت عدوك (فابتسم) فإنَّ 

 !ذلك سيشعره بالندم  عنك (فابتسم) فإنَّ ن ختىلَّ وإذا رأيت مَ 
 !كسب األجر من اهللا تعاىلك ستن ال تعرف (فابتسم) فإنَّ وإذا رأيت مَ 

ن يُطبقها.حقاً:  التعليق: ا ثقافة راقية.. قلَّ يف هذا الزمان مَ  إهنّ
ُ عَ يُ  نْ مَ  نُ مِ ؤْ املُ : (تعاىل اهللا رمحه املزي صالح أبو قال - ـ كَ لُّ دُ يَ وَ  ،وفِ رُ عْ املَ بِ  كَ ارشِ  ىلَ عَ

ُ عَ يُ  نمَ  قُ افِ نَ واملُ  ،اكَ يَ نْ ودُ  كَ نِ يْ دِ  حِ الَ صَ   ومُ صُ عْ واملَ  ،هِ يْ هِ تَ شْ تَ  امَ  ىلَ عَ  كَ لُّ دُ ويَ  ،ةِ عَ ذَ امَ املُ بِ  كَ ارشِ
ِ الَ احلَ  نيَ بَ  قَ رَّ فَ  نمَ   ).نيْ

َ اسْ  دقَ فَ  ،دِّ الوُ بِ  كَ قَ بَ سَ  نمَ : (تعاىل اهللا سعيد رمحه بن بالل قال -  ).رِ كْ الشُّ بِ  كَ قَّ رتَ
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ْ  لَ بْ قَ قال العلامء: ( - ، تَ النٍ أو فُ فُ  بِّ حُ أل قلبك بِ أن متَ ر هذا احلديث الرشيف: كَّ ذَ النةٍ
نْ  بْدُ عَ َ  اهللاعَ يضِ ودٍ رَ عُ سْ نْهُ  اهللاُبْنُ مَ ولِ  قَالَ : قَالَ  عَ سُ :  اهللارَ ـلَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ءُ «صَ املَـرْ

بَّ  نْ أَحَ عَ مَ  )١().»مَ
ْ طِ وْ ستخدم سَ أال (: تعاىل رمحه اهللا الطنطاوي الشيخ قال - ـدِ ي ما دام جيُ يت.. وْ ي صَ
ْ ستأو ال   ).ي صمتيدِ خدم صويت مادام جيُ
ـ اذَ إِ فَ  ،كَ يْ لَ عَ  مٌ وْ يَ وَ  كَ لَ  مٌ وْ يَ  ،انِ مَ وْ يَ  رُ هْ الدَّ (: ريض اهللا عنه سيدنا عيلٌّ  قال - ـ انَ كَ  كَ لَ

ْ صْ افَ  كَ يْ لَ عَ  انَ كَ  اذَ إِ وَ  ،رْ طَ بْ تَ  الَ فَ  ْ  تَ نْ أَ  امَ هِ يْ لَ كِ بِ فَ  ،ربِ ٌ تَ خمُ  .)ربَ
ـمعة إن  فأنـتك النَّاس إالَّ وقتَ احلاجة!! إذا مل يتذكر حتزنال قال العلامء: ( - كالشَّ

 .)عليهم حياهتم أرسعوا إليك تْ مَ لَ ظْ أَ 
ـاحلَ  هِ املِ عْ أَ  ؤيةَ رُ  بَ لَ خرياً سَ  بعبدٍ  إذا أرادَ  اهللاَ إنَّ ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (قال  - نة سَ

ـ هِ يْ نَ يْ عَ  بَ صْ نُ  الُ زَ  يَ ، فالهِ ه برؤية ذنبِ لَ غَ ، وشَ هِ انِ سَ ن لِ هبا مِ  ارَ بَ واإلخْ  هِ بِ لْ ن قَ مِ   لَ خُ دْ حتـى يَ
 ).هُ رَ كْ ذِ  انِ سَ اللِّ  نَ ه ومِ تُ يَ ؤْ رُ  القلبِ  نَ مِ  عَ فِ رُ  ن األعاملِ مِ  لَ بِّ قُ ام تُ ، فإنَّ ةَ اجلنَّ 

ـحَ  تكـونَ  أنْ  :ةِ عادَ السَّ  ةُ المَ عَ قال احلكامء: ( - ـظَ  فَ لْـخَ  بـدِ العَ  ناتُ سَ ـرِ هْ  هُ ئاتُ يِّ ه وسَ
ْ  : أنْ ةِ اوَ قَ الشَّ  ةُ المَ وعَ  ،ينيهعَ  بَ صْ نُ   ).هِ رِ هْ ظَ  فَ لْ خَ  هِ ئاتِ يِّ وسَ  ينيهِ عَ  بَ صْ ه نُ ناتِ سَ حَ  لَ عَ جيَ

ـيَ ، وَ مَ هَ فْ يَ لـِ مُ لَّ كَ تَ يَ ، وَ مَ لَ عْ يَ لِ  رُ ظُ نْ يَ  نُ مِ ؤْ املُ (: اهللا تعاىل رمحهُ  بن منبه وهب قال -  تْ كُ سْ
ْ ، وَ مَ لَ سْ يَ لِ   ).مَ نَ غْ يَ و لِ لُ خيَ

 

 

 

 

 

                                                 
 .  )٦١٦٩ري، رقم: (البخا) أخرجه ١(
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6Ì–ı�·hŸ‘Á’ÕùW6⁄‘6Ê6
 [من البحر البسيط] قال الشاعر: -
ــ ــ كلــبٍ  و كــلُّ لَ ــحَ  هُ  ألقمتَــوَ عَ ـــألَ  *راً جَ ـــ حَ بَ صْ قـــاالً بـــدينارِ ثْ مِ  رُ خْ الصَّ

 [من البحر الكامل] قال الشاعر: -
ــ وإذا أتتــكَ  ــمَّ ذَ مَ ـــفَ  *ن نــاقصٍ تي مِ ـــهِ ـــأينّ  هادةُ ي الشَّ ـــ كَ يل ب لُ امِ

 [من البحر البسيط] قال الشاعر: -
ــ ــأي مِ الــرَّ  اجزُ وعَ ــ *هرصــتِ لفُ  اعٌ يَ ضْ ــحتّ ــ عاتــبَ  أمــرٌ  اتَ ى إذا فَ !اردَ القَ

 [من البحر الرجز] :رمحه اهللا تعاىل ن عيينةبسفيان قال   -
ـــــ َّ يشءٌ هَ ـــــربِ ـــــيَّ إِن ال نَ ــــ *نيٌ أبُ ــــقٌ وكَ ــــهٌ طلي جْ ــــنيُ وَ المٌ ل

 [من البحر الوافر] قال أبو متام: -
ــــاً إِذا جَ  ــــقٍ دنيئ لُ ــــتَ يف خُ ــــ فأنــــتَ  *اريْ ن جتاريــــهِ ســــواءُ ومَ

 قال الفرزدق يف كتم الرس: [من البحر البسيط] -
فٌ  َ ــنْ لــهُ رشَ كتُـومُ  *ال يكــتمُ الـــرسِّ إالّ مَ اسِ مَ امِ النـّ ندَ كِـرَ ُّ عِ والـرسِّ
ــقٌ  لَ ــهُ غَ ــتٍ ل ــديَ يف بي نْ ُّ عِ ـــرسِّ دومُ  *ال ــرْ ــه والبــابُ مَ ــلَّت مفاتيحُ ضَ

 ر][من البحر الوافقال الشاعر:  -
ــذرَ  ــ إذا اعت ــكَ  ميسءُ ـال ــاً   إلي ــ *يوم ــ ن  التقصــريِ مِ مقــرِ  ذرَ فتــىً عُ

ــفَ  ــن عِ نْ صُ ــقَ ه ع ــ كَ ابِ ــه فُ واعْ ـــ فـــإنَّ  *عن ـــ حَ فْ الصَّ ـــ ةُ مَ يْ شِ حـــرِ  لِّ كُ
نْدَ اهللا فانظر يفقال العلامء:  - كَ عِ رَ فَ قَدْ رِ دت أنْ تَعْ ك). (إذا أرَ يْمَ قِ  ماذا يُ
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ن طَلَبَ  - ).قال احلكامء: (مَ قٍ الÙ بِحَ هُ اهللاُ ذُ ثَ رَ ، أَوْ اً بِبَاطلٍ زَّ  عِ
د). سِ فْ ن فَراغٍ يُ د خريٌ مِ ْهِ لٌ جيُ مَ  قال العلامء: (عَ

 قالوا: (عالمة العاقل ثامنية أشياء:  -
١- . بِرٍ دْ َ مُ ريْ ك. -٥ أنْ يكون مقبالً عىل شأنه غَ رَ دْ  وال يسعى ملا ال يُ
 اً للسانه.كَ الِ مَ  -٦  هلم. اً عَ ارِ قَ ياً ألهل زمانه ال مُ ارِ دَ مُ  -٢
 وال يشتغل بام ال يعنيه. -٧       ال يتكلَّفُ ما ال يطيق.  -٣
لِّف ما ال يُطَاق. -٤  وال ينطق إال بقدر ما يستفيد). -٨       وال يُكَ
ـ فيـكَ  مُ لَـعْ يَ  ال مـا رجلٌ  قالَ  إذا(: رمحهام اهللا تعاىل احلسني بن عيلٌّ  قال -  ريِ اخلـَ نَ مِ

ِّ  نمِ  ملَ عْ يَ  مل ما يكَ فِ  يقولَ  أنْ  أوشكَ   .)الرشَّ
ُّ  هُ سَّ مَ  وإنْ  حرٌّ  احلرُّ ( العلامء: قال - رِّ ى عَ شَ مَ  وإنْ  دٌ بْ عَ  دُ بْ ، والعَ الرضُّ  .)ىل الدُّ
ْ قال احلكامء:  - فْقُ يف يشَ عَ الرِّ ضِ انَهُ إالّ  ءٍ (ما وُ عَ مِ ، والَ  زَ ْ  نُزِ انَهُ إالّ  ءٍ ن يشَ  ). شَ
 حر الطويل][من البقال الشاعر:  -

هُ  رُ ـــدْ صُ قَ ـــنْقُ ـــيْفَ يَ ـــرَ أنَّ السَّ ـا *أملْ تَ صَ ـنَ العَ يفَ أَمْىضَ مِ إذا قِيْلَ إنَّ السَّ
َّ  لَ عَ فَ  نومَ  ،ادَ بَ  هِ سِ فْ نَ بِ فَ  ريَ اخلَ  لَ عَ فَ  نمَ : (اءاأللبّ  بعض قال - تَدَ  هِ سِ فْ نَ  ىلعَ فَ  الرشَّ  ).اعْ
 هي: كلامتٍ  ربعِ أعىل  مِ جَ والعَ  العربِ  حكامءُ  أمجعَ قال احلكامء: ( -
   . ما ال تطيقُ  ال حتملْ  -١
   . عمالً ال ينفعكَ  وال تعملْ  -٢
 . تْ نَ والَ  تْ فَّ وإن عَ  بامرأةٍ  وال تغرتَّ  -٣
 .)رَ ثُ كَ  وإنْ  باملٍ  وال تثقْ  -٤
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دِ، وال  - ، وال يف املالِ إالّ مع اجلُوْ قال بعض احلكامء: (ال خريَ يف القولِ إالّ مع الفعلِ
بَة، يف ا حْ ديقِ إالّ مع الصُّ ، وال يف الصَّ ةِ إالّ مع اإلخفاءِ قَ دَ ، وال يف الصَّ ةِ إالّ مع الورعِ فَّ لعِ

.( ِ رتْ ةِ إالّ مع السَّ يحَ  وال يف النَّصِ
ْ  قيل للحسن البرصي رمحه اهللا تعاىل: إنَّ  - القـرآن  بل إنَّ (القرآن، فقال:  ظُ فَ فالناً حيَ

 ).حيفظه!!
نْ  - ـ لَ الفاصلة.. إذا رأيـتَ مث قال احلكامء: (كُ ، وال مَ تَها وأكملـتَ ـعْ ضَ نُـكَ وَ ْزِ ا حيُ

ك). ضُ ِ رتَ عْ ن مثل النقطة.. تنتهي آمالك عند أول موقفٍ عصيبٍ يَ  تَكُ
 قال الشاعر الرضير مدافعاً عن نفسه: [من البحر الطويل] -

ــيهم ــبُ ف ــداءُ والعي ين األع ــريَّ ـــرُ  *وعَ ي ِ ـــالَ رضَ ق ـــارٍ أنْ يُ ـــيس بِعَ ول
ــىإذ ــروءةَ والتُّقَ ــاسُ امل َ الن ـــرصَ ــريُ  *ا أَبْ ــيسَ يَضِ ِ ل ــنيْ يْنَ ــى العَ مَ ــإنَّ عَ ف

ةً  ـمَ صْ راً وعِ ى أَجراً وذُخْ مَ أيتُ العَ ذي الـــثالثِ فقـــريُ وإينّ إىل هــــٰ *رَ
ثُرَ  ن، ومَ هُ بتُ يْ ت هَ لَّ قَ  كهُ حِ ضَ  رَ ثُ ن كَ عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (مَ  سيدنا قال -  كَ

 رَ ثُـن كَ ، ومَ هُ طُ قَ سَ  رَ ثُ كَ  هُ المُ كَ  رَ ثُ ن كَ ، ومَ بهِ  فَ رِ عُ  ءٍ يشَ  نْ مِ  ن أكثرَ فَّ به، ومَ خِ تُ اسْ  هُ حُ ازَ مُ 
 ).هُ لبُ قَ  اتَ مَ  هُ عُ رَ ن قَلَّ وَ ه، ومَ عُ رَ قَلَّ وَ  هُ ياؤُ ن قَلَّ حَ ، ومَ ياؤهُ قَلَّ حَ  هُ طُ قَ سَ 

ُ (: العلامء بعض قال - ريْ لْمِ  خَ عِ ا الْ عَ  مَ ُ ، نَفَ ريْ خَ لِ الْ  وَ وْ ا قَ عَ  مَ دَ  .)رَ
لَكَ مُ  مجيعَ  اء: (إذا عالجَ الطبيبُ دباألقال  - عظم املـرىض.. املرىض بالدواء نفسه هَ

 فال تعامل مجيع الناس باألسلوب نفسه).
ـد احليـاة أو درسٌ  - قال حكيم: (للثقة باآلخرين إحد نتيجتني: إمـا صـديقٌ مَ

د احلياة).  مَ
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  :نَّ هُ عَ مَ  ةَ لَ يْ  حِ الَ  ثالثةٌ قال احلكامء: ( -
 .لٌ سَ كَ  هُ جُ زِ امَ يُ  رٌ قْ فَ  -١
 .مٌ رَ هَ  ارنهُ قَ يُ  ضٌ رَ ومَ  -٢
 .)دٌ سَ ها حَ لُ اخِ دَ يُ  اوةٌ دَ وعَ  -٣
 [من البحر الوافر] :لعباس بن مرداس السلمييقول ا -

جـــلَ النحيـــلَ فتزدريـــه ـــــورُ  *تـــر الرَّ صُ ـــــدٌ هَ ـــــهِ أس ويف أثوابِ
ـــــه ـــــرُ فتبتلي ـــــكَ الطَّري لــ *ويُعجبُ ــرُ فيُخْ يْ رِ ــلُ الطَّ جُ ـكَ الرَّ نـَّ فُ ظَ

ـ هُ رياً أهلمَ خَ  دٍ بْ عَ بِ  اهللاُ إذا أرادَ (احلكامء:  أحد قال - ـةَ الطاعَ ـ هُ ، وألزمَ ـقَّ ، وفَ ةَ القناعَ     هُ هَ
ـى بالكَ فَ تَ ، فـاكْ بـاليقنيِ  هُ دَ ضَ ين، وعَ يف الدّ  ـتَ ، واكْ افِ فَ ـى بالعَ سَ َّ  بـهِ  ، وإذا أرادَ افِ فَ  اً رشَ

ـاآلمـالَ  منهُ  طَ سَ ، وبَ لَ املا إليهِ  بَ بَّ حَ  ـ هُ لَـكَ ووَ  نياهُ دُ بـِ هُ لَ غَ ، وشَ ـالفَ  بَ كِـرَ ، فَ اهُ وَ إىل هَ              ادَ سَ
 .)ادَ بَ العِ  مَ لَ وظَ 

ة  - اكِـرَ ـن ذَ  مِ ناكَ أقْـوَ ن ذاكرةِ الظامل، وليسَ هُ عَفُ مِ قال العلامء: (ليسَ هناكَ أَضْ
 املظلوم).

 قال املتنبي: [من البحر البسيط] -
ــ ــا كُ ــهُ م كُ رِ دْ ــرءُ يُ ــى امل تَمنّ ــا يَ نُ  *لُّ م ـفُ ي السُّ ـتَهِ يـاحُ بـام ال تَشْ ي الرَّ رِ ْ جتَ

 وقال املتنبي أيضاً: [من البحر الوافر] -
ــامِ يشءٌ  ــحُّ يف األفه ــيس يَصِ ــاجَ النَّ  *ول ــلِ إذا احت ــارُ إِىل دلي ه

 .)احلال فساءَ تعاىل  اهللاَ أغضبَ  ، ولكن يوجد ذنبٌ يسءٌّ  ظٌّ وجد حَ ال يُ (قالوا:  -
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.. ومَ  هِ الِ عىل مَ  اعتمدَ  نِ (مَ قال العلامء:  - .. ومَ  هِ لطانِ عىل سُ  اعتمدَ  نِ قَلَّ لَّ  اعتمـدَ  نِ ذَ
.. ومَ  هِ لِ قْ عىل عَ  ـ هِ مِ لْ عىل عِ  اعتمدَ  نِ اختَلَّ .. ومَ لَّ ـ اسِ عـىل النـّ اعتمـدَ  نِ ضَ .. ومَ ـلَّ  نِ مَ
لَّ وال اختَلَّ  اعتمدَ  ..).عىل اهللا.. فال قَلَّ وال ذَ لَّ لَّ وال مَ  وال ضَ
 [من جمزوء الكامل] يقول الشاعر: -

ــ ــمَ ــكَّ جِ ا حَ ــمِ  كَ دَ لْ ــظُ  لُ ثْ ـــفَ  *كْ رِ فْ كْ أمـــرِ  يـــعَ مجَ  وىلّ أنـــتَ تَ
قك، فـتعلَّم أن تكتفـي بـام قال احلكامء: ( - رِ غْ ن املاء يُ ذك، وكثريٌ مِ نْقِ ن املاء يُ قليلٌ مِ

 متلك دائامً).
 سيط]قال الشاعر: [من البحر الب -

ـــ حتقـــرنَّ  ال ـــد عيفاً ضَ ـــهرُ  عن ــةَ البَ  نَّ إ *ؤيت ــ عوض ــةقْ مُ  يمِ دْ تُ ــ ل دِ األسَ
َ ـوللـــ رٌ  ةِ ارَ رشَّ ـــوْ ـــرُ ظُ نْ تَ  حـــني نُ ــورُ  *اهَ َ أَ  امبَّ ــرضْ ــاراً  تْ مَ ــ ن ــبَ  ىلَ عَ دِ لَ

رَ  الِ جَ بالرِّ  يسَ ، ولَ يلَ ا قِ ر إىل مَ ظُ ، وانْ الَ قَ  نْ ر إىل مَ ظُ نْ ال تَ (: األدباء قال - عْ ، قُّ احلَ  فُ يُ
رفُ  قِّ باحلَ  ولكنْ  عْ  .)الُ جَ الرِّ  يُ
ـَوَّ أَ فَ : ةٌ ثَـالَ ثَ  مِ عَ النِّ  وسُ ؤُ رُ (: تعاىل اهللا رمحه بن منبه وهب قال - ـعْ نِ : اهلُ ـاإلِ  ةُ مَ  مِ الَ سْ

َ  الَّ إِ  ةٌ مَ عْ نِ  مُّ تِ تَ  الَ  يتِ الَّ  َـ الَّ إِ  اةُ يَـاحلَ  بُ يْـطِ تَ  الَ  يتِ الَّ  ةِ يَ افِ العَ  ةُ مَ عْ نِ : ةُ يَ انِ الثَّ وَ  ا،هبِ : ةُ ثَـالِ الثَّ وَ  ا،هبِ
 ).هِ بِ  الَّ إِ  شُ يْ العَ  مُّ تِ يَ  الَ  يتِ الَّ  ىنَ الغِ  ةُ مَ عْ نِ 

ـن  - لّ مَ م، وليسَ كُ هَ فْ ع يَ مَ ن يَسْ لّ مَ ، وليسَ كُ بْرصِ ن يَر يُ لّ مَ قال حكيم: (ليسَ كُ
ر). دّ قَ ف يُ رِ عْ  يُ

َ  وَ هُ فَ  قِّ احلَ  ىلَ عَ  انَ كَ  نْ مَ ( :عنه اهللا يضَ ر مسعودٍ  ابنُ  قال -  .)هُ دَ حْ وَ  انَ كَ  نْ إِ وَ  ةٌ اعَ مجَ
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َ اشْ  نِ مَ ( :يضَ اهللاُ عنهامر ابنُ عباسٍ  قال - ْ  الَ  امَ  رتَ ْ  امَ  اعَ بَ  هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حيَ  .)هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حيَ
ي مفتخراً بنفسهقال  -  [من البحر الطويل] :أبو العالء املعرّ

ـــه انُ مَ ـــريَ زَ ـــتُ األخِ نْ ــــامَ ملْ  *وإينّ وإنْ كُ ــــلُ آلتٍ بِ ائِ هُ األوَ ــــتَطِعْ  تَسْ
 قال املتنبي: [من البحر الطويل] -

ــهُ  تَ لَكْ ــريمَ مَ ــتَ الك م رَ ــتَ أكْ دا *إذا أَنْ ــرَّ َ ــيمَ متَ ئِ ــتَ اللَّ م رَ ــتَ أَكْ وإنْ أن
عاءِ أركـانٌ وأجنحـةٌ وأسـبابٌ  - قال ابن عطاء اهللا السكندري رمحه اهللا تعاىل: (للدُّ

افَقَ أركانَهُ  : فإنْ وَ افَقَ أجنحتهُ طَارَ يف السـامء، وإن وافَـقَ مواقيتَـه  وأوقاتٌ ، وإنْ وَ يَ قَوِ
 ، ـةُ واالسـتكانةُ واخلُشـوعُ قَّ .. فأركانُه: حضورُ القلبِ والرِّ حَ هُ أنجَ ، وإنْ وافَقَ أسبابَ فازَ

الةُ وتعلُّ  ، وأسبابه: الصَّ : األسحارُ ، ومواقيتُهُ دقُ : الصّ ، وأجنحتُهُ لَّ وجَ زَّ  ق القلبِ باهللا عَ
 ).ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي 

 جـلُ الرّ  ، فـإذا كـانأربـعٌ  والنساءُ  أربعةٌ  جالُ : (الرِّ رمحه اهللا تعاىل قال املغرية بن شعبة -
راً واملرأةُ  رةً  مذكّ رةً  جلُ ، وإذا كان الرّ ا العيشَ دَ ابَ ا يف حياهتام وكَ بَ عِ ، تَ مذكّ ، مؤنثاً واملـرأة مـذكّ

ـ، مَ مؤنثـةً  مؤنثـاً واملـرأةُ  جلُ الرَّ  ، وإذا كانلُ جهي الرَّ  املرأةُ  وكانتِ  هو املرأةَ  جلُ كان الرّ  ا اتَ
راً واملرأةُ  جلُ الرّ  االً، وإذا كانَ زَ هُ   ا).مهُ ورُ مُ أُ  تْ امَ قَ ام واستَ هُ شُ يْ عَ  ابَ طَ  مؤنثةً  مذكّ

باً..  - صّ تَعَ اً وال مُ قَ اشِ نَاقِش عَ غلقاً، والثـاين: قال احلكامء: (ال تُ لُ قلباً مُ ْمِ فاألول: حيَ
لُ ع ْمِ لقاً).حيَ غْ  قالً مُ

عند الوفـاة.. وذلـك  ونتلفخيتساو النَّاس عند الوالدة وي: (د الصاحلنيقال أح -
ة باخلواتيم وليس بالبدايات). َ  ألنَّ العِربْ
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ـ ااهَ رَ أَ  الَ وَ  ااهَ رَ نَ  امَ فَ  اءَ يَ شْ أَ  ةَ ثَ الَ ثَ  انَ دْ قَ فَ (: تعاىل اهللا رمحه بن معاذ ىحيي قال -  الَّ إِ  ادُ دَ زْ تَ
 .)اءِ فَ الوَ  عَ مَ  اءِ خَ اإلِ  نُ سْ حُ وَ  ،ةِ انَ يَ الدِّ  عَ مَ  لِ وْ القَ  نُ سْ حُ وَ  ،ةِ انَ يَ الصِّ  عَ مَ  هِ جْ الوَ  نُ سْ حُ  :ةً لَّ قِ 

ـ ، تعـنيُ مسلمةٌ  عفيفةٌ  يئةٌ نِ : هَ ثالثٌ  ساءُ النّ (قال أبو بكر ريض اهللا عنه:  - ا عـىل أهلهَ
ـ ، وثالثةٌ دِ للولَ  اءٌ عَ ا، وأخر وِ لهَ عىل أهْ  شِ يْ العَ  نيُ عِ وال تُ  العيشِ   قِ نـُيف عُ  اهللاُ هِ يْـقِ لْ يُ  لٌّ غِ

 ).ادهِ بَ عِ  نْ مِ  ن يشاءُ مَ 
َ الَ قال احلكامء: ( -  .)يكَ ذِ ؤْ يُ  هُ يْ فِ والسَّ  كَ بُ لِ غْ يَ  غُ يْ لِ اً.. فالبَ هَ يْ فِ  سَ يغاً والَ لِ بَ  لْ ادِ  جتُ
ـ عُ فِ تَ نْ يَ  ال نمَ  اسِ النّ  نَ مِ  صُ اقِ النَّ (: رمحه اهللا تعاىل حممد بن جعفر قال -  ظِ املـواعِ  نمِ

 .)هُ مَ زِ لَ  أو آمله بام إال
، فقـال بىل :، قال لكَ اهللاُ بَ تَ  ما كَ إالّ  كَ يبَ صِ : لن يُ تقولُ  ألستَ (قال ملحد ملؤمن:  -

ـإذَ ، فَ لِ بَ ذا اجلَ هَ  روةِ ن ذُ مِ  كَ سِ فْ نَ بِ  ، ارمِ امللحد: إذاً  ـ لـكَ  ر اهللاُدَّ ا قَ ـتَ  ةَ المَ السَّ  دَّ رَ ، فَـمُ لَ سْ
ْ  اهللاَ إنَّ  ،: يا هذااملؤمنُ  ُ تَ تعاىل خيَ ْ  أنْ  ادِ بَ للعِ  يسَ ولَ  هُ ادَ بَ عِ  ربِ ُ تَ خيَ ُ وا رَ ربِ  .)مهبَّ

تَـنيِ  - لَّ ةٌ بَـنيَ خَ ـطَ تَوسِّ ـنَ اهللا تعـاىل مُ بَـاتٌ مِ ـائِلَ هِ ضَ قال بعـض احلكـامء: (إنَّ الفَ
: أنَّ  ، وبيـانُ ذلـكَ ذِيلَتنيِ طُ بنيَ رَ تَوسَ ام أنَّ أَفعالَ اخلَريِ تَ .. كَ تنيِ ةٌ    نَاقِصَ ـطَ ـجاعةَ واسِ الشَّ

ةٌ بَـنيَ الـبَالدةِ  طَ لْمَ واسِ ، واحلِ تِريِ رِ والتَّقْ يْ ةٌ بَنيَ التَّبْذِ طَ اسِ اءَ وَ خَ ، والسّ مِ واجلُبْنِ حُّ بنيَ التَّقَ
.( بِ ضَ  وشدةِ الغَ

ـيكِ لَ إِ  بُّ حَ أَ  لٍ جُ رَ  أيُّ (قال لؤي بن غالب المرأته:  -  فيـهِ  تْ ؟ قالت: الـذي اجتمعَ
َ : اللٍ ثامين خِ  َ لٌ هْ جَ  هُ عقلَ  رُ امِ ال خيُ ـلْ حِ  الطُ ، وال خيُ ـ هُ مَ ـلِ  يوِ لْـ، وال يَ هٌ فَ سَ ـانَ سَ ، وال يٌّ ه عِ

ـصنعَ  رُ دِّ كَ ، وال يُ لٌ خْ ه بُ دَ يَ  ضُ بِ قْ ، وال يَ غريه عقوقٌ ، وال يُ نٌّ ه ظَ قينَ يَ  دُ سِ فْ يُ  ـنٌّ ه مَ  دُّ رُ ، وال يَ
 .)نٌ بْ ه جُ إقدامَ 
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رُ  - كْ : (سُ ْسٌ .. قال احلكامء: املسكراتُ مخَ ـبابِ رُ الشَّ كْ ، وسُ ةُ وَ يَ النّشْ هِ .. وَ الرشابِ
ـو  .. وهُ وَ رُ اهلـَ ـكْ ، وسُ ـحُّ يَانُ أو الشُّ و الطُّغْ .. وهُ رُ املالِ كْ ، وسُ ةُ والطَّيْشُ قَ يَ املراهَ وهِ

.( و الظُّلْمُ .. وهُ لطانِ رُ السّ كْ نِ اجلَادةِ، وسُ  االنحرافُ عَ
 قال املتنبي يفتخر بنفسه: [من البحر البسيط] -

ــى إىل أَدَيبِ  مَ ــرَ األَعْ ــذي نَظَ ــا ال مُ  *أن ــمَ ــهِ صَ ــنْ بِ ــاميتِ مَ لِ عَت كَ ــمَ أَسْ وَ
 ،ةِ يَ املعصِ  يف لَ والذُّ  ،ةِ اعَ الطَ  يف زَّ العِ (: مواضع مخسة يف أشياء مخسة تعاىل اهللا وضع -

 ).ةِ اعَ نَ القَ  يفِ  ىنَ والغِ  اخلايل، نِ طْ البَ  يف واحلكمةُ  ،لِ يْ اللَّ  امِ يَ قِ  يف واهليبةَ 
، وراحـةُ القلـبِ  - ةِ اآلثامِ : راحةُ الروحِ يف قِلّ قال احلكامء: (راحةُ اإلنسانِ يف أربعةٍ

.( امِ ةِ الطَّعَ مِ يف قِلّ سْ ، وراحةُ اجلِ المِ ةِ الكَ ، وراحةُ اللِّسانِ يف قِلّ  يف قِلّة األوهامِ
 قال الشاعر: [من البحر البسيط] -

ــ لُ مِ ْ ــاسِ حتَ ــعُ النَّ ي ــالحَ مجَ ــبُعُ  *هُ إنّ السِّ ــبِ السَّ لَ ــلُّ ذَواتِ املِخْ ــيسَ كُ لَ وَ
ـأقسامٍ  أربعةُ  يف اخلريِ  الناسُ قال احلكامء: ( - ـابتـداءً  هُ علُـفْ ن يَ : منهم مَ ن ، ومـنهم مَ
ـ هُ كُ ن يرتُ اناً، ومنهم مَ مَ رْ حِ  هُ ن يرتكُ ، ومنهم مَ اقتداءً  هُ يفعلُ   ابتـداءً  هُ ن فعلَـاستحساناً، فمَ

ـيمٌ كِ فهو حَ  اقتداءً  هُ ن فعلَ ، ومَ ريمٌ فهو كَ  ـ، ومَ ـانـاً فَ مَ رْ حِ  هُ ن تركَ ـهُ ـيٌّ قِ و شَ ـرَ ن تَ ، ومَ  هُ كَ
ٌّ و دَ هُ فَ  استحساناً   .)ينِ

ـرْ الـذي يَ  لُ ثَ ، مَ لٍ مَ و بغري عَ عُ دْ الذي يَ  : (مثلُ رمحه اهللا تعاىل قال وهب بن منبه - ي مِ
 ).رٍ تَ وَ  ريِ غَ بِ 

ـمْ ، يَ بابٍ  لِّ ومفتاح كُ ، ابٌ رَ خَ  لهُ أوّ  ابُ : (الرشَّ العلامء يف اخلمر قال - ، األمـوالَ  قُ حَ
 ْ بُ اجلامل، وهيَ هِ ذْ نُ القوةَ ةَ املروءَ  مُ دِ ويُ ِ يالرشَّ  عُ ضَ ، ويَ ، ويُوهِ ـالظريـفَ  نيُ ف وهيُ  لُّ ذِ ، ويُ

فلِسُ زيزَ العَ  ْ جارَ التّ  ، ويُ  ).ارَ نَ الشَّ  ثُ رِ وْ ، ويُ األستارَ  كُ تِ ، وهيَ
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ىلّ عنكَ  قال احلكامء: (ال تعتمد كثرياً عىل أي أحدٍ يف - هذه احلياة، فحتى ظِلُّكَ يتَخَ
 يف األماكن املظلمة).

ْ  اهللاَ نَّ إِ (: تعـاىل اهللا رمحـهُ  بن منبـه وهب قال - ـحيَ ـ دِ بْـالعَ بِ  ظُ فَ ـيْ بِ القَ  حِ الِ الصَّ ـ ةَ لَ  نَ مِ
 .)اسِ النَّ 

 عـىل قَّ احلَ  لَ عَ جَ  هللاَا فإنَّ ، املؤمنِ  نَّ ظَ  تّقوا(ا:  رمحه اهللا تعاىلالينواخل مسلم أبو قال -
 .)هِ بِ لْ وقَ  هِ انِ سَ لِ 

ـتَ  أنْ قال حكـيم: ( - َ كْ ـإجبـاري.. أمـا أن تَ  يشءٌ  مربـالعُ  ربُ َ كْ  بالعقـل فهـو يشءُ  ربُ
 ).!!ختياريا

 نْ مَ  إىل اءسَ أَ  نْ ومَ  ،راً كْ شُ  هللا صَ لَ خْ أَ  دقَ فَ  إليهِ  اءَ أسَ  نْ مَ  إىل نَ سَ أحْ  نْ مَ (: قال األدباء -
 .)راً فْ كُ  اهللا ةَ مَ عْ نِ  لَ دَ بْ تَ اسْ  دقَ فَ  إليهِ  نَ سَ حْ أَ 

 قال الشاعر: [من بحر الرجز] -
ـــهُ  الَ عَ ـــهُ أَفْ الُ وَ ـــتْ أَقْ فَ الَ ـــنْ خَ ــــهُ  *مَ ــــى لَ عَ ــــهُ أَفْ الُ عَ ــــت أَفْ لَ وَّ َ حتَ
هِ  رِ ـدْ َّ الـذي يفِ صَ ـرَ الــرسِّ نْ أَظْهَ ــــهُ  *مَ ــــى لَ هَ ــــهُ وَ الَ هَ هِ وَ ِ ــــريْ لِغَ
ـــهُ  ـــاً لَ عَ ـــانُهُ طَوْ ـــنْ لِسَ كُ ْ يَ ـــنْ ملَ ــــهُ  *مَ  لَ ــــوَ ــــهُ أَقْ الَ وَ ــــهُ أَقْ كُ ْ فَرتَ
امِ طَالِبَــاً  َــرَ ــنِ احلَ ــنْ نَــأَ عَ مَ ـــهُ  *وَ ـــالَ لَ ـــهُ حَ لَ الَ هِ حَ ـــدِ شْ ـــنْ رُ مِ

ـحُ  وتقـديمُ  ،هللا طاعـةُ  مـةِ كْ احلِ  رأسُ (: صاحلنيال بعض قال - ـرَ وعُ ، ةيَّـالنِّ  نِ سْ  ااهَ
 حفـظ وثمرهتـا، احلجة نمِ  يلزم امب واإلقرارُ ، املناظرةِ  يف واإلنصافُ ، احلقّ  يف عالتواضُ 

ها، العاقبة يف جاةوالنَّ ، العاجلة يف، وابالثَّ  ـ متنـع وأالّ ، هبـا العمل وحقّ ، مسـتحقها نمِ
  .)لوقارها أوعيتها توقر وأن
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توقفـة عـن حتـى السـاعة امل ..يف هذا العامل خاطئ متاماً  ن يشءٍ ما مِ قال حكيم: ( -
ا  العمل  ).يف اليوم مرتني!! تشري إىل الوقت الصحيحفإهنَّ

 النظرة التفاؤلية؟!تلك كم هي مجيلة  التعليق:
 ولـنيُ  ،الطعـامِ  إطعـامُ ( :قالف فيكم؟ دُ دَ ؤْ السُّ  ما ريض اهللا عنهام: عباس ابن ئلس -

ـ نِ عَ  هُ سَ فْ نَ  املرءِ  فُّ وكَ  ،والِ النَّ  لُ ذْ بَ وَ  ،الكالمِ  ـغريِ  دُ دُّ وَ والتَّـ ،ؤالِ السّ  وأنْ  ،والكبـريِ  للصّ
) قِّ احلِ  يف عندكِ  النّاس يكونِ  واءً  .سَ
ـ نمِ  نٌ ذُ وأُ  ،رٍ ظَ نَ  نْ مِ  عنيٌ : أربعٍ  من نَ عْ بَ شْ يَ  الَ  أربعٌ قال احلكامء: ( - ٍ خَ ـ ىثَـنْ وأُ  ،ربَ  نمِ

  .)رٍ طَ مَ  نمِ  ضٌ رْ أَ وَ  ،رٍ كَ ذَ 
 اس،النّ  نَ مِ  جاءالرّ  عَ طَ قْ يَ  ىحتّ  جلِ الرّ  ةُ ءَ مرو تكملُ  ال(: ريض اهللا عنه احلسن قال -

ِ  ،هُ لَ مِ تَ حْ فيَ  األذ عَ مَ سْ ويَ  ِ  ما اسِ للنّ  بُّ وحيُ  .)هِ سِ فْ نَ لِ  بُّ حيُ
ـالعلامء املباحـات، عَ  لَ مِ قال العلامء: (إذا عَ  - ـالُ املكروهـات، وإذا عَ  لَ مِ ـاجلُهَّ  لَ مِ

، وإذا عَ  لَ مِ العلامء املكروهات، عَ  الُ احلرامَ ة). لَ مِ اجلُهَّ تِ العامَّ رَ فَ  العلامء احلرام، كَ
جَ : حلكامءا بعض قال - وَّ زَ زُ  (تَ جْ عَ اينِ  الْ جَ  التَّوَ ـرَ امَ  فَخَ ـنْهُ ـةُ  مِ امَ جَ وَ ، النَّدَ وَّ ـزَ مُ  تَ ـؤْ  الشُّ

لَ  سَ جَ  الْكَ رَ امَ  فَخَ نْهُ انُ  مِ مَ رْ  .)احلِْ
طَ دبقال األ - طَالَ الَ اء: (إذا كان الرجل مُ  باالحتشام). بةٌ باً باالحرتام، فإنَّ املرأة مُ
ـدَّ قَ تَ يَ  مل امَ  املعروفِ  ريُ خَ (: عنهام ريض اهللا عيل بن احلسني قال - ـبَ تْ يَ  وملْ  ،لٌ طْـمُ  هُ مْ  هُ عْ

ْ  ةُ مَ عْ النِّ و ،هبم الفطنةِ  رِ دْ قَ  عىل اسالنّ  نَ مِ  شةُ حْ الوَ و ،نٌّ مَ   زاً،نـْكَ  كانـتْ  رتَ كَ شُ  فإنْ  ،ةٌ نَ حمِ
 .)ةً مَ قْ نِ  تْ ارَ صَ  تْ رَ فِ كُ  وإنْ 

لَن تتعلَّم، وإنْ مل ت(: اقالو - مإنْ مل تتأملَّ فَ لَن تتقدَّ م فَ دِّ قَ لَم، وإن مل تُ لَن تتأقْ م فَ  .)تفهَّ
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ـ ابَ أصـحَ  ئات السنني، وإنَّ ون مِ شُ يْ عِ ئ يَ املبادِ  أصحابَ  إنَّ (: حكيم قال -  حِ الِ املصَ
 .)اتئات املرَّ مِ  ونوتُ مُ يَ 

نْ (: ال البلغاءق - نَّفَ  مَ دْ  كِتَابًا صَ قَ فَ  فَ دَ تَهْ إِنْ  اسْ نَ  فَ سَ دْ  أَحْ قَ طَفَ  فَ تَعْ إِنْ ، اسْ ـاءَ  وَ  أَسَ
دْ  قَ فَ  فَ ذَ تَقْ  .)اسْ

نْ (: عنه اهللا ريض احلسن قال - ةِ  مِ مَ الَ اضِ  عَ رَ نْ  اهللا إعْ بْدِ  عَ عَ لَ  أَنْ  الْ ْعَ لَهُ  جيَ ـغْ يامَ  شُ    فـِ
نِيهِ  الَ  عْ  .)يَ

ةُ (: عنه اهللا قال عيلُّ بن أيب طالب ريض - لِّ  قِيمَ ئٍ  كُ رِ ا امْ نُ  مَ ْسِ  .)حيُ
ادَ  اإذَ (: يُّ وزاعاأل قال - مٍ  اهللاُ أَرَ وْ ا بِقَ Ù مْ  رشَ طَاهُ لَ  أَعْ َدَ مُ ، اجلْ هُ نَعَ مَ لَ  وَ مَ عَ  .)الْ
كِ (: احلكامء بعض قال - ْ ا بِرتَ نِيك الَ  مَ عْ كُ  يَ رِ ا تُدْ نِيكَ  مَ غْ  .)يُ
- ـتَ ا اجْ مَ  سَ ئْ بِ (، فقال: جاهالً  فقرياً  حكيمٌ  رأ ـ عَ مَ ـىلَ عَ ـا! فَ ذَ  هَ ـ رٌ قْ ، اهُ يَـنْ دُ  صُ غِّ نَ يُ

 ).هُ تَ رَ آخِ  دُ سِ فْ يُ  لٌ هْ جَ وَ 
، وتِلـكَ  - بِيـدٌ لُّ عَ يِّدٌ فَالكُ لُّ سَ ، وحيثُ الكُ يّدٌ لُّ سَ يِّد فَالكُ قال احلكامء: (حيثُ الَ سَ

(!! ومُ انتْ فَال تَدُ ، وإنْ كَ كِنُ أنْ تَكونَ مْ  .حالةٌ الَ يُ
ـ بـال لٍ قْ عَ  نمِ  املالئكة اهللاُ بَ كَّ رَ (: العلامء بعض قال - ـورَ ، وةٍ هْ شَ ـ هـائمَ لبَ ا بَ كَّ  نمِ

ـ وهُ فَ  هوتهِ شَ  عىل هُ قلُ عَ  بَ لَ غَ  نْ فمَ  ؛ كليهام نمِ  آدم ابن بَ كَّ ورَ ، لٍ قْ عَ  بال هوةٍ شَ  ـ ريٌ خَ  نمِ
ٌّ  فهو هِ قلِ عَ  عىل هُ شهوتُ  بتْ لَ غَ  نومَ ، املالئكة  .)ائمِ هَ البَ  نَ مِ  رشَ

ـ - أيُ غَ ـلُ اخلَطَـأ، ورَ تَمِ ْ ابٌ حيَ ـوَ أيـي صَ طَـأٌ قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: (رَ ي خَ ريِ
واب!!).  لُ الصَّ تَمِ ْ  حيَ

نْ (: العلامء بعض قال - ثَرَ  مَ ةَ  أَكْ رَ اكَ لْمِ  املُْذَ عِ ْ  بِالْ نْسَ  ملَ ا يَ لِمَ  مَ ادَ  عَ تَفَ اسْ ا وَ ْ  مَ لَمْ  ملَ عْ  .)يَ
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يَّخهُ العِ  - يْخٌ شَ ، وشَ يَّخ نفسهُ يْخٌ شَ : شَ يوخُ أربعةٌ يَّخهُ قال العلامء: (الشُّ يْخٌ شَ لم، وشَ
).الشي يَّخهُ النَّاسُ يْخٌ شَ ، وشَ  طانُ

 قال حكيم: [من بحر الرجز] -
ـــــة بَع لَمنَّ أَرْ ـــــاعْ اءُ ف رَ ـــــعَ ـــه *الشُّ عَ  مَ ـــرَ ْ ي والَ جيُ ـــرِ ْ رٌ جيَ فَشـــاعِ
ـــة عَ مَ ـــرَ املَعْ ـــوضُ بَحْ ُ رٌ خيَ ـــاعِ ه *وشَ عَ ـــمَ ي أنْ تَسْ ـــتَهِ رٌ الَ تَشْ ـــاعِ شَ وَ

ي أَنْ  تَحِ رٌ الَ تَسْ اعِ شَ هوَ عَ فَ  !تَصْ
نَ  ال ،سُ اّ النَ  اأهيُّ ( :رمحه اهللا تعاىل زياد قال - مْ لَ  ما وءُ سُ  مكُ عْ يَ عْ ا ونَ مُ تَ ـفِ نْتَ تَ  أن منـَّ  واعُ

نِ  سَ  ).انَّ مِ  ونَ عُ مَ سْ تَ  امَ  بأحْ
نْ (: اءدباأل قال - ْ  مل مَ سِ  مل تَ كُ سْ يَ  أنْ  نْ سِ حيُ نْ  ؛عَ مَ يَسْ  أنْ  نْ حيُ سِ  مل ومَ  مل عَ مَ يَسْ  أنْ  نْ حيُ

 ْ نْ  ،ألَ سْ يَ  أنْ  نْ سِ حيُ ْ  مل ومَ ْ  مل يَسألَ  أنْ  نْ سِ حيُ  ).ولَ قُ يَ  أنْ  نْ سِ حيُ
         ]من البحر الكاملال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: [ق -

مِ  ــرَ كم يف املَحْ ــاؤُ ــفَّ نِسَ ــوا تَعِ فُّ ســـلمِ  *عِ ـــقُ بِمُ لِي ـــا ال يَ ـــوا مَ نَّب َ وجتَ
ـــتَه ـــنٌ فـــإِنْ أقرضْ يْ نـــا دَ ــنْ أهـ *إِن الزِّ فـا مِ لَمِ كـانَ الوَ ــاعْ كَ فَ يْتـِ لِ بَ
ارهِ  ــدَ ــو بِجِ ــهِ ول نَ ب ــزْ ــزنِ يُ ــنْ يَ مِ  *مَ ـــافْهَ ـــاً فَ بِيْبَ ـــذا لَ نـــتَ يـــا هَ إنْ كُ

فلَ  ،ورٌ نُ  رُ التفكُّ (: ل العلامءقا - اللةٌ  ةُ واجلهالَ  ،ظُلْمةٌ  ةُ والغَ لْ  ،ضَ يـاةٌ  مُ والعِ لُ  ،حَ  واألوّ
رُ  ،ابقٌ سَ  قٌ  واآلخِ يدُ والسَّ  ،الحِ ظَ  نْ مَ  عِ عِ ِ بغَ  وُ )هِ ريْ هِ ظَ بِنَفسِ عِ نْ وُ يُّ مَ قِ  .، والشَّ

ن ظنَّ أنَّ  - ن كَ  مُ لَ سْ يَ ه سَ قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل: (مَ ، فقد اس فهو جمنونٌ النَّ  المِ مِ
، ، وقالوا عن نبيّ ةٍ ثَ الَ ثَ  قالوا عن اهللا تعاىل: ثالثُ  ه عليه الصالة والسالم: ساحرٌ وجمنـونٌ

ُ وْ فام ظنّك بمن هو دُ   !).؟امَ هنَ
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ـ االستامعِ  نَ سْ حُ  مْ لَّ عَ تَ (: البنه حكيمٌ  قال اجلنيدِ  بن إبراهيمَ  عن - ـ امَّ كَ  حسـنَ  مُ لَّ عَ تَ تَ
 الُ بَـواإلقْ  ،يثـهِ دِ حَ بِ  إليـكَ  فيضَ ـيـ حتـى ملِّ كَ تَ مُ لْ لِ  الكَ هَ إمْ  عِ امَ تِ االسْ  نَ سْ حُ  فإنَّ  ،الكالم

 ]رجز[من بحر ال: وأنشد ،هُ فُ رِ عْ تَ  أنتَ  حديثٍ  يف لهُ  املشاركةِ  كِ رْ وتَ ، ظرِ والنّ  هِ جْ بالوَ 
ـــتُ  والَ  ـــ يف كْ ارِ شَ ـــهْ أَ  يثِ دِ احلَ ـــرْ فَ  تَ فْـــرَ عَ  نْ وإِ  *هُ لَ ـــأَ وَ  هُ عَ )هُ لَ صْ

ـ يف بُ ضَ الغَ  :لِ اهِ اجلَ  يف فُ رَ عْ تُ  الٍ صَ خِ  تُّ سِ ( :احلكامء قال - ـ ،ءٍ يش ريغَ  يف المُ والكَ
ِ غَ  ِّ  اءُ شَ فْ وإِ  ها،عِ ضِ وْ مَ  غري يف ةيَّ طِ والعَ  ،عٍ فْ نَ  ريْ ـ فُ رِ عْ يَ  والَ  ،حدٍ أَ  لِّ كُ بِ  ةُ قَ والثِّ  ،الرسِّ  هُ قَ يْ دِ صَ
 .)هِ وِّ دُ عَ  نمِ 

 ]من البحر الطويل[ :الشاعرقال  -
ــى تَ ــظُ الفَ عِ ــا يَ ــابِرِ األيــامِ مَ بُ  *ويف غَ ـارِ ن مل تَعِظْـهُ التّجَ َ فِيْمَ ريْ وال خَ

  ]من البحر الكامل[: قال الشاعر -
ــ سْ ــم لَ مِ الظُّل غْ ــرَ ــائِسٍ إِينِّ بِ دُ  *تُ بِيَ لَ ـيُوْ مِ سَ ـمِ الظَّـالَ حِ نْ رَ رُ مِ جْ الفَ فَ

 ).عٍ مَ طَ  دُ بْ ، وعَ ةٍ وَ هْ شَ  دُ بْ ، وعَ قٍّ رِ  دُ بْ : عَ ثالثةٌ  بيدُ قال أحد احلكامء: (العَ  -
 [من البحر الكامل] يقول الشاعر العريب داعياً إىل التسليم ألمر اهللا تعاىل: -

ــ ـــلِّم أُ سَ ــكِــللحَ  كَ ورَ مُ ِ ـيم العَ ــ حْ رِ أَ وَ  *املِ ـــ ادكَ ؤَ فُ ـــ يـــعِ ن مجَ مِ َ العَ ـاملَ
ــ لــيسَ  األمــرَ  واعـــلم بــأنَّ  ــام تَ كَ ـــمِ  *اشَ لْ ـــه يف عِ ـــحْ أَ  لَكنَّ ـــ مِ كَ مِ اكِ حَ

ِ  سَ ب وانْ طِ ب وَ رَ اطْ فَ  ـــ تَ نْـــكُ  إنْ  *اهَ اهلموم بأرسْ ـــ بٍّ ذا لُ ـــحِ صَ ِ يح سَ املِ
ــــ ــــفَ ــــقَ  آدمَ  مٌّ البــــنِ اهلمُّ سُ ـــاهلُ  نَّ إِ  *لٌ اتِ ـــزِ تُ  ومَ مُ ـــ لُ يْ ـــازِ  بَّ لُ مِ احل

ـــعُ نْ  يَ الَ  ـــ ف ـــاجزاً  دبريُ التَّ ـــداً ع ـــــ *عب ـــــأَ  دبريِ واهللا بالتَّ ـــــوَ قْ ائمِ  قَ
ـــتَ أَ وإذا رَ  ـــ ي ـــبِّ دَ مُ ـــن دُ راً مِ ـــرُ اتْ فَ  *هِ ونِ ـــبْ تَ  هُ كْ مِ ائِـــيم دَ عِـــى يف نَ قَ
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 هُ بَّـحَ ه، وإذا أَ بَّ حَ أَ  لَّ وجَ زَّ عَ  هُ بَّ رَ  فَ رَ إذا عَ  : (املؤمنُ رمحه اهللا تعاىل م بن حيانرِ قال هَ  -
ـ إىل الـدنيا بعـنيِ  مل ينظـرْ  إليهِ  اإلقبالِ  الوةَ حَ  وإذا وجدَ  ،إليه لَ بَ قْ أَ  إىل  ، ومل ينظـرْ هوةِ الشَّ

 حه يف اآلخرة).وُّ رَ ه يف الدنيا وتَ ة، وهي حترسُّ رتْ اآلخرة بعني الفَ 
ِ مَ  بَّ حَ ن أَ قال سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل: (مَ  - ـام أَ تعـاىل فـإنّ  اهللاَ بُّ ن حيُ اهللا  بَّ حَ

 تعاىل). اهللاَ كرمُ ام يُ اهللا تعاىل فإنّ  ن يكرمُ مَ  رمَ كْ ن أَ ومَ 
نْ (: األدباء قال - لَ  مَ ا فَعَ اءَ  مَ يَ  شَ قِ ا لَ ْ  مَ أْ  ملَ شَ  .)يَ
ِـ سئل ذو النون املرصي رمحه اهللا تعاىل عن املحبة فقـال: (أنْ  - ـ بَّ حتُ ، اهللاَ بَّ مـا أحَ

َـالَّ عـن اهللا، وأ لُ غَ شْ ما يَ  كلَّ  ضَ فُ رْ ه، وتَ لَّ كُ  اخلريَ  علَ فْ ، وتَ اهللاُ ضَ غَ ما أبْ  ضُ غِ بْ وتُ  يف  افَ  ختَ
ة عىل الكافرين، واتباع رسول اهللا صىل ظَ لْ عىل املؤمنني، والغِ  ، مع العطفِ اهللا لومة الئمٍ 

 ين).اهللا عليه وسلم يف الدِّ 
ْ ذَ قال حكيم: (إِ  -  ا).هَ يْ لَ عَ  دٌ ائِ زَ  نَّكَ أَ  مْ لَ اعْ ، فَ اةِ يَ  احلَ اً يفِ ئَ يْ شَ  دْ زِ تَ  ا ملَ
 البحر البسيط]من [ :الشاعرقال  -

ٍ ى بال بَ سَ مْ الذي أَ  يفُ فِ الكَ  ليسَ  يانـامْ عُ  ارِ صَ وي األبْ ن ذَ إينّ أر مِ  *رصَ
 ]كاملمن البحر ال[ :ريض اهللا عنه عيل بن أيب طالب قال -

ـــــوهُ  *فـاءُ أك لِ يمثة التَّ هَ ن جِ مِ  سُ االنَّ  ـــــ م آدمٌ واألمُّ أب اءُ وّ حَ
َ هِ أصـلِ  يفن هلم كُ فإن يَ  ــاخِ  *فٌ م رشَ ــالطَّ رُ يف ــه ف ــاءُ  نيُ ون ب وامل

 

 
@
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ÍX’Õo6X›„—º6bXkY6Á—ÏÉY6
نْ أَيبِ هُ  )١ ةَ عَ رَ يْ نْهُ رَ َ اهللاُ عَ يضِ ئِلَ النَّبِيُّ قَالَ رَ ثَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص : سُ ا أَكْ لُ امَ خِ دْ ا يُ : رُ مَ ؟ قَـالَ ةَ َنـَّ جلْ

ُلُقِ « نُ اخلْ سْ حُ ٰ وَ وَ ؟». التَّقْ ارَ لُ النـَّ خِ ـدْ ـا يُ ثَـرُ مَ ـا أَكْ : مَ ئِلَ سُ :  وَ ـمُ األَجْ «قَـالَ فَ : الْ فَـانِ وَ
جُ  رْ فَ الْ  )١(».وَ

ئِلَ  )٢ ولُ اهللا  سُ سُ نْ  ملسو هيلع هللا ىلصرَ بِّ  عَ لِ إِىلَ اهللا أَحَ امَ اىلَ  األَعْ : تَعَ الَ قَ إِنْ قَلَّ « فَ ا وَ هَ مُ وَ  )٢(».أَدْ
نْ  )٣ ةَ  أَيبِ  عَ رَ يْ رَ نْهُ هُ َ اهللاُ عَ يضِ ولِ اهللا :قَالَ رَ سُ ٌ  يُّ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  قِيلَ لِرَ ريْ اءِ خَ تِ « :قَالَ  ؟النِّسَ  يالَّ

ا نَظَرَ  هُ إِذَ ُّ رَ  ،تَرسُ ا أَمَ هُ إِذَ تُطِيعُ هُ يفِ  ،وَ َالِفُ الَ ختُ هُ  وَ رَ َا بِامَ يَكْ اهلِ مَ ا وَ هَ سِ  )٣(».نَفْ
نْ  )٤ ى أَيبِ  عَ وسَ َ  مُ يضِ نْهُ األشعري رَ ـئِلَ : قَالَ  اهللاُ عَ ـولُ  سُ سُ نيَ  يُّ أَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَ ـلِمِ  املُْسْ

لُ  نْ « :قَالَ  ؟أَفْضَ لِمَ  مَ ونَ  سَ لِمُ نْ  املُْسْ انِهِ  مِ هِ  لِسَ دِ يَ  )٤(.»وَ
نْ  )٥ يقٍ  عَ قِ نْ  شَ بْدِ  عَ ئِلَ  قَالَ  اهللا عَ ولُ  سُ سُ نْبِ  أَيُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَ ُ  الذَّ ربَ لَ  أَنْ  :قَالَ  ؟أَكْ عَ ْ  جتَ

وَ  انِدÙ  هللاَِِّ هُ كَ  وَ لَقَ مَّ  :قَالَ  ،خَ تُلَ  أَنْ  :قَالَ  ؟أَيٌّ  ثُ قْ ك تَ دَ لَ يَةَ  وَ شْ مَ  أَنْ خَ طْعَ كَ  يَ عَ مَّ  :قَالَ  ،مَ  ثُ
َ  أَنْ  :قَالَ  ؟أَيٌّ  اينِ زَ ةَ  تُ لِيلَ كَ  حَ ارِ بْدُ  قَالَ  :قَالَ  ،جَ لَ  اهللا عَ أَنْزَ يقَ  اهللاُ فَ دِ لِكَ  تَصْ ينَ ﴿ :ذَ ذِ الَّ وَ

عَ  ونَ مَ عُ دْ مَ  اهللاِالَ يَ رَّ تِي حَ سَ الَّ تُلُونَ النَّفْ قْ الَ يَ رَ وَ ًا آخَ ن  اهللاُإِهلَ مَ نُونَ وَ زْ الَ يَ َقِّ وَ إِالَّ بِاحلْ
ا امً لْقَ أَثَ لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ  )٥(].٦٨﴾ [الفرقان: يَ

                                                 
   .صحيح غريب قال أبوعيسى:و )٢١٣٥، رقم: (٨/١٥أخرجه الرتمذي:  )١(
 .)٧٨٣)، ومسلم: (٦٤٦٤) أخرجه البخاري: (٢(
 .)، وقال األلباين: حسن صحيح٧٤٢١( ، رقم: ١٢/٣٨٣ أخرجه أمحد: )٣(
   .حيح غريبص :واحلديث )٢٦٩٢، رقم: (٩/٤٠٩أخرجه الرتمذي: باب أيُّ املسلمني أفضل: )٤(
   ).٣٦١٢، رقم: (١/٣٨٠أخرجه أمحد:  )٥(
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نْ  )٦ بْدِ  عَ َنِ  عَ محْ ةَ  أَيبِ  بْنِ  الرَّ رَ ـنْ  بَكْ ـالَ  أَبِيـهِ  عَ ـئِلَ « :قَ ـولُ  سُ سُ  اسِ النـَّ أَيُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَ
لُ  نْ  :قَالَ  ؟أَفْضَ هُ  طَالَ  مَ رُ مْ نَ  عُ سُ حَ لُهُ  وَ مَ أَيُّ  :قِيلَ  ،عَ ٌّ  النَّاسِ  فَ نْ  :قَالَ  ؟رشَ هُ  طَالَ  مَ ـرُ مْ  عُ
اءَ  سَ لُهُ  وَ مَ  )١(».عَ

نْ  )٧ رٍّ  أَيبِ  عَ ئِلَ  :قَالَ ريض اهللا عنه  ذَ ولُ  سُ سُ مِ  أَيُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَ الَ ـلُ  الْكَ ـا :قَـالَ  ؟أَفْضَ  مَ
اهُ  طَفَ زَّ  اهللاُ اصْ لَّ  عَ جَ بَادِهِ  وَ انَ  لِعِ بْحَ هِ  اهللا سُ دِ مْ بِحَ  )٢(».وَ

نْ  )٨ ةَ  أُمِّ  عَ وَ رْ الَتْ  اعنه اهللا ريض فَ ئِلَ  :قَ ولُ  سُ سُ لِ  أَيُّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رَ امَ َعْ لُ  األْ  :قَالَ  ؟أَفْضَ
ةُ « الَ لِ  الصَّ َوَّ ا ألِ تِهَ قْ  )٣(».وَ

َ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ  )٩ ـفْ أَ  اءِ عَ الدُّ  يُّ أَ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولُ سُ رَ  لَ ئِ سُ : تْ الَ قَ  اهَ نْ عَ  اهللاُ يضِ : الَ قَـ ؟لُ ضَ
 )٤(.»هِ سِ فْ نَ لِ  ءِ رْ املَ  اءِ عَ دُ «

ئِل ابن اجلوزي )١٠  وبُ ؟ فقال: (الثَّـأستغفرُ  مأ أُسبِّحُ  ام أفضلُ : أهيُّ تعاىل اهللا رمحه سُ
 ).خورِ إىل البُ  هنْ مِ  إىل الصابونِ  جُ وَ حْ أَ  خُ سِ الوَ 

عاوية:  )١١ ؛ قيل له: فـام أبعـدُ يشء؟ قال: األجلُ  ا أقربُ مَ (قيل خلالد بن يَزيد بن مُ
حش يشء؟ قال: املييشء؟ قال: األمل؛ ق ت؛ قيل له: فام آنس يشء؟ قـال: يل له: فام أوْ

 .)الصاحب املُوايت
                                                 

 ).٢٠٤٨٠، رقم: (٣٤/١٢٤ أخرجه أمحد: )١(
 ).٢١٣٢٠، رقم: (٣٥/٢٤٨ أخرجه أمحد: )٢(
 ).٢٧١٠٣، رقم: (٤٥/٦٣ أخرجه أمحد: )٣(
 ومل اإلسـناد صحيح حديث هذا)، وقال: ١٩٩٢، رقم: (١/٧٢٧احلاكم يف املستدرك: أخرجه  )٤(

 .خيرجاه
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ـبَ (أحد الزهاد:  رجلٌ  لأسَ  )١٢               ، ثُـمَّ سـأله:عِ كم آكل؟ فقـال: فـوق اجلـوع ودون الشِّ
 ال: قال ؟أبكي فكم: قال، كَ وتُ صَ  عَ مَ ، وال يُسْ كَ هُ جْ وَ  رَ فِ سْ ى يُ فقال: حتّ  كم أضحك؟ف

 ال كأنّـ الناس ير حتى: قال عميل؟ نمِ  يفِ خْ أُ  فكم: قال. اهللا خشيةِ  نمِ  تبكي أن متلَّ 
ُّ  كَ بِ  يتدِ قْ يَ  حتى: قال ميل؟عَ  نمِ  رُ هِ ظْ أُ  فكم: قال. حسنةً  تعملُ   قولُ  يكَ لَ عَ  نُ مَ ؤْ ويُ  ،الربَ
 .)الناس

لِ سئل حكيم: ( )١٣ مُ ا هَ الَ لُ  لْكَ نْ  أَفْضَ وتِ  مِ كُ هُ  أَمْ  السُّ سُ كْ ؟ عَ لُ ـدُ  فقال: أَفْضَ تَمَ  أَنَّ  املُْعْ
مَ  الَ لُ  الْكَ َنَّهُ  ؛أَفْضَ نْ  ألِ لِيَـةِ  بَابِ  مِ وتُ ، التَّحْ ـكُ السُّ ـنْ  وَ لِيَـةِ  مِ لِيَـةُ ، التَّخْ التَّحْ ـلُ  وَ َنَّ  ؛أَفْضَ ألِ  وَ
لِّمَ  لَ  املُْتَكَ صَ ا لَهُ  حَ لَ  مَ صَ ا حَ ةٌ  كِتِ لِلسَّ يَادَ زِ ذَلِكَ ، وَ ةَ  أَنَّ  وَ ايَ ـا غَ ـلُ  مَ ْصُ ـاكِتِ  حيَ ةُ  لِلسَّ مَ ـالَ  السَّ

يَ  هِ لَةٌ  وَ اصِ لَّمُ  ملَِنْ  حَ تَكَ ِ  يَ َريْ عَ  بِاخلْ ابِ  مَ ِ  ثَوَ َريْ  .)اخلْ
ـالبَ  ضِّ بم يستعان عىل غَ ( رمحه اهللا تعاىل: سئل اجلنيد )١٤ ِ ـ :قـال ؟رصَ    ك أن نظـرَ بعلمِ

 ).هتنظرُ  إىل ما أسبقُ  اهللا إليكَ 
ـأَ  ءٍ يشَ  يُّ قيل لسهل بن عبد اهللا التسرتي رمحه اهللا تعـاىل: (أَ  )١٥ ؟ سِ فْ عـىل الـنَّ  دُّ شَ

 ).يبٌ صِ نَ  يهِ هلا فِ  ه ليسَ ، ألنّ قال: اإلخالصُ 
ْ  فالنٌ (قيل لرجل من احلكامء:  )١٦ ـأَ  ، فقال:النةً فُ  بُ طِ خيَ ٌ وْ مُ ـ رسِ ؟ يـنٍ ودِ  قـلٍ ن عَ مِ

 . )اهاوه إيّ جُ وِّ زَ فقالوا: نعم. قال: فَ 
ئل )١٧ نافِ  أيُّ (: حكيم سُ  .)وبِ نُ الذُّ  ابُ نَ تِ اجْ : قال ؟أعظمُ  لِ قْ العَ  عِ مَ
 خيأَ  بُّ حِ أُ  امإنّ  :قال ؟كَ يقُ دِ صَ  أم أخوكَ  إليكَ  أحبُّ  امأهيّ : (احلكامء لبعض قيل )١٨

 ).اً قَ يْ دِ صَ  يل انكَ  اذَ إِ 
 معلـيه هـموأقلُّ  ،معونةً  ناسلل همأكثرُ : فقال الناس؟ قنعُ أَ  نْ مَ (: لبعضهم قيل )١٩
 .)مؤونةً 
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واد ليلة). )٢٠ ضع كذا وموضع كذا؟ قال: بَياضُ يوم وسَ وْ رايب: (كم بني مَ  قيل ألعْ
كم بني املَرشق واملَغرب؟ (: ريض اهللا عنهقيل ألمري املؤمنني عيلّ بن أيب طالب  )٢١

وةٌ  عْ ستجابة فقال: مَسرية يوم للشمس؛ قيل له: فكم بني السامء واألرض؟ قال: دَ  .)مُ
رسيدنا قيل ل )٢٢ مْ لُ (و بن العاص ريض اهللا عنه: عَ قْ ؟ فقال: اإلصابةُ بالظَّن، ما العَ

رِ  عْ  .)انَ د كَ ما يكون بام قَ  ةُ فَ ومَ
ئل )٢٣ قْ  عىل أدلُّ  األشياء أيُّ (: حكيم سُ سْ : قال ل؟اقِ العَ  لعَ بري نُ حُ  .)التَّدْ
 ).بيسٍ عْ غري تَ  نْ مِ  املرارةِ  فقال: (جترعُ  ؟سئل اجلنيد رمحه اهللا تعاىل عن الصرب )٢٤
ـن قطَعـك، قي )٢٥ ـل مَ لم؟ قـال: أن تَصِ يْس بن عاصم رمحه اهللا تعاىل: (ما احلِْ ل لقَ
طيَ  كَ  وتُعْ مَ ن حرَ ن ظَ  ، وتعفوَ مَ مَّ  ).لَمكَ عَ
وَ الكالم أبلغُ ما عيل بن عيسى الرماين رمحه اهللا تعاىل: (لل يق )٢٦ ـنَ مَ  ؟ قال: هُ سُ ا حَ

ازه، وكَ   ).هُ ازُ جَ عْ وأَ  هُ دورُ اسبَتْ صُ نَ إعجازه، وتَ  رَ ثُ إجيازه، وقلَّ جمَ
ـ يف هُ دَ بْ عَ  أنتَ  تكونَ  أنْ (: ؟ فقالالعبوديةتعاىل عن  اهللا رمحهسئل ذو النون  )٢٧  لِّ كُ

 ).حالٍ  كلِّ  يف كَ بُّ رَ  هأنَّ  كام ،حالٍ 
ُ الكِ (: فقال ؟نةسَ حَ  هاعَ مَ  تنفعُ  ال التي يئةالسَّ  عن سليامن سئل )٢٨  ).ربْ
ـاطُفُ  ؟ودةعـن املـ تعاىل اهللا رمحه سئل عيل بن عبيدة الرحياين )٢٩ فقـال: (هـي تَعَ

 القلوب، وائتالفُ األرواح).
، وليس عيدٍ  مُ وْ  أعيص اهللا فيه فهو يَ الَ  يومٍ  لُّ كُ (قيل لراهب: متى عيدكم؟ قال:  )٣٠

 الرقيـقَ  ملـن لـبسَ  اآلخرة، ليس العيدُ  عذابَ  نَ مِ ملن أَ  الفاخرة، إنام العيدُ  العيد ملن لبسَ 
 .)الطريقَ  فَ رَ ملن عَ  ام العيدُ إنّ 
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ـ؟ قال: الدنيا إذ كانـت ال تَ خلق اهللا أصغرُ  أيُّ (ل لزاهد: قي )٣١  عنـده جنـاحَ  لُ دِ عْ
ظَّمَ هذا اجلناحَ بعوضةٍ  نْ عَ  .)نهمِ  كان أصغرَ  . فقال السائل: ومَ
 ها).رِ دِ ن كَ مِ  متنعُ أَ ن صافيها، ومِ  عُ نَ مْ الدنيا؟ قال: ألين أُ  تركتَ  قيل لعابد: (ملَ  )٣٢
 قويـتَ  إذا: فقـال ؟قِ لْ اخلَ  عزلةُ  حُّ صِ تَ  متى(: تعاىل اهللا النون رمحه ذا رجلٌ  سأل )٣٣

 .)النفس زلةعُ  عىل
 وحتـرمُ  األمحـقَ  تـرزقُ  يـا ربِّ ملَ (قال موسى عليه السـالم يف مناجاتـه لربّـه:  )٣٤
 .])ةٌ لَ يْ حِ  زقِ يف الرّ  ه ليسَ أنّ  لُ اقِ العَ  مَ لَ عْ ليَ [؟ فقال اهللا تعاىل: العاقلَ 
:  جلٌ ل رأس )٣٥ اً (حكيامً  .)به عملَ فقال: أن ال يُ  ؟ن اجلهلمِ  متى يكون العلم رشّ
للحـق  أن ختضـعَ (ما هـو؟ فقـال:  :رمحه اهللا تعاىل عن التواضع سئل الفضيلُ  )٣٦

 .)هُ تَ لْ بِ اس قَ ن أجهل النَّ ولو سمعته مِ  ،هُ تَ لْ بِ ن صبي قَ مِ  هُ وتنقاد له ولو سمعتَ 
ِ  امَ  لُ قَ أَ  امَ (: راهبسئل  )٣٧ ـ نمِ  الراحةُ : قال الوحدة؟ يف العبدُ  دُ جيَ  النـاس اراةدَ مُ

ِّ  نمِ  والسالمةُ   .)همرشَ
ـ جالِ الرِّ  يُّ أَ (: تعاىل اهللا رمحه سأل رجلٌ عبد امللك بن مروان )٣٨ ن أفضل؟ قال: مَ

 .)عن قوة ك النرصةَ رَ وتَ  ،عن رغبة دَ هِ وزَ  ،تواضع عن قدرة
ـن العـارفُ مَ (سئل اجلنيد رمحه اهللا تعاىل:  )٣٩ ـأَ وَ  كَ عـن رسِّ  ن نطـقَ ؟ قـال: مَ  تَ نْ

 .)تٌ اكِ سَ 
ا؟ فقال: (هو أال تتمنى خِ تعاىل عن الرِّ  اهللا رمحه ئل ابن املباركس )٤٠ الفَ حالك ضَ

 الذي أنت فيه).
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 ).بام يكفيك ضاكَ ورِ  ،يكمتنّ  ةُ لَّ ما الغنى؟ قال: قِ (قيل لبعض احلكامء:  )٤١
ـ(سئل عبداهللا الـرازي رمحـه اهللا تعـاىل:  )٤٢ ـرِ عْ النـاس يَ  ا بـالُ مَ وهبم وال يُـعُ  ونَ فُ

ـبَ م اشتغلوا باملُ اب؟ فقال: ألهنَّ وإىل الصَّ  يرجعونَ  ، ومل يشـتغلوا باسـتعامله، مِ لْ بـالعِ  اةِ اهَ
ـقلوهبم، وقيّـ ، فأعمى اهللاُنِ اطِ وَ ر ومل يشتغلوا بآداب البَ واهِ واشتغلوا بالظَّ  م هُ حَ ارِ وَ د جَ
 .)عن العبادات

هو الذي ال (، فقال: ؟سئل سهل بن عبد اهللا رمحه اهللا تعاىل عن احلالل الصايف )٤٣
 .)اهللا تعاىل فيه ىصَ عْ يُ 

 .)زِ اجِ العَ  يف أحالمِ  :؟ فأجابهيمُ قِ تُ  : أينَ املستحيلَ  املمكنُ  سألَ قال العلامء: ( )٤٤
الـذي ال (فقـال:  ؟سئل أبو بكر املرصي رمحه اهللا تعـاىل عـن الفقـري الصـادق )٤٥

 .)اسام يف أيدي النَّ بِ  عُ مَ طْ وال يَ  ،كُ لِ مْ يَ 
إىل اهللا تعـاىل؟ فقـال:  داب أقـربُ اآل أيُّ (سئل ابـن سـريين رمحـه اهللا تعـاىل:  )٤٦

 .)عىل الرضاء هللا عىل الرساء، والصربُ  بطاعته، واحلمدُ  عملُ الاإلقرار بربوبيته، و
 أفضـلُ  مـا ،سُّ قِـ يـا(: لـه قالـفـ ويزوره، قيرصَ  عىل يفد ساعدة بن قسّ  كان )٤٧

ـلْ عِ  نـدَ عِ  املرءِ  وفُ قُ وُ : قال ؟،مِ لْ العِ  أفضلُ  فام: قال. بنفسهِ  املرءِ  ةُ معرفَ : قال ل؟قْ العَ   .هِ مِ
ـ: قال ؟املالِ  أفضلُ  فام: قال. هِ وجهِ  اءَ مَ  لِ جُ الرّ  استبقاءُ : قالَ  ؟املروءةِ  أفضلُ  امفَ : قال  امَ

َ قُ   .)قُّ احلَ  هِ بِ  يضِ
ـرَ  ،يا أبا عبـد اهللا(سئل وهب بن منبه رمحه اهللا تعاىل:  )٤٨ ـيُ  النِ جُ أحـدمها  يانِ لِّ صَ
 .!)لَّ وجَ ام هللا عزّ هُ حُ صَ نْ ام أفضل؟ قال: أَ وداً أهيُّ جُ سُ  لُ وَ طْ واآلخر أَ  ،تاً مْ وتاً وصَ نُ قُ  أطولُ 
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 املـدح اسـتواء(: ؟ فقـالاإلخـالصعن  رمحه اهللا تعاىل ذو النون املرصيسئل  )٤٩
ة نمِ  والذم  .)العامّ

ـن الرِّ مِ  افُ فَ ما الكَ (سئل سعيد بن عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل:  )٥٠  عُ بَ زق؟ قـال: شِ
 .)يوم عُ وْ وجُ  ،يومٍ 

 ادِ بَـبالعِ  اهللا ذاك مكـرُ (فقـال:  ؟عن االسـتدراج ريض اهللا عنهام بن عمرسئل ا )٥١
 .)عنييِّ ضَ املُ 

 يف ثُ بْـاخلُ (: فقـال ؟اء العضـالسئل مالك بن أنس رمحـه اهللا تعـاىل عـن الـدَّ  )٥٢
 .)ينالدِّ 

يـا أبـا عبـد اهللا أو  إليكَ  بُّ حَ سئل سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل: طلب العلم أَ  )٥٣
ـالعِ  بَ لَـطَ  عْ دَ للعمل، ال تَ  مُ لْ العِ  ادُ رَ ام يُ إنَّ (فقال:  ؟العمل ـالعَ  عِ دَ لـم للعمـل، وال تَ  لَ مَ

 .)ملْ العِ  بِ لَ لطَ 
قـال: ؟ عنـه مَ ما ينبغي للعامل أن يتكـرَّ (سئل عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل:  )٥٤

 ). منه عىل بالٍ ع نفسه عن الدنيا فال تكون فَ رْ م اهللا تعاىل عليه، ويَ رَّ م عام حَ ينبغي أن يتكرَّ 
 غـريَ  حمادثـك، بحـديث التلـذذ إظهـارُ سئل حكيم عن أدب السمع؟ فقال: ( )٥٥
ـ يشء إىل الوقـتُ  اضـطرك فـإن يشء؛ـب له قاطعٍ  وال حديثه، يف عنه كَ برصَ  صارفٍ   نمِ

 .)كَ عذرَ  لهُ  رْ هِ فأظْ  ذلك،
َ  أن؟ فقال: (اللسان أدبسئل حكيم عن  )٥٦ ِ  بـام اإلخوان ثَ دَّ حتُ  وقـت يف ونَ بُّـحيُ

ـمُ  صـالحهم، فيـه بـام صيحةالنَّ  هلم باذالً  ذلك، لسامع نشاطهم ـ طاً قِ سْ  مـا كالمـك نمِ
 .)ويعلمونه يفهمونه بام إالّ  همختاطبْ  وال عليهم، صوتكَ  ترفعْ  وال يكرهونه؛
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قاً: قيل لُ هم خُ أ؟ قال: أسون أدوم الناس عناءً مَ (سئل ذو النون رمحه اهللا تعاىل:  )٥٧
 .)فِ الَ اخلِ  كثرةُ  :ال؟ ققِ لُ اخلُ  سوءِ  وما عالمةُ 

نْ (: العلامء لبعض قِيلَ  )٥٨ فُ  مَ رِ عْ لَّ  يَ لُومِ  كُ عُ الَ ؟ الْ قَ لُّ : فَ  .)النَّاسِ  كُ
 .)يل فيهوال ما قِ  ،ن ال يبايل ما قالمَ (فقال:  ؟ةِ لَ فَ سئل جعفر بن حممد عن السَّ  )٥٩
ال  هي التـي(فقال:  ؟ةِ ادقَ الصَّ  ةِ سئل ذو النون املرصي رمحه اهللا تعاىل عن املحبَّ  )٦٠

 .)ةٌ ها مرضَّ صُ قِ نْ ، وال تُ تزيدها منفعةٌ 
 : (كيف اإلخالص يف العلم؟ قال: اإلخـالصُ رمحه اهللا تعاىلسئل اإلمام أمحد  )٦١

 ).وجهولٌ  ألنه ال يستوي عاملٌ  ؛عن نفسه الةِ هَ اجلَ  رفعَ  فيه أن ينويَ 
َ (: احلكامء لبعض قِيلَ  )٦٢ عُ  الَ  ملِ تَمِ ْ لْمُ  جيَ عِ املَْالُ  الْ الَ ؟ إالّ نادراً  وَ قَ زِّ : فَ لِ  لِعِ امَ  .)الْكَ
ما عالمة السعادة والشقاوة؟ فقال: عالمة السعادة أن تطيـع (سئل أبو عثامن:  )٦٣

 .)والً بُ قْ مَ  و أن تكونَ جُ رْ وداً. وعالمة الشقاوة أن تعيص اهللا وتَ دُ رْ مَ  اهللا وختاف أن تكونَ 
ــ(ســئل محــدون رمحــه اهللا تعــاىل:  )٦٤ م، لون لعلمهــالعلــامء؟ قــال: املســتعمِ  نِ مَ

رائهم، واملقتدون بسري السلف، واملتبعون لكتاب اهللا وسنة نبيه حممد صىل آلون مُ هِ واملتَّ 
اهللا عليه وسلم، لباسهم اخلشوع، وزينتهم الورع، وحليتهم اخلشية، وكالمهم ذكر اهللا، 

ر يف آالء اهللا ونعمه. نصيحتهم للخلق أو أمر بمعروف أو هني عن منكر، وصمتهم تفكُّ 
 .)يوهبم عندهم مستورةمبذولة، وع

ا(: ألحد احلكامء قِيلَ  )٦٥ بُ  مَ جَ ؟ أَعْ يَاءِ َشْ الَ  األْ قَ حُ : فَ لِ  نُجْ َاهِ اءُ  اجلْ دَ إِكْ أي: قلة – وَ
اقِلِ  -عطاء عَ  .)الْ
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فـاعالً  إذا كنـتَ (سئل أبو عبداهللا بن فاتك رمحه اهللا تعاىل عـن املراقبـة فقـال:  )٦٦
 مَ لْ ، وإذا كنت ساكناً فانظر عِ اهللا إليكَ  عَ مْ ظر سَ ائالً فان، وإذا كنت قَ اهللا إليكَ  رَ ظَ فانظر نَ 

 . قال اهللا تعاىل: ﴿اهللا فيكَ  أَرَ عُ وَ مَ امَ أَسْ كُ عَ نِي مَ ـ]. وقال: ﴿٤٦﴾. [طه: إِنَّ لَـمُ مَ عْ ا يفِ يَ
وهُ  رُ ذَ مْ فَاحْ كُ سِ ـعَ مَ ل بِ غِ شُ  جال ثالثة: رجلٌ ]. وكان يقول: الرِّ ٢٣٥﴾. [البقرة: أَنفُ  هِ اشِ

اشـتغل هبـام  فهذا فائز. ورجـلٌ  هِ اشِ عَ عن مَ  هِ ادِ عَ ل بمَ غِ شُ  . ورجلٌ كٌ الِ فهذا هَ اده عَ ن مَ عَ 
 َ  .)عليه ةً له ومرّ  ةً ، مرّ رٌ اطِ فهذا خمُ
 .)اهصَ ه ثم عَ بَّ رَ  فَ رَ عَ  قلبٌ  ؟ قال:بُ جَ عْ أَ  يشءٍ  أيُّ (سئل أبو بكر الشبيل رمحه اهللا:  )٦٧
ـوكل؟ قال: اعتامد اما التَّ (سئل أبو العباس بن مرسوق:  )٦٨ ن لقلـب عـىل اهللا، ومَ
 . )هِ حِ ارِ وَ اهللا يف حركات جَ  هُ مَ صَ عَ  هِ بِ لْ قَ  راتِ طَ اهللا يف خَ  راقبَ 

ـمَ ( سئل ذو النون رمحه اهللا تعاىل: )٦٩ دنيـا  ن أحـبَّ ن أدوم الناس ذنباً له؟ قـال: مَ
 .)فانية

ةِ  ل األحنف بن قيسٍ عنئس )٧٠ وءَ :  ؟املُْرُ الَ قَ ةُ (فَ فَ رْ احلِْ ةُ وَ فَّ عِ  ).الْ
؟ فقـال: ةُ وَّ تُـا الفُ مـ :(سئل أيب :هللا بن أمحد بن حنبل رمحهام اهللا تعاىلقال عبد ا )٧١

ْ مَ  كُ رْ تَ  ْ وَ ا هتَ  ى).شَ  ملا ختَ
ِ لَ جُ سئل عبدالواحد بن زياد رمحه اهللا تعاىل: (أيُّ الـرَّ  )٧٢ ـفْ أَ  نيْ  ؟ رجـلٌ أحـبَّ لُ ضَ

ذاك، ولكـن  البقاء ليطيع اهللا تعاىل، ورجلٌ أحبَّ اخلروج شوقاً إليه؟ فقال: ال هـذا وال
ضَ أمره إىل اهللا تعاىلنْ مِ  أفضلُ  دق يف الدنيا مِ دَ عىل قَ  وقامَ  ،هام رجلٌ فوَّ فـإن أبقـاه  ؛الصِّ

 اهللا أحبَّ ذلك وإن أخرجه أحبَّ ذلك).
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 عليـكَ  ضَ رَ عْ ن يُ أ؟ فقال: ن أشدُّ تَ الفِ  سئل حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه: (أيُّ  )٧٣
ُّ  اخلريُ   ).؟!!بهاتخذ لكثرة الشُّ ام تأفال تدري أهيُّ  ،والرشّ

َ عُ  هلسئل سهل رمحه اهللا تعاىل: ( )٧٤ ـ مَ ظَـعْ أَ  اهللا تعـاىل بمعصـيةٍ  يصِ ـاجلَ  نَ مِ ؟ لِ هْ
ـ دُ بْ يعني أن يكون العَ  لِ هْ باجلَ  لُ هْ قال: نعم، قيل: ما هو؟ قال: اجلَ  الً وهـو ال يعلـم اهِ جَ

ْ أنَّ  ـيُ م فَ فـال يـتعلَّ  ه عامل، فيسكت عن جهله ويرىض بهبجهله أنَّ  بُ سَ ه جاهل، أو حيَ ع يِّ ضَ
اجلهـل أو به أن يفتـي فرض الفرائض وأصل الفرائض كلها وهو طلـب العلـم، ولعلَّـ

 وته).كُ ن سُ ؛ فهذا أعظم مِ مَ لِ ه عَ بهات وهو يظن أنَّ م بالشُّ يتكلَّ 
ُ ـيف الـدنيا؟ قـال: قِـ هـدُ سئل اإلمام أمحد رمحه اهللا تعـاىل: (مـا الزُّ  )٧٥ ـاألَ  رصَ  لِ مَ

 أيدي الناس).مما يف  اسُ واإليَ 
به  تَ رْ مَ إذا كنت قائامً بام أَ (فقال:  ؟ذا النون عن كامل العقل وكامل املعرفة ئلس )٧٦

ف ما كفيت فأنت كامل العقل، وإذا كنت متعلقاً باهللا يف أحوالك ال بأعاملك تاركاً لتكلّ 
 .)املعرفةِ  كاملُ  ناظر إىل سواه فأنتَ  غريَ 

يكُ ض العربعقيل لب )٧٧ ةُ فـِ وءَ ا املُْرُ : : مَ ؟ قَـالَ ، (مْ ولٌ بْـذُ نَائِـلٌ مَ ، وَ ولٌ ـأْكُ ـامٌ مَ   طَعَ
بُولٌ  قْ ٌ مَ بِرشْ  .)وَ

ئل، احلليم د؟ قال: اجلواد إذا سُ يِّ ن السَّ سئل عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: (مَ  )٧٨
 ملن جاوره). قِ لُ اخلُ  جهل، الكريم املجالسة ملن جالسه، احلسنُ إذا استُ 
ــري للعبد؟ قال: نعم برشطهل هي خة: ـسئل شيخ اإلسالم عن املعصي )٧٩ ن ها مِ

 .م والتوبة، واالستغفار واالنكسارالند
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ـالوَ  : أيُّ رمحه اهللا تعـاىل سئل أبو عيل الدقاق )٨٠  ؟ى أو الفقـرنـَ: الغِ أفضـلُ  نيِ فَ صْ
ـ أفضلُ  ووصف احلقِّ  ،اخللق والفقر وصفُ  ،احلق فُ صْ وَ  هألنَّ  ؛ىنَ الغِ فقال:  ن وصـف مِ

ا تعاىل: ﴿ قال اهللا ،قلْ اخلَ  اء إِىلَ  يَ ـرَ قَ فُ اسُ أَنـتُمُ الْ َـا النـَّ نـِ اهللاُوَ  اهللاأَهيُّ غَ ـوَ الْ يـدُ هُ َمِ     ﴾يُّ احلْ
 .]١٥[فاطر: 
 أفعـالُ  تستويَ  أن؟ فقال: (اإلخالص رمحه اهللا تعاىل عن املرعيش حذيفةسئل  )٨١

 ). ناطِ والبَ  اهرِ الظَّ  يف العبدِ 
ـحَ  مُ تُ كْ الذي يَ  فقال: املخلصُ  ؟صُ لِ من املخْ ( :سئل بعض احلكامء )٨٢ ه كـام تِ انَ سَ

ِ الّ ما غاية اإلخالص؟ قال: أ(وقيل لبعضهم:  )،ئاتهيّ سُ  مُ تُ كْ يَ  ْ  بّ  حتُ  .)الناس ةَ دَ مَ حمَ
ِّ ـرعايـة الـ(فقـال:  ؟األعـامل أفضـل أيُّ  :رمحه اهللا تعـاىل سئل أمحد )٨٣ عـن  رسِّ

 .)لَّ وجَ االلتفات إىل يشء غري اهللا عزَّ 
ئِلَ عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه  )٨٤ ـن( :فقـال ؟عن الدنياسُ  فيهـا اْسـتغنى مَ

تِن، ن فيها افتقر ومن فُ زِ وا احلـالل لطـول فـدَ  ،هـا عـذابٌ وحرامُ  ،حالهلا حسابٌ  ،حَ عُ
 .)وا احلرام لطول العذابِ عُ ودَ  ،احلسابِ 

ـادِقَ ( رمحه اهللا تعاىل: باركامل بنقيل ال )٨٥ َ الصَّ ـاملِ عَ فُ الْ رِ يْفَ تَعْ ي  :قَـالَ  ؟كَ ـذِ الَّ
دُ يفِ ا هَ زْ تِهِ يَ رَ ىلَ آخِ بِلُ عَ قْ يُ يَا وَ نْ  ).لدُّ

عيص؟ فقال: ال، ـن ياعة مَ ة الطَّ لذَّ  أجيدُ (: رمحه اهللا تعاىل سئل وهب بن الورد )٨٦
فاء صَ  مَ رِ حُ أو لسانه فَ  ،اهللا اعتبار بصريته هُ مَ رَ حَ برصه فَ  شخص أطلقَ  بَّ رُ فَ  ،ن همَّ وال مَ 

ُّ  فأظلمَ  هِ مِ عَ طْ يف مَ  ةً هَ بْ أو آثر شُ  ،هِ بِ لْ قَ  وحـالوة املناجـاة إىل غـري  ،قيام الليـل مَ رِ وحُ  ،هرسِ
 .)وهذا أمر يعرفه أهل حماسبة النفس ،ذلك
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 .)ال يعنيني تركي ما(: أي عملك أوثق يف نفسك؟ قال: رمحه اهللا تعاىلسئل لقامن  )٨٧
 خليـلٌ (فقـال: األحـزان ثالثـة:  ؟بعض احلكامء عن األحزان يف الـدنيا سئل )٨٨

 .)ىنَ بعد الغِ  افتقرَ  أو رجلٌ  ،ولده ثكل خليله، أو والدٌ  فارقَ 
مـا املـروءة يـا  :قال معاوية للحسن بن عـيل بـن أيب طالـب ريض اهللا عـنهام )٨٩

 .)وحسن خمالقته ،وإصالح معيشته ،فقه الرجل يف دينه( :حممد؟ قال أبا
فقيـل  ،ن الـذنوبمِ  مَ لِ ن سَ مَ  :فقال ؟من أوىل الناس بالسعادةحكيم: ( سئل  )٩٠

ّ  :قيل له ،قاملجتهد املوفَّ  :قال ؟عيشاً ن أفضل الناس مَ  :له  ).الورع :قال ؟فام أفضل الربِ
ـ( :فقـال ؟نِّ الظَّـ نِ سْ سئل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه عن حُ  )٩١ ـحُ  نْ مِ  نِ سْ

 .) ذنبكوال ختاف إالّ  وجلَّ  اهللا عزَّ  ترجو إالّ أالّ  نِّ الظَّ 
ـ :سئل القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق ريض اهللا عنه )٩٢ عظـم النـاس ن أمَ

 .)أن يستخف الرجل بذنبه أعظم الناس ذنباً ( :قال ؟ذنباً 
فام  :قيل له ،الذنوب :قال ؟ما داء البدن( رمحه اهللا تعاىل: ثيمهسئل الربيع بن   )٩٣
 .) تعود يف الذنبالّ أ :قال ؟فام شفاؤها :قيل له ،االستغفار :قال ؟دواؤها
: (ما اليشء الذي يكون   )٩٤ أن  نفسـها؟ قـال: احلاجة نمِ  أشدّ سأل رجلٌ حكيامً

 ).تكون إىل غري أهلها
ئل أعرايبّ عن العقل متى يُعرف؟ قال:   )٩٥ نْبغي فأنت (سُ اك عقلُك عامّ ال يَ إذا هنَ

 .)عاقل
وأهيا أعون عـىل صـالح  ؟كية العقلزسئل أعرايب: أي األسباب أعون عىل ت  )٩٦

 .)السرية القناعة كية العقل التعلم، وأعوهنا عىل صالحزأعوهنا عىل ت(السرية؟ فقال: 
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ود لك صديقاً؟ قال  )٩٧ عُ ِبّ أن يَ ئِلَ بعضُ احلُكامء: أيّ أعدائك ال حتُ د ( :سُ احلاسِ
متي ه إىل موديت إال زوالُ نِعْ دّ رُ  .)الذي ال يَ

ئل بعض علامء الشعر:   )٩٨ ر الباطـل يف مَ (سُ ن أشعر النـاس؟ قـال الـذي يُصـوِّ
بِّح احلسنَ الذي ال صورة احلق، واحلقَّ يف صورة الباطل، بلُطف معناه ة فِطْنته، فيُقَ ، ورقّ

سِّ   .-عافانا اهللا منهم–. )ن القبيح الذي ال أقبح منه!!أحسن منه، وحيُ
ُّ (: سئل حكيمٌ   )٩٩  .)وب؟ فقال: املال!!املحبُ  ما هو الرشَّ

 ملَ  نْ ملَِ وَ  ،اعَ جَ  اذَ إِ فَ  رَ دِ قَ  نْ ملَِ  امَّ أَ : الَ قَ  ؟حُ لَ صْ أَ  امُ عَ الطَّ  هِ يْ فِ  تٍ قْ وَ  يُّ أَ (: كيمحل قيل )١٠٠
 .)دَ جَ وَ  اذَ إِ فَ  رْ دِ قْ يَ 

ـ(: الروم كِ لِ مَ  ألليون، امللك عبد بن مسلمة قال )١٠١ ـتَ  امَ َـاألَ  ونَ دُّ عُ  م؟كُ يْ فـِ قَ محْ
ُ مْ يَ  يذِ الّ : الَ قَ   .)دَ جَ وَ  امَ  لِّ كُ  نْ مِ  هُ نَ طْ بَ  ألَ

هُ عند والدته ويبسطها عنـد   )١٠٢ فَّ قيل حلكيم: (ما السبب يف أن اإلنسان يقبضُ كَ
 ت؟املو

 فأجاب ببيتني من الشعر ومها: [من البحر الطويل]
ــقْ ومَ  ــفِّ بُ ــد والدة وض ك ــرء عن ـبِ يف احلـيِّ  دليلٌ  *امل عىل احلرص املركَّ
ــبْ ومَ  ــفِّ سُ ــهِ  وط ك ــد وفات ــرء عن ِّ يقول: انظروا؛ إينّ  *امل  خرجت بـال يشَ

ـ  )١٠٣ ـ وبُ ذُ قيل حلكيم: (صف لنا اللئيم، فقال: كَ ـون العَ ؤُ الوعـد، خَ قليـل  د،هْ
، وإذا شَ حَ فْ نط، وإذا قال أَ ، وإذا افتقر قَ رَ طِ . وقالوا: اللئيم إذا استغنى بَ -العطاء- الرفد

كتم رساً أفشـاه، ، وإن أسـدي إليـه صـنيعٌ أخفـاه، وإذا اسـتُ حَّ لَ ، وإن سأل أَ لَ خِ سئل بَ 
ة للتهلكة– فصديقه منه عىل حذر، وعدوه منه عىل غرر ضَ رْ  ).-العُ
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:  ل رجلٌ أعرايبٌّ أس  )١٠٤ ؟ فقـال: هاحب الذي جيدر يب االبتعاد عنن الصَّ مَ (حكيامً
ر السؤال وألحَّ فيه- ن إذا سأل أحلفمَ  ف، وإذا حدَّ -كرّ وّ ئِل سَ لف، وإذا ، وإذا سُ ث حَ

لَ  دَ أخْ عَ ود، يردّ  ف،وَ قُ راض حَ ض إعْ رِ عْ ود، ويُ سُ نْظُر نَظَر حَ قبل أن يسـمع، ويغضـب  يَ
 .)أن يفهم قبلَ 

ـاجلهاد أفضل؟ فقـال: جِ  أيُّ (العزيز رمحه اهللا تعاىل: قيل لعمر بن عبد   )١٠٥ ادك هَ
 .)هواك

وصـف بـاجلودة؟ فقـال: (إذا متى يستحق أن يُ  ل أحد الكتاب عن اخلطِّ ئِ سُ   )١٠٦
احلـدور: – هاهى حـدورُ ه وضَ ورُ طُ ت سُ ه، واستقامَ ت ألفه والمُ ه، وطالَ اعتدلت أقسامُ 

رطاسه، وأظلمت أنفاسـه، ، وأرشق قِ هُ ونُ ونُ  هُ ومل تشتبه راؤُ  هُ يونُ حت عُ ، وتفتَّ -اإلرساع
ه، رت فصـولُ دِّ ه، وقُـه، وإىل القلوب ثمـرُ ورُ صَ يون تَ ه، وأرسع إىل العُ ومل ختتلف أجناسُ 
 ).هُ وجليلُ  هُ ه وتناسبت دقيقُ واندجمت وصولُ 

يـل الصـمت، فقـال لـه طِ يُ  رمحه اهللا تعاىل وكـان كان أعرايب جيالس الشعبي  )١٠٧
 .)فأسلمُ  وأسكتُ  ،ألعلمَ  أسمعُ (ل: م؟ فقايوماً: مل ال تتكلَّ 

ف األمحق؟ فقال:   )١٠٨ : منهـا يعرف األمحق بخصـال(سئل أحد احلكامء: بم يُعرَ
ـ يف غري حق، والكالمُ  من غري يشء، واإلعطاءُ  الغضبُ  بكـل  ن غـري منفعـة، والثقـةُ مِ

ِّ  أحد، وإفشاءُ   يف الضـحك، وكثـرةُ  التثبـت، واإلفـراطُ  اجلواب، وتـركُ  ، ورسعةُ الرسِّ
ـعنـه جَ  تَ مْ لِ حَ  إنْ  باألرشار، واألمحقُ  يف األخيار، واالختالطُ  االلتفات، والوقيعةُ   لَ هِ

إليـه  إليـك، وإن أسـأتَ  إليه أسـاءَ  ، وإن أحسنتَ يكَ لَ عَ  مَ لِ عليه حَ  تَ لْ هِ عليك، وإن جَ 
 .)إليك أحسنَ 

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ١٦٢ -

إىل أذنـك:  هُ لفظُـ الـذي لـيسَ (ما أحسن الكالم؟ فقال:  :سئل بعض البلغاء )١٠٩
 .)ن معناه إىل قلبكأرسع مِ 
ألين مل أنـدم عليـه (ة لزومه الصمت وإكثاره منه؟ فقـال: سئل حكيم عن علَّ  )١١٠

 .)الكالم ىلوكم ندمت ع ،قط
ّ بباب الدَّ  ل؟ فقال: وقوف الرشيفِ ما الذُّ (قيل ألعرابية:  )١١١  .)له نُ ذَ ؤْ ال يُ  ، ثمّ ينِ
ي التي ال تزيد ه(ة، فقال: عن حقيقة املحبَّ  رمحه اهللا تعاىل سئل حييى بن معاذ  )١١٢

 ِّ  .)ءِ افَ باجلَ  صُ ، وال تنقُ بالربِ
يف  ؟ فقـال: اهلـو حيـلّ وَ ة واهلـَما الفرق بني املحبَّـ(قيل لبعض العارفني:  )١١٣

 .)فيها القلب القلب، واملحبة حيلّ 
أيدخل أحدكم يده يف كم صاحبه، فيأخذ حاجتـه  :ألصحابه يوماً  حكيم قال )١١٤

 ذن بإخوان!!.ن الدنانري؟ قالوا: ال، قال: فلستم إمِ 
ـ(: ريض اهللا عنهام قال بعض األعراب البن عباس )١١٥ َ مَ ـن حيُ  اس يـومَ النـَّ بُ اسِ

 َ ـالقيامة؟ فقال: حيُ الكعبـة، فقيـل:  ا إذاً وربُّ نَـوْ جَ هم اهللا تعـاىل، فقـال األعـرايب: نَ بُ اسِ
 .)ق يف احلسابال يدقِّ  الكريمَ  نَّ إوكيف؟ قال: 

ن أعظم الناس قـدراً؟ مَ (تعاىل فقال: سأل رجلٌ حممد بن عيل الباقر رمحه اهللا  )١١٦
 .)راً دْ نيا لنفسه قَ ن ال ير الدُّ فقال: مَ 
َ خْ الئل املُ ت؟ فقال: الدَّ امِ الصّ  اطقُ سئل حكيم: (ما النَّ  )١١٧ ُ ة، والعِـربِ الواعظـة،  ربَ

 وعاً).مُ سْ عنه، وإن مل يكن الصوت مَ  فهو ناطقٌ  عىل يشءٍ  فكل ما دلَّ 
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ـ عـن ريض اهللا عنهام: سئل ابن عباس )١١٨ ـام أَ الغضـب واحلـزن أهيُّ  :؟ فقـالدُّ شَ
ْ خمرجهام واحد واللَّ ( ن ن يقو عليه أظهره، ويسمى غضباً، ومَ ن نازع مَ ، فمَ فٌ لِ تَ فظ خمُ

 .)ناً زْ ن يعجز عنه كتمه، ويسمى حُ نازع مَ 
عىل املعـروف فـال تصـطنعه  رَ دِ قْ تَ  ؟ فقال: أنْ ندامةما أعظم ال(: حكيمسئل  )١١٩

 .)حتى يفوت
؟ قال: جلييس حتّـى يكَ لَ عَ  اسِ النَّ  ن أكرمُ مَ (يض اهللا عنهام: سئل ابن عباس ر )١٢٠

 .)يفارقني
من مل ينس (سئل عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه: من الزاهد يف الدنيا؟ قال:  )١٢١

 .)نفسه يف املوتى املقابر والبىل، وترك فضل زينة الدنيا، وآثر ما يبقى عىل ما يفنى، وعدَّ 
ـ(تعاىل: قيل لبرش بن مالك رمحه اهللا و )١٢٢ ب مِ ن املعنـى، ما البالغة؟ قال: التقـرّ

 .)كثريالعىل  قليلِ الب لةُ الَ دِّ الو الكالم، وشْ والتباعد عن حَ 
ع البن قيل )١٢٣ ـ اإلطْـراق: قـال ؟العِـيُّ  ما(رمحه اهللا تعاىل:  املُقفَّ ـرة، غـري نمِ  فِكْ

 .)ةلَّ عِ  غري نمِ  نحنحوالتَ 
فقال:  ؟ئل عن الدنيا واآلخرةذكر املربد أن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه س )١٢٤

 .)د عن اآلخرن أحدمها تبعُ ب مِ مها كاملرشق واملغرب، بقدر ما تقرُ (
ـاس؟ فقـال: رَ النَّ  ن أعبدُ مَ (سئل سعيد بن جبري رمحه اهللا تعاىل:  )١٢٥  اجـرتحَ  لٌ جُ

 .ه وزاد فيه)حتقر عملاالذنوب، فكلام ذكر ذنبه 
ال (غيبـة؟ فقـال:  ألـهُ  :علـناسق املففضيل رمحه اهللا تعاىل عن غيبة الالسئل  )١٢٦

 ذكـرَ  الناس، فـإنَّ  اك وذكرَ يبة، عليك بذكر اهللا، وإيَّ الغِ  د لسانكَ وِّ عَ تشتغل بذكره، وال تُ 
 .)اءٌ فَ اهللا شِ  رُ كْ ، وذِ الناس داءٌ 

 



Ô›’•^=„ÈÎƒ 

 - ١٦٤ -

    . وعـن )عمـةهو كـافر النِّ (فقال:  ؟عن السفلة تعاىل اهللا هسئل أبو حنيفة رمح )١٢٧
 .)ه بدنياهنَ يْ دِ  باعَ  نمَ (أيب يوسف رمحه اهللا تعاىل: 

العامل  ؟ فقال: إذا قصدتَ باجلهلِ  العلمُ  طلبُ كيف يُ (سئل ذو النون املرصي:  )١٢٨
ـرْ يف طلبـه حُ  قـاب، وتركـتَ الرِّ  يـتَ يف غري وقته، وختطَّ  الشـيوخ، ومل تسـتعمل فيـه  ةَ مَ

 .)م باجلهللْ فس، فذلك طلب العِ النَّ  السكينة والوقار وأدبَ 
ا؟ الرجلُ  يكونُ  متى(:  تعاىلهللا رمحه معاذ بن يحيىقيل ل )١٢٩  بلـغ إذا: فقال زاهدً

ا كانَ  هلا الطالبِ  صَ رْ حِ  الدنيا ترك يف هُ صُ رْ حِ   ).زاهدً
 ؟ قـال: ألنَّ ألبيـكَ  ن تعظيمـكَ مِ  ما بال تعظيمك ملعلمك أشدُّ (: كيمقيل حل )١٣٠

 .)ايت الباقيةيَ حَ  حيايت الفانية، ومعلمي سببُ  أيب كان سببَ 
 صـالحٍ  ن كان سفره يف طلب أخٍ اس سفراً؟ فقال: مَ لنَّ ن أبعد امَ (قيل لرجل:  )١٣١
 .)ناصحٍ 

ـ(قيل حلكيم:  )١٣٢    ه ذاق ن الشـاب؟ قـال: ألنَّـما بال الشيخ أحرص عىل الدنيا مِ
 .)ابُّ الشَّ  قهُ ذُ الدنيا ما مل يَ  مِ عْ ن طَ مِ 

ــ ،للعاقــل أي يشء أرسُّ (قيــل لــبعض احلكــامء:  )١٣٣    عــىل دفــع  ام يشء أعــونُ وأيَّ
ضـا ن صالح العمل، وأعوهنا له عىل دفـع احلـزن الرِّ م مِ ها إليه ما قدّ رسّ احلزن؟ فقال: أ
 .)بمحتوم القضاء

د سئل )١٣٤ لَ ـتَ  الَ  أَنْ (: فقال مروءةـال عن رمحه اهللا تعاىل  عيلٍّ  بن حممَّ مَ ِّ ـال يفِ  عْ  رسِّ
الً  مَ ي عَ تَحِ نْهُ  تَسْ نِيَةِ  يفِ  مِ الَ عَ  .)الْ

لْ (: احلكامء لبعض قيل )١٣٥ ءٌ  هَ ْ ٌ  يشَ ريْ نْ  خَ بِ  مِ هَ ؟ الذَّ ةِ ضَّ فِ الْ امَ : قَالَ  وَ طِيهِ عْ  .)مُ
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 يشء كل حَ لُ صَ  حَ لُ صَ  إذا الذي اليشء ماسئل سليامن عليه الصالة والسالم: ( )١٣٦
 .)القلب هو: قال منه؟ يشء كل دَ سَ فَ  دَ سَ فَ  وإذا اإلنسان، نمِ 

١٣٧(  : ط يف املفرِّ  يوم القيامة؟ قال: العاملُ  اس ندامةً النَّ  ن أعظمُ مَ (سأل رجلٌ حكيامً
 .)هِ مِ لْ عِ 

ـلِ بِ : قـال العلـم؟ هذا أدركتَ  بم(: ريض اهللا عنه عباس بن اهللا سئل عبد )١٣٨  انٍ سَ
 .)ولٍ قُ عَ  بٍ لْ وقَ  ولٍ ؤُ سَ 

ـ ائغُ صَ  ؟ فقال:مَ لَ القَ  يل فْ (صِ  :كاتبقال رجلٌ ل )١٣٩ ـيَ  ،مِ الَ الكَ ـرِ فْ يُ  مـا كُ بُ سْ  هُ غُ
ْ  امَ  وغُ صُ ويَ  ،بُ لْ القَ   .)بُّ اللُّ  هُ عُ مَ جيَ

نيعة؟ الناس أجدرُ  نمَ (: عرايبّ أل قيل )١٤٠ ـ: قـال بالصّ ـ عطـيأُ  إذا نمَ  وإذا ،رَ كَ شَ
َ صَ  مَ رِ حُ   .)رَ كَ ذَ  دُ هْ العَ  مَ دُ قَ  وإذا ،ربَ

 أبغـض فمـن: قيل. بخيلٌ  عابدٌ : فقال ؟إليكَ  اسِ النّ  أحبُّ  نمَ (: إلبليس قيل )١٤١
 .!!)سخاؤه فينجيه سخيٌّ  فاسقٌ : قال إليك؟ الناس

 ،نورهـا جيفُّ  ال روضةٌ : قالف ؟علامءال حمادثة يف تقول : (ماامً سأل رجلٌ حكي )١٤٢
 .)للملوك إالّ  يصلح ال وجوهرٌ  ماؤه ينضبُ  ال وغديرٌ 
  .)متفرقةٍ  ادٍ سَ جْ أَ  يف ةٌ دَ احِ وَ  سٌ فْ نَ : قال األصدقاء؟ ما(: احلكامء لبعض قيل )١٤٣
ئِل )١٤٤  فيـه األشـياء رأسُ (: فقال العقل؟ عن رمحه اهللا تعاىل قيس بن األحنف سُ
ها، ها؛ هوب قوامُ لَـن، ما الكومَ  بَطَن، ما رساجُ  هألنّ  متامُ ـ عَ ، ائسوسَ ـدِ  كـل وزينـة اجلسَ

 .)عليه إالّ  األمور تدور وال به، إال احلياة ستقيمتَ  ال ،أحدٍ 
ُّ (: فقال ؟ىنَ الغِ  عن بعضهم سئل )١٤٥  كٌ لْـمِ (: فقـال ؟الفقـر وعـن )،حمبوب رشَ

 .)حماسبة فيه ليسَ 
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 .)ىنَ مُ ـال: قال إمتاعاً؟ أدوم يشء أيُّ (: رمحه اهللا تعاىل بكرة أيب ابن لئس )١٤٦
ـهَ تَ املُ  الُ ا بَ مَ ( :تعاىل قيل للحسن البرصي رمحه اهللا )١٤٧ ـ لِ يْـاللَّ بِ  نَ يْ دِ جِّ ـحْ أَ  نْ مِ  نِ سَ

ُ  :الَ قَ ؟ فَ هاً وْ جُ وُ  اسِ النَّ   .)هِ رِ وْ ن نُ م مِ هُ سَ بَ لْ أَ فَ  محنِ الرَّ و بِ لَ م خَ ألهنَّ
: قال رصعة؟ لصاحبها عوأرس عقوبة أعجل األمور أي: احلكامء لبعض قيل )١٤٨

َ نَ  ال نمَ  مُ لْ ظُ ( ـقْ بالتَّ  معَ النِّ  ةابلقَ ومُ  عزوجل، اهللا إالّ  له ارصِ  عـىل الغنـيِّ  واسـتطالة ،ريصِ
 .)الفقري

ـ: متوالصَّ  طقالنُّ  يف رمحه اهللا تعاىل املسيب بن سعيد إىل رجالن اختصم )١٤٩  امأهيُّ
ُ بَ أُ  بامذا(: فقال أفضل؟  .)له لُ ضْ الفَ  إذاً : الفق. بالكالم: فقاال لكام؟ نيِّ
ـ(: فقـال طـق؟النُّ  أم أفضل كوتالسُّ : كيمحل قيل )١٥٠  إىل حيتـاج حتـى كوتالسُّ

ةٍ كام يقول العلامء-) طقالنُّ   .-فالساكت متكلّمٌ بقوّ
 وأمـا فنعم، ناصحٍ  نْ مِ  أما: فقال يوبك؟عُ  إليكَ  هتد أن أحتبُّ (: كيمحل قيل )١٥١

 .)فال شامتٍ  نمِ 
  .)موضعه غري يف االجتهاد: قال التواين؟ نمِ  أرضّ  يشء هل(: كيمحل قيل )١٥٢
ـمْ أَ  وقـد األمر طلب يف التقصري( سئل أعرايب عن العجز؟ فقال: )١٥٣  واجلـد ن،كَ

 .)فاتَ  وقد طلبه يف
: (ما الفرق بني السعيد والشقي؟ فقال:  )١٥٤  ،بغـريه ظَ عِ وُ  نمَ  ،عيدالسَّ قيل حلكيمٍ

 .)غريه به اتعظ نمَ  يّ قِ والشَّ 
 .)عيفالضَّ  مُ لْ ظُ ( ؟ قال:مِ لْ الظُّ  أفحشسئل حكيم: ما  )١٥٥
نْ : احلكامء لبعض قيل )١٥٦ لُّ  مَ ؟ أَذَ الَ  النَّاسِ قَ ٌ (: فَ املِ ي عَ ْرِ يْهِ  جيَ لَ مُ  عَ كْ لٍ  حُ اهِ  .)جَ
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 إىل اإلحسـان: قـال اهللا؟ أفعـال بهُ شْ يُ  ادبَ العِ  أفعال نمِ  يشء أي(: حلكيم قيل )١٥٧
 .)الناس

 تـذم فمتـى: قيـل. )بكـرم اتصـل إذا(: قال الغني؟ مدُ حيُ  متى: لبعضهم قيل )١٥٨
 .)مٍ ؤْ لُ بِ  اقرتنت إذا(: قال ؟ةُ نَ طْ الفِ 

ا لَك أَنَّٰى (: يكٍ لرش املنصور قال )١٥٩ ذَ لْمُ  هَ عِ ْ : قَالَ ؟ الْ بْ  ملَ غَ نْ  أَرْ لِيلٍ  عَ هُ  قَ يدُ تَفِ ، أَسْ
 ْ ملَ لْ  وَ ثِريٍ  أَبْخَ هُ  بِكَ  .)أُفِيدُ

ـظّ حَ  رُ فَ وْ أَ  اسِ النَّ  سئل حكيم: أيُّ  )١٦٠ ـالكَ  ناً مِ ـعَ  حـديثُ  فقـريٌ (: ؟ فقـالةِ آبَ  دٍ هْ
 طخمـالو واحلقـود واحلسـود درته،قُ  فوق تبةً رْ مَ  وطالبٌ  ماله، عىل خيافُ  رٌ ثِ كْ ومُ  ى،نَ بالغِ 
  .)أديب غري وهو األدب أهل

ْ  متى(: كيمحل قيل )١٦١  فمتى: قيل. )املتقاطعني بني بَ رّ قَ  إذا: فقال الكذب؟ دُ مَ حيُ
 .)يبةً غِ  كان إذا(: قال ؟دقالصِّ  مُّ ذَ يُ 

ـ(: مالـه همن أخذ ما بعد اجلهم بن دملحم قيل )١٦٢ ـفَ تُ  اأمَ ـذَ  يف رُ كِّ  ؟كَ تـِمَ عْ نِ  ابِ هَ
 .)وتبقى عنها أزولَ  أن نمِ  خريٌ  وأبقى نعمتي تزولَ  فألن ؛الِ وَ الزَّ  نمِ  دَّ بُ  ال: فقال

ف اجلاهل؟ فقال: ( )١٦٣ رَ عْ : بم يُ ـ إذاسئل لبيبٌ ـذَ  ثَ دَّ حَ ـعَ  تكلـم وإذا ،لَ هَ  ،لَ جِ
ِ  وإذا  .)لَ عَ فَ  القبيحِ  عىل لَ محُ

 ).يعنيكَ  ال فيام كَ رُ ظَ ونَ  ،كَ يْ واتِ يُ  ال امَ  طلبكَ (: قال الكلفة؟ ما: لبعضهم قيل )١٦٤
: لٍ الَ خِ  ثالثُ : قال ؟قِ يْ دِ للصَّ  جيب ما: اهليثم بن لعيل قلت(: العتاهية أبو قال )١٦٥

 .)العثرة وإقالةُ  ة،دَّ الشِّ  عند واملواساة اخللوة، حديث كتامنُ 
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 .)نفسه املرءِ  ةُ يَ كِ زْ تَ : قال ؟لُ ثَ مْ أَ  عنه كوتالسُّ  قِ دْ الصِّ  أيُّ (: بعضهم سئل )١٦٦
ـيْ قِ يُ  عقـلٌ : قـال ور؟الرسُّ  ما(: حلصني قتيبة قال )١٦٧  وولـد ،يزينـك لـمٌ وعِ  ،كَ مُ

ُّ يَ    .)اتاملرسَّ  لك جتمع وعافيةٌ  يرحيك، وأمنٌ  ،كَ عُ سَ يَ  ومالٌ  ك،رسُ
: فقـال ؟األحـوال مـن حال يف عنه ىنَ غْ تَ سْ يُ  ال الذي اليشء ما: لبعضهم قيل )١٦٨

 .)اجتهد إذا يكون ما فأقطع التوفيق، مَ رِ حُ  نمَ  ، فإنَّ التوفيق(
 .)عصيتها إذا(: قال الدنيا؟ تطيعك متى: كيمحل قيل )١٦٩
ثنا عن: رمحه اهللا تعاىل الناعم خلريم وقيل )١٧٠ دِّ ـاألَ : فقـال عمـة؟النِّ  (حَ  هفإنَّـ ؛نُ مْ

ـ لـيسَ  هفإنَّ  ة؛حَّ لصِّ وا ،شٌ يْ عَ  لفقريٍ  ليسَ  هفإنَّ  والغنى؛ ،شٌ يْ عَ  خلائفٍ  ليسَ  ـ يمٍ قِ لسَ  شٌ يْ عَ
 .)هابعدَ  دَ يْ زِ مَ  ال: قال ماذا؟ ثم: قيل

: فقـال املحبـة؟ ورقِّ  العبوديـة رقِّ  بني الفرق ما(: رمحه اهللا تعاىل للشبيل قيل )١٧١
 .)اً قّ رِ  ازداد قتِ عْ أُ  امكلَّ  عبدٍ  وبنيَ  اً،رّ حُ  صار أعتقَ  إذا عبدٍ  بني كم

ـ املرء يستقبح أن: قال اخلذالن؟ عالمة ام(: القرظي كعب بن ملحمد قيل )١٧٢  نمِ
  .)قبيحاً  عنده كان ما ويستحسن ،ناً سَ حَ  عنده كان ما األمر

مها؟ ف واآلخرة الدنيا خريسئل حكيم: (ما  )١٧٣ ُّ  واآلخـرة الدنيا خري: قالوما رشَ
ُّ . ىوالغن ىالتق: خصلتني يف  .)والفقر ورجُ الفُ : ناخصلت واآلخرة الدنيا ورشَ

 استدان هألنَّ  حرام؛ نمِ  كسباً  أكثرهم ؟ فأجاب:الناس أفقرن سئل حكيم: (مَ  )١٧٤
 وكان ه،قِّ حَ  نمِ  حياته يف ومنعه عمره، أيام اكتسابه يف وأنفد ه،ردِّ  نمِ  له بد ال ما بالظلم
 .)فقره حني يف به بَ لِ وْ وطُ  ظهره، عىل ينالدَّ  واحتمل لغريه، خازناً 
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نـي عـىل )١٧٥ لَّ ِّ  عـاملأ أفضـل سأل رجلٌ حكيامً فقـال: (دُ  يف ودُ اجلُـ ؟ فقـال:الـربِ
َ العُ   .)القدرة عند وُ فْ والعَ  الغضب، يف قُ دْ والصِّ  ة،رسْ

ـمُ  جيد لكـلِّ  حُ اجِ ما الفرق بني الناجح والفاشل؟ قالوا: (النَّ  )١٧٦ ـكِ شْ ، أمـا الÙ لة حَ
، والنَّ  ِـالفاشل فيجد يف كل حلٍّ مشكلةً مـل العَ  يف دُ اجح جيد يف العمل أمالً والفاشل جيَ

فال تنضب أعذاره، والناجح لديـه أهـداف ، أما الفاشل ال تنضبُ أفكارهح اجِ والنَّ  أملاً،
دها بَدِّ  ).حيققها، والفاشل لديه أوهام وأحالم يُ

 يثق وال ه،نِّ ظَ  وءِ سُ لِ  بأحدٍ  يثق مل نمَ : قال االً؟حَ  اسالنَّ  أسوأ نمَ (: حلكيم قيل )١٧٧
 .)أثره لسوء أحدٌ  به

ـ اإلنسـان ينتقم بامذا( حكيم: سئل )١٧٨ ـاد نمِ سَّ  يف فضـالً  يتزيـد بـأن: قـال ه؟حُ
 .)نفسه

 هبـم ينـزل ملا حيزنون ال مألهنَّ : قال ؟أبداً  حيزنون احلسدة بال ما(: كيمحل قيل )١٧٩
ِّ  نمِ   .)أيضاً  اخلري نمِ  الناس ينال ملا بل فقط، الرشَّ

 .)أزهد فيه العامة ما: قال أفضل؟ العلوم أي(: عاملل وقيل )١٨٠
 يقسم مل كان وإن تعجله، فال قسم قد كان إن(: قالف ؟الرزق عن حكيم سئل )١٨١

  .)تتبعه فال
 فقـال الفقـر،: واقـال اإلنسـان؟ عـىل أرضÙ  يشء أي(: ألصـحابه كرس قال )١٨٢
دَ جَ وَ  وإن سعيتَّ  ال والشحيح سع،اتَّ  وجد إذا الفقري ألنّ  منه؛ أرضُّ  حُّ الشُّ : كرس(. 
: قيـل دوي،عـ: قـال عـاقالً؟ يكـون أن إليك أحب الناس أي(: كيمحل قيل )١٨٣
 .)عافية يف منه فأنا عاقالً  كان إذا هألنَّ : قال ذلك؟ وكيف
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 .)بنفسه الرجل معرفة ةلَّ قِ : قال أقبح؟ العيوب أيُّ (: عرايب لبيبأل قيل )١٨٤
 أمكننـي معـروف عـىل نعـم،: قـال ؟طُّ قَـ يشءٍ  عىل تَ مْ دِ نَ  هل(: كيمحل قيل )١٨٥
 .)فأخرته
لِّمني مِ  :ألستاذه كاتب قال )١٨٦  أربعـة الكـالم امإنَّـ ة، فقـال لـه:ن فَـنِّ الكتابـ(عَ

 فهذه اليشء، عن وخربك باليشء، مركأو اليشء، عن وسؤالك اليشء، سؤالك: أقسام
 فـإذا تـتم، مل واحـد منهـا نقص وإن يوجد، مل خامس إليها مسالتُ  إن املقاالت، دعائم
 وإذا فـاحتم، أمـرت وإذا فأوضـح، سـألت وإذا ،-اعتدل يف الطلب– حْ فأسجِ  طلبت

 .)فحقق تربّ خُ 
 حسـن: أشـياء سـبعة يف هي ة؟ (فقال:السعاد عن نيياليونان من حكيم سئل )١٨٧

 الـذكر، وطيب اليد، ذات وسعة العلم، وكثرة العمر، وطول اجلسم، وصحة الصورة،
 .)والعدو الصديق نمِ  والتمكن

 ذو: فقـال الكفـر؟ إىل أقرب يشء أي(: ريض اهللا عنه بن أيب طالب عيل سئل )١٨٨
َ صَ  ال ةٍ اقَ فَ   .)له ربْ

ـيُ  ال وبٌ لُـغْ مَ  ؟ قـال:مصـيبةً  اسالنّ  أشدّ  ن(مِ  :حكيم سئل  )١٨٩  ال ومبـتىلً  ،رُ ذَ عْ
 .)مُ حَ رْ يُ 

 .)غريه مال عن نفسه انصَ وَ  بامله، ادَ جَ  نمَ : قال اجلواد؟ نِ مَ (: كيمحل قيل )١٩٠
نْ (: للمغرية قيل )١٩١ نْ : قَالَ ؟ الناس أحسن مَ ن مَ سُ ِ غَ  شُ يْ عَ  هِ شِ يْ عَ  يف حَ  ).هِ ريْ
ـالَ  ،له يأذن فلم احلظ عىل العقلُ  ناستأذ(: قيل )١٩٢ قَ ـالَ ؟ يل تـأذن الَ  مل: لـه فَ قَ : فَ

 ).إليكَ  أحتاج والَ  ،إيلَّ  حتتاج ألنك
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ُّ  نمَ (: له قيل )١٩٣ ُ خَ  هنَّ أ ير الذي: قال؟ اسالنّ  رشَ  ).مهُ ريْ
ـويُ  ينالدِّ  دُ سِ فْ يُ  ما(: األحبار لكعب عمر قال )١٩٤  مـعالطَّ  يفسـده: قَـالَ ؟ هحُ لِ صْ

 .)عُ رَ الوَ  ويصلحه
: قَالَت؟ ءيسِ مُ  ينأ أعلم متى ،املؤمنني أم يا(: عنها اهللا ريض لعائشة رجل قَالَ  )١٩٥

ْ  كأنَّ  علمت إذا  ).نٌ سِ حمُ
ك(: حلكيم قيل )١٩٦ ُّ  ؟ مل: قيـل الَ : قَـالَ  درهـم؟ ألـف مائة ولك جاهل كأنَّ  أيَرسُ

َ  نَّ أل: قَالَ  نيْ  اجلاهلِ  يُرسْ رسْ  ،شَ  ).لهعق حَّ صَ  رجلٌ  افتقر وما ،زين العاقل وعُ
ـبَ تْ يَ  ال صـربٌ : قـال ؟خـريٌ  يشءٍ  أيّ ( رمحه اهللا تعاىل: لقامن رجلٌ  سأل )١٩٧  ،أذً  هُ عُ

 الـذي: قـال أعلم؟ اسالنّ  فأيّ : قال أويت، بام يرىض الذي: قال ؟خريٌ  اسالنّ  فأيّ : قال
 ).علمه إىل الناس علم نمِ  يأخذ

: قال ي؟ه وما: قال ،للحذر أهلٌ  هي واحدةً  احذر(: البنه احلكيم لقامنقال  )١٩٨
 .)رٌ اجِ فَ  وقلبكَ  اهللا ختشى كأنّ  اسالنّ  يَ رِ تُ  أن إياك

أحيسـن بمـثيل طلـب األدب؟ قـال: ألن (قال املنصور بن املهدي للمأمون:  )١٩٩
  يب ذلـك؟  . قـال: فـإىل متـى حيسـنُ لِ هْ باجلَ  عاً انِ قَ  ن أن تعيشَ مِ  خريٌ  لألدبِ  باً الِ طَ  متوتَ 

 .)ت بك احلياةنَ سُ قال: ما حَ 
، قـال: فمـن دُ بَّ عَ تَ ما تصنع؟ قال: أَ (مريم عليه السالم لرجل: قال عيسى بن  )٢٠٠

 .)نكَ مِ  دُ بَ عْ أَ  ؟ قال: أخي، قال: أخوكَ ليكَ عَ  دُ وْ عُ يَ 
 إذا ،نعـم: قـال ة؟يَّ بالنِّ  العبدُ  يؤاخذ هل(: رمحه اهللا تعاىل الثوري سفيان سئل )٢٠١

 ).هبا أخذ ماً زْ عَ  كانت
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 .)مثل هلا يكونَ  أن نمِ  أقلُّ  هي: قال الدنيا؟ مثل ما(: كيمحل قيل )٢٠٢
سأل رجلٌ عاملاً: (كيف جماهدتك للشيطان؟ فقال له: وما الشـيطان؟! نحـن  )٢٠٣

 َ نْ دونه).فْ قوم رصّ نا إىل اهللا تعاىل فكفانا مَ  نا مهَّ
ـ رمحه اهللا تعـاىل نَ سَ احلَ  ألتُ سَ ( رمحه اهللا تعاىل: دينار بن مالكقال  )٢٠٤ ـقُ عُ  امَ  ةُ وبَ

 ).ةرَ اآلخِ  لِ مَ عَ بِ  نياالدُّ  بُ لَ طَ : قال ؟بِ لْ القَ  وتُ مَ  وما :قلت ،بِ لْ القَ  تُ وْ مَ : قال ؟املالعَ 
ـلُ (: فقـال ؟روءةواملـ العقـل بني الفرق عن احلكامء بعض سئل )٢٠٥ قْ عَ ك الْ رُ ـأْمُ  يَ
عِ  َنْفَ ةُ ، بِاألْ وءَ املُْرُ ك وَ رُ أْمُ َلِ  تَ َمجْ  .)بِاألْ
ا(: ألحد احلكامء قِيلَ  )٢٠٦ ي مَ ذِ َ  الَ  الَّ ريْ ا: قَالَ ؟ فِيهِ  خَ ينِ  مَ َّ ْ  رضَ ملَ ـعْ  وَ نْفَ ي يَ ِ ـريْ  أَوْ ، غَ

 َّ ي رضَ ِ ريْ ْ  غَ ملَ نِي وَ عْ نْفَ لَمُ  فَالَ ، يَ ا فِيهِ  أَعْ ً ريْ  ).خَ
م بٍ الط أيب بن عيلَّ  نَّ أ حكي )٢٠٧ ة بن امرعل قال وجهه اهللا كرَّ ـرّ هـر مُ ـنْ (: يِّ الزّ  مَ

َقُ  نْ : قَالَ ؟ النَّاسِ  أَمحْ لُ  أَنَّهُ  ظَنَّ  مَ قَ قْتصَ : قَالَ  .النَّاسِ  أَعْ نْ ، دَ لُ  فَمَ قَ نْ  قَالَ ؟ النَّاسِ  أَعْ  مَ
 ْ زِ  ملَ اوَ تَجَ تَ  يَ مْ ةِ  يفِ  الصَّ وبَ قُ الِ  عُ ُهَّ  .)اجلْ

نْ : احلكامء لبعض قيل )٢٠٨ أُ  مَ وَ االÙ  النَّاسِ  أَسْ نْ (: قَالَ ؟ حَ تْ  مَ دَ تُهُ  بَعُ َّ تْ ، مهِ ـعَ اتَّسَ  وَ
نِيَّتُهُ  تْ ، أُمْ َ قَرصُ تُهُ  وَ قَلَّتْ ، آلَ هُ  وَ تُ رَ دِ قْ  .)مَ

يْد )٢٠٩ شِ ونُ الرَّ ارُ أَلَ هَ ا  رمحه اهللا تعاىل سَ نـَ بَالُ يـفَ إِقْ : (كَ ـالَ قَ ـادِ فَ هَّ ءِ الزُّ لَامَ دَ العُ أَحَ
؟ ةِ يَامَ مَ القِ وْ اىلَ يَ ىلَ اهللا تَعَ ائِبِ  عَ ةِ الغَ دَ وْ عَ اىلَ كَ ىلَ اهللا تَعَ بَالُكَ عَ انَ إِقْ نْتَ كَ سَ : إِنْ أَحْ هُ الَ لَ قَ فَ

فَ  نْ سَ لِهِ مِ ىلَ أَهْ قِ عَ بْـدِ اآلبـِ بَـالِ العَ إِقْ ـاىلَ كَ ـىلَ اهللا تَعَ بَالُـكَ عَ ـانَ إِقْ أْتَ كَ إِنْ أَسَ ، وَ يْدٍ عِ                       رٍ بَ
بِ - ه). -اهلَارِ الَ وْ ىلَ مَ  عَ
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 ةُ اجَ : حَ الَ ل؟ قَ مِ دَ نْ  يَ الذي الَ  حُ رْ أو اجلُ  ،أربْ  يَ الذي الَ  مُ قْ ا السُّ مَ (قيل ألعرايب:  )٢١٠
 .)مِ يئِ ىل اللَّ إِ  يمِ رِ الكَ 

 الرجلُ مـا  )٢١١ رَ ئِلَ احلسن بن عيلٍّ ريض اهللا عنهام عن البخل فقال: (هو أنْ يَ سُ
فاً). َ هُ رشَ كُ سِ ا يُمْ هُ تَلفاً، ومَ قُ نْفِ  يُ

امَ ( :يضَ اهللاُ عنهامر البنِ عباسٍ  لٌ رج قال )٢١٢ بُّ  أَيُّ يْك أَحَ لٌ  ؟إلَ جُ لِيلُ  رَ نُوبِ  قَ  الذُّ
لِيلُ  لِ  قَ مَ عَ لٌ  أَوْ  ،الْ جُ ثِ  رَ نُوبِ  ريُ كَ ثِريُ  الذُّ ؟ كَ ـلِ مَ عَ ـالَ  الْ قَ بَّـاسٍ  ابْـنُ  فَ َ  عَ يضِ هُ  اهللاُ رَ نـْ  الَ  :عَ

لُ  دِ ةِ  أَعْ مَ الَ يْئًا بِالسَّ  .)شَ
قيـل للربيع بن اهليثم: ما نراكَ تعيبُ أحداً؟ فقال: (لـستُ عن نـفيس راضياً  )٢١٣

مِّ الناس). غ لِذَ  حتى أتفرّ
، فكيـف سئل ابن القيم رمحه اهللا تعاىل: (إذا أَ  )٢١٤ ـةٍ مَ بْـدِ بِنِعْ مَ اهللاُ تعاىل عـىل العَ نْعَ

ـنَ اهللا  تْـه مِ دَ مـة، وإذا أَبْعَ نَ اهللا فهـي نِعْ تْه مِ بَ ؟ فقال: إذا قرَّ مةً أو فِتْنةً فُ إن كانت نِعْ رِ عْ يَ
 فهي فتنة).

٢١٥(  ، ـرَ فضـلكَ ـبَ منـك أَنْكَ ضِ ـن إذا غَ ن أسوأ الناس؟ فقال: مَ سئل حكيم: (مَ
دَ  حَ ك، وجَ َّ ).وأفشى رسِ تك، وقال ما ليسَ فيكَ  عِرشْ

؟ فقال: نعم، قالوا: وما هـو؟  )٢١٦ لِ نَ البُخْ سئل حكيم: (هل هناك ما هو أقبحُ مِ
ث بإحسانه ملن أحسنَ إليه).  قال: الكريم إذا حتدَّ

سئل أحد الصاحلني: (ملاذا تذهب إىل املسجد قبلَ األذان؟ فقـال: ألنَّ األذانَ  )٢١٧
نهم).  أكونَ تنبيهٌ للغافلني، وأرجو أالَّ   مِ
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ـا نـأيت املُ نّ كُ  :م؟ فقالكُ الُ وَ حْ ت أَ استقامَ  كيفَ ( :سئل بعض السلف )٢١٨ ات بَّ حَ تَ سْ
َ املكروهات كأهنَّ  ونرتكُ  ،ا واجباتكأهنَّ   أحوالنا).ت هبذا استقامَ . .ماترَّ ا حمُ

ـولِ  !!كَ دِ سَ جَ  لَ بْ قَ  اغسل قلبكَ (فقال:  هارة؟عن الطَّ  حكيمٌ  سئلَ  )٢١٩  قبـلَ  انكَ سَ
 .)يف الناس نَّ ن الظَّ وأحس !!كَ يْ دَ يَ 

ْ (أخيك؟ فقال:  دَّ وُ  فُ رِ عْ تَ  سئل حكيم: كيفَ  )٢٢٠ ِّ  لُ مِ حيَ  دُّ سُ ي، ويَ نّ عَ  لُ أَ سْ ي، ويَ مهَ
ـدْ ه؟ قـال: أَ ئْـافِ كَ تُ  فقيـل لـه: وكيـفَ  .يبِّ رَ  بـِينِ رُ كِّ ذَ ، ويُ يلِ لَ زَ  رُ فِ غْ ، ويَ يلِ لَ خَ  ـعُ ـظَ بِ  هُ و لَ  رِ هْ

 ).بِ يْ الغَ 
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 إحياء علوم الدين للغزايل. )١
 اآلداب اإلسالمية للناشئة: د. حممد خري فاطمة. )٢
 اآلداب الرشعية: حممد بن مفلح املقديس. )٣
 .السلمي الرمحن عبد أيبآداب الصحبة:  )٤
 كات الغزي.: أبو الربواألخوة الصحبة وذكر العرشة آداب )٥
 .اليمني املنصور ابن حلسني: واملتعلمني العلامء آداب )٦
 أدب الدنيا والدين: ابن أيب الدنيا. )٧
 يوسـف: اإلعـراب وتعليم العي وذم البيان وفضل اللسان ومحدأدب املجالسة  )٨

 .النمري الرب عبد بن اهللا عبد بن
 .التوحيدي حيان أبواإلمتاع واملؤانسة:  )٩

 ن رشف النووي.بستان العارفني: حييى ب )١٠
 التذكرة: القرطبي. )١١
 .املقديس قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبدالتوابني:  )١٢
 جامع العلوم واحلكم: ابن رجب احلنبيل. )١٣
 .زكريا بن املعاىف: الناصح واألنيس الصالح اجلليس )١٤
 .األصبهاين نُعيم أبوحلية األولياء:  )١٥
١٦(  :اجلوزي احلسن أيب بن الرمحن عبد الفرج أبوذم اهلو. 
 ربيع األبرار: الزخمرشي. )١٧
 .احلُرصيزهرة اآلداب وثمرة األلباب:  )١٨
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 زهرة اآلداب وثمرة األلباب: هشام احلميص. )١٩
 سمري املؤمنني يف املواعظ واحلكم والقصص: حممد احلجار. )٢٠
 رشح احلكم العطائية. )٢١
 .الفرج أبو حممد بن عيل بن الرمحن عبدصفوة الصفوة:  )٢٢
 ام: أيرس عمر ليال.العدد واألرقام من حديث سيد األن )٢٣
 .األندليس ربه عبد ابنالعقد الفريد:  )٢٤
 عيون األشعار وروائع األفكار: هشام احلميص. )٢٥
 .املكي طالب أبوقوت القلوب:  )٢٦
 الكبائر: الذهبي. )٢٧
 اللؤلؤ املرجاين يف جمموعة الغوثاين: األستاذ حممود الغوثاين. )٢٨
 .لدينوريا حممد بن مروان بن أمحد بكر أبواملجالسة وجواهر العلم:  )٢٩
 .النيسابوري امليداين حممد بن أمحد الفضل أبوجممع األمثال:  )٣٠
 .األبشيهياملستطرف يف كل فن مستظرف:  )٣١
 مواعظ ابن اجلوزي: ابن اجلوزي. )٣٢
 .اآليب: الدر نثر )٣٣
 .الصفوري: النفائس ومنتخب املجالس نزهة )٣٤
 .النويريهناية األرب يف فنون األدب:  )٣٥
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 الصفحة املوضوع

 ٥ املقدمة.* 
 ٧ * تقديم الدكتور راتب النابليس.

 ٩ قطوف من احلكمة. �
 ١١ يف شأن الدنيا. -
 ١٩ يف القلب. -
 ٢١ يف التوبة. -
 ٢٢ يف املال. -
 ٢٥ يف األخوة والصحبة. -
 ٣٠ يف العلم. -
 ٣٩ يف العلامء. -
 ٤١ يف االستغفار. -
 ٤٢  الطب.يف -
- .٤٤ يف التقو 
 ٥٩ ذكر اهللا تعاىل.يف  -
 ٦٠ .وتيف امل -
 ٦٢ أيام اإلنسان وعمره.يف  -
 ٦٣ يف الرتبية. -
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 الصفحة املوضوع
 ٦٥ يف األدب. -
 ٦٨ يف اللسان. -
 ٧٥ يف الشيطان. -
- .٧٦ يف الفتو 
 ٧٨ يف النظر. -
 ٧٩ يف اإلخالص. -
 ٨١ يف الطعام. -
 ٨٤ يف الزهد. -
 ٨٦ الشكر. يف -
 ٨٩ يف الزواج ومعاملة األزواج. -
- .٩٢ يف العقل وذم اهلو 
 ٩٥ مما قيل يف مديح األخالق الفاضلة. �
 ٩٥ قالوا يف املعروف. -
 ٩٦ قالوا يف احلياء. -
 ٩٧ قالوا يف احللم. -
- .  ٩٨ قالوا يف التواضع وذم التكربّ
 ١٠٠ قالوا يف النصيحة. -
 ١٠١ .قالوا يف الصرب -
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 الصفحة املوضوع
 ١٠٢ يف الصدق. -
 ١٠٣ مما قيل يف ذم األخالق الذميمة. �
 ١٠٤ يف الكذب. -
 ١٠٥ يف احلقد ودواعيه. -
 ١٠٦ قالوا يف ذم احلسد وأهله. -
 ١٠٧ قالوا يف البخل. -
 ١٠٩ مواقف أعجبتني. �
 ١٢١ وصايا جامعة. �
 ١٢٨ أحوال املؤمن. �
 ١٣٤ ة من احلكمة.منثورآللئ  �
 ١٤٨ أسئلة أجاب عليها احلكامء. �

 ١٧٥ * أهم املصادر واملراجع.
 ١٧٩ * فهرس املوضوعات.
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