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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
محمد بن عبداهلل وعلى   العالمين ، والصالة والسالم الدائمين على خيرته من خلقه أجمعين الحمد هلل رب
 : ، أما بعد آله وصحبه ومن وااله 

ال أخفيكم سرًّا وهذا ما يعلمه هوواة القوراف ال وال عون مودمني م أا القوارتف المتمورق الوي القورافة يصواب الوي 
ة رشيقة تواالق معاني ا حالته الشعورية مموا يععلوه مشودوها ب وا ومولعوا أحياا بما يشبه السكرة حين تمر به عبارة جميل

الكوره الي وا مورة  بأياماً تنام معه وتستيقظ ، وتصحبه الوي رواحوه ومعي وه ، وتوراه منشولال يقلوبمعناها وربما عاشت معه 
 .بعد أخرت ليععل من ا ما يشبه القاسم المشترك والرابط األوثق لما يدور حوله 

ومعاني عميقة يحاول أا يصووه ا وينواور ليععول ل وا شوعارا لفليواً لموا يشوبه موا وربما كانت لديه أالكار مبعثرة 
تعارف عليه المعاصروا بالرؤيوة والرسوالة اليععون عون رلو  رهوم محاوالتوه الدائبوة   لتفعوكه بعود رلو  حكموة ألحودهم 

وينلور للي وا و المووا اليلتقط وا مباشورة كمون عثوور علوى جووهرة ثمينوة الووي  ريقوه ، ثوم يبقوى بعوود رلو  مودة  ويلوة يقلب ووا 
 .حاالظ علي ا استمتع بعمال ا وسحر ألوان ا ، الإا أهمل ا ضاعت منه أو سرقت ا يد النسياا 

وخالل الترات  ويلوة كنوت أحورل علوى أال ت ويع منوي اعتموااا علوى الوذاكرة لكن وا كانوت تموونني أحوو  موا 
وقود ضواأ أكثرهوا القلوت لنفسوي يعوب أال أكوا للي وا   ومون هنوا ال ولت أا ألعوا للوى تقييود تلو  العوواهر وحعنهوا 

 .أالرط الي الباقي وخير وسيلة لحفل ا هو نشرها
اولوة ولكن وا هذه العواهر من الكلمات ستعد أا بع  ا منقوول عون عيسوى عليوه السوالم واونوه أعصور متطو 
مون رلو  ض الحكموة هوم األنبيواف ،وعلوى النقوي م، وأعلوم مون نقلوت عون المتوارثوة عنوه حكموةمون قبيول ال نقلوت عنوه 

اعلم أا السق م علي م والحكمة التي نطقوا ب وا حوق مشواأ للنواق علوى موا ال ةعن السق تنقلالحكم  ستعد أا بعض
وسيكتي معنا الي ( ى وجدها ال و أحق ب ا الحكمة ضالة المؤمن أن  :) الي الحديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم  جاف

 .هذا المعنى قول لعلي بن أبي  الب رضي اهلل عنه 
 :والي هذا النقل الوائد من ا 

 .قائلي امن حياة وج اا ومعاناة وعلم   والأا هذه الكلمات عصارة سنين  -1
 .كتاب جديدقرافة   لبحث جديد وال ي كالداالع ض أثناف التنقل من بحث للى آخر،لحماالي ا تسلية و  -7
 .ع الحكمة من شكا المؤمن كما الي الحديث السابق ب  ت  تو   -3
ن مصاارها أعانه رل  على جمع رهنه أثناف القرافة ، وهذا التتبع يشعر صاحبه بفائدة ما يقورأ اليعينوه تتبع ا م من -4

 .على جمع قلبه والكره 
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كذل  ال يعدم الذين يحبوا األاب ويملب ألباب م حسن البياا والسعع الفوائد اللنيرة والتدرب على رل  من   -0
 .خالل النسج على منوال هذه الكلم 

وي مواعظ  ويلة ، اللعل أحدهم ائدة الي هذه الحكم القصيرة لر تحالسرعة ال عصرناف عصرنا ممن هم أبناف وألب -0
– وا اليععول اهلل الي وا خيوراً لوه وهول ال دايوة لممن تعلق بذهنه كلمة من هذه الكلم اليدير رهنوه الي وا ويسوتعلب قلبوه 

 . اً باً أهلفلال كلمة مباركة من لنساا مبارك يفتح اهلل ب ا قل -بإرا اهلل
سيعد الي ا المربي والمعالج النفسي الذي يريد تعديل السلوك أو تشكيله اضوافات م موة جودا مون تراثنوا األصويل -2

 . تلنيه عن كثير من كتب تنمية الذات المترجمة
وا وهي مفيدة للمدربين ألن وا تمتصور علوي م مشووارا  وويال مون الشورم والكوالم ، وأؤكود علوى المودربين أا يراعو -8

االهتمام بالذائقة العربية عند تقديم برامع م التدريبية وال يم عوا لألسولوب اللربوي بشوكل كامول ال وو مفيود لكنوه لرا 
نقل من بي ته للى بي تنا لون يكووا بونفل الدرجوة مون القووة وكلموا كواا المودربين أقورب للوى نفووق المتودربين كلموا كواا 

 .قبول م أكبر
 واً موون أحاايوث نبينوا صولى اهلل عليوه وسوولم مموا جورت معورت األمثوال ثووم بع أضوي  ل واوقود كنوت أرات أا 

وجدت أا هذا يعني أا أورا أكثر اواوين السنة المط رة ، ألنوه بوكبي هوو وأموي قود أوتوي جواموع الكلوم ،العودلت عون 
 . الممتصر اللطي  رل  حتى ال يطول هذا

 هو 1477وقد ابتدأت جمع ا الي هرة ش ر اهلل المحرم من عام 
 (:ومن تعليقات محققي ا استفدت)  اعن  نقلتالتي الكتب الفيما يلي أهم  وألا بركة العلم عنوه للى قائله 

 .ارويش جويدي/هو تحقيق ا1471عام  7الناشر المكتبة العصرية بلبناا ط. البياا والتبيين للعاحظ  -1
 .رياض الحلبي هو اعتنى به محموا 1471 0الناشر اار المعرالة ط. تاريخ الملفاف للسيو ي  -7
 هو               1473الناشر المكتبة العصرية . صفة الصفوة البن العوزي  -3

وهو كتاب قيم مستل بكجمعه من سير أعالم 1اار ابن حنم ط.أحمد بن صقر السويدي . منعد المطيب  -4
 .النبالف

 .روكتب أخرت خالل السنوات التالية ركرت ا خل  النقل مباشرة على نفل السطر بمط أصل -0
 

الال تبمل علي  برسالة من  أعرف ب ا مدت قبول  أو وأخيرا أخي القارتف لا وجدت الائدة من قرافت  
 .عدم رضاك عن ما سطرته هنا

.واهلل يتوالنا ولياك بعينه التي ال تنام   وله سبحانه الحمد على كل حال
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 : السلوك واألخالق 

يشكر التنكروا لسعيد فضل نعمته    اليشكر اهلل من ال .1
 .الناس 

 222البيان ص-زكريا بن درهم 

عَجزََة  .2
َ
 لعلها إلبراهيم النخعي .حبُّ الكفاية تورث امل

 271البيان ص-مالك بن دينار  .ما أشّد فطام الكبري  .3

 273البيان ص-عمرو بن العاص  .البطنُة ُتذهب الفطنة  .4

 272البيان ص-األحنف بن قيس  .الزم الصحة يلزمك العمل  .2

ال ظهر فريكب وال لنب فيحلب :الفتنة كابن لبون كن يف  .6
. 

 222البيان ص-حذيفة بن اليمان 

 313البيان ص-لبيد بن ربيعة  ولقد بلوتك وابتليت خليقيت  ولقد كفاك معلمي تأدييب .7

أحذر من فلتات الشباب كلَّ ما أورثك النبز ، وأعلقك  .2
 .اللقب ، فإن يعظم بعدها شأنك يشتّد على ذلك ندمك 

 371البيان ص-ر بن اخلطاب عم

إذا أراد اهلل أن يزيل عن عبده نعمة كان أول ما يغرّي منه  .9
 .عقله 

 373البيان ص-فريوز بن حصني 

 392البيان ص-األحنف بن قيس  .ُربَّ ملوم ال ذنب له  .12
 قاله ملا سّب أحدهم الكمأة بالسمن 

216البيان ص-حممد بن عمري .نعم العون على املروءة املال   .11  

 234البيان ص-بعض احلكماء  .أعجب من العجب ترك التعجب من العجب  .12
 .هذه هي البالدة عينها : قلت 

من أراد أن ينصف الناس من نفسه فليحب هلم ما حيب  .13
 .لنفسه 

 164تاريخ اخللفاء ص  -علي بن أيب طالب

 صفة الصفوة –ابن السماك .ارحم أخاك وامحد الذي عافاك  .14
 عند رؤية املبتلى

 صفة الصفوة-ابراهيم القصار .األبصار قوية والبصائر ضعيفة .12
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 صفة الصفوة–القاسم اجلوعي  .حب الرياسة أصل كل موبقة  .16

أنت التطيع من حيسن إليك ، فكيف حتسن إىل من  .17
 .يسيء إليك 

 صفة الصفوة-عبداهلل بن خبيق 
وهذا من تناقضنا يف اإلساءة إىل ربنا تعاىل بالعمل 

 .ساننا للشيطان بطاعتهعلى معصيته،وإح

 :القلب و النفس 

 صفة الصفوة –ابو داود السجستاين الشهوة اخلفية حب الرئاسة .12
 

القلوب جوالة إما أن جتول حول العرش وإما أن جتول  .19
 .حول احلش 

 صفة الصفوة-ابن خضرويه البلخي

 صفة الصفوة-ابن خضرويه البلخي أمت نفسك حىت حتييها .22

الذنوب قد احتوشته فمىت يصل حب الدنيا يف القلب و  .21
 .اخلري إليه 

 1/472منجد اخلطيب-ابن املبارك

 1/472منجد اخلطيب-الفضيل .اليسلم لك قلبك حىت التبايل من أكل الدنيا  .22

 :الشيب 

 393البيان ص-غريمعزو  .الشيب نذير اآلخرة  .23

 393البيان ص-قيس بن عاصم  .الشيب خطام املنية  .24

 393البيان ص-املعتمر بن سليمان  .الشيب أول مراحل املوت  .22
 (مسافة كانت تستعمل قدميا  : املرحلة ) 

 393البيان ص-السهمي  .الشيب متهيد احِلمام  .26

 393البيان ص-النمري  .الشيب عنوان الكرب  .27

 393البيان ص-العتايّب  .الشيب تاريخ الكتاب  .22

 

 :الموت والحياة 

ات ملعرٌق يف إن امرأ ليس بينه وبني آدم إال أبٌّ قد م .29
 .املوت 

 496البيان ص-احلسن 
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 496البيان ص-( قاهلا خلالد بن الوليد) الصديق  .احرص على املوت توهب لك احلياة  .32

 491البيان ص-أبو الدرداء  .ال حُيرز املؤمن من شرار الناس إال قربه  .31
 (يعين ال حيميه)

ألن أموت مؤمنا  مهزوال  أحب إيل من أن أموت منافقا   .32
 .نا  مسي

 429البيان ص-إياس بن قتادة العبشمي 

 422البيان ص-أبو بكر الصديق  .طوىب ملن مات يف نأنأة اإلسالم  .33
 .يعين أول أمر اإلسالم : نأنأة اإلسالم 

 322البيان ص-غري معزو  .أشدُّ من املوت ما يتمىن له املوت  .34

 262البيان ص-أبو األسود الدؤيل  .إذا أردت أن تعظم فمت  .32

 492البيان ص-غري معزو   .شدُّ من اخلوف الشيء الذي يشتد من أجله اخلوف أ .36

 492البيان ص-غري معزو  .خرٌي من احلياة ما إذا فقدته أبغضت له احلياة  .37

 221تاريخ اخللفاء ص –عبدالرمحن بن أيب بكر  .من أحب البقاء فليوطن نفسه على املصائب  .32

ره من اهلل عز وجل إذا بلغ أحدكم أربعني سنة فليأخذ حذ .39
. 

 صفة الصفوة –مسروق بن األجدع

 

 :العلم وآداب العلماء 

 72البيان ص -ُمطرف بن عبداهلل .طعم طعامك من ال يشتهيه ال تُ  .42

حّدث الناس ما حدجوك بأمساعهم وحلظوك بأبصارهم ،  .41
 .فإذا رأيت منهم فرتة  فأمسك 

 72البيان ص -عبداهلل بن مسعود 

 72البيان ص-الزهري  .من نقل الصخر  إعادة احلديث أشدّ  .42

 اهلامش 124البيان ص-عمر بن عبدالعزيز  .مذاكرة الرجال تلقيح أللباهبا  .43

 124البيان ص-عمر بن اخلطاب  .تفقهوا قبل أن تسودوا  .44

 124البيان ص-عمر بن اخلطاب  .السؤدد مع السواد  .42
 .وذلك أهنم مل يكونوا ُيسودوا إال العلماء 

 262البيان ص-أبو األسود الدؤيل .تفحم عاملا  فأحضره جاهال   إذا أردت أن .46

 



 

2 

 

 232البيان ص –ابن عباس  .العلم أكثر من أن حيصى ، فخذوا من كل شيء أحسنه  .47

 221البيان ص-أيوب السختياين  .ال يعرف الرجل خطأ معلمه حىت يسمع االختالف  .42

 221البيان ص-ن أكثم حيىي ب .إن من إهانة العلم أن جتاري فيه كل من جاراك  .49

 312البيان ص-عمر بن اخلطاب  .ص غواص غُ  .22
 كان يقوله إذا أراد من ابن عباس البحث يف مسألة 

 أتتك ، فإن احلكمة تكون يف صدر خذ احلكمة أنّ  .21
 .املنافق فتلجلج يف صدره حىت خترج فتسكن إىل صاحبها 

 372البيان ص-علي بن أيب طالب 

 373البيان ص -(قال سفيان بن عيينة كان يقال )  .به اقتبس منه  العامل مثل السراج من مرَّ  .22
 

إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك  .23
على أن تقول ، وتعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن 

 .القول 

 373البيان ص-احلسن 

كونوا أوعية الكتاب وينابيع العلم ، وسلوا اهلل رزق يوم  .24
 .ن ال ُيكثر لكم بيوم ، وال يضريكم أ

 379البيان ص-عمر بن اخلطاب 

 212البيان ص-علي بن أيب طالب  .إن احلق ال يعرف بالرجال فاعرف احلق تعرف أهله  .22

 اال أدركت أنا وأنت زمانا  يتغايرون فيه على العلم كم  .26
 .يتغايرون على األزواج 

 212البيان ص-عمر بن اخلطاب 

كتاب اإلسالم كبديل ملراد هوفمان   –مارسيل رايش  .إنه جدُّ بديع أن تسمع فتطيع  .27
. 

وهذا القول نقله عن الصوفية واحلق أنه قول مجيل إن 
، على مسع اإلنسان آية أو حديثا  أو نصيحة فأطاع 

) أن يكون نقادا  ملا يسمع كما وصف اهلل املؤمنني 
 (الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 

عما الأعلم أن أقول اهلل وابردها على كبدي إذا ُسئلت  .22
 .أعلم 

 164تاريخ اخللفاء ص -علي بن أيب طالب 

 294تاريخ اخللفاء ص-املعتصم  .من طلب احلق مبا له وعليه أدركه  .29

 294تاريخ اخللفاء ص-املعتصم  .إذا ُنصر اهلوى بطل الرأي  .62
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الُتربمن أمرا  حىت تفكر فيه ، فإن فكرة العاقل مرآته تريه  .61
 . قبيحه وحسنه 

 233تاريخ اخللفاء ص-أبو جعفر املنصور 

إذا أراد اهلل بعبد شرّا  أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب  .62
 .اجلدل

 .رجال ومواقف يف ترمجته  -معروف الكرخي 

من طلب علم الدين عن طريق علم الكالم تزندق ، ومن  .63
 .أولع بالغريب من احلديث كذبه الناس

 .قف يف ترمجته رجال وموا -القاضي ابو يوسف 

 صفة الصفوة –الشعيب  .العلم أكثر من عدد القطر فخذ من كل شيء أحسنه  .64

 صفة الصفوة –الزهري .العلم ذكر ال حيبه إال الذكور من الرجال  .62

 صفة الصفوة –مالك بن أنس ليس العلم بكثرة الرواية وإمنا هو نور يضعه اهلل يف القلب  .66

 صفة الصفوة – بن أيب كثريحيىي .اليأيت العلم براحة اجلسد  .67

 صفة الصفوة –حيىي بن أيب كثري .العامل من خيشى اهلل تعاىل  .62

مرياث العلم خري من مرياث الذهب ، والنفس الصاحلة  .69
 .خري من اللؤلؤ

 صفة الصفوة –حيىي بن أيب كثري

 صفة الصفوة-حممد بن علي الرتمذي .من جهل أوصاف العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل  .72

العلم ينقص واليزيد ومل يزل العلم ينقص بعد األنبياء  .71
 .والكتب

 2/226منجد اخلطيب-اإلمام مالك

 2/229منجد اخلطيب-سفيان بن عيينة .العلم إذا مل ينفعك ضرك .72

 2/229منجد اخلطيب-سفيان بن عيينة .من عمل مبا يعلم ُكفي ماال يعلم .73

 2/294اخلطيب منجد-الشافعي .العلم ما نفع ليس العلم ما ُحفظ .74

 2/324منجد اخلطيب-أم الدرداء الصغرى .اطلبوا العلم صغارا  تعملوا به كبارا  فإن لكل حاصد مازرع .72

 2/322منجد اخلطيب-أبو بكر حممد بن عبدالباقي .من خدم احملابر خدمته املنابر .76

 2/272منجد اخلطيب-أبو الطيب الصعلوكي .من تصدَّر قبل أوانه،فقد تصدى هلوانه .77
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 2/267منجد اخلطيب-ابراهيم بن أيب عبلة . ن محل شاذَّ العلم محل شرّا  كثريا  م .72

 2/617منجد اخلطيب-عكرمة .أزهد الناس يف عامٍل أهله .79

 :الكتاب

كان العلم يف صدور الرجال مث انتقل إىل الكتب  .22
 .ومفاحته بأيدي الرجال

املوافقات بواسطة قراءة القراءة لفهد بن -الشاطيب
 36د ص صاحل احلمو 

 39بواسطة قراءة القراءة ص  -كتاب أنا-العقاد .الكتب طعام العقل .21

بواسطة قراءة القراءة  3/224ابن حجر فتح الباري  .إذا تكلم املرء يف غري فنه أتى هبذه العجائب .22
 66ص 

 يعين بكثرة احلواشي عليه من قارئه .ال ُيضي الكتاب حىت يُظِلم .23
اسطة قراءة القراءة بو  -إنباء الغمر-أبو زيد النحوي

 139ص 

 142بواسطة قراءة القراءة ص  -ابن ثوابه .إعجام الكتاب مينع من استعجامه .24

 143بواسطة قراءة القراءة  ص  .الكتب بال فهارس كنٌز بال مفتاح .22

 

 :صفات الصالحين
 

 صفة الصفوة-ابراهيم اخلواص . من مل تبك الدنيا عليه مل تضحك اآلخرة له .26

 صفة الصفوة-أبو حفص النيسابوري  .ر عنوان حسن أدب الباطن حسن أدب الظاه .27

 صفة الصفوة-ابن املبارك .كاد األدب يكون ثلثي الدين .22

املؤمن بشره يف وجهه وحزنه يف قلبه ، واملنافق حزنه يف  .29
 .وجهه وبشره يف قلبه 

 صفة الصفوة-حممد بن علي الرتمذي

 صفة الصفوة-املعاىف بن عمران .لليل عز املؤمن استغناءه عن الناس وشرفه قيامه با .92

ما حتلى املتحلون بشيء أحسن عليهم من عظم  .91
 .مهابة اهلل يف صدورهم 

 صفة الصفوة-أم البنني بنت عبدالعزيز بن مروان

 1/643منجد اخلطيب-الشافعي .اللبيب العاقل هو الفطن املتغافل .92

 



 

15 

 

 2/133منجد اخلطيب-اإلمام أمحد .الرؤيا تسر املؤمن وال تغره .93

 2/262منجد اخلطيب-األحنف .املرؤة كتمان السِّر والبعد من الشر .94

 2/262منجد اخلطيب-األحنف .الكامل من ُعدت سقطاته .92

 :الدنيا وما قيل في التزهيد فيها  

 267البيان ص-احلسن البصري  .كأنك بالدنيا مل تكن ، وكأنك باآلخرة مل تزل  .96

ظر إليها بعد إذا سّرك أن تنظر إىل الدنيا بعدك فان .97
 .غريك 

 422البيان ص-احلسن 

ابن آدم إمنا أنت عدد فإذا مضى يوم فقد مضى  .92
 .بعضك 

 426البيان ص-احلسن 

يغنيك من الدنيا ما يكفيك فأدن ما  كان  ابن آدم إن .99
فيها يغنيك ، وإن كان ال يغنيك منها ما يكفيك فليس 

 .فيها شيٌء يُغنيك 

 427البيان ص-احلسن 

العبد على نية اآلخرة ما شاء من الدنيا ،  يُعطي اهلل .122
 .وال يعطي على نية الدنيا إال الدنيا 

 427البيان ص-قتادة 

 429البيان ص-بكر بن عبداهلل املزين  .الدنيا ما مضى منها فحلم وما بقي منها فأماين  .121

 قد ما لك يغفر بقي فيما أصلح باردة غنيمة هذه .122
 .مضى

 لصفوةصفة ا-األنطاكي عاصم بن أمحد

يا ابن آدم هنارك ضيفك فأحسن إليه فإنك إن  .123
أحسنت إليه ارحتل حبمدك وإن أسأت إليه ارحتل بذمك 

 .، وكذلك ليلك

 493البيان ص-احلسن 

أنه ال يُعصى إالفيها ، وال  اهلل من هوان الدنيا على .124
 .يُنال ما عنده إال برتكها 

 494البيان ص-عيسى عليه السالم 

تم ترزقون فيها بغري العمل وال تعملون للدنيا وأن .122
 .تعملون لآلخرة وأنتم ال ترزقون فيها إال بالعمل 

 494البيان ص-عيسى عليه السالم
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 494البيان ص-احلسن  .إنّا واهلل ما خلقنا للفناء وإمنا ننقل من دار إىل دار  .126

اجعل الدنيا كيوٍم صمته،واجعل فطرك املوت فكأن قِد  .127
. 

 496البيان ص-داود الطائي 

قاهلا أحد أحفاد عمر بن  212البيان ص - .ما فقدنا من عيشنا إال الفضول  .122
لقد :عبدالعزيز ألحدهم ملا رأوه محاال فقالوا له 

.حطك الزمان وعضك احلدثان   

  227البيان ص-طاوس  .يكفي من الدنيا ما يكفي العجني من امللح  .129

ما رأيت يقينا  الشك فيه أشبه بشك اليقني فيه من  .112
 .ر حنن فيه أم

 493البيان ص-احلسن 

حنن ال نريد أن منوت حىت نتوب ، وحنن ال نتوب حىت  .111
 .منوت 

 493البيان ص-أبو حازم 

إن أهل الدنيا وإن دقدقت هبم اهلماليج ووطيء الناس  .112
 .أعقاهبم ، فإن ذّل املعصية يف قلوهبم 

 494البيان ص-احلسن 

خضما  واهللُ ابن شديدا  وأّمل بعيدا  وعش قليال  وكل  .113
 .واملوعد 

 496البيان ص-أبو هريرة 
 .قاله ملروان وهو يبين داره 

 164تاريخ اخللفاء ص-علي بن أيب طالب .يأيت على الناس زمان املؤمن فيه أذلُّ من األمة  .114
وفيه فائدة أن تعرف قدر النعمة اليت أنت فيها حني 

 .ُتظهر إميانك وجتاهر بدينك غري خائف وال وجل 
 .أمتم علينا نعمك يف الدنيا واآلخرة  اللهم

 .رجال ومواقف يف ترمجته  -احلسن البصري  .إنك ال تنتفع بالدينار والدرهم إال إذا فارقتهما  .112

من طلب اآلخرة أضر بالدنيا ومن طلب الدنيا أضر  .116
 .باآلخرة فأضروا بالفاين للباقي 

 صفة الصفوة –عمرو بن مرة 

قد ألزق به شيء يسوءك مايف الدنيا شيء يسرك إال و  .117
. 

 صفة الصفوة –أبو حازم

العجب كل العجب ملصدق بدار احلق وهو يسعى  .112
 .لدار الغرور 

 صفة الصفوة –مشيط بن عجالن

الدنيا مخر الشيطان من سكر منها ال يفيق إال يف  .119
 .عسكر املوتى نادما  بني اخلاسرين 

 صفة الصفوة –حيىي بن معاذ 
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ملوك الدنيا فرُيى أثره  إن الرجل لينقطع إىل بعض .122
عليه، فكيف مبن ينقطع إىل اهلل عز وجل كيف اليُرى أثره 

 .عليه 

 صفة الصفوة-عبدالعزيز بن عمري

 :ماقيل في اآلخرة 

إن بضاعة اآلخرة كاسدة فاستكثروا منها يف أوان كسادها  .121
 . فإنه لو جاء يوم نفاقها مل تصل منها إىل قليل وال إىل كثري 

 ة الصفوةصف –أبو حازم

 صفة الصفوة-األوزاعي .من أطال قيام الليل هون عليه موقفه يوم القيامة  .122

 

 :آداب اللسان 

 122البيان ص-( لعله النخعي) إبراهيم  .دع املعاذر فإن أكثرها مفاجر  .123

 123البيان ص-غري معزو  .لو كان الكالم من فضة لكان السكوت من ذهب  .124

 123البيان ص-ري معزوغ .مقتل املرء بني حلييه وفكيه  .122

 123البيان ص-غري معزو  .اللسان سبع عقور  .126

وقد عزاها بعضهم البن  123البيان ص-غري معزو  .ليس شيٌء أحق بطول سجن من لسان  .127
 .مسعود رضي اهلل عنه

  قلت له خريا  وقال اخلنا     كلٌّ على صاحبه كاذب .122

 267البيان ص-بعض األعراب .اخلرس خري من اخلالبة  .129

 267البيان ص-بعض األعراب  .البكم خري من البذاء  .132

 272البيان ص-عمر بن عبدالعزيز  .من جعل دينه غرضا  للخصومات أكثر الُنقل  .131

 222البيان ص-عبداهلل بن عبيداهلل بن عتبة .إن املصدور ال ميلك أن ينفث  .132

 222البيان ص-احلسن  .إمالء اخلري خرٌي من الصمت  .133

حمبته ، ومن طال صمته  من النت كلمته وجبت .134
 .اجتلب من اهليبة ما ينفعه، ودفع من الوحشة ما يضره 

 316البيان ص-غري معزو 

 



 

13 

 

مل ُيضيِّع امرٌؤ صواب القول حىت ُيضيِّع صواب العمل  .132
. 

 319البيان ص-مسلم بن قتيبة 

كن إىل االستماع أسرع منك إىل القول ، ومن خطأ  .136
 .القول أشّد حذرا  من خطأ السكوت 

 373البيان ص-مد بن حفص حم

 222البيان ص-بعض القرشيني  .من خاف الكذب أقلَّ من املواعيد  .137

كثرة املواعيد ، وشّدة : أمران ال يسلمان من الكذب  .132
 .االعتذار 

 222البيان ص-بعض القرشيني 

الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت يف القلب ، وإذا  .139
 .خرجت من اللسان مل جتاوز اآلذان 

 622البيان ص-بن قيس عامر 

. رجال ومواقف يف ترمجته  -جرير بن عبداهلل البجلي .اخلُرس خري من اخلالبة  .142
 .هي التفاصح الكاذب : اخلالبة 

 .رجال ومواقف يف ترمجته  -جرير بن عبداهلل البجلي .البكم خري من البذاء  .141

 . رجال ومواقف يف ترمجته -حممد الباقر  .سالح اللئام قُبح الكالم  .142

 .رجال ومواقف يف ترمجته   -معروف الكرخي .كالم العبد فيما اليعنيه خذالن من اهلل تعاىل .143

 

 :التقوى و إصالح العمل 

 
 223البيان ص-حممد بن واسع  .االتقاء على العمل أشّد من العمل  .144

 223البيان ص-حممد بن حممد احلراين  .من التوقي ترك اإلفراط يف التوقي  .142

 311البيان ص-علي بن أيب طالب  .الصمت وانتظار الفرج  أفضل العبادة .146

( كان يقوله للرجل إذا استعمله) عمر بن اخلطاب  .إّن العمل كرٌي ، فانظر كيف خترج منه  .147
 327البيان ص-

من كان له من نفسه واعٌظ عارضه ساعة الغفلة وحني  .142
 .احلمّية 

 424البيان ص-بكر بن عبداهلل 

 422البيان ص-احلسن  . ال أساء العمل ما أطال عبٌد األمل إ .149
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 422البيان ص-غري معزو  .من تذكر قدرة اهلل مل يستعمل قدرته يف ظلم العباد  .122

ليس اإلميان بالتمين وال بالتحلي ، ولكن ما وقر يف  .121
 .القلوب وصدقه العمل 

 422البيان ص-احلسن 

من خاف اهلل أخاف منه كل شيء ، ومن خاف  .122
 .ن كل شيء الناس أخافه اهلل م

 426البيان ص-احلسن 

 492البيان ص -عمرو بن العاص  .أصرب الناس من كان راّدا هلواه  .123

املناهي معجم جع را  492البيان ص-أبو حازم  .ليتق اهلل أحدكم على دينه كما يتقي على نعله  .124
 ...(قبح اهلل) أبوزيد عند بكر لاللفظية 

 492البيان ص-( قال كان يقال) ىي بن جعدة حي .اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت حتبه  .122

 227البيان ص-أبو سعيد الزاهد  .من عمل بالعافية فيمن دونه أُعطي العافية ممن فوقه  .126

 61البيان ص –علي بن أيب طالب  .قيمة كل إنسان ما حُيسن  .127

 233البيان ص -ابن أيب الزناد  .إذا اجتمعت حرمتان تركت الصغرى للكربى  .122

 تطلبوا ما عند اهلل من عند غري اهلل مبا ُيسخط يابينَّ ال .129
 .اهلل 

البيان  - رضي اهلل عنها عائشةأم املؤمنني الصديقة 
 221ص

 497البيان ص-غري معزو  .ال يغلنب جهل غريك بك علمك بنفسك  .162

 .رجال ومواقف يف ترمجته  -ابوحازم سلمة بن دينار  .عند تصحيح الضمائر هتون الكبائر وتُغفر .161

 صفة الصفوة  –اجلنيد  .ذر أن تكون ثناءا  منشورا  وعيبا  مستورا  اح .162

 صفة الصفوة–أيوب السختياين .واهلل ماصدق عبد إال سره أن ال ُيشعر مبكانه  .163

 صفة الصفوة–يونس بن عبيد  .ما أهم رجل كسبه إال أمهه أين يضعه  .164

من مل يعرف ثواب األعمال ثقلت عليه يف مجيع  .162
 األحوال 

 صفة الصفوة –داهلل الرباثيأبو عب

 صفة الصفوة –بشر بن احلارث .غنيمة املؤمن غفلة الناس عنه واخفاء مكانه عنهم  .166
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ألن ترد مهك إىل اهلل عز وجل ساعة خري لك مما  .167
 .طلعت عليه الشمس

 صفة الصفوة –ابراهيم اآلجري

 

 : وقصر األمل الزهد

شكره الزاهد الذي ال يغلب احلرام صربه ، وال احلالل  .162
. 

 324البيان ص-الزهري 

زاهدكم راغب ، وجمتهدكم مقصر ، وعاملكم جاهل ،  .169
 .وجاهلكم مفرت 

 422البيان ص-بالل بن مسعود 

 427البيان ص-عمر بن اخلطاب  .استغزروا العيون بالتذكر  .172

 492البيان ص-الزهري  .الزاهد من مل يغلب احلرام صربه ، واحلالل شكره  .171

لقى األمن خري لك ممن أّمنك إّن من خّوفك حىت ت .172
 .حىت تلقى اخلوف 

 493البيان ص-احلسن 

ال تنالون ما حتبون إال برتك ماتشتهون ، وال  مإنك .173
 .كون ما تؤملون إال بالصرب على ما تكرهون ر تد

 493البيان ص-احلسن 

 493البيان ص-عوف بن أيب مجيلة  .دعونا من الثناء وأِمّدونا بالدعاء  .174
  مرضهقاله لعّواده يف

 492البيان ص-ابن املبارك  .أفضل الزهد أخفاه .172

إن استطعت أن تدع مما أحل اهلل لك ما يكون حاجزا   .176
بينك وبني ما حّرم اهلل فافعل ، فإنه من استوعب احلالل 

 .تاقت نفسه إىل احلرام

 496البيان ص-عمر بن عبدالعزيز 

ال يراك اهلل عند ما هناك عنه ، وال يفقدك عند ما  .177
 .رك به أم

 496البيان ص-داود الطائي 

ارض باليسري مع سالمة دينك كما رضي قوم بالكثري  .172
 .مع هالك دينهم 

 496البيان ص-داود الطائي 

 423البيان ص-عمر بن اخلطاب  .الراحة ُعقلة ، وإياكم والسمنة فإهنا ُعقلة  .179
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متعددوا واخشوشنوا ، واقطعوا الركب ، و أنزوا على  .122
 .اخليل نزوا  

 423البيان ص-عمر بن اخلطاب 
 .هي مواضع رجل الفارس يف السرج :الركب

 423البيان ص-عمر بن اخلطاب  .احفوا وانتعلوا ، فإنكم ال تدرون مىت اجلفلة  .121
 االنزعاج: اجلفلة 

 صفة الصفوة –بنان احلمال  .من كان يسره ما يضره مىت يفلح  .122

 صفة الصفوة –داهلل الرباثيأبوعب .من كرمت نفسه عليه رغب هبا عن الدنيا  .123

 صفة الصفوة –معروف الكرخي .طول األمل مينع خري العمل .124

 صفة الصفوة-يوسف بن أسباط .الزهد يف الرياسة أشد من الزهد يف الدنيا .122

إذا كاااان عنااادك ماااأعطى اهلل عزوجااال نوحاااا  وإباااراهيم وموساااى  .126
وعيسااااى وحمماااادا  التااااراه شاااايئا  ، وإمنااااا تريااااد مااااا أعطااااى اهلل مناااارود 

 .وفرعون وهامان فمىت تفلح 

 صفة الصفوة-أبو عبداهلل النباجي

 1/469منجد اخلطيب -مالك بن دينار .بلغين أنه مازهد أحد يف الدنيا واتقى إال نطق باحلكمة .127

 

 ( :الصالح والفاسد ) صفات الناس 

 
كان الناس ورقا  ال شوك فيه ، فصاروا شوكا  ال ورق  .122

 .فيه 

 327البيان ص-أبو ذّر 

حلمدهلل الذي جعلنا من أمة تغفر هلم السيئات وال ا .129
 .تقبل من غريهم احلسنات 

 373البيان ص-عمر بن ذر 

 464البيان ص-عمر بن اخلطاب  .العمائم تيجان العرب  .192

إن قوما  جعلوا تواضعهم يف ثياهبم وكربهم يف صدورهم  .191
، حىت لصاحب املِدرعة مبدرعته أشدُّ فرحا  من صاحب 

 .ه املطرف مبطرف

 429البيان ص-احلسن 
 .ثوب من الصوف يلبسه املتصوفة : املدرعة 
 .زي من خز مربع: املطرف 

 429البيان ص-أبو ذر  .ختضمون ونقضم واملوعد اهلل  .192
 األكل جبميع الفم : اخلضم 

 .األكل بأطراف األسنان : القضم 

  429البيان ص-الزبري  .يكفينا من خضمكم القضم ، ومن نّصكم العنق  .193
 .السري املتئد : العنق . السري السريع : النص 
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 492البيان ص-مكحول  .إن كان يف اجلماعة فضيلة ، فإن يف العزلة السالمة  .194

كان من قبلكم أرّق قلوبا  وأصفق ثيابا  ، وأنتم أرّق  .192
 .منهم ثيابا  و أصفق قلوبا  

 492البيان ص-احلسن 

 496البيان ص-احد بن زيد عبدالو  !أال تستحيون من طول ماال تستحيون  .196

لقد وارت األرض أقواما  لو رأوين معكم الستحييت  .197
 .منهم 

 222البيان ص-املسور بن خمرمة 
 . فكيف عساه يقول لو رآنا 

ال يزال الناس خبرٍي ما داموا إذا اختلج يف صدر الرجل  .192
 .الشيء وجد من يفرج عنه 

 242البيان ص-ابن عبيد 

 229البيان ص-ل بن عمرو سهي .أشبه امرأ بعض بزه  .199
 

العافية سرتت الناس فإذا جاءت البلوى يتبني عندها  .222
 .الرجال 

 صفة الصفوة –أبو سعيد اخلراز 

كن شريف اهلمة فإن اهلمم تبلغ بالرجال ال اجملاهدات  .221
. 

 صفة الصفوة –جعفر اخللدي

رأس مال املرء دينه حيثما زال معه الخيلفه يف الرحال  .222
 .رجالوال يأمن عليه ال

 صفة الصفوة –مشيط بن عجالن

 صفة الصفوة –حيىي بن معاذ .اليفلح من مشمت منه رائحة الرياسة  .223

 صفة الصفوة-ابراهيم بن أدهم .أعربنا الكالم فما نلحن ، وحلنا يف األعمال فالنعرب .224

أضعف اخللق من ضعف عن رد شهواته، وأقوى اخللق  .222
 .من قوي على ردها 

 صفوةصفة ال-ابراهيم القصار
يعين من ضعف عن رد مجيع شهواته فهو أضعفهم ، 

 .ومن رد مجيع شهواته فهو أقواهم

 صفة الصفوة-ذو النون املصري .من تطأطأ لقط رطبا  ، ومن تعاىل لقى عطبا   .226

إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته حماسن غريه ، وإذا  .227
 .أدبرت عنه سلبته حماسن نفسه 

 1/472طيبمنجد اخل-علي بن موسى الرضا

 1/472منجد اخلطيب-الشافعي .من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا .222

 1/474منجد اخلطيب-الذهيب .ما ميأل عيين إال الرتاب أو من حتت الرتاب .229
 .قاله ملا علق على سري بعض الصاحلني 
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 1/222منجد اخلطيب-بنان احلمال  .احلرُّ عبٌد ما طمع والعبُد حرٌّ ما قنع  .212

 2/391منجد اخلطيب-الشافعي .ذّم لك مّن عليك من  .211

من استغضب فلم يغضب فهو محار، ومن اسرتضي  .212
 .فلم يرض فهو شيطان

-بواسطة احلمادي 2/262اإلحياء -الشافعي 
 كتاب الكنز

 

 : والمال الكرم و البخل

 
 267البيان ص-بعض األعراب  .العذر طرٌف من البخل  .213

 267البيان ص-أكثم بن صيفي  .الفطنة الكرم حسن الفطنة ، واللؤم سوء  .214

 262البيان ص-سلم بن قتيبة  .َربُّ املعروف أشّد من ابتدائه  .212
 .يعين زيادته و تكراره مرة بعد مرة:ربُّ 

 326البيان ص-غري معزو  .كر مفتاُح الشرِّ البخل قيٌد والغضب جنوٌن و السُ  .216

 422البيان ص-احلسن  .من أيقن باخلُلف جاد بالعطية  .217

 492البيان ص-ابن املقفع  .اجلود باجملهود منتهى اجلود  .212

عجبت ملن يشرتي املماليك مباله وال يشرتي األحرار  .219
 .مبعروفه 

212البيان ص-املهلب   

 222البيان ص-عمر بن اخلطاب  .لكل شيء شرف ، وشرف املعروف تعجيله  .222

 637البيان ص-يب قاله أعرا .وعد الكرمي نقد وتعجيل ، ووعد اللئيم مطٌل وتعليلُ  .221

 227البيان ص-عمر بن اخلطاب  .لكل شيء رأس ورأس املعروف تعجيله  .222
 .ومضى بألفاظ أخر

 1/236منجد اخلطيب-ابن شهاب الزهري .كه التجاربإن الكرمي الحتنِّ  .223
 .يعين أنه مهما افتقر بسبب كرمه اليرتكه

 1/262بمنجد اخلطي-احلسن البصري .ما أعز أحٌد الدراهم إال أذله اهلل .224

بئس الرفيقان الدينار والدرهم الينفعانك حىت يفارقاك  .222
. 

 1/262منجد اخلطيب-احلسن البصري
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 :ما قيل في الحسد والكبر 

 622البيان ص-بزرمجهر  .ما رأينا أشبه باملظلوم من احلاسد  .226

 622البيان ص-األحنف  .الراحة حلسود  .227

 622ان صالبي-الشعيب  .احلاسد منغٌص مبا يف يِد غريه  .222

ما وجد أحٌد يف نفسه كربا  إال من مهانة جيدها يف  .229
 نفسه 

 631البيان ص-عمر بن اخلطاب 

 1/642منجد اخلطيب-األحنف .عجبت ملن جيري يف جمرى البول مرتني كيف يتكرب .232

 

 : وكظمه ما قيل في الغضب

أقرب ما يكون العبد من غضب اهلل إذا غضب ،  .231
 . اهلل أحذر أن تظلم من ال ناصر له إال

 326البيان ص-أبو الدرداء 

 424البيان ص-بكر بن عبداهلل  .أطفئوا نار الغضب بذكر جهنم  .232

إنك على إيقاع مامل توقع أقدر منك على رّد ماقد  .233
 .أوقعت 

214البيان ص-عامر الشعيب   

 223البيان ص-املغرية بن شعبة  .من مل يغضب مل يُعرف حلمه  .234

مُه من مل يستعن علّي إال إن أبغض الناس إيلَّ أن أظل .232
 باهلل 

 222البيان ص-أبو الدرداء 

ال يكربن عليك ظلم من ظلمك ، فإمنا يسعى يف  .236
 .مضرته ونفعك 

 642البيان ص-عبدامللك بن صاحل 

 صفة الصفوة-عروة بن الزبري .ُرّب كلمة ذّل احتملتها أورثتين عزّا  طويال .237
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 :ما قيل في الدعاء 

 249البيان ص-غري معزو  .اة وادفعوا أمواج البالء بالدعاء حصنوا أموالكم بالزك .232

 222البيان ص-خالد بن صفوان  .احذروا جمانيق الضعفاء  .239
 .يعين الدعاء 

 226البيان ص-عمر بن اخلطاب  .من أُعطي الدعاء مل حُيرم اإلجابة  .242

 226البيان ص-عمر بن اخلطاب  .من أُعطي الشكر مل حُيرم الزيادة  .241

 226البيان ص-عمر بن اخلطاب  .االستغفار مل حُيرم القبول  من أُعطي .242

 
 

 :ما قيل في األهل والوطن 

 241البيان ص-أكثم بن صيفي  .تناءوا يف الديار وتواصلوا يف املزار  .243

 241البيان ص-غري معزو  .ترك الوطن أحد السباءين  .244

 241البيان ص-غري معزو  .من أجدب انتجع  .242

 242البيان ص-عثمان بن العاص  .امرؤ حيث يضع غرسه  الناكح مغرتٌس فلينظر .246

 242البيان ص-هند بنت عتبة  .املرأة ِغلٌّ والبّد للعنِق منه فانظر من تضعه يف عنقك  .247

 219البيان ص -عائشة  .مسافٌر ومصلٍّ وعروس : ال مسر إال لثالثة  .242

 

 :وحقوقهم واألصدقاء ما قيل في األخوان 

 217البيان ص -جبل بن يزيد  .احفظ أخاك إال من نفسه  .249

ماتزال حتفظ أخاك حىت يأخذ القناة فعند ذلك  .222
 .يفضحك أو يسرك 

 217البيان ص-أبو اجمليب الربعي 
 يعين إذا قام خطيبا  

 277البيان ص-ابن عباس  .نسوه بالتحيِة آإن لكل داخٍل دهشة  ف .221

 422ص البيان-أمساء بن خارجة  .إذا َقُدَمت املودة مسََِج الثناء  .222
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 233البيان ص-عبدالرمحن بن أيب ليلى  .ال أماري أخي فإما أن أكذبه ، وإما أن أغضبه  .223

 219البيان ص-عبداهلل بن عمر  .اتقوا من تبغضه قلوبكم  .224

 222البيان ص-املغرية بن شعبة  .من دخل يف حاجة رجل فقد ضمنها  .222

 642البيان ص-مصعب بن الزبري  .التواضع أحد مصائد الشرف  .226

إياك ومصاحبة األمحق فإنه رمبا أراد أن ينفعك فيضرك  .227
. 

 642البيان ص-عمر بن اخلطاب 

إن املعرفُة لتنفُع عند الكلب العقور واجلمل الصؤول  .222
 .فكيف بالرجل الكرمي 

/  1منجد اخلطيب-223البيان ص-املغرية بن شعبة 
 .وقال املسلم مكان الرجل الكرمي 634

 321تاريخ اخللفاء ص-أمحد بن حنبل  . إذا مات أصدقاء الرجل ذلَّ  .229

رجال ومواقف يف ترمجته  -ابو حازم سلمة بن دينار .إذا أحببت أخا  يف اهلل فال تشاركه يف مصاحل الدنيا  .262
. 

 .رجال ومواقف يف ترمجته  -ابن عباس  .إن الذباب ليقع على جليسي فيؤذيين  .261

 صفة الصفوة –اجلنيد .املرؤة احتمال زلل األخوان  .262

 صفة الصفوة –زين العابدين .َفقُد األحبة غربة  .263

 صفة الصفوة –حيىي بن معاذ .حقيقة احملبة أهنا التزيد بالرب والتنقص باجلفاء  .264

 1/632منجد اخلطيب-سفيان الثوري  .كثرة األخوان من سخافة الدين  .262
 ألنه قلما اجتمع الكثري من الناس على التقوى

 

 :اء والسلطانما قيل في سياسة الناس والقض

 223البيان ص-حيىي بن أكثم .سياسة القضاء أشّد من القضاء  .266

قرأت يف بعض ما أنزل اهلل على ) قال كعب األحبار  .اهلدية تفقأ عني احلكيم ، وُتسفِّه عقل احلليم  .267
 373البيان ص-( أنبيائه عليهم السالم

ال تشهد ملن ال تعرف ، وال تشهد على من ال تعرف  .262
 .ماال تعرف على ، وال تشهد 

 219البيان ص-عامر بن حيىي بن أيب كثري 

 241البيان ص-غري معزو  .خري األمور أوساطها وشر السري احلقحقة  .269
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 241البيان ص-مثل سائر  .ال تكن حلوا  فتزدرد وال ُمرّا  فتلفظ  .272

إن هذا األمر ال يصلحه إال لنٌي يف غري ضعٍف ،  .271
 .وشّدٌة يف غري عنفٍ 

 241البيان ص-ب عمر بن اخلطا

 242البيان ص-معاوية  .ما رأيت شرفا  قطُّ إال وإىل جنبه حقٌّ مضّيع  .272

إن ابتليت أن تدخل مع ناس إىل السلطان ، فإذا  .273
 .اخذوا يف الثناء فعليك بالدعاء 

 221البيان ص-أحد النساك 

اصحب الناس كما تصحب النار ، خذ منفعتها  .274
 .واحذر أن حترقك

 لصفوةصفة ا-شقيق البلخي

اصحب الناس مبا شئت أن تصحبهم ، فإهنم  .272
 .سيصحبوك مبثله

 2/6منجد اخلطيب-احلسن

من شارك السلطان يف عز الدنيا ، شاركه يف ذل  .276
 اآلخرة

 2/122منجد اخلطيب-ابن املعتز

 :ماورد في الذكر 

 صفة الصفوة–مالك بن دينار .ماتنعم املتنعمون مبثل ذكر اهلل تعاىل .277

 عثمان بن عفان .ا شبعت من كالم ربنالو صحت قلوبنا م .272

 :ماورد في الصيام 

 صفة الصفوة–بديل بن ميسرة العقيلي  .الصيام معقل العابدين .279

 اللطائف البن رجب-أبو هريرة .الصيام يف الشتاء الغنيمة الباردة .222

  :ماورد في الرضا 

 صفة الصفوة –أيوب السختياين .إذا مل يكن ماتريد فأرد مايكون .221

 :في الصبرماورد 

 صفة الصفوة –ابراهيم اخلواص .من مل يصرب مل يظفر .222

 صفة الصفوة-ابن خضرويه البلخي .الصرب زاد املضطرين والرضا درجة العارفني .223
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