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عرب ما كانت ال: )عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي-رضي هللا عنه-قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

 (.لتقتلني
 

 ."روضة العقالء ألبي حاتم. "ال تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء؛ فإنه من التجسس: قال الحسن
 

ا ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل: اعيقال األوز  .إذا أراد هللاه بقوم شره
 

 .فأمره بالصبر، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى: قال الرازي
 

 "ال يحقرن أحد أحداً من المسلمين؛ فإن صغير المسلمين عند هللا كبير : " قال أبو بكر رضي هللا عنه
 

 .، فبادر باألعمال الصالحة  أمس مات ، واليوم في النزع ، وغداً لم يولد:  -رحمه هللا-قال بشر بن الحارث 
 

 .ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة هللا ، وال أهانت أنفسها إال بمعصية هللا تعالى : قال سعيد بن المسيب 
 

  !!أكثر من خمسين مرة" صحيح البخاري" حدث عن نفسه أنه قرأ : سليمان بن إبراهيم العكي الزبيدي، قال عنه الشوكاني
 

 .من خلصت نيته كفاه هللا ما بينه وبين الناس: كتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى األشعري
 

 .أعجُب األشياء قلٌب َعَرَف َربَّهُ ثم َعصاهُ : قال سفيان بن عيينة 
 

 .سجدة بعد غفلة ، وتوبة بعد ذنب: أين تجد الراحة ؟ فقال : ُسئل الحسن البصري 
 

 .اهـ. فمن أعطى خيًرا فاهلل أعطاه، ومن وقى ًشرا هللا وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة
 

 .ليس إلى السالمة من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صالحك فالزمه: قال لي الشافعي: قال يونس الصدفي 
 

 .فضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفتهإن أ: قال ابن القيم 
 

ديدة لم للشافعي خمسمائة مرة، ما من مرة منها إال استفدت فائدة ج( الرسالة ) قرأت كتاب : المزني إسماعيل بن يحي، يقول 

 !أستفدها في األخرى
 

يا داية بين مضع الخبز وشرب الفتيت قراءة : إسماعيل بن الريان قالت له داية داود الطائي، يا أبا سليمان أما تشتهي الخبز، قال

 !!!خمسين آية
  

 

وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة، حتى أنه ليس في الروافض إال من فيه شعبة من : قال ابن تيمية رحمه هللا 

 .شعب النفاق
 

لوال أن هللا عزوجل يدفع بمن يحضر المساجد عمن ال يحضرها، وبالغَُزاةِ عمن ال يغزو ؛ لجاءهم : قال أبو الدرداء رضي هللا عنه 

 العذاب قُباُلً 
 

اإلمام اللغوي الحجة، ترك بخطه نحو ( لسان العرب ) رجمة محمد بن مكرم أبو الفضل المعروف بابن منظور صاحب في ت

 !وعمي في أخر عمره! خمسمائة مجلد
 

ت قدماه في المشي إليَّ : ال ابن عباس ق  .ثالثة ال أكافئهم رجل بدأني بالسالم، ورجل وسَّع لي في المجلس، ورجل أغبَرَّ
 

  ( .ضر ؛ ألنه أكمل إخالصاً وأبعد عن الشرك دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحا: ) يقول ابن تيمية رحمه هللا 
 

 .موضوٌع على صدري أربعين عاما ما قِلُت وال بِتُّ وال اتكأت إال والكتاب -أي مكثت -غبرت: قال الحسن اللؤلؤي 
  

.كنا نزدحم على درج ابن شهاب حتى يسقط بعضنا على بعض: قال اإلمام مالك  

 

آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على : قال بعض السلف

 .دوام األوقات فهو مغرور
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 ( !إن المتكلم ينتظر الفتنة ؛ والمنصت ينتظر الرحمة : ) يقول يزيد بن أبي حبيب رحمه هللا 
 

اعلم أن عون هللا للعبد على قدر النية ، فمن تمت نيته تم عون هللا له ومن : مر بن عبدالعزيز فقال كتب سالم بن عبدهللا إلى ع

 !نقصت نيته نقص قدره 
 

 ( .علمهم كالجبال ، وعملهم كالذر من عالمة المرائين بعلمهم أن يكون : ) يقول الفضيل بن عياض رحمه هللا 
 

 .{إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه في دينه ؛ فإن كل محب يخوض فيما أحب } : يقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
  

اللهم اجعل عملي كله صالحاً واجعله لوجهك خالصاً ؛ وال تجعل ألحٍد فيه } : كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول في دعائه 

 .{ شيئاً 
 

 .فالواجب على المؤمن المبادرة باألعمال الصالحة قبل أال يقدر عليها ويُحال بينه وبينها، إما بمرض أو موت: قال ابن رجب 
 

 .ما أقبل عبٌد بقلبه إلى هللا ، إال أقبل هللا بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم : قال هرم بن حيان 
 

ه أبدى وقل فالن جزاه هللا صالحة أفادنيها وألقى الكبر إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فكثر شكر: قال الفارقي رحمه هللا 

 .والحسد
 

 واحذر كل من ال ينصف وكل من ال يفهم، وال تكلم إال من ترجو انصافه وفهمه: يقول ابن حزم رحمه هللا 
 

 "من أوسع أودية الباطل الغلو في األفاضل : " قال العالمة الُمعلمي اليماني 
 

 .إذا زل أخ من إخوانكم فاطلبوا له عذرا فإن لم تقبله قلوبكم فاعلموا أن المعيب أنفسكم : صار قال حمدون الق
 

 ال يجد حالوة اآلخرة رجل يُحُب أن يَعرفهُ الناس:  يقول بشر بن الحارث
 

اللهم إني أشربه لظمأ ذاك اليوم : فقال (( ماء زمزم لما ُشرب له )) أتى إبن المبارك ليشرب من زمزم ، فتذكر حديثا من مرويهاته 

. 
 

: ألن كل من يصلي يقول: َو من أين قلت هذا؟ قال :قيل له. كثر الداعون له" الَحمدهلل :" قال الفضيل بن عياض َمن أكثَر من قول

 !سمع هللاُ لمن حمده
 

: أما بعد: فرد عليه. فإذا وصلك كتابي هذا فاكتب لي موعظة وأوجز: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن البصري يقول أما بعد

 اعص هواك، والسالم
 

ه على مصر سأل عمر بن الخطاب عمرو بن الع وأنا إن : أقطع يده فقال عمر : إذا جاءك سارق ماذا تفعل به قال: اص حين واله

 .!!جاءني جائع ، قطعت يدك 
 

 "من أكثر ذكَر هللا؛ برئ من النفاق: "قال كعب رضي هللا عنه
 

 ".ال يكون الرجُل من الذاكرين هللا كثيًرا؛ حتى يذكَر هللا قائًما، وقاعًدا، ومضطجًعا: "قال مجاهد 
 

بك في اآلخرة )  :قال سفيان الثوري رحمه هللا   ( .ليكن جليسك من يزهدك في الدنيا ويرغه
 

 ( إياك ومجالسة أهل الدنيا الذين يخوضون في حديث الدنيا ، فإنهم يفسدون عليك دينك وقلبك :)قال سفيان الثوري رحمه هللا 
 

  [الذنُب بعد الذنب ، وشرٌّ من هذا العدوان على العباد : شرُّ الزاد إلى المعاد : ] قال بعض الحكماء 
 

 [ !الذنُب بعد الذنب ، وشرٌّ من هذا العدوان على العباد : الزاد إلى المعاد  شرُّ : ] قال بعض الحكماء 
 

 (ال شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتَّدبر والتَّفكر : ) رحمه هللا_ قال اإلمام ابن القيم 
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يت عل: قال بعض السلف بيل القلوب مشاكي األنوار، ومن خلط زيته اضطرب نوره، فعُمِّ  .يه السَّ
 

 .كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول هللا فال تعبدوها: قال حذيفة بن اليمان
 

 .ُت أحداً قط هيبتي رجالً ظلمته وأنا أعلم أن ال ناصر له إال هللاماِهب  : قال يزيد بن حكيم 
 

 .و ما يصنع الشيطان بالقلب الخراب: إن اليهود تزعم أنها ال توسوس في صالتها، فقال : قيل البن عباس رضي هللا عنهما
 

 الصبر الجميل هو الذي ال شكـوٰى فيـه إلـى الناس: فقال: عن الصبر الجميل -رحمه هللا  -سئل بشر الحافي 
 

 .استكثروا من األصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيامة: قال الحسن البصري
 

إما ضعف العلم ، وإما ضعف : عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر ؛ إذ الفتنة لها سببان : قال شيخ اإلسالم 

 .الصبر 
 

 صلوا أصحابكم فالصاحب لوفي مصباح مضيئ قد ال تدرك نوره اال إذا أظلمت بك الحياة: قال الحسن البصري
 

 .هور الناس اليوم معارف،ويندر فيهم صديق في الظاهر،أما األخوة والمصافاة فذاك شيء نُسخ فال يُطمع فيهجم: ابن الجوزي
 

 .ما عالجت شيئاً أشد عليه من نفسي، مرة لي ومرة علي: قال سفيان الثوري 
 

 "{إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا}: قال ابن القيم 
 

 ."ه في الدين، والتفهم في العربية، وحسن العبارةعليكم بالتفق: -رضي هللا عنه-قال عمر بن الخطاب
 

 .ال تعرض لما ال يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إال األمين وال أمين إال من خشي هللا تعالى: -رضي هللا عنه-قال عمر
 

 (التواضع : ) إنكم لتدعون أفضل العبادة : قالت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها 
 

 (.ل على هللا من سره أن يكون أقوى الناس فليتوك: ) قال شيخ االسالم 
 

الدين الخلُق ، فمن زاد عنك في الخلق زاد عنك في الدين ومن نقص عنك في الخلق نقص عنك في : -رحمه هللا -يقول ابن القيم 

 .الدين
 

 .لوال الصالحون لفسدت األرض، ولوال العلماء لكان الناس كالبهائم، ولوال السلطان ألكل الناس بعضهم بعضا: قال الحسن 
 

 لحين فإن لهم شفاعة في اآلخرةاستكثروا من االصدقاء الصا: قال الحسن البصري 
 

 (أهل السنة أعلم الناس بالحق، وأرحمهم بالخلق: )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 

 [ ٨/٧٢٤السير ( ] فكيف تؤذي مسلماً  وهللا ما يحل لك أن تؤذي كلباً وال خنزيراً بغير حق: ) يل قال عن الفض
 

ه ! ما أيَسَره : قال ! ما أشدَّ الوَرع : قيل لمحمد بن سيرين   .إذا شككَت في شيء فَدع 
 

 .من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نقص في رأيه وعقله: _رضي هللا عنه_قال أبو الدرداء 
 

 .إذا أذنب الرجل أصبح ومذلته في وجهه: قال حماد بن زيد 
 

 .العلم والدين والشجاعة والكرم: أمهات الفضائل : قال شيخ االسالم 
 

 .ما أحب أن حسابي ُجعل إلى والدتي، ربي خير لي من والدتي: قال سفيان الثوري رحمه هللا
 

عليم اللسان :وكيف يكون منافقا عليما ؟ قال : نافق العليم قالوا إن أخوف ما أخاف على هذه األمة الم: قال عمر رضي هللا عنه

 جاهل القلب والعمل
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ك أن تذوق حالوة العبادة وتبلغ ذروة سنامها فاجعل بي: قال عبدهللا الداراني لمالك بن دينار نك وبين شهوات الدنيا يا مالك إن سرَّ

 حائطا من حديد
 

 .ولن يخاف الرجل غير هللا إال لمرض في قلبه: قال شيخ االسالم
 

 .فاإلخالص سبيل الخالص واإلسالم مركب السالمة واإليمان خاتم األمان: قال ابن القيم 
 

فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض )قال شيخ االسالم

  ٢٨/٢32المجموع(يقولونما 
 

 .فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما األخرى: قال شيخ االسالم 
 

 .وكلما قوي التوحيد في قلب العبد ، قوي إيمانه وطمأنينته وتوكله ويقينه: قال شيخ االسالم
 

 .إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى االستغفارفالعبد دائًما بين نعمة من هللا يحتاج فيها : قال شيخ اإلسالم 
 

 .أسفه السفهاء المتبجح بفحش الكالم : قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 
 

 من النت كلمته وجبت محبته: قال علي بن أبي طالب
 

 ".إذا أحسنت السرائر أحسن هللا الظواهر: "رحمه هللا -قال ابن تيمية 
 

وأيضاً فأبو بكر وعمر لم ينهـزما قط، وما ينقله بعض الكذابين من انهزامهما يوم حنين، فهو من : قال شيخ ابن تيمية االسالم

 .الكذب المفترى
 

 .كالنصيرية واإلسماعيلية ونحوهم، ادقة الملحدين من الغالية والمعطلة ولهذا صار الرفض مأوى الزن: قال شيخ االسالم
 

ظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب وهي تظهر وتخفى (الخنزيرية)إن هذه النسخة: قال ابن القيم

 .يريةالقلب وخبثهبحسب خنز
 

 ما دام العبد في ذكر هللا واإلقبال عليه فغيث الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك: قال ابن قيم الجوزية
 

 .إن لساني سبع إن تركته أكلني: إنك تطيل الصمت ،؟ فقال : قيل لبكر بن عبدهللا المزني
 

ُجِل قلَّةُ كالمه فيما ال يَع نيه " وقال أبو الدرداء رضي هللا عنه ؛   "من فقهِ الرَّ
 

 من عالمة إعراض هللا تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما ال يعنيه: قال الحسن البصري رحمه هللا
 

 ليس بصادق من ادعى محبة هللا ولم يحفظ حدوده: قال يحيى بن معاذ رحمه هللا
 

 صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر: "قال أبو الدرداء
 

 .معرفة هللا تعالى: ما هو ؟ قال : خرج أهل الدنيا من الدنيا و لم يذوقوا أطيب شيئ فيها قيل : قال االمام مالك 
 

 .فالواجب على المؤمن المبادرة باألعمال الصالحة قبل أال يقدر عليها ويُحال بينه وبينها، وإما بمرض أو موت: قال ابن رجب
 

  .مالك هلل ال للناسإذا رأيت قلبك يفرح بكثرة المتابعين، ويحزن بقلة المتابعين؛ فراجع نيتك، وأجعل أع
 

 (أهل السنة أعلم الناس بالحق، وأرحمهم بالخلق: )قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 

 .خلقت النار ؛ إلذابة القلوب القاسية : مه هللا قال ابن القيم رح
 

اللهم ال تبتلنا فإنك إن بلوتنا : كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه اآلية بكى وقال.." ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم"

 .افضحتنا وهتكت أستارن
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 .مجالسة العقالء: ما مادة العقل؟ فقال: "قال أبو جعفر المنصور للمسيب بن زهير
 

 (.ومن يهن هللا فما له من مكرم)يق إلى ربه ولم يتعرفها فهذا هو اللئيم الذي قال هللا تعالى فيه من لم يعرف الطر: قال ابن القيم
 

) ا يزالون في حفظ من هللا وستر إن هللا ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وبلدته والدويرات التي حوله فم: قال ابن المنكدر

 (وكان أبوهما صالحا
 

   .إنما البكاء على خساسة الهمم: قال ابن الجوزي 
 

حاللها حساب وحرامها : بل أقصر قال : أطيل أم أقصر ؟ قالوا : يا أبا الحسن صف لنا الدنيا ؟ فقال : ي هللا عنه سئل علي رض

 عذاب
 

 (هرجل عرف هللا وعصا: )ما أعجب األشياء قال: _رحمه هللا_قيل للفضيل بن عياض 
 

 .إذا زكاهك المزكون ، وأثنَى عليك المثنون ، فإنما هم إلى جميل ستر هللا ينظُرون:  -رحمه هللا  -قال ابن القيم 
 

 .ُحسن الخلق أمٌر هيهن ، وجهٌ بشوش وكالٌم ليهن: ما ُحسن الخلق ؟ قال :  -رضي هللا عنه  -ُسئل عبدهللا بن عباس 
 

 .وكلما قرب من القبور قوي عنده الفتور أسفًا لعبد كلما كثرت أوزاره قله استغفاره ،: رحمه هللا  -قال ابن الجوزي 
 

الحين:  -رحمه هللا  -يقول اإلمام ابن القيهم   .االستغفار عقب الطهاعات طريق الصه
 

 .إن بيوت الجنة تبنى بالذكر ، إذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت المالئكة عن البناء: قال ابن القيم
 

 ."رب كلمة احتملتها ، أورثتني عزا طويال "قال عروة بن الزبير رحمه هللا تعالى 
 

 ( .إنك إن تتبع خيٌر لك من أن تبتدع ، ولن تخطئ الطريق ما اتبعَت األثر : ) قال أبو الدرداء رضي هللا عنه 
 

 "من عالمة إعراض هللا تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما ال يعنيه: "قال الحسن
 

   ال يسمع سورة يوسف محزون إال استراح إليها: قال ابن عطاء
 

كنت أجالس األغنياء فكنت من أكثر الناس هما وغما؛ أرى مركبا خيرا من مركبي وثوبا خيرا من ثوبي، : قال عون بن عبد هللا 

 فجالست الفقراء فاسترحت
 

م علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين واألنصار: قال -رحمه هللا-سختيانيجاء بمجموع الفتاوى أن أيوب ال"  ."من قده
 

 ".ال تظن بكلمةٍ خرجت ِمن  أخيك المسلم سوءاً، وأنت تجُد لها في الخيِر محمالً : "يقول الفاروق رضي هللا عنه
 

 ."اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح، كما لك خبيئة من العمل السيئ: " قال الزبير بن العوام
 

رِ التوبةَ، فإنَّ الموَت قد يأتي بغتةً ي: " قال لقمان البنه  "ا بُنَيَّ ال تُؤخِّ

 

 .ما بقي إاله كبيٌر يتحفهظ عليك، أوصغيٌر ال يوقِّرك: لم تركت مجالسة الناس؟ قال: قيل لداود الطهائهي
 

إنك تقدم على أرض المكر : حين وجه عمر بن الخطاب رضى هللا عنه جيشه إلى بالد فارس أوصى قائدهم أبو عبيدة الثقفي فقال

 والخديعة والخيانة
 

إنك تقدم على أرض المكر : ن وجه عمر بن الخطاب رضى هللا عنه جيشه إلى بالد فارس أوصى قائدهم أبو عبيدة الثقفي فقالحي

 .والخديعة والخيانة
 

 "تدى بنا لم يسعنا التبسم كنا نضحك ونمزح فلما أصبحنا يق: " قال اإلمام األوزاعي 
 

قال قال بالكتاب والسنة، وإن سكت إنما الفقيه الذي انطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن : ) قال الفضيل بن عياض رحمه هللا 

 ( .سكت بالكتاب والسنة 
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وإنما كان كصيام الدهر، ألن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، والستة : )قال العلماء: قال النووي ـ رحمه هللا

 (بشهرين
 

 . كل عام وأنتم بخير، تقبل هللا طاعتكم، وأعننا هللا على ذكره وشكره وحسن عبادته
 

 العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم/ ى يكون به خصلتانال ينبل الرجل حت: قال أيوب السختياني
 

 ”.خصال الخير عشرة رأسها الحياء: -رضي هللا عنها-قالت أم المؤمنين عائشة
 

 ( !أن تعلم أن ما شاء هللا كان ؛ وما لم يشأ لم يكن : ساس كل خير : ) يقول ابن القيم رحمه هللا 
 

 .تناس مساوئ اإلخوان يدم لك ودهم: قال أعرابي : قال األصمعي 
 

 .عاقل وجاهل ، فأما العاقل فال تؤِذه وأما الجاهل فال تجاره: الناس رجالن : قال الربيع بن خثيم 
 

 .ذكر هللا على كل حال ، وإنصافك من نفسك ، ومواساة األخ بالمال: د األعمال ثالثة أش: قال أحد السلف 
 

  .المؤمن يطلب معاذير إخوانه ، والمنافق يطلب عثرات إخوانه: قال عبدهللا بن منازل 
 

 .الكرم والبذل واالحتمال: سئل الحسن البصري عن حسن الخلق فقال : قال الحسن بن صالح 
 

 .ما يزال التغافل عن الزالت من أرقى شيم الكرام: ابن الجوزي قال 
 

 .المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير: قال الفضيل بن عياض رحمه هللا
 

ب ممن يتباعد منه ، ويتباعد ممن )  -: يقول محمد بن إدريس الشافعي رحمه هللا  طُبع ابن آدم على اللؤم ، فمن شأنه أن يتقره

ب منه   (يتقره
 

 .ال جهراً، وبتعريض ال تصريح، إال إن لم يفهم المنصوح تعريضك، فالبد من التصريحوإذا نصحت فانصح سراً : قال ابن حزم
 

 من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه عالنية فقد فضحه وشانه: وقال الشافعي
 

 (ال تعمل لتُذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة : ) عن بشر بن الحارث قال 
 

 بهُربَّ ضاحٍك معترف بذنبه خير من باٍك ممتن على ر: قال أحد الصالحين 
 

 ألن أقرأ البقرة في ليلة فأدهبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة: قال ابن عباس
 

 "يريد الفهم منها"لي ختمة منذ أربع عشرة سنة ما بلغت النصف منها : س بن عطاءقال أبو العبا
 

 . مرحبا بحسنة لم أعملها ، ولم أتعب فيها ، ولم يدخل فيها ُعجب وال رياء: فقال ! قيل للحسن البصري إن فالن يغتابك 
 

متى أطلق هللا لسانك بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك ماتشاء مهما عظم مرادك وعظم : )) قال عطاء بن أبي رباح رحمه هللا

 ((مطلبك 
 

 .تسبيحة في رمضان أفضل من ألف تسبيحة في غيره: قال الزهري 
 

فة القراء معر» !!! وقد بلغ أربعمائة وسبعين مجلداً " الفنون " أن أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي ألف كتاب : ذكر الذهبـي •• 

 « ••الكبار 
  

 .ما يزال التغافل عن الزالت من أرقى شيم الكرام: قال ابن الجوزي 
 

 ( !؛ فإنه محسمةٌ للعروق ومذهبة لألشر  عليكم بالصوم)  -:يقول شداد بن عبدهللا رحمه هللا 
 

 ."أيها الناس؛ إياكم والكذب، فإنه مجانب لإليمان: -رضي هللا عنه-قال أبو بكر الصديق
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 ."هو الثناء الحسن{ واجعل لي لسان صدق في اآلخرين}: قال مجاهد عن قوله تعالى
 

َمِحل : ) قال الربيع بن خثيم    [ ٢٥٢/  ٧السير ( ] كل ما ال يراد به وجهُ هللا يَض 
  

 ."خصال الخير عشرة رأسها الحياء: -رضي هللا عنها-قالت أم المؤمنين عائشة
 

 ."دحسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجلي: -رضي هللا عنه-قال عبدهللا بن عباس
 

 ."من أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند الخطأ عاذراً : قال ابن المعتز
 

من لم يردعه القرآن والموت، فلو تناطحت الجبال بين يديه ) روي شيخ اإلمام البخاري رحمهما هللا قال الحسن بن عبدالعزيز الج

 (.لم يرتدع 
 

 ."تني ربحه لم يفتني ريحهلو كنت تاجراً لما اخترت غير العطر شيئاً، إن فا: -رضي هللا عنه-قال عمر بن الخطاب
 

 "-صلى هللا عليه و سلم-ما رأيت أحدا أجود وال أنجد وال أشجع من النبي : -رضي هللا عنهما-قال عبدهللا بن عمر
 

 .من ندم فقد تاب ، ومن تاب فقد أناب : من لم يتب إذا أمسى وإذا أصبح ، فهو من الظالمين وقيل : قال مجاهد رحمه هللا 
 

 "العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم: تانال ينبل الرجل حتى يكون به خصل: قال أيوب السختياني
 

 الشافعي/فكن بين القبض والبسط.اإلنقباض عن الناس مكسبة للعداوة واإلنبساط لهم مجلبة لقرناء السوء
 

 .العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل واذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق : قال بعض السلف 
 

 .حدكم ال يدري متى يُفتقر إليهعليكم بالعلم فإن أ: "قال ابن مسعود رضي هللا عنه
 

 .من ندم فقد تاب ، ومن تاب فقد أناب : من لم يتب إذا أمسى وإذا أصبح ، فهو من الظالمين وقيل : قال مجاهد رحمه هللا 
 

 .يوم الجمعة ميزان األسبوع ورمضان ميزان العام والحج ميزان العمر: قال ابن القيم رحمه هللا 
 

 طئ الطمع بطئ الغضبال يكون الرجل تقيهاً حتى يكون ب: يقول بكر المزني رحمه هللا 
 

 ( !أعظم الخطايا عند هللا اللسان الكذوب ؛ وشرُّ الندامة ندامة يوم القيامة : ) يقول علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 
 

  ."ينبغي للمرأة أال تقترب من زوجها كثيراً فيمله منها، وال تبعد عنه فينساها: قال ابن الجوزي
 

   ."، فإنها أكبر جنود إبليس(سوف)أنذركم كلمة : قال بعض السلف
 

   ."بعض الناس كالذباب ال يقع إال على الجرح: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 

 .كلهم إال حاسد نعمة، فإنه ال يرضيه إال زوالها يمكنني أن أرضي الناس: قال أمير المؤمنين معاوية
 

 .عليكم باألدب، فإن احتجتم إليه كان ماال، وإن استغنيتم عنه كان جماال: -رحمه هللا-قال عبدالملك بن مروان
 

 .من بذل دنياه في صالح دنيه: من أسخى الناس؟ قال: -رضي هللا عنه-ُسئَِل عمرو بن العاص
 

لسعد  -أيضا -وكل حزن ؛ فلو رتب نفسه في يقظته على ذلك إذا نام اإلنسان خرج عن الدنيا ، ونسي كل سرور: قال ابن حزم 

 .السعادة التامة
 

 كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنفع فيه: قال ابن القيم رحمه هللا

 .المواعظ
 

عبدهللا بن المبارك . "اترك فضول النظر تُوفَّق للخشوع ، واترك فضول الكالم تُوفَّق للحكمة ، واترك فضول الطعام تُوفَّق للعبادة 

 "رحمه هللا
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 .«إذا رأيتم الرجل موكالً بعيوب النَّاس ،ناسياً لعيبه ، فاعلموا أنَّه قد ُمِكَر به » : قال بكر بن عبد هللا رحمه هللا 
 

 ."ن الناس ورقاً ال شوك فيه، فصاروا شوكاً ال ورق فيهكا: -رضي هللا عنه-قال أبو ذر
 

 .ما كانت العرب لتقتلني: عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الفارسي -رضي هللا عنه-قال الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
 

 .يمر السحاب في بلدة بماء معين من المعصرات يريد النزول فال يستطيع لما حل بها من المنكرات: رحمه هللا -قال ابن رجب 
 

أول بدعة حدثت بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الشبع ، إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى :  قالت عائشة

 الدنيا
 

طاساً وقلماً فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه ما تكلم الربيع بن خيثم بكالم الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح وضع دواة وقر

  . عند المساء
 

  . في حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه حافظاً للسانه مقبالً على شأنه  : وقال وهب بن منبه
 

  . وهللا الذي ال إله إال هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسان  : وقال عبد هللا بن مسعود
 

 ."رك؟ وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً من شقه أنهارك؟ وغرس أشجا: سل األرض فقل
 

 .الكلمة إذا خرجت من القلب، وقعت في القلب: "قال عامر بن عبدالقيس
 

 ذنب .. العافية أن يمر يوم بال: قال . ألست في العافية سائر األيام ؟: فقيل له ! . عافية يوم : قال . ماذا تشتهي ؟: سئل حكيم 
 

 .ي في لهو أولعبما أعلم أني ضيعت ساعة من عمر: قال محمد بن عبد الباقي 
 

مارأيت على رجل خطأ إال سترته وأحببت أن أزين أمره وما استقبلت رجال في وجهه بأمر يكرهه ولكن أبين : قال يحيى بن معين 

 له خطأه فيما بيني وبينه
 

القسوة في القلب، وجمود العين، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا، وطول : خمس من عالمات الشقوة: قال الفضيل بن عياض

 .األمل
 

 .ستبطيء اإلجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي ال ت: قال بعض السلف 
 

 .سجدة بعد غفلة ، وتوبة بعد ذنب: أين تجد الراحة ؟ فقال : ُسئل الحسن البصري 
 

مصيبة الدين، فهي من أعظم مصائب الدنيا واآلخرة، وهي الخسران الذي ال ربح معه، : ومن أعظم المصائب: قال محمد المنبجي

 .والحرمان الذي ال طمع معه
 

 .من هللا على قدر علمه باهلل ، وزهادته في الدنيا على قدر رغبته في اآلخرة رهبة العبد: قال الفضيل بن عياض 
 

 .من أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية: قال ابن تيمية رحمه هللا 
 

 .القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم ، أما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فاالستغفار: قال قتادة رحمه هللا 
 

 .؛ فإنه ال يستجاب إال لمخلص أو مظلوم"الدعاء"احذروا مناجيق الضعفاء : يقول خالد بن صفوان رحمه هللا 
 

من ذا الذي يكون قوله كله سديداً وعمله كله صواباً وهل ذلك إال المعصوم الذي ال ينطق عن الهوى ونطقه وحٌي : يقول ابن القيم

   .يُوحى
 

 .ا دولته في اآلخرةليس للمؤمن في الدنيا دولة وإنم:  -رحمه هللا  -قال عبدهللا بن المبارك 
 

ومن عجز عن الجهاد ببدنه وقدر على الجهاد بماله وجب عليه الجهاد بماله ، فيجب على الموسرين : قال ابن تيمية رحمه هللا

 .النفقة في سبيل هللا
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ً : يقول عمر بن الخطاب رضي هللا عنه   .ال يكون المؤمن كذابا
 

 .روا من المعائبعلى العباد أن ينظروا إلى القدر في المصائب ؛ وأن يستغف: يقول ابن تيمية رحمه هللا 
 

من أحب شيئا لغير هللا فال بد أن يضره محبوبه إن فقد عذب بالفراق وتألم وإن وجد فإنه يحصل له من األلم أكثر : قال ابن تيمية

 مما يحصل له من اللذة
 

 .كيف يكون عاقال من باع الجنة بما فيه بشهوة ساعة:  -رحمه هللا  -قال ابن القيم 
 

 ل ، والمركب التقوى ، والناس سفرالدنيا بحٌر ، واآلخرة ساح: يقول إسحاق بن محمد رحمه هللا 
 

   .أن تعلم أن ما شاء هللا كان ؛ وما لم يشأ لم يكن: أساس كل خير : يقول ابن القيم رحمه هللا 
 

 .قول الخير خيٌر من السكوت عنه ؛ والسكوت عن الشر خيٌر من قوله: يقول ابن تيمية رحمه هللا 
 

 لسياط أهون علينا من النية الصالحةضرب ا: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل وقال نعيم بن حماد: قال يحيي بن أبي كثير
 

 .يا ربيع ال تتكلم فيما ال يعنيك ، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ، ولم تملكها: قال الشافعي لصاحبه 
 

 .وال ينجو من عذاب هللا إاله َمن أَتَى هللاَ بِقَل ٍب َسليمٍ : قال ابن القيم 
 

 .بها من لسانه ، وشغله برؤية ذنبهإن هللا إذا أراد بعبد خيرا سلب رؤية أعماله الحسنة من قلبه واإلخبار : قال ابن القيم 
 

 .ليس في كتاب هللا آية واحدة يُمدح فيها أحد بنسبه وال يُذم أحد بنسبه: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 

 [.إذا وقعت الغيبة ارتفعت األخوة : ] قال الفضيل 
  

 

كم أعاقبك وأنت ال تدري، أليس قد حرمتك حالوة : يا رب كم أعصيك وال تعاقبني ؟ فقيل له: قال بعض أحبار بني إسرائيل

 مناجاتي ؟
 

تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها   ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يغلبك وال: يقول عمر بن الخطاب 

 . في الخير محمال
 

رك نداء يوم العرض األكبر: بكى الفضيل بن عياض عندما سمع األذان حتى بُلَّ الحصى، فُُسئَل فأجاَب   .تذكه
 

احات ورب جرح وقع في مقتل وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن هللا: القيم رحمه هللا  قال ابن  .الذنوب جره
 

 .وفرحه وسروره في أن يعبد ربه و ينيب إليهالعبد إنما خلق لعبادة ربه ، وفالحه وكماله ولذته : قال ابن تيمية رحمه هللا 
 

 .ألزم طريق الهدى وال يضرك قلة السالكين وإياك طرق الضاللة وال تغتر بكثرة السالكين: قال الفضيل بن عياض 
 

 .والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا ، وأخذه في منازل اآلخرة: قال ابن القيم 
 

لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء ، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة : قال ابن القيم 

 .عجيبا
 

ه زيادة له في العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفر: قال ابن القيم 

 .حصول النعيم واللذة
 

من لم يردعه القرآن والموت، فلو تناطحت الجبال بين يديه لم : قال الحسن بن الجروي شيخ اإلمام البخاري رحمهما هللا تعالى

 .يرتدع
 

 !!وهللا إني ألرى المرأةَ في المنام ال تحل لي فأغض بصري : قال ابن سيرين 
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فإنه يفيق صاحبه ويصحو وسكر الهوى ال يصحو  فسكر هذه األمور أعظم من سكر الخمر]قال ابن القيم عن سكرة العشق 

 [.صاحبه إال إذا كان في عسكر األموات
  

ما من الذنوب ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم وقد سبقت سنة هللا أنه لوبغى جبل على جبل لجعل : قال ابن القيم 

 .الباغي منهما دكا
 

 .إن العبد ال يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وذلك من عالمة الهالك: قال ابن القيم 
 

من يصحب صاحب السوء ال يسلم، ومن يدخل مدخل السوء يُتهم، ومن ال يملك لسانه : مكتوب في الحكمة: ن أنسقال الربيع ب

 .يندم
 

جنة من ساكن النار ، ففي أي الدارين يا رب ، قد علمت ساكن ال: كان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول 

 منزل مالك ؟
 

 .من لم يأنس بحديث هللا عن حديث المخلوقين فقد قل علمه ، وعمي قلبه ، وضيع عمره: قال مالك بن دينار رحمه هللا 
 

البكاء على ما سلف، والخوف من الوقوع في الذنب، وهجران إخوان السوء، : عالمة التوبة : قال شقيق البلخي رحمه هللا 

 .ومالزمة األخيار
 

 .من أحب الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات: ن معاذ رضي هللا عنهقال يحيى ب
 

القبائح التي تفسد القلب الحي يكون صاحبه حيا فيه حياء يمنعه عن القبائح فإن حياة القلب هي المانعة من : يقول ابن تيمية 

 .القلب
 

 .إذا قدرت على عدوك ، فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه: قال أحد السلف عن الخصومة 
 

 .ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها: ل أبو سليمان الداراني قا
 

 .بلغنا أن الباكي من خشية هللا ال تقطر من دموعه قطره حتى تعتق رقبته من النار: قال الحسن البصري 
 

 .إن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا في نفسه ، فمتى خرج من قلبه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب: قال ابن تيمية 
 

الزاهدون في الدنيا قوم ُوعظوا فاتعظوا، و أيقنوا فعملوا، إن نالهم يُسر شكروا، وإن : بن أبي طالب رضي هللا عنه  قال علي

 .نالهم ُعسر صبروا
 

 .ر هللا في قلبك بقية ال يصح لك عبودية ما دام لغي:  -رحمه هللا-قال ابن القيم 
 

 .من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب ، أخرج هللا نور اليقين والزهد من قلبه :  -رحمه هللا-قال أحمد بن أبي الحوادي 
 

 .أثقل الساعات عليه ساعة آكل فيها :  -رحمه هللا-قال الخليل بن أحمد 
 

 .ما رأيت مثل النار نام هاربها ، وال مثل الجنة نام طالبها :  -رحمه هللا-قال الشافعي 
 

من شتم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو كافر وإن صام وصلى وزعم أنه من : قال بشر بن الحارث رحمه هللا 

 .المسلمين 
 

 .ما أراه على اإلسالم: سألت أبا عبدهللا أحمد بن حنبل رحمه هللا عن من يشتم أبابكر وعمر وعائشة قال : قال أبو بكر المروذي 
 

 . عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في اإلسالم الذي يشتم أصحاب رسول هللا صلى هللا: قال مالك بن أنس رحمه هللا 
 

 .من شتم أبا بكرالصديق رضي هللا عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه : قال األوزاعي رحمه هللا 
 

ذهب درهمي وهو يذهب عمره وال يقول ذهب ..إنا هلل : لو سقط من أحدهم درهماً لظل يومه يقول : قال أبو بكر بن عياش 

 .عمري 
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 .كر فاذا توقف الذكر توقف البناء ان دور الجنة تبنى بالذ: قال ابن القيم 
 

 ..!!اسكت، فال خير في المعروف إذا أحصي:فعلت إليك وفعلت، فقال له ابن سيرين: سمع ابن سيرين رجال يقول لرجل آخر
 

 .ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة هللا ، وال أهانت أنفسها إال بمعصية هللا تعالى : قال سعيد بن المسيب 
 

 .بعبده خيراً جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه  إذا أراد هللا عز وجل:  -رحمه هللا-قال ابن سيرين 
 

يا ابن آدم، أنا خلق جديد،وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا قضيت ال : ما من يوم ينشق فجره إال وينادي: ]قال داود الطائي

 [.يامةأعود إلى يوم الق
  

. خلق اإلنسان من عجل:إن آدم لما بلغ منه الروح الركبتين همه بالنهوض قبل أن تبلغ القدمين، فقال هللا:قيل: ] قال ابن منظور

 [.م العجلةفأورثنا آد
 

إن العجلة من شيم األحمق، وإنه ليتكلم في الساعة بكالم يعجز عنه غيره، ويتكلم في الساعة األخرى : ]قال أبو حاتم البستي

 [. !بكالم مثله
 

 .نحن قوم مساكين نأكل رزقنا وننتظر أجلنا :  -رحمه هللا-قال اإلمام أحمد 
 

وكل يدعي .. إن من تمام الحب التزام األوامر واجتناب النواهي.. حب اليهود والنصارى ألنبيائهم حب مجرد من العمل واالتباع

 وصال بليلى
  

 .يولد ، فبادر باألعمال الصالحة  أمس مات ، واليوم في النزع ، وغداً لم:  -رحمه هللا-قال بشر بن الحارث 
 

فأن اليهود والنصارى يحبون أنبيائهم وليسوا معهم ولكن " يحشر المرء مع من أحب" ال يغرنك قول : قال الحسن البصري 

 اعمل بعملهم تحشر معهم
 

 .إن أحببت أن يدوم هللا لك على ما تحب ، فدم له على ما يحب :  -رحمه هللا-قال اإلمام أحمد 
 

  ٢٤/٤ى هللا عنه من ذمهم أو التعصب لبعضهم بالباطل فهو ظالم معتد جامع المسائل بما نه( الصحابة ) من تكلم فيما شجر بين 
 

 .حب خالقها في قلبه ، فقد كذب من ادعى انه جمع بين حب الدنيا و:  -رحمه هللا-قال الشافعي 
 

 .إذا أراد هللا عز وجل بعبده خيراً جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه :  -رحمه هللا-قال ابن سيرين 
 

 .أعجُب األشياء قلٌب َعَرَف َربَّهُ ثم َعصاهُ : قال سفيان بن عيينة 
 

 .اتخذ طاعة هللا تجارة تأتيك االرباح من غير بضاعة : قال مالك ابن دينار 
 

في القلب شعث ال يلمه إال اإلقبال على هللا وفيه وحشة ال يزيلها إال األنس باهلل وفيه حزن ال يذهبه إال السرور : قال ابن القيم 

 .بمعرفة هللا
 

 .إن العبد ال يزال يرتكب الذنوب حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وذلك من عالمة الهالك : قال ابن القيم رحمه هللا 
 

 (.لرأى لها تأثيراً عجيباً في الشفاء  لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة: ) قال ابن القيم رحمه هللا بالداء والدواء
 

 قيل للحسن البصري رحمه هللا ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ فقال ألنهم خلو بالرحمن فألبسهم من نوره
 

 .من أراد أن ينال محبة هللا فليلهج بذكره : قال ابن القيم 
 

ل الفجور، وهللا يرى همومكم فانظروا ما إن األبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البر وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعما: قال مالك بن دينار 

 همومكم رحمكم هللا
 

 .الشوق إلى هللا ولقاءه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا : قال ابن القيم 
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 .كالم العبد فيما ال يعنيه ، خذالن من هللا عز وجل : قال معروف 
 

 .إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد: قال ميمون 
 

 .الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف ، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق : قال ذو النون 
 

 .ال يحضرها، وبالغزاة عمن ال يغزو، لجاءهم العذاب قبال  لوال أن هللا يدفع بمن يحضر المساجد عمن: قال أبو الدرداء 
 

 الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك: قال ابو االسود الدؤلي 
 

 .كل من أعرض عن الحق وقع في الباطل : قال ابن القيم 
 

 .الشوق إلى هللا ولقاءه نسيم يهب على القلب ليذهب وهج الدنيا : قال ابن القيم 
 

 .أدَّخر راحتك لقبرك وقِّلل من لهوك و نومك فإنَّ من ورائك نومةً صبحها يوم القيامة : قال بعض السلف 
 

 .وصاحب دنيا أعمته دنياه .. وى قد فتنه هواه صاحب ه: احذروا من الناس صنفين : قال ابن القيم 
 

طول األمل واتباع الهوى فطول األمل ينسي اآلخرة ، وأما اتباع الهوى : أخوف ما أخاف عليكم اثنتان : قال علي رضي هللا عنه 

 .فيصد عن الحق
 

ا طويالً : " قال أبي: قال هشام بن عروة  ".ُرب كلمة ُذل احتملتها أورثتني عزهً
 

 [.رته ليس بأخيك من احتجت إلى مدا: ] قال الشافعي 
  

 [.من وقهر صاحب بدعة، فقد أعان على هدم اإلسالم: ] قال محمد بن أسلم
  

 [.من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه : ] قال ابن الجوزي 
 

 .وعظه عالنية فقد فضحه من وعظ أخاه سرا فقد نصحــه ، ومن: قال الشافعي 
  

 .إياك والركون إلى دار الدنيا ، فإنها دار ممر ال دار مقر: قال يحيى بن معاذ 
 

 .إنما أنت أيام مجموعة ، كلما مضى يوم مضى بعضك: قال الحسن البصري 
 

  .المؤمن في الدنيا كاألسير يسعى في فكاك رقبته: قال الحسن البصري 
 

 .ما أقبل عبٌد بقلبه إلى هللا ، إال أقبل هللا بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم: قال هرم بن حيان 
 

  .ذم فهو من ثمرة الجهلكل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم ، وكل ما كان فيه من : قال ابن القيم 
 

   .اتبع طريق الهدى وال يضرك قلة السالكين وإياك وطريق الضالل وال تغتر بكثرة الهالكين: قال الفضيل بن عياض 
 

  .العالم من يخاف هللا :أيها العالم، فقال: قيل للشعبي
 

  .إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب: قال اإلمام الزهري
 

  .إنه المؤمن أحسن الظن باهلل فأحسن العمل ، وإنه المنافق اساء الظن باهلل فأساء العمل : قال الحسن البصري 
 

  .الغناء يُنبت النفاق في القلب: وقال ابن مسعود رضي هللا عنه 
 

  وصوته الغناء والباطل: واستفزز مِن استطعت منهم بصوتك وأَجلب عليهم بخيلك ورِجلَِك قال مجاهد : قال هللا تعالى 
 

  .وقال علمائنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور انبيائهم مساجد: قال القرطبي 
 

  .ه هم الدنيا إال مقته والمقت أن يتركه ونفسهما اطلع هللا على قلٍب فرأى في: قال سهيل 
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  ما صدق هللا عبد أحب الشهرة: قال إبراهيم بن أدهم 
 

  (هو الغناء : ) أخرج البخاري في التاريخ وابن جرير أن عكرمة سئل عن لهو الحديث فقال 
 

  .قال لي عامر الشعبي يوما وهو أخذ بيدي إنما هلكتم ألنكم تركتم االثار وأخذتم بالمقاييس: قال صالح بن مسلم 
 

 [.ظاهر التهقوى شرف الدنيا، وباطنها شرف اآلخرة: ] قال بعض الحكماء 
 

 .قلة الُمالقاة: ما دواء القلب؟ فقال : ُسئِل ابن المبارك 
  

  .الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل: قال الحسن 
 

 .إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيك! يا ابن المبارك : ه هللاقال ابن المبارك رحم
 

  .أغرى بينهم في الخصومات و الجدال في الدين: قال ابراهيم النخعي ( فأغرينا بينهم العداوة و البغضاء ) قال تعالى 
 

 .من عرف هللا اشتاق إليه وإذا كانت المعرفة ال نهاية لها ، فشوق العارف ال نهاية له: قال ابن القيم 

 

  .من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون: -رحمه هللا–قال ابن حزم 
 

 .ما ينظر المرائي إلى الخلق في عمله إال لجهله بعظمة الخالق : قال ابن رجب 
 

  .ليس من شرط ولي هللا أن يكون معصوماً : قال شيخ اإلسالم 
 

 .ولكن إذا إخطأ إمام في اجتهاد ال ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه بل نستغفر له ونعتذر له: قال الذهبي 
 

 "ال يستطاع العلم براحة الجسد: " قال يحيى بن أبي كثير
 

 .بليس على النفس شيء أشق من اإلخالص ألنه ليس لها فيه نصي: قال سهل بن عبد هللا 
 

 .المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته: قال بعض السلف 
 

ُرُكمُ : )قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ُ نَف َسهُ  َويَُحذِّ فكم عقابه(: هللاَّ  .أي يخوه
 

: نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة،أن هللا يقول -من أمَّر السنة على نفسه قوالً وفعالً : قال النيسابوري

 (وإن تطيعوه تهدوا)
 

إذا زهد العبد في الدنيا وكهل هللا سبحانه بقلبه ملكاً يغرس فيه آثار الحكمة كما يغرس أكار أحدكم : وقد روي: قال ابن تيمية 

 .الفسيل في بستانه
 

  .وهللا لو أن الناس إذا ابتلوا من قِبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع هللا ذلك عنهم: قال الحسن البصري
 

األمانة والعهد يجمع كل ما يحمله اإلنسان من أمر دينه ودنياه قوالً وفعالً، وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد : قال القرطبي

  .وغير ذلك
 

  .ال يعجبك حلم امرئ حتى يغضب، وال أمانته حتى يطمع، فإنك ال تدري على أي شقيه يقع: قال يحيى بن أبي كثير
 

  .أداء األمانة إلى الخائنين: أعظم الخيانة: لعن األعمش قا
 

 .كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة: قال مالك بن دينار
 

ال تنظروا إلى صيام أحد وال صالته، ولكن انظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وأمانته إذا ائتمن، وورعه إذا : عن ابن عمر قال

  .أشفى
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   .إنه أبغض النهاس إلى هللاه كله طعهان لعهان: رضي هللا عنهما -قال ابن عمر
 

اء أدناه الفقر: من قال: عن مكحول قال ره  .ال حول وال قوة إال باهلل، رفع هللا عنه سبعين بابا من الضه
 

فالعبد المؤمن إذا تاب وبدل هللا سيئاته حسنات انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه هللا : م قال شيخ اإلسال

 .بها
 

ل قوله منزلة قول المعصوم العالِم يزِلُّ وال بُدَّ إذ لَيَس بمعصوٍم فال يجوز قبول: قال ابن القيم   .كلِّ ما يقوله ويُنزَّ
 

 هللا عليه وسلم صلى  .عالمة أهل السنة كثرة الصالة على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال زين العابدين علي بن الحسين
  

 ليس بحديث، بل هو من األمثال الشعبية، ومع ذلك فال يصح معناه ألنه ذلك من الرجم بالغيب،( يخلق من الشبه أربعين:)فائدة
  

 

ا طويالً : " قال أبي: قال هشام بن عروة   ".ُرب كلمة ُذل احتملتها أورثتني عزهً
 

  .لعن هللا الراشي والمرتشي والكاذب: قد علمُت من أين أتيت؟ فقال شريح: قال خصم لشريح
 

بلغني أن الدعاء موقوف بين السماء واألرض، ال يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك : قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 .صلى هللا عليه وسلم
 

 .ال تصغرنه هممكم، فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم: لخطاب أنه قالعن عمر بن ا
 

  .ومعرفة فضلهما من السنة -رضي هللا عنهما-حب أبي بكر وعمر : قال مسروق
 

  .إن استطعت أال تحكَّ رأسك إال بأثر فافعل: قال سفيان الثوري 
 

  .إن الحسد ليطفئ نور الحسنات: قال أنس بن مالك رضي هللا عنه
 

  .عين يوماً إال ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانهما أخلص عبد قط أرب: قال مكحول
 

  .ه هللا ما بينه وبين الناسمن خلصت نيته كفا: كتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى األشعري
 

لمستغاث،وعليك اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان،وبك ا: كان موسى عليه وعلى نبينا الصالة والسالم،يقول

 .التكالن،وال حول وال قوة إال بك
 

 .الظلم والجهل والغضب والشهوة: منشأ جميع األخالق السافلة وبناؤها أربعة أشياء : قال ابن القيم 
 

  .حسن الخلق طالقة الوجه، وبذل المعروف، وكف األذى، وأن تحتمل ما يكون من الناس: -رحمه هللا  -قال عبدهللا بن المبارك 
 

  .أرفُع الناس قدًرا من ال يرى قدَره، وأكبر النهاس فضالً من ال يرى فضلَه: قال الشافعي
 

  .صلى هللا عليه وسلم ورضي عنهم فخذه -ما حدثوك عن أصحاب محمد : قال الشعبي 
 

    .فأمره بالصبر، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى: ل الرازيقا
 

  .وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقولعليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، وإياك : قال األوزاعي 
 

  .ال يكون الرجل تقيهاً حتى يكون بطئ الطمع بطئ الغضب: يقول بكر المزني رحمه هللا 
 

نيا فال تتهخذوها قرارا: أنه قال -عليه السالم -روي عن عيسى   .من ذا الهذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الده
 

 .أعظم الخطايا عند هللا اللسان الكذوب ؛ وشرُّ الندامة ندامة يوم القيامة: ل علي بن أبي طالب اق
 

  .وقد تواتر عن السلف أن حب الدنيا رأس الخطايا: قال ابن القيم
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  .ال خير لك في صحبة من ال يحب أن يراك إال معصوما : كان ذو النون يقول 
 

 .الدنيا أقوام أغنياء من كثرة الحسنات فيأتون يوم القيامة مفاليس من أجل تبعات الناسيخرج من : كان أحمد بن حرب يقول
  

  .ال تتحدث بمصيبتك، وال بوجعك، وال تزك نفسك: ثالثة من الصبر: قال سفيان الثوري
 

  .من خلصت نيته كفاه هللا ما بينه وبين الناس : كتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى األشعري
 

  .إذا أذنب العبد ثم تاب لم يزدد من هللا إال قرباً : كان الحسن يقول
 

 (تخصيص آخــر العــام بإعتــذار و تخصيصه بعبادة أو دعاء بدعة : ) قال العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه هللا
  

 ".ابن عثيمين. "نقُص الحكمة ، وهو السفَهُ المنافي للرشد: نقُص العلم ، وهو الجهل والثاني: أحدهما : لسوء التصرف سببان
 

 ( !صافه وفهمه واحذر كل من ال ينصف وكل من ال يفهم، وال تكلم إال من ترجو ان: ) يقول ابن حزم رحمه هللا 
 

وت وعدم االلتفات فهو : قال النووي  كينة المحمودة، وأمها غضه البصر وخفض الصه التهأنهي في الحركات واجتناب العبث هو السه

 .الوقار
  

ا طويالً : " قال أبي: قال هشام بن عروة   ".ُرب كلمة ُذل احتملتها أورثتني عزهً
 

  .النفس، وكف األذى، وكسب الحالل، والتقوى، والثقة باهلل غنى: الخير في خمسة: قال الشافعي رحمه هللا
 

 .يد، والعقل، والشرعما اجتمع فيه مقتضى التوح: وإنما التوكل المأمور به: قال شيخ اإلسالم
 

وما أشد ! وما أعظم قدرها! انزعاج القلب لروعة االنتباه من رقدة الغافلين، وهلل ما أنفع هذه الروعة: اليقظة: قال ابن القيم

 !إعانتها على السلوك
 

  .الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم للدعاء مثل الفتاحة للصالة؛ فمفتاح الصالة الطهور: قال ابن القيم رحمه هللا
 

وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع !. فإنه ليس أحٌد من الناس إال وفيه من كل طبيعٍة سوُء غريزة: قال ابن المقفع 

 !السوء
 

 ظم أسباب ضيق الصدر اإلعراض عن هللا تعالى، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة سواهمن أع: قال ابن القيم 
 

 .الناس حسن الخلق طالقة الوجه، وبذل المعروف، وكف األذى، وأن تحتمل ما يكون من: قال عبدهللا بن المبارك 
 

 إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، تجد الرجل يقاتل ال يبالي أال يؤوب إلى أهله: قال عمر بن الخطاب
 

 .إن الحسد ليطفئ نور الحسنات: أنس بن مالك رضي هللا عنه قال
= 

 ال نوم أثقل من الغفلة وال رق أملك من الشهوة وال مصيبة كموت القلب وال نذير أبلغ من الشيب: قال ابن الجوزي 
 

 .لم الضعفاء فتكون من شرار األقوياءال تظ: قال بعض السلف
 

يا بني دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا : يا أبتي بعد العز صرنا في القيد والحبس، فقال: لما حبس خالد بن برمك وولده،قال: قيل

 عنها ولم يغفل هللا عنها
 

  العزلة راحة من خالط السوء: عن عمر بن الخطاب قال
 

 ."روضة العقالء ألبي حاتم. "ال تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء؛ فإنه من التجسس: لحسنقال ا
 

 .دع المراء، فإنه نفعه قليل، وهو يهيهج العداوة بين اإلخوان :البنه-عليهما السالم -قال سليمان بن داود
 

ا ألزمهم الجدل، ومنعهم الع: قال األوزاعي   .ملإذا أراد هللاه بقوم شره
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    .فأمره بالصبر، ر يؤذىمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنك: قال الرازي
 

  .ال تتحدث بمصيبتك، وال بوجعك، وال تزك نفسك: ثالثة من الصبر: قال سفيان الثوري

  .الصبر تصديق الصدق: كان أحد السلف يقول
 

  ( .هذا الذي أوردني الموارد : )يُشير إلى لسانه و يقول _ رضي هللا عنه _ كان أبو بكر الصديق 
 

  .أصيبت مقاتله" ال أدري " إذا أغفل العالم : عن ابن عباس رضي هللا عنهما
 

  .قال إني أعده لسفر طويل . إنك كبير، والصوم يضعفك: قيل لألحنف
 

  .حظة المخلوقين اإلخالص تصفية الفعل عن مال: قال حذيفة رضي هللا عنه
 

  .خاصة  -تعالى-اإلخالص أن يكون سكون العبد وحركاته هلل : قال سهل بن عبد هللا
 

  .اإلخالص صدق النية مع هللا : قال ابراهيم ابن أدهم
 

فليت ! ال تخلو، أن تكون عصيت هللا في عمرك، أو أطعته ،فأين لذة معصيتك ؟ وأين تعب طاعتك ؟ هيهات رحل كل بما فيه 

 الذنوب إذ تخلت خلت ابن الجوزي
  

 

  .ما أخلص عبد قط أربعين يوماً إال ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه: قال مكحول
 

ف هللاه بها عباده لينتهوا: قال سفيان بن عيينة   .خلقت النهار رحمة يخوه
 

  .من خلصت نيته كفاه هللا ما بينه وبين الناس : عريكتب عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أبي موسى األش
 

  .لقإخالصه للمعبود، وسعيه في نفع الخ: عنوان سعادة العبد: قال العالمة السعدي 
 

  .إنه أبغض النهاس إلى هللاه كله طعهان لعهان: رضي هللا عنهما -قال ابن عمر
 

  لبسة مشهورة، ولبسة محقورة: إيهاكم ولبستين: -رضي هللاه عنه -قال عمر بن الخطاب
 

  .عليك بصحبة األخيار إن أردت الراحة في تلك الدار ، وتنفك من رق األغيار: قال أبو نصر بشر الحافي
 

   . ال أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه  : وقال ابن أبي ليلى
 

  .ن حب الدنيا رأس الخطاياوقد تواتر عن السلف أ: قال ابن القيم
 

ذله المعصية في  أبى هللا إاله أن يذله أهل معصيته فمهما طقطقت بهم البغل وهملجت بهم البراذين فإنه : قال الحسن البصري

  .رقابهم
 

  .من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء، ومن خاف الناس أخافه هللا من كل شيء: قال الحسن
 

  ".ال يرجو العبد إال ربه، وال يخاف إال ذنبه : قال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه
 

 وترك الشكر له -عزه وجله  -من كان عادته وطبعه كفران نعمة النهاس وترك شكره لهم كان من عادته كفر نعمة هللاه : قال ابن األثير
 

  .ينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبهر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلهم وإاله أمسك: قال اإلمام النووي
 

  .لعن هللا الراشي والمرتشي والكاذب: قد علمُت من أين أتيت؟ فقال شريح: قال خصم لشريح
 

ضا: قال ابن القيم به تبارك وتعالىالفرح و: ثمرة الره   .السرور بالره
 

  .إال بهفالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بنى آدم ال تقوم مصلحة دينهم وال دنياهم : قال ابن تيمية
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  .ومعرفة فضلهما من السنة -رضي هللا عنهما-حب أبي بكر وعمر : قال مسروق
 

  .يكون له غاية دون الجنهةإذن ال : فالن بعيد الهمهة، قال: قيل للعتهابيه 
 

ته ترمي به وراء سنهه: نظر رجل إلى أبي دلف في مجلس المأمون فقال   .إنه همه
 

 ما بقي في زماننا أحٌد أعرف أنه أخذ النصيحة بانشراح قلب: قال اإلمام عبدهللا بن المبارك
 

 فهل تعرف من يقبل؟: هل بقي من ينصح؟ قال: قال رجل البن المبارك
 

  .عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول: قال األوزاعي 
 

إذا اختبرت إنسانا فوجدته ال يصلح أن يكون صديقا فاحذر من أن تجعله لك عدوا فليس شرطا لمن لم يكن : يقول احد الحكماء

 صديقا ان يكون عدوا
 

  .وهللا لو أن الناس إذا ابتلوا من قِبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع هللا ذلك عنهم: قال الحسن البصري
 

ال يقلهدنه أحدكم دينه رجال، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم البد مقتدين فاقتدوا بالميت، وإنه الحيه ال تؤمن : قال ابن القيم

 .عليه الفتنة
 

ال: قال -رضي هللاه عنه -عن حذيفة جه ل الفتن قتل عثمان وآخر الفتن الده   .أوه
 

حمة من قلوبهمما ضرب عبد بعقوبة أعظم من ق: قال مالك بن دينار   .سوة قلب وما غضب هللاه على قوم إاله نزع الره
 

خالء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة قراءة القرآن بتدبر، : دواء القلب بخمسة أشياء: قال بعض أهل العلم

 ".الصالحين 
 

ةٍ : )قال ابن كثير في قوله تعالى يى ُخِذ ال كِتاَب بِقُوَّ   .أي بجده وحرص واجتهاد( يا يَح 
 

نيا تطوى من ورائكم: قال الحسن    .الموت معقود بنواصيكم والده
 

نيا فال تتهخذوها قرارا: أنه قال -عليه السالم -روي عن عيسى   .من ذا الهذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الده
 

  .أول ما يرى الحليم بركة حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل: يقول علي بن أبي طالب
 

 .أعظم الخطايا عند هللا اللسان الكذوب ؛ وشرُّ الندامة ندامة يوم القيامة: طالب يقول علي بن أبي 
 

  .يهاً حتى يكون بطئ الطمع بطئ الغضبال يكون الرجل تق: يقول بكر المزني رحمه هللا 
 

  .ال خير لك في صحبة من ال يحب أن يراك إال معصوما : كان ذو النون يقول 
 

ر في حقه فهو كاذب في حبه: كان مضر بن عيسى يقول    .من أحب رجال ثم قصَّ
 

 .إياك ومن مودته على قدر حاجته إليك ، فإذا قضيت حاجته انقضت مودته : قال عمر بن عبدالعزيز 
 

  .إذا وقعت الغيبة ارتفعت األخوة: كان الفضيل يقول 
 

  .يزدد من هللا إال قرباً  إذا أذنب العبد ثم تاب لم: كان الحسن يقول
 

الذي ال ربح المصيبة الدين، فهي من أعظم مصائب الدنيا واآلخرة، وهي الخسران : ومن أعظم المصائب: قال محمدالمنبجي

 .معه، والحرمان الذي ال طمع معه
 

  .كتمان المصيبة ،، وكتمان المرض ،، وكتمان الصدقة: ثالثة من كنوز الجنة : قال عبدالعزيز بن أبي رواد رحمه هللا 
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وليس المنافقون في طائفة أكثر منهم في الرافضة ، حتى أنه ليس في الروافض إال من فيه شعبة : " قال ابن تيمية رحمه هللا 

 "من شعب النفاق 
 

 "ناُر هللاِ الُموقدةُ " كل شئ أضافه هللا تعالى إلى نفسه فقد عظهم شأنه وشَّدد أمره، وقد فعل ذلك بالنار فقال : قال الجاحظ
 

 فالسعيد الطيب اليليق به إال طيب، واليأتي إال طيباً واليصدر منه إال طيب والياُلبِس إال طيباً،: " قال ابن قيم
 

 الناس اال كما يجتمع الماء والنار اليجتمع االخالص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند: قال ابن القيم رحمه هللا
 

 .ما أقبل عبٌد بقلبه إلى هللا ، إال أقبل هللا بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم : قال هرم بن حيان 
 

عيد من وعظ بغيره: قال عبد هللاه بن مسعود  ه، والسه قيه من شقي في بطن أمه   .الشه
 

 .ففي كله شيء له عبرة// إذا المرء كانت له فكرة : الفكر نور يدخل قلبك، وربهما تمثهل بهذا البيت: قال سفيان بن عيينة
 

ال أعرف مساوئه، وكرهت أن أبهته بما : لم حلمت عنه؟ قال المهلب: بي صفرة فلم يجبه فقيل لهيروى أن رجالً شتم المهلب بن أ

  .ليس فيه
 

ا طويالً "  :قال أبي: قال هشام بن عروة   ".ُرب كلمة ُذل احتملتها أورثتني عزهً
 

اهد   .ا ال يريبهإذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى م: قال أبو عبد الرحمن العمري الزه
 

  .إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة، ال يضله معهما رأي، وال يفقد معهما حزم: قال عمر بن عبد العزيز
 

 .ليس للملوك صديق، وال للحسود راحةٌ، والنظر في العواقب تلقيح العقول: عن أبي حازم الديني قال
 

  .إن الحسد ليطفئ نور الحسنات: قال أنس بن مالك رضي هللا عنه
 

  ".كل الناس أرضيته إال حاسد نعمة؛ فإنه ال يرضيه إال زوالها : ان رضي هللا عنهقال معاوية بن أبي سفي
 

  "مَّ وقت سرورك يكفيك من الحاسد أنه يغت: " قال عثمان بن عفان 
 

، وإن حلمت عنه جهل عليك، وإن أحسنت إليه أساء . األحمق إن أعرضت عنه أعتم: قال أبوحاتم  . إليكوإن أقبلت عليه اغتره

 .ويظلمك إن أنصفته
 

اللهم ارزقنا رزقاً يزيدنا لك شكراً، وإليك فاقة وفقراً، وبك عمن سواك : سمعت بكر بن عبد هللا المزني يقول: قال ابن األشهب

 .غني
 

  .فمن علت همته، وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته، وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل: " قال ابن القيم
 

 .الظلم والجهل والغضب والشهوة: منشأ جميع األخالق السافلة وبناؤها أربعة أشياء : قال ابن القيم 
 

 كفى باهلل محباً وبالقرآن مؤنساً وبالموت واعظاً وبخشية هللا علماً وباالغترار جهالً : ضيل قال الف
 

 .إذن ال يكون له غاية دون الجنة: فالن بعيد الهمهة، قال: قيل للعتهابيه 
 

ر مع النهجاح: قال الثعالبي  .التهأنهي مع الخيبة خير من التههوه
 

 .األناة حصن السهالمة والعجلة مفتاح النهدامة: قال أبو منصور
 

  .إياك ودعوة المظلوم: أوصني ، فقال : عن عمرو بن مرة عن عبدهللا بن سلمة ، أن رجالً أتى معاذاً فقال 
 

  .من وصل أخاه بنصيحة له في دينه ، ونظر له في صالح دنياه فقد أحسن صلته وأدى واجب حقه: قال عمر بن عبدالعزيز 
 

 .لم أشك في الرحمة لوال أني كنت معهم إني أخشى أنهم حرموا بسببي: " قال يونس بن عبيد وقد انصرف من عرفات
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 .كان عليه وباالً يوم القيامة -لم يتواضع فيه من أعطى ماالً أو جماالً أو ثياباً أو علماً، ثم : قال قتادة
 

بِ )قال الحسن في قوله تعالى   ".غافر الذنب لمن لم يتب، وقابل التوب ممن تاب (: " َغافِرِ الذَّنِب َوقَابِِل التَّو 
 

 .وإضمار أن ال يعود إليه، هي ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح: فقال، سئل الحسن عن التوبة النصوح
 

ً إذا أذنب : " كان الحسن يقول  .العبد ثم تاب لم يزدد من هللا إال قربا
 

من لك إذا ألم األلم، وسكن الصوت وتمكن الندم، ووقع الفوت، وأقبل ألخذ الروح ملك الموت، ونزلت منزالً : "قال ابن الجوزي

 .ليس بمسكون
 

أسفاً لك إذا جاءك . أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ابك على الذنوب الماضية: يا صاحب الخطايا: " قال ابن الجوزي

 . "الموت وما أنبت
 

  ".إنما الدنيا حلم، واآلخرة يقظة، والموت متوسط بينهما، ونحن أضغاث أحالم : " قال الحسن البصري
 

  ".رب ضاحك، وأكفانه قد خرجت من عند القصار " : قال الفضيل بن عياض 
 

    .الهوى شره داء خالط قلبا: قال الحسن البصري 
 

 .ظلم ألخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره: قال محمد بن سيرين
 

  .اإلنصاف من نفسك، وبذل السهالم للعالم واإلنفاق من اإلقتار: ثالث من جمعهنه فقد جمع اإليمان: ياسرقال عمار بن 
 

 هي المقصودة واالستعانة به وسيلة إليها وجميع الخلق وإن كانوا ألف ألف يحتاجون إليه إن عبادة هللا: "قال ابن كثير

  .ويفتقرون إليه
 

  ".ال تستعن بغير هللاه فيكلك هللا إليه: " د كتب إلى عمر بن عبد العزيزوق: قال الحسن البصري 
 

ِل  َوهُُدوا إِلَى الطَّيِّبِ : ) عن الضحاك في قوله تعالى  .الطهيهب من القول هو اإلخالص:قال ( ِمَن ال قَو 
 

 ذكر هللا( الكلم الطهيهب: )عن ابن عباس قال 
 

كلمة طيبة شهادة أن ال إله إال هللا كشجرة طيبة : قال..( أَلَم تََر كيف ضرب هللا مثاًل كلمةً طيبة: )في قوله تعالى: عن ابن عباس 

 .وهو المؤمن
 

 "ال يحقرن أحد أحداً من المسلمين؛ فإن صغير المسلمين عند هللا كبير : " قال أبو بكر رضي هللا عنه
 

  (.اآلداب الشرعية" )طوبى لمن علمه هللا كتابه، ولم يكن جباراً : " ى لبطن حملك، فقالطوب: قيل لعيسى عليه السالم
 

  ".ن أنه مهما بلغ في برهما لم يف بشكرهما وليعلم البار بالوالدي: " قال ابن الجوزي
 

طع رحمك وإن قطعك، وتجاوز عمن ظلمك ال تبغض أحداً ممن يطيع هللا، وكن رحيماً للعامة والخاصة، وال تق: قال سفيان الثوري

 تكن رفيق األنبياء والشهداء
 

  ".بر الوالدين كفارة للكبائر : " قال مكحول واإلمام أحمد بن حنبل
 

اج جه يت الفاتحة بالمثانى الشتمالها على الثهناء على هللاه تعالى وهو حمد هللاه وتوحيده وملكه: قال الزه  .سمه
 

نيا ولم يقض وطره من شيئين: قال ابن القيهم   .بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربهه: يخرج العارف من الده
 

 .سيئة ال تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة ال تضره معها كثرة السيئاتسوء الخلق : قال يحيى بن معاذ
 

  .من ساء خلقه عذهب نفسه: قال الحسن
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 .ال تخالط سيىء الخلق فإنه ال يدعو إال إلى شر: قال الفضيل بن عياض
 

  العزلة راحة من خالط السوء: عن عمر بن الخطاب قال
 

جل تقيها حتهى يكون لنفسه أشده محاسبة من الشهريك لشريكه: عن ميمون بن مهران قال  .ال يكون الره
 

اَمةِ )في قوله تعالى : عن الحسن ال تلقى المؤمن إاله يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت : قال( َوال أُق ِسُم بِالنَّف ِس اللَّوَّ

 بأكلتي
 

 .ما ارتفع شيٌء إلى السماء أعظم من اإلخالص : قال أحُد السلف 
 

ه نفسه عن كله وصف مذموم شرعا أو عقال: قال ابن مفلح  أو عرفا كغله وحقد وحسد ونكد وغضب وعجب  على المسلم أن ينزه

 .وخيالء ورياء وهوى
 

 .من الدههاء حسن اللهقاء: -رضي هللا عنه -قال علي بن أبي طالب
 

صفرة األلوان من السهر، وعمش العيون من البكاء، وذبول الشفاه من الصوم، عليهم : سيما الصالحين: قال علي رضي هللا عنه

 غبرة الخاشعين
 

  .عليه وسلم ورضي عنهم فخذه صلى هللا -ما حدثوك عن أصحاب محمد : قال الشعبي 
 

  .الصحابة كلهم عدول من البس الفتن وغيرهم بإجماع من يتعد به: قال اإلمام النووي 
 

 .أبو بكر سيهدنا وأعتق سيهدنا، يعني بالال: كان عمر يقول: قال -رضي هللا عنهما -عن جابر بن عبد هللا
 

يهد: عن عكرمة قال   .الهذي ال يغلبه الغضب : السه
  

  .على صفحات وجهه وفلتات لسانه -عزه وجله  -ما أسر أحد سريرة إال أظهرها هللا: عثمان: قال
 

 ٠3١الفوائد ص . قوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن هللا ماُضرب عبد بع: قال ابن القيم 
 

  .يسنه هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية واالعتقادية: قال ابن مفلح 
 

ا: قال ابن قيم ا وغمه  .البخيل الهذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا، وأنكدهم عيشا، وأعظمهم همه
 

ُ نَف َسهُ : )قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى ُرُكُم هللاَّ فكم عقابه(: َويَُحذِّ   .أي يخوه
 

  .هم الذين يغذون الناس بالحكمة: الربانيون: قال علي رضي هللا عنه
 

  .يعني التكشف: حدهم يستحيي من هللا في سواد الليل، قال الثوريأدركنا أقواماً، وإن أ: عن ابن أبي الهذيل قال
 

إني أستحيي من هللا أن يراني في : وب صفيق، ويقولأنه لم يكن يدخل الحمام إال وحده وعليه ث: عن عكرمة عن ابن عباس

داً   .الحمام متجرِّ
 

  .غنى النفس، وكف األذى، وكسب الحالل، والتقوى، والثقة باهلل: الخير في خمسة: قال الشافعي رحمه هللا
 

قراءة القرآن بتدبر، خالء البطن، قيام الليل، التضرع عند السحر، مجالسة : دواء القلب بخمسة أشياء: قال بعض أهل العلم

  .الصالحين
 

 .اعات فعليكم بالدعاء خلف الصلواتإنه الصالة جعلت في خير الس: قال مجاهد
  

  .من استطال الطريق ضعف مشيه: قال ابن القيم رحمه هللا
 

-بيتك وابك على خطيئتك  أمسك عليك لسانك وليسعك: يا رسول هللا ما النجاة ؟ قال : عن عقبة بن عامر رضي هللا عنه قال قلت

 رواه الترمذي
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ً  -مهالً ياورثة االنبياء : رأى الفضيل قوماً من أصحاب الحديث يمرحون ويضحكون، فناداهم   .إنكم أئمة يقتدى بكم -ثالثا
 

   .فأمره بالصبر، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يؤذى: قال الرازي
 

  .ال تتحدث بمصيبتك، وال بوجعك، وال تزك نفسك: ثالثة من الصبر: قال سفيان الثوري
 

 ".الصبر تصديق الصدق : " كان سهل يقول
 

 .فيء سهماً لست أرى ألحد يسب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم في ال: عن الشافعي قال
 

 أصُل اإلنتكاسات ذنوُب الخلوات: قال بعض السلف 
 

  .إنه نقض العهد من صفات الفاسقين: قال ابن الجوزي
 

هللا إن النار أذهبت مني النوم فيقوم يصلي حتى : كان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال يأتيه النوم ويقول

 .يصبح
 

 ال نوم أثقل من الغفلة وال رق أملك من الشهوة وال مصيبة كموت القلب وال نذير أبلغ من الشيب: قال ابن الجوزي 
 

  .إنه الصالة جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف الصلوات: هدقال مجا
 

وذلك ألن الرياء قد يدخل في الزيارة واللقاء ( .. لزيارة واللقاء الدعاء بظهر الغيب أفضل من ا: ) يقول أويس القرني رحمه هللا 

 ..وهذا مشاهد 
  

 .{ اإلمام السعدي رحمه هللا } ! كم من إنسان كثير الثياب عاري الثواب ، مذكور في األرض مهجور في السماء 
 

القرآن ال يثبت في الصدور وال يسهل حفظه وييسر فهمه إال القيام به في جوف : قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي رحمه هللا

 .الليل
 

 ن أقبل على هللا بقلبه ، أقبل هللا عليه بقلوِب عبادهم: قال بعض السلف 
 

  .الوجه الحسن عالمةُ اإلحسان، والُخلُق الحسُن أفضل شيم اإلنسان: قال بعض الحكماء
 

 (.حسن األدب ؛ وتجنُُّب الريب : خلهتان ليس معهما غربة : ) يقول عثمان بن عفان رضي هللا عنه 
 

  .ُكلُّ ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ماكان فيه من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل: قال ابن القيم 
 

  .العارف ال يرى له على أحد حقها وال يشهد له على غيره فضال؛ ولذلك ال يعاتب وال يطالب، وال يضارب: قال ابن تيمية
 

الديني الشرعي، بعدم معارضته برأي أو شهوة، والقدري بعدم تلقهيه بالتسخط : الخشوع هو االستسالم للحكمين: قال ابن القيم

 .والكراهية واالعتراض
 

وت خيرا ما جعله هللا للحمير: قال ابن زيد    .لو كان رفع الصه
 

  .حفظ الجار من كمال اإليمان: قال أبو محمد بن أبي جمرة
 

  .بارك هللا فيك: كان عبد هللا بن عون ال يغضب، فإذا أغضبه رجل قال: عن القعنبي قال
 

  .يا عكرمة؛ هل للرجل حاجة فنقضيها؟ فنكَّس الرجل رأسه واستحى: سبَّ رجل ابن عباس رضي هللا عنهما، لما فرغ قال
 

  .على صفحات وجهه وفلتات لسانه -عزه وجله  -ما أسره أحد سريرة إال أظهرها هللا: قال عثمان
 

ِسنِينَ : )عن سفيان الثوري في قوله تعالى َ يُِحبُّ ال ُمح  ِسنُوا إِنَّ هللاَّ  .أحسنوا الظهنه باهلل: قال( َوأَح 
 

 .كثرة الحسنات فيأتون يوم القيامة مفاليس من أجل تبعات الناس يخرج من الدنيا أقوام أغنياء من: كان أحمد بن حرب يقول
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  .ألن تلقى هللا بسبعين ذنباً فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد: قال سفيان الثوري
 

  .إني ألمر باآلية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم: قال ابن عباس 
 

  

 

عذاب الروح، وغمه النفس، وسجن القلب، وضيق الصدر، وهي سبب األلم والنكد ومحبهة غير هللاه سبحانه هي : قال ابن قيم 

  .والعناء
 

اض عن هللا تعالى،وتعلهق القلب بغيره،والغفلة عن ذكره،ومحبة سواه،فإن من من أعظم أسباب ضيق الصدر اإلعر: قال ابن قيم 

 أحب شيئا غير هللاه عذهب به
 

ِ الَِّذي أَذَهَب عنَّا الَحَزن: )واينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار ألن أهل الجنة قال: قال إبراهيم التيميه   (الَحمُد هلِلَّ
 

  .يا أبا يحيى حفظ اللسان أشده على الناس من حفظ الدينار والدرهم: قال محمد بن واسع لمالك بن دينار
 

   .ال إله إال هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان وهللا الذي: قال عبدهللا بن مسعود 
 

  .ظرة قد وضح الحق وأنتم تعاندونأي ال جدال وال منا( ال حجة بيننا وبينكم : ) قال الثعالبي في قوله تعالى
 

ا ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل: قال األوزاعي      .إذا أراد هللاه بقوم شره
 

قُوا: )قال ابن كثيرفي قوله تعالى     .أمرهم بالجماعة، ونهاهم عن التفرقة( : َوال تَفَرَّ
 

    .النهفقة في معصية هللا تعالى وفي غير الحق وفي الفساد: التهبذير: قال قتادة 
 

ياِطينِ : )في قوله تعالى: عن ابن عبهاس قال رِيَن كانُوا إِخواَن الشَّ   .هم الهذين ينفقون المال في غير حقهه: قال( إن المبَذِّ
 

وت وعدم االلتفات فهو : قال النهوويه  كينة المحمودة، وأمها غضه البصر وخفض الصه التهأنهي في الحركات واجتناب العبث هو السه

 .الوقار
 

ك طائر جناحيه في السماء إال أذكرنا منه علمالقد تر: عن أبي ذره قال    .كنا محمد صلى هللا عليه وسلم وما يحره
 

    "رتويت من أجل أم المؤمنين"فقه وال بطب وال بشعر من عائشه مارأيت أحداً أعلم ل: قال عروة بن الزبير
 

 .جر الجد في ذلك الوقتوالعاقل إن خال بأطفاله خرج بصورة طفل، ويه: عن ابن عقيل أنه قال
 

  ("٢3٢ص)العيال البن أبي الدنيا . "من حقه الولد على الوالد أن يحسَن أدبه: قال سفيان الثوري
 

من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن : قال ابن رجب كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا حتى قال بعضهم

 وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه
 

أي ليقع التهعارف بينكم بسبب ذلك ال أن تتفاخروا (: وجعلناُكم ُشعُوباً وقبائل لتعارفوا: )قال اإلمام النهيسابوريه في قوله تعالى

 باألنساب
 

   .بن فالن وفالن ابن فالنأي ليعرف بعضكم بعضا بالنسب يقول فالن ا(: لِتَعاَرفُوا: )قال مجاهد رحمه هللا قوله تعالى
 

  .ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 

  .وإضمار أن ال يعود إليه، هي ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وترك بالجوارح: فقال، ُسئل الحسن عن التوبة النصوح
 

   .من كان يحرص على عرضه ، فليحرص على أعراض الناس: قال أحد الحكماء
 

بِ : )قال الحسن في قوله تعالى نِب َوقَابِِل التَّو     .غافر الذنب لمن لم يتب، وقابل التوب ممن تاب( َغافِِر الذَّ
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  "فيض القدير. "إذا أذنب العبد ثم تاب لم يزدد من هللا إال قرباً : كان الحسن يقول
 

  ال يزاُل الناُس بخيٍر ما اتقوا هللا: قال! الناُس بخيرٍ ما كنَت فيهم ال يزالُ : أتى رجٌل لميمون بن مهران فقال له
 

  .تثمرالزاهد بغير تواضع كالشجرة التي ال : قال زياد النمري
 

خف : و لكل عاص ! كف : و للسارق ! عف : و للزاني ! قف : ؟ أي موعظة هذه التي تقول للمرائي { أيحسب أن لم يره أحد } 

 !ف ثم خ
  

  .أرفُع الناس قدًرا من ال يرى قدَره، وأكبر النهاس فضالً من ال يرى فضلَه: قال الشافعي
 

  .من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك النصرة عن قوة: أي الرجال أفضل؟ قال: قيل لعبد الملك بن مروان
 

 .كان عليه وباالً يوم القيامة -من أعطى ماالً أو جماالً أو ثياباً أو علماً، ثم لم يتواضع فيه : قال قتادة
 

العقلية والبراهين المنطقية والبيان الرفيع ما يخرس ألسنة المجادلين، ولذلك خرست قريش ذلكم ألن في القران من الحجج 

  !الفصيحة عن مجازاته؛ فشتموا 
 

  .التواضع: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات :قالت عائشة رضي هللا عنها
 

  .في التواضع وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف: قال أبو بكر الصديق رضي هللا عنه
 

 .والتجسس غالباً يطلق في الشر ومنه الجاسوس، وأما التحسس فيكون غالباً في الخير: قال ابن كثير
 

 ."روضة العقالء ألبي حاتم. "ال تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء؛ فإنه من التجسس: قال الحسن
 

  .ال يكون الرجل إماًما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع: عن عبد الرحمن بن مهدي قال
 

  .عن ذلك كله رأيت، ولم تر؛ فإن هللا تعالى سائلك: سمعت، ولم تسمع، وال تقل: ال تقل: قال قَتَادة ررحمه هللا
 

 . ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة، إال خرج منه الشيطان وله ضراط: عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال

  .ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة، إال خرج منه الشيطان وله ضراط : هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال عن عبد
 

ا سأل عليهاروى األزهريه بإسناده أنه  ، فقال -رضوان هللاه تعالى عليه -ابن الكوه كلمة رضيها هللاه لنفسه فأوصى : عن سبحان هللاه

  .بها
 

  .سبحان هللاه العظيم، سبحان هللاه وبحمده: مهة كالم ابن سيرينكان عا: قال ابن رجب
 

ك اللههمه وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدهك، وال إله سبحان: عن عبدة، أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤالء الكلمات يقول

  .غيرك
  

  .أخلص له العبادة والدعوة: قال( َوتَبَتَّل  إِلَي هِ تَب تِياًل : )عن قتادة في قوله تعالى
 

  .أخلص إليه المسألة والدهعاء : قال( وتَبَتل  إِلَيِه تَبتِياًل : )عن مجاهد في قوله تعالى
 

  .أخلص له إخالصا: قال( وتبَتَّل  إِليِه تَبتِياًل : )عن ابن عباس في قوله تعالى
 

إنه : فقال له أبو بكر. مه؟ غفر هللاه لك:أن عمر دخل يوما على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال عمر: عن أسلم مولى عمر

 هذا أوردني الموارد
 

 (".٥٤)روضةالعقالء . " أألم شيء في المؤمن الفحش: قال عبد هللا بن مسعود 
 

َجهُ )قال عطاء في تفسير قوله تعالى  نا لَهُ َزو  لَح  ؤالء بذاء، فأصلح له كان في خلقها سوء، وكان في لسانها طول، وه:قال( َوأَص 

  .ذلك منها
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اء: قال األحنف بن قيس   .اللهسان البذيء، والخلق الدهنيء: أال أخبركم بأدوإ الده
 

  .إنه أبغض النهاس إلى هللاه كله طعهان لعهان: رضي هللاه عنهما -قال ابن عمر
 

 اإلحسان إلى األقربين من ذوي النسب واألصهار: صلة الرحم هي: قال اإلمام ابن األثير
 

    للكبائربر الوالدين كفارة : قال مكحول 
 

    .ليةأبكي لتفريطي في األيام الخالية، وقلة عملي للجنة العا: ما يبكيك فقال: لما حضرت محمد بن سيرين الوفاة بكى، فقيل له
 

    .كان الربيع بن خيثم يبكي حتى يبل لحيته من دموعه فيقول أدركنا قوماً كنا في جنوبهم لصوصاً : عن نسير بن ذعلوق قال
 

  .بكى حتى يغلبه البكاء( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا: ) كان ابن عمر رضي هللا عنه إذا قرأ: عن نافع
 

 أتصدق بوزني ذهباً ألن أبكي من خشية هللا فتسيل دموعي على وجنتي أحب إليَّ من أن : قال كعب األحبار
 

 ألن  أدمع دمعة من خشية هللا عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار: عن عبد هللا بن عمرو بن العاص أنه قال
 

اآلداب الشرعية البن . "طلب اليسير، ومنع الحقير: فما البخل؟ قال: قيل. كف األذىبذل الندى، و: ما الجود؟ قال: قيل لألحنف

 "مفلح
 

 .هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفاً : ُسئل الحسن بن علي رضي هللا عنهما عن البخل فقال
 

    من الدههاء حسن اللهقاء: -رضي هللاه عنه -قال عليه بن أبي طالب
 

قال إبراهيم الحربي عن اإلمام أحمد ولقد صحبته عشرين سنة صيفاً وشتاًء وحراً وبرداً وليالً ونهاراً فما لقيته في يوم إال وهو 

 زائد عليه باألمس
 

ما ندمُت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه : نه يقول كان عبد هللا بن مسعود رضي هللا ع

  عملي
 

 استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق: -لىرحمه هللاه تعا -(البسطاميه )قال أبو يزيد 
 

تَقِم  : قال االمام الشافعي ِهد  نفسك بالضعف والفقر تس   من شهد في نفسه الضعف نال االستقامة، فأش 
 

 اتباع الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة: أصل االستقامة في ثالثة: قال الحارث المحاسبي
 

 تقيم على األمر والنهي، وال تَُروُغ َرَوغاَن الثعالبأن تس: االستقامة: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
 

ا طويالً : قال أبي: قال هشام بن عروة   ُرب كلمة ُذل احتملتها أورثتني عزهً
 

 ."جامع العلوم والحكم. "اأمر من ترى أن يقبل منك: قال األوزاعي
 

الذي ال ينكر المنكر بيده، وال بلسانه، وال : ياء؟ قال رضي هللا عنه وأرضاهُسئل حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه َمن ميت األح

 .بقلبه
 

وا ف: قال بن مسعود وا جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا؛ فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إال أن تكفِهرُّ ي وجوههم؛ فاكفِهرُّ

 في وجوههم
 

 "من كان هلل كما يريد، كان هللا له فوق ما يريد، ومن أقبل عليه تلقاه من بعيد... "قال بعض السلف 
 

من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء عالنية فليتب عالنية فإن الناس يعيرون وال يغفرون وهللا يغفر وال : قال ميمون بن مهران

 (٢٢٠-٢٢)تهذيب الكمال. يعير
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جل إذا كان كلهما هوي شيئا ركبه، وكلهما اشتهى شيئا أتاه، ال يحجزه عن ذلك ورع وال تقوى، فقد اتهخذ إلهه : قال قتادة إنه الره

 هواه

 

 رتويت نفع هللا بكم األمة ،وغفر ذنوبكم،. ألهواء، وال تجادلوهم، وال تسمعوا منهمال تجالسوا أصحاب ا: قال الحسن البصري
 

 "غفر هللا من أعان على نشرها. "الهوى شره داء خالط قلباً : -رحمه هللاه تعالى -قال الحسن البصريه 
 

ه -عزه وجله  -ما ذكر هللاه : -رضي هللاه عنهما -قال ابن عبهاس  ( [ .٠٢)م الهوى البن الجوزي . ] الهوى في موضع من كتاب إاله ذمه
 

 اإلنصاف من نفسك وبذل السهالم للعالم واإلنفاق من اإلقتار : ثالث من جمعهنه فقد جمع اإليمان: قال عمار بن ياسر
 

 ."نبوات البن تيميةال"من كان إيمانه أقوى من غيره كان جنده من المالئكة أقوى : قال شيخ اإلسالم
 

، واليأس من روح هللاه : قال -رضي هللاه عنه -عن ابن مسعود ، والقنوط من رحمة هللاه ، واألمن من مكر هللاه كبر الكبائر اإلشراك باهلله

. 
 

 رتويت هللا ينفع بكم،. امشوا إلى المسجد، فإنهه من الهدى وسنهة محمهد صلهى هللاه عليه وسلهم: قال ابن مسعود 
 

اجرا أخاه فليلقه فليصافحه، وال ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه أكثر من ثالث، والذنب من أصبح منكم مه: قال معاذ رضي هللا عنه

 عظيم
 

.أحد يأكل طعاماً ال يحمد هللا تعالى عليه، إال كأنما سرقهما من : عن أبي الزاهرية قال  

 

 من النؤوم األكول: ليس من بني آدم أحد أحب إلى شيطانه: عن وهيب بن الورد قال
 

 ٠3٨/ 3النهاية البن األثير . إنه للعلم طغيانا كطغيان المال: -رضي هللاه عنه -قال وهب بن منبهه
 

لُِكوا بِالطَّاِغيَ : )عن قتادة في قوله تعالى ا ثَُموُد فَأُه  يحة: الطهاغية: قال( ِة فَأَمَّ  .الصه
 

 (٥٠٧/ ٨) الدر المنثور. ] هذا المؤمن اطمأنه إلى ما وعد هللاه : قال( يا أَيَّتَُها النَّف ُس ال ُمط َمئِنَّةُ ) عن قتادة في قوله تعالى
 

َّتَُها النَّف ُس ال ُمط َمئِنَّةُ : عن مجاهد في قوله تعالى   ( [ .٥٠٧/ ٨)الدر المنثور . ]الهتي أيقنت بأنه هللاه ربهها: قال( يا أَي
 

 .والعلم حسن لمن رزق خيره. حقه على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية: -رحمه هللاه  -قال مالك بن أنس
 

ته ترمي به وراء سنهه: ي دلف في مجلس المأمون فقالنظر رجل إلى أب  .إنه همه
 

 .إذن ال يكون له غاية دون الجنهة: فالن بعيد الهمهة، قال: قيل للعتهابيه 
 

 .تعلهمنه أنه الطهمع فقر، وأنه اليأس غنى: -رضي هللاه عنه -قال عمر بن الخطهاب
 

 ( [٢٨)المستطرف ص . ] أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع:  -رضي هللاه عنه -قال عليه 
 

نوب: قال أبو منصور  باب مظنهة الجهل، ومطيهة الذه  (3٨٢)التمثيل والمحاضرة ص . الشه
 

 ( (٧٢١)التمثيل والمحاضرة ص . )ة والعجلة مفتاح النهدامةاألناة حصن السهالم: قال أبو منصور
 

 .حسن الخلق طالقة الوجه، وبذل المعروف، وكف األذى، وأن تحتمل ما يكون من الناس: -رحمه هللا  -قال عبدهللا بن المبارك 
 

د، والثهالثة قضاء حوائج النهاس: كان يقال: -رحمه هللاه تعالى -قال أبو جعفر بن صهبان ل المودهة طالقة الوجه، والثهانية التهوده   .أوه
 

ازي يطان، من سكر منها لم يفق إاله في عسكر الموت: قال يحيى بن معاذ الره نيا خمر الشه  ( [333)جامع العلوم والحكم . ]الده
 

نيا تطوى من ورائكم: قال الحسن  ( [ .33٧)جامع العلوم والحكم . ]الموت معقود بنواصيكم والده
 

 ( [ .33٧)جامع العلوم والحكم . ]إنهما أنت أيهام مجموعة كلهما مضى يوم مضى بعضك: قال الحسن
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نيا والموت يطلبه، غافل وليس يغفل عنه، وضاحك ملء فيه وال يدري أساخط ربه العالمين عليه أم راض؟  !مؤمهل الده
 

ثالث أعجبتني حتى أضحكتني مؤمل الدنيا والموت يطلبه ، وغافل وليس بمغفول عنه ، وضاحك ال  : سلمان الفارسي لَ قَا: قَاَل 

شك . فراق ُمَحمَّد واألحبة : أو قَاَل . فراق ُمَحمَّد وحزبه : يدري أساخط عنه رب العالمين أم راٍض ، وثالث أحزنتني حتى أبكتني 

 . ين يدي هللاَّ عز وجل ال أدري إلى جنة يؤمر بي أم إلى نارحماد ، وهول المطلع والوقوف ب
 

 .ألمل فإنه كله ما هو آت قريب، أال وإنه البعيد ما ليس آتياال يطولنه عليكم األمد وال يلهينهكم ا: قال ابن مسعود
 

نيا فال تتهخذوها قرارا: أنهه قال -عليه السالم -روي عن عيسى جامع العلوم . ]من ذا الهذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الده

 ( [33٢)م والحك
 

يبانيه عن اإلخوان في هللا فقال قت دورهم وأبدانهم -عزه وجله  -المتعاونون على أمر هللاه : سئل أبو حمزة الشه  .وإن تفره
 

تُم  أَلَزِيَدنَُّكم  : ) في قوله تعالى -رضي هللاه عنه -قال الحسن  (٤/ ٥)الدر المنثور . أي من طاعتي: قال( لَئِن  َشَكر 
 

جاء حسن الطهاعة : قال شاه الكرمانيه  ة الره  (3٤/ ٢)مدارج السالكين . عالمة صحه
 

اللة بعد الهدى: -رضي هللاه عنه -عن حكيم بن مسعود اللة الضه الفوائد البن القيم ص . شره النهدامة ندامة يوم القيامة، وشره الضه

(3١) 
 

اعي أن يجتهد ويلحه وال يقل: -رحمه هللاه تعالى -قال الدهاوديه   إن شئت، كالمستثني ولكن دعاء البائس الفقير: على الده
 

فتح الباري . ]وبعد أن تسودوا( أي البخاريه )قال أبو عبد هللاه . تفقههوا قبل أن تسودوا: قال - عنهرضي هللاه  -عن عمر بن الخطهاب

(٠٢٢/ ٠. ] ) 
 

ة يهد: قال مره  ( ٠٠٥)المنتقى من مكارم األخالق ]الحسن الخلق : السه

 

حه  يهد: اكقال الضه  ( ٠٠٥)المنتقى من مكارم األخالق . ]الحليم التقيه : السه
 

يهد: عن عكرمة قال  ( ٠٠٥)المنتقى من مكارم األخالق ]الهذي ال يغلبه الغضب : السه
 

ه فما كان من هللا تعالى أمضاه، وما كان من عدوه جاهده وتوقاه  .فرحم هللا عبداً وقف عند همِّ
 

 هللا تعالى، وَهمٌّ من العدو،  َهمٌّ من. إنما هما همَّان يجوالن في القلب: قال الحسن رحمه هللا
 

نرجوا من األحباب لمن وجد فائدة أن يعلم ". األخرين" لرفع الجهل عن نفسي وعن : لما ُسأل اإلمام أحمد لماذا تتعلم العلم؟ قال

 لها رتويت وشكراً 
 

 فالعجب ممن عرف ربه ثم عصاه وعرف الشيطان ثم أطاعه: قال ابن رجب
 

متى يُعجب : ؟ عندها ييأس إبليس ويقول!شعري بم يختم ليليت : ليس أقطع لظهر إبليس من قول ابن آدم: قال إسحاق بن خالد 

 .هذا بعمله؟ شعب اإليمان
 

 .إن الشيطان يفتح للعبد تسعة وتسعين باباً من الخير يريد بها باباً من الشر تلبيس إبليس: قال الحسن بن صالح
 

 (إحياء علوم الدين. )آخذه عند الغضب وعند الهوى: بم غلبت ابن آدم؟ قال: ُروي عن بعض األنبياء أنه قال إلبليس
 

 .مدارج السالكين" جلساء هللا غداً أهل الورع والزهد : قال أبو هريرة رضي هللا عنه
 

 -تعالى-إلى األنس باهلل: ء أفضى بهم الزهد؟ قاليا أبا محمد إلى أي شي: ُسئل الموصلي
 

 ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا واستراح منها، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وتعب فيها لآلخرة: قال أبو سليمان
 

 حد الزاهد أن يكون شاكراً عند الرخاء، صابراً عند البالء: يقول ابن عيينة



 ف ـــلـــار الســــآثول ــــحدات ـــريـــغـــت

 

(( 28 )) 

 

 

 .السالكين مدارج" وهو زهد العارفين : ترك ما يشغل العبد عن هللا تعالى: والثالث
 

وهو زهد : ترك الفضول من حالل: وهو زهد العوام، والثاني: ترك الحرام: الزهد على ثالثة أوجه: قال اإلمام أحمد بن حنبل

 ترك ما يشغل عن هللا وهو زهد العارفين: والثالث الخواص، 
 

 .هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال؛ لتصغر في عينك فيسهل عليك اإلعراض عنها مدارج السالكين: الزهد: قال ابن الجالء
 

 "الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس : " ول بشر بن الحارثيق
 

 الورع يبلغ بالعبد إلى الزهد في الدنيا، والزهد يبلغ به إلى حب هللا عز وجل: قال عثمان بن عمارة
 

 ".نعم؛ إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر : أيكون الرجل زاهداً، ويكون له مال؟ قال: قيل لسفيان: قال بشر بن الحارث

 

ق بين أهوائكم إال خبث سرائركم: )يقول أبو الدرداء رضي هللا عنه   ( .ما لكم عباد هللا ال تحابون وأنتم إخوان على الدين ؛ ما فره

 

 .كان الناس ورقاً ال شوك فيه،فصاروا شوكاً ال ورق فيه: -رضي هللا عنه-قال أبو ذر

 

 !حكيم بن جبلة خرج يوم الجمل ، فلم يزل يقاتل حتى قُطعت رجلُه ، فأخذها وضرب بها الذي قطعها، فقتله

 

إن هللا لم يأخذ الميثاق على الجهال أن يتعلمواحتى أخذ الميثاق على العلماء أن :أتى رجل للزهري فسأله أن يحدثه فأبى فقال له

 صدقت وحدثه:يعلموافقال

 

 .حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد:  -رضي هللا عنهما-قال عبدهللا بن عباس

 

 ."بعض الناس كالذباب ال يقع إال على الجرح: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 

 .العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل واذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق : قال بعض السلف 

 

 ".ما قُتل نبيٌّ في حرٍب قط: "قال الحسن البصري رحمه هللا 
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 ووالديه والمسلمين تعالى هللاه رحم...اهرضالراجي الفقير إلى عفو ربه  جمعه 

https://twitter.com/Ataralsalf/status/116202847716122625
https://twitter.com/Ataralsalf/status/116202847716122625

