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 وسال ال
   ه اإل سم الوسالأمهية  

  رك الوسالع   إل سم ملن حظ ه ا  عنا  ل   .ا  عمر بن اخلطاب رض  هللا
 اخلشو  ه الوسال  

 كا  ابن مسعود رض  هللا عنا إذا .ام ه الوسال كأنيا ثوب ملقبع   *
ا  * إذا    لربيعكا   ثوب مطروحل ج بن خيثم رمحا هللال  فكأنيا  العوافري   د  فتج ن 
  علياع  قعتف
 أس ا .ط    ه لأتاف يسار متما رأيد مسلم بن    .ا     رمحا هللا  ميمو  بن حيا    نع  *

وإنيا  هلدمال  السوق  أهل  فأز   املسجد  من  اهندمد انحية  ولقد  طويلةل  خأيأة ول 
  لتأدعلأ  املسجد ه أسال فما ا

  ا يدريكم أين .ليب ؟ م.ا   و   .لة التأا ا ه أس ال   كر ملسلم بن يسار ذ و 
   و نهاه عن املنكر  ابملعرومل  اأسمن مل أتمره  حا   
مل   ل وسال ابملعروملل و نهاه عن املنكر عنا  من مل أتمره الهللا د رض   ن مسعو اب  .ا 
 ع اف د إل بعديز 

  من غري عجر  لنافلة جالساف أسال ا
   يراين هللا عز وجل أألب لا .اعداف من غري عجرع ار  إين أكره أيسلم بن  .ا  مس 

 ل جذكر هللا عز و 
 ذكر هللا عز وجل وذكر الناس 

 ع دان  فإنيا أانل وإايكم وذكر الناسهللا فإنيا ء عليكم بجكر  .ا  عمر رض  هللا عنا   
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 من كا  لسانيا رط  بجكر هللا عز وجل    ثواب
ا نة   هللا عنا  إ  الجين ألسنتهم رطبة بجكر هللا يدخل أحدهم  رضن  درداالبو  .ا  أ

 وهو ي . ع 
 ينام علب ذكر هللا عز وجل  ل    من

ين رجل  من  ما  عنا   هللا  رض   مسعود  ابن  يجكر  .ا   ل  وجل ام  عز  اب  هللا  إل  ل 
 عل بواحبكم الليلةع يعين نيأساع وأمي هللا لقد ف ه أذنيال  الشيطا   

 كرميال  ر   الق
 القر   وب و.رانال  طهارال القل 

 ع طهرت .لوبكمل ما ءبعد من كسم هللا عز وجل  لو  عنا  رض  هللا   ما عث   .ا 
 إءغا  القلوب ابلقر    
رض    مسعود  ابن  ا.ا   هجه  إ   عنا   أو لقلو هللا  ابلقر  فا  عية ب  ول ءغلوها  ل 

 شغلوها بغريهع  
 أخسق محلة القر    

مسعو  ابن  هللا .ا   رض   ع د  القين   نا   حلامل  أ   بغ   الناس ر    إذا  بليلا  يعرمل 
مأطرو لو ان م  الناس  إذ  وبنهاره  ي  ل  الناس  إذا  الناو ل  أرحوحبزنيا  إذا  س  وببكا ا 

 ع تالو الناس  ي .كو ل وبومتا إذا الناس  طئو ل وخبشوعا إذا  
 أهم و دبر  اثر .رانال القر   ب

وهللا  هللا   رمحا  البوري  احلسن  ابن.ا   اي  ل    ث ئن   دم  القر    بال .رأت    مند 
 ا حزني ل وليشتد  ه الدنييا خوف ل وليكثر  ه الدنييا بكاؤكع ليطولن ه الدنيي
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 العلم 
 العلم    ءرمل

 إىل هللا من ف ل     ف ل العلم أح .ا  مطرمل بن عبدهللا بن الشخري رمحا هللا  *
 ادالع العب
 من الدنييا وما فيهاع ح  إيلَّ أ علمال أالعلم    .ا  احلسن رمحا هللا  لباب واحد من  *

 العلم اخلشية  
 شيةع علم اخلالروايةل ولكن الليس العلم بكثرال  .ا  ابن مسعود رض  هللا عنا   

 أف ل العلم  
 وكلع.ا  احلسن البوري رمحا هللا  أف ل العلم  الور ل والت

 العلم واحللم  
 حلم   من علم إىل ء ن أزين    ن إىل ي رض  هللا عنا  ما مجع ءا  أبو مو ب الءعر .

 العلم  طل   
ل مواحلل   لم السكينة وا للع و علم  لعلمل .ا  عمر بن اخلطاب رض  هللا عنال  علموا ا  *

 ُمو ع ل وليتواضع لكم من  ُعل   و مُ عل  عوا ملن  ُ و واض
الدردان رض  هللا عنا   * أبو  فإ  مل  .ا   العلمل  أهلا طلبوه ف   اطلبوا  إ  مل ل ف.بوا 

 ع  بغ وهم  م فسحتبوه
 يتعلم   رض  هللا عنا  ل يزا  الناس خبري ما بق  الو  حىت    الأار  .ا   لما  *

 واع ك حا هلك  يتعلم اآلخر فجاأا ذه  الو  .بل  رل فإذاآلخ
 ع .ا  ابن مسعود رض  هللا عنا  ويل ملن ل يعلمل ولو ءان هللا لعلما*  
  م ابلتعلمع ا العلإمنو   لد متعلمافليو   ل  نا  إ  أحداف   هللا ع مسعود رض  .ا  ابن  *
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 ل ابلعلم  عم ال
أ     بارك و عاىل  يبر ذا لقيد  أخاملل إ  ا.ا  أبو الدردان رض  هللا عنا  إ  أخومل م  *

 يقو  يل  .د علمدل فماذا عملد فيما علمد ؟ 
 اتع ملن يعلم ول يعمل  بع مر عنا  ويل   .ا  ابن مسعود رض  هللا  *
 علموا حىت     ابلعلم أعكم هللافلن ين   ل علموا ما ءئتمهللا عنا     ض ر   معاذ  .ا   *
  *. هللا   رمحا  البوري  احلسن  الر .ا   ابد كا   يسمع  أبجل  من  العلم لباب  واب 

 فيتعلما ويعمل بال فيكو  خري لا من الدنييا وما فيهاع 
 أثر العمل ابلعلم  

  ه ختشعا أ  يرى ذلالعلمل فس يلبا  .ا  احلسن رمحا هللا  كا  الرجل يطل     *
 وهديال ولسانيا وبوره وبرهع 

جابرل  ع  * بن  يزيد  ابن  عبدالرمحن  منبا   عن ن  بن  وه   لقيد  .ا    يزيدل  أخيا 
ف أابملو مل  عهد ابقا  يل   أيب احلسن ل   بن  فقا   هل   حلسن  نيعمل  لا   فقلد  ؟ 

لكت  أو إان لنجد ه اأنيكرمت من عقلا ءيئاف ؟ فقلُد  لل فقا  وه   إان لن.دث  
 فيسلبا هللا عقلا أبدافع  ما أو ب عبد علماف فسلكا ه  بيل هدىل أنيا  

موعظتا   زلقد  بعلما  يعمل  مل  إذا  العامل  إ   هللا   رمحا  دينار  بن  مال   .ا    عن * 
  إني  إذا طلبد العلم لتعمل با  رك بل كما يزل  القطر عن الوأارع و.ا القلو 

 عفخراف لعمل مل يزك إل  العلمل وإذا طلبتا لغري ا
 نيسيا  العلم  

خلطيئة اب  لحس  الرجل ينسب العلم كا   علما.ا  ابن مسعود رض  هللا عنا  إين ل
 ها يعمل 
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 الأقيا  
ا ه  الزاهد  الأقيا  هللا   رمحا  احلسن  ال.ا   الدنييال  ه  بدينال راغ   البوري  آلخرالل 

 املداوم علب عبادال رباع 
 مل  العا  عقوبة

ما عقوبة العامل ؟ .ا   موت القل ل .يل  وما موت   ري رمحا هللا ن البو.سللل  ي.
  يا بعمل اآلخرالع طل  الدني  ل  ؟ .ا  الق
 
 

 الطاعة والعبادال 
   الالتجار العبادال و 

الدبأ.ا     ليةل فلما جان اإل سم أخجت ردان رض  هللا عنا  كند اتجراف ه ا اهو 
 ع د التجاراللب العبادال و رك ع يلل فأ.بلد جيتمعا  والعبادالل فلم  جارالالت

 طاعة هللا وحمبة الناس  
.ا  أبو الدردان رض  هللا عنا  إ  العبد إذا عمل بطاعة هللا أحبا هللال وإذا أحبا هللا 

 اع ق ل حببا إىل خ 
  طاعات وأثرها ه الغزو وا هادال

أبو الغ  أاحلاف   سف ل عمن رض  هللا عنا  اعم الدردا  .ا   الناس ا  قا لو   ل فإمنوز .بل 
  الكمع أبعم 

 ا  والعمل ب   .و  اخلري
 ع .ا  ابن مسعود رض  هللا عنا  .ولوا اخلري  عرفوا بال واعملوا أ   كونيوا من أهلا
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 الدنييا 
 مثل الدنييا 
تبس عندهال فكأنيا ء  علب أأ.ابا وأتذوا عنا علب مزبلةل فاحض  هللا  مرَّ عمر ر 

 عف حترأو  عليهاال  هجه دنيياكم  هلم  ا  قهبال ف
   يامن يعمل وجيمع للدني

عود رض  هللا عنا  الدنييا دار من ل دار لال وما  من ل ما  لال وهلا بن مس.ا  ا
 ع من ل عقل لاع جيم 

 البقان ه الدنييا  
د  علم أين اللهم إ  كن  تل .ا  و  عنال ملا أ  ح ره امل جبل رض  هللاعن معاذ بن  

مأ كن لظ ل ولن فيها لكري الهنارل ول لغرس الشجرقاالبنييا وطو   الد    أح  مل أكن
  ل ومزامحة العلمان ابلرك  عند حل  الجكرعجرل ومكابدال الساعاتوااهل

 من  ثر الدنييا علب  خر ا  
  عمن  ثر دنيياه علب  خر ال فس دنييا لا ول  خره  رمحا هللا   سن البوري .ا  احل

 منها  لب ما يأقديال وعدم ال ب عنيعدم الأرح مبا أييت من الد
أ.  سن رمحا هللا حلا  .ا  أ وهل ول أي و  يأواماف ل  أدركد  الدنييا  من  بش ن  رحو  
  منها فاهتمع  ء نب  عل 

 من انفس  ه الدنييا فنافسا ه اآلخرال  
الدنييال فنافسا ه اآلخرالع  .ا  احلسن رمحا هللا  إذا ينافس ه   و.ا     رأيد الرجل 

بقب فسهم ه اآلخرالل فإهنا  جه  دنيياهم و لدنييال فناافسو  ه ااس يتننيد الإذا رأ
 اآلخرالع
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 الزهد ه الدنييا  
 .ا  احلسن رمحا هللا  من أبور الدنييا زهد فيهاع 

 
 الود.ة 

 عها  ة أرض اب ودق طل.ة رض  هللا عنا بقيم
ملا  عنده بات ذل  اة ألفل فبسبعما   اب  طل.ة بن عبيد هللا رض  هللا عنا أرضاف 

 ح فأر.اع ا  حىت أأب فة ذل  املخمامن  ت أر.اف  ا ليلال فب
 جل  ز و  ع ا لوجا هللالعبيد ل  رض  هللا عنا إعتاق ابن عمر  
لدد   ا االو لددن  ندد )   .ا مدداف يوددل  فددأ ب علددب هددجه اآليددة  رضدد  هللا عنهمددال  كددا  ابددن عمددر

راد أ   د أل .دد ل يودد ة لددال وهددو  فددأعت  جاريدد   [92را  مدد    ع ع  (و بدد حددىت  ُنأقددوا  ددا حت
 يتزوجهاع

 ابددن جعأددر  أعطدداينإنيددا     أية امرأ ددا فقددا  هلددامددا علددب أدد هللا عنهعمددر رضدد   دخددل ابددن  
أاب عبددددالرمحن فمدددا  نتظدددر أ   بيدددع ؟    ل فقالدددد  ايو ألدددف ديندددارمل أل بندددافع عشدددرال  

 عمن ذل  ؟ هو لوجا هللا عز وجل .ا   فهس ما هو خري
 عا ألأاف رض  هللا عنها بسب ودق أم املؤمنا عا شة  

  ر.ع درعهاع  رأيتها  قسم  بعا ألأافل وه  ا . رض  هللا عنها  عن عروال عن عا شة
 ه ليلة ابردال  محا هللا بكسان لا ودق الربيع بن خيثم ر 

فخرج إليا ه ليلة ابردالل فإذا هددو كأنيددا    الربيع بن خيثم رمحا هللا يسأ ل  إىل  جان  ا ل
  إايهل ث  ددس هددجهعم أنيددا مددن خددز _ فأعطدداه  ا  يددز ع _ كدد سدداف لددا فكسدداهمقرورل فنز  برني

 [92را  م    ع ع  (و   بقوا  ا حتالوا ال  حىت  ُنألن  ن  )اآلية  
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 القلوب 
 .سوال القل   

  عظم من .سوال القل عأ  عقوبة بضرب عبد  مال  بن دينار رمحا هللا  ما .ا   
   اف  واملن  الأجر   .ل  املؤمن و.ل  

ل ءيئاف جسماف  بافل وأمرضهم   املؤمن أأح ءيئاف .ل د رض  هللا عنا   لقو ن مسعو .ا  اب
الأاجر واملناف  أأح ء .لبافل    يئاف و لقو   لو أ.مجساف وأمرضا  أجوهللا  سامكم د 

 بكم لكنتم أهو  علب هللا من ا عس ع .لو ضد  ومر 
 إ.با  العبد بقلبا علب هللا عز وجل  

وجلل إل أ.بل هللا بقلوب   بل عبد بقلبا إىل هللا عز أ.  ما    رمحا هللاحيابن    .ا  هرم
  إليال حىت يرز.ا مودهتم ورمحتهمع املؤمنا 

 ألبنان لاآلابن  ااي  أو 
   عنا  ابن مسعود رض  هللا  وأية 

عنا   ابن مسعود رض  هللا  بيت ل وامل     بنا ل.ا    لي  لساني ل واب   عليسع  
 من ذكر خطيئت ع 

   ناع  رض  هللا   ذ بن جبل وأية معا
 ل فول أسال مود  ل إذا أليد أسالل  بينعنا لبنا  اي بل رض  هللا  بن ج.ا  معاذ 

 عليها أبداف ل  ظن أني   عود إ
 وأية أيب هريرال رض  هللا عنا 

ي أنيا كا   عنا  هريرال رض  هللا  أيب  إين   بنتا قو  لعن  الجه ل  ل  لبس   بنيةل  اي 
    احلري علي ع  ب ش  احلرير إين أخعلي  الله ل ول  لبسأخامل  
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 ور.ا    مواعظ 
 ملؤمن  ة اراح

ابن  الدنييا وبق  كدرهال فعنال ذه   رض  هللا  مسعود    .ا   اليوم جنة املأأو  وت 
 وجلع    عنا  ل راحة للمؤمن دو  لقان هللا عز رض  هللا.ا   و   لكل مسلمع 
 أهل النار 

م يوماف من العجاب نهع   أ  ختأف عد أهل النار  و   لو   عناعود رض  هللا بن مس.ا  ا
 ملا وا فرحافع

 ال يف مرحتلل والعارية مردودال 
ومالا عاريةل   لنا  ما أحد أأبح ه الدنييا إل وهو ضيفد رض  هللا ع .ا  ابن مسعو 

 ية مردودالعر اوال يف مرحتلل والع
 إىل النار  باحها  ليلة أر من  اب   أعوذ

انيظروا أأب.نا ؟ فقيل ا    تل .و امل  أ  ح ره   عنال ملا  ض  هللا عن معاذ بن جبل ر 
حىت أ ب ه بعض ذل ل    بحل .ا   انيظروا أأب.نا ؟ فقيل لا  مل  وبحللا  مل  و

  عمن ليلة أباحها إىل النار  فقيل لا  .د أأب.دل .ا   أعوذ ابر 
  تكو  وحيداف 

حدكل و بعا وحدكل دم متوت وحدكل و دخل الق  و   ابن   سن رمحا هللا.ا  احل
 ع ا   وحدكوحت
 قوابت ه القل  والبد   الع

من أنيأسكم   هن.ا  مال  بن دينار رمحا هللا  إ  ر  بارك و عاىل عقوابت فتعاهدو 
  ه العبادالل و خطة ه الرزقع  ه املعيشةل ووهناف  ه القل ل والبدا ل ضنكاف 
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 املوت 
 غتة  يت بأياملوت 

ود ء  أ  ي   خرياف فيو تةل فمن يزر غب   عنا  املوت أييت بن مسعود رض  هللا  اا.
 ع نيدامةل ولكل زار  مثل الجي زر   ءراف فيوء  أ  يود رغبةل ومن زر  

 أنيد امليد 
جنازالل وهو   عنا رجسف ه  الدردان رض  هللا  أبو  أبوأبور  فقا   ؟  هجا   يقو   من 

  [30عالزمر   (  نو تإنك ميت وإنهم مي    ) عز وجل هللا يقو   الدردان  هجا أنيدل
   حباف ابملوتر م

مرحباف ابملوت مرحبافل   تل .ا  و   ح ره امل عن معاذ بن جبل رض  هللا عنال ملا أ
 ع  ل حبي  جان علب فا.ةع اللهم إين كند أخاف ل فأان اليوم أرجوكزا ر مغ

 نيعيم ل موت فيا  
عيم نيعيمهمل نسد املوت علب أهل اللشخري رمحا هللا  أف بن ابن عبدهللا   مطرمل .ا   

 فاطلبوا نيعيماف ل موت فياع 
 أثر مسا  املسلم موت أحد من إخوانيا عليا  

عامر عن جده عن احلسن  عن  ع يبلهللا  كا  رجل من املسل  مرمحهيد بن  غا ما 
راجعو موت   إليا  وإان  ر  إان  فيقو    إخوانيال  من  وهللاأخ  أان    ل كدت  أكو    أ  

ا يلبا بجل  ما ءان هللال ث يبلغ ل فاجتهاداف بجل  جداف و ل فيزيده  السواد املختطف
ال وموت  راجعو ل كدت  إليا  وإان  ر  إان  فيقو    إخوانيا  من  أان خ  أكو   أ   هللا 

فردد احلسن هجا الكسم .ا    هادافل  جل  جداف واجتفيزيده هللا ب  السواد املختطفل 
 يسافع  مات مواتف كحىتما زا  كجل   مرالل فوهللا غري 
 ( 13ددد)دددددددددددددد



 خري غا   للمؤمن  
 اف لا من املوتع ه املؤمن خري ظر .ا  الربيع بن خيثم  ما غا   ينت

 املوت ف ح الدنييا  
 إ  املوت ف ح الدنييال فلم يرتك لجي ل  فرحافع .ا  احلسن البوري رمحا هللا   

 العامل    تمو 
 م ل يسدها ه اإل س  لعامل ثلمة  كانيوا يقولو   موت ااحلسن البوري رمحا هللا  .ا 

 ف الليل والنهارعء ن ما اختل 
 ت  ال ذكر املو  دفا

.ا  احلسن رمحا هللا  ما أكثر عبد ذكر املوت إل رأى ذل  ه عملال ول طا  أمل 
 عبد .ط إل أ ان العملع 

 بكان لا
  التباك 

 كواع ا ب بكوا فتفإ  مل  هللا عنا  ابكوال      ض.ا  أبو بكر الودي  ر   *
ا كاؤهمل فابكو ر يبكو ل ول يرحم ب  ابكوال فإ  أهل الناير و ب الءع.ا  أبو م  *

ا الناس ابكوال فإ  مل  بكوا و.ا  رض  هللا عنا  اي أيه  ل فإ  بكانكم اليوم يرحمعاليوم
 ىت  نقطعع ح  و  فتباكوال فإ  أهل النار يبكو  الدم

   من خشية هللا   البكان
ويقو   أدركنا .وماف  دموعال    حليتا من  ل بيبك  حتل  كا  الربيع بن خيثم رمحا هللا ي

 لووأافع   كنا ه جنوهبم 
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  د وبعد السأر قلة الزال  كانالب
ه مرضال فقيل لا  ما يبكي  ؟ .ا   أما إين ل أبكب   أبو هريرال رض  هللا عنا   بكب

 ولكين أبك  علب بعد  أريل و.لة زاديععلب دنيياكم هجهل  
 الق     ةند رؤين ع بكاال
يل ال فق حليت   كب حىت يبل إذا و.ف علب .  ب  أا  رض  هللا عنهالعثما  بن ع   كا
هللا ألب هللا عليا و لم   ا نة فس  بك  ! و بكب من هجا ؟ .ا   إ  ر و  جكر  لا   

عده أيسر منال وإ  مل ينج منا ا ب فم     جنا مناآلخرالل فإ.ا   إ  الق  أو  مناز  ا
 مناع   أءد فما بعده  
 ار    أهل النحا  جكرالبكان ل

يبكي  ؟ فقيل  ما  د بكاؤهل  اءت و داف مان ابر   رض  هللا عنهمال  عمر   ءرب عبدهللا بن 
 [ 54أ ( ع بنوحيل بينهم وبين ما يشتهو   .ولا  )   فقا   ذكرت  ية من كتاب هللا

ا أهل  أ   يشتهو  فعرفد  ل  البارد  ل ئاف ءي  لنار  املان  .ا  هللا   لءهوهتم   ا .اني ب   و.د 
  [50( عالعرامل اء أو مما رزقكم هللان المعلينا مأفيضوا  )   عاىل

     ال الدعان ه الوسالبكان عند  
يقرأ ه أس ا عنهما  عمر رض  هللا  ابن  فيهكا   ابآلية  فيمر  ا ل  فيقف ا ذكر  نة 

  ويسأ  هللا ا نةل ويدعو ويبك ع
   م الليلو.يا  نهارلم اأياب فراق  ل ع ان  البك
  وهللا ما ا .    ؟ كي يب  قيل  ما ف   ك ل جعل يب  ل رمحا هللا  .يس   مر بنعات ر  احملا  
 م ياو.  جرلهلوامأ اظولكن أبكب علب    يااللحلا  لبع   ل حرأاف املوتل و   من   عاف بكب جز أ
 لليلع ا

 ( 15دددددددددددددددددددددددد)



   قر   ال ال.ران  عند   ناالبك
م  يوم يقو  )  ولا  عاىل حىت بلغ .  (  نويل للمطففي  )ابن عمر رض  هللا عنهما  .رأ  *

 ع ه وامتنع عن .رانال ما بعد[ فبكب حىت خرَّ 6عاملطأأا   (  نلرب العالمي الناس
لبقرال اآليتا .ط من  خر  ورال ا  عمر  ما .رأ ابن عمر ها اموىل ابن  .ا  انفع    *

  [  284عالبقرال   (  هم أو تخفوما في أنفسك ا تبدووإن  )إل بكبع  
رض  هللا  عاىل عنا من مكة إىل .ا   أ.بد ابن عباس    عن عبدهللا بن أيب مليكة  *

.ا  .رأ   إذا  املدينةل فكا  أيوب كيف كانيد .ران ا ؟  الليلل فسألا  نيز  .ام ءطر 
 ر ل ل يجعف  [19( عق   دوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيكرة الموجاءت س  )   يةاآل

 ع شيجذاكم الن  ويكثر ه 
وقرن في   أ )  قر   رض  هللا عنها   شة عمش عن أيب ال .ب ثنا من مسع عا ال  عن  *

 ارهاع مخ [ فتبك  حىت  بل33( عالحزاب  بيوتكن
  اآليةهبجه  ام يول  فمرَّ  ن خثيم ذات ليلةل فقع بعند الربي  د  عن بشري .ا   ب  *
  ت سواءملوا الصالحا ا وعين آمنوجعلهم كالذأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن ن)

وز ما جيأبح  أ  فمكا ليلتا حىت  [21اثية عا    (نء ما يحكمومحياهم ومماتهم سا 
  داري رض  هللا عناع ال يم وكجل  بك  منها مت  دعءديان  ريها ببكهجه اآلية إىل غ 
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 اأ  واملع  الجنيوب
 أكثر الناس ذنيوابف  

  هم كسماف ه معوية هللاأكثر    لما  الأار   رض  هللا عنا  أكثر الناس ذنيوابف .ا     *
اف سعود رض  هللا عنا  من أكثر الناس خطااي يوم القيامة أكثرهم خوض.ا  ابن م  *

 ه الباطلع
 الشكوى من الجنيوب  

رض الدردان  أبو  فدخهللا   اءتكب  عنال  أاب   اي  ما  شتك   فقالوا   أأ.ابا  عليا  ل 
 ا نةع   ءته أه  ؟ .ا   شتأءتك  ذنيويبل .الوا  فما  الدردان ؟ .ا    

 بغض الناس  و   معوية هللا 
مب   * إذا عمل  العبد  إ   عنا   الدردان رض  هللا  أبو  أبغ .ا   فإذا  عوية هللا  ا هللال 

نها  إ  العبد إذا عمل  شة رض  هللا عاملؤمنا ع أم ا د.ال *  ا إىل خلقاعأبغ ا بغ  
 عمبعوية هللال عاد حامده من الناس ذاماف 

 .لة الجنيوب  
فإنيكم لن  لقوا هللا عز وجل   وا الجنيوبل أ.ل.الد أم املؤمنا عا شة رض  هللا عنها   

 بش ن أف ل من .لة الجنيوبع
  رك الجني  

 ا  احلسن رمحا هللا  اي ابن  دمل  رك اخلطيئة أيسر من طل  التوبةع .
 عقوبة الجني  ولو بعد حا  

ل ملا ركبا الدين اغتم لجل ل فقا   إين لعرمل هجا الغم حممد بن  ريين رمحا هللاعن  
  نةع منج أربعا   بجني  أأبتا 

 ( 17ددددددددددددددددددددددد)



 املا 
 والبغ ان   عداواليؤدي إىل ال  املا 

ل فقا  لا اهسجدل فخرج إليال فهملد عينيت عمر رض  هللا عنا مبا ل فوضع ه املأ
يب   عنا  اي أمريعبدالرمحن بن عومل رض  هللا  فوهللا إ  هجا ملنكي  !  املؤمنا ما 

بينهم العداوال ألقب   ما أعطيا .وم .ط إل    إ  هجا وهللامرمواطن الشكرل فقا  ع
 عالبغ انو 

 املا  مهل   
من كا   أهلكا  والدرهم  الدينار  هجا  إ   عنا   هللا  رض   الءعري  مو ب  أبو  .ا  

 مها إل مهلكيكمع .بلكمل وإين ما أرا
 يأسد القلوب  املا   

خج هجا املا  ن أحدهم أ  أيأدركد أ.واماف لو ءا  .ا  احلسن البوري رمحا هللا  وهللا
أخجه  حلا  فيمن  ؟ قل  حسلف  فتأخجونيا  املا   هجا  من  نيويبكم  أت و   أل  هلم   ا  

 فيقولو   لل إان لنخشب أ  يكو  أخجه فساداف لقلوبناع 
 إعزاز الدرهم والجلة من هللا عز وجل  

 أذلا هللا عز وجلع   .ا  احلسن البوري رمحا هللا  ما أعز  أحد الدرهم إل
 سثيات ث

   عز وجل   لقان هللا   نا رض  هللا ع  عمر  سث لتمن لول ث
ل لول لوج  هللا عز  يد لق    .دببد أ  أكو حثسث للول     رض  هللا عنامر    ع .ا

 عز وجلل أو أجلس ه  الس ينتق  فيها طي  الكسم كما ينتقب  أ  أضع جبهف ر 
 أيب الدردانى مثل ذل  عن  ورو   هللا عز وجلع   بيل أو أ  أ ري ه     لثمرفيها طي  ا

 ( 18ددددددددددددددددددد)



 لح الناس لول ثسث لو
متبعل   ىو ث ألح الناس  ءيح مطا ل وهلول ثس رض  هللا عنا   أبو الدردان    .ا 
 برأياع   اب كل ذي رأيوإعج
   يبهن أبو الدردان ويكرهها الناس  ثسث
الد  .ا  وأردان  أبو  الناس  يكرههن  ثسث  عنا   هللا  الأقرل  حبهن رض   واملرضل ل 

 واملوتع 
 ثسث من فعلهن  عرض للمقد 

ال .  من غري     ث من فعلهن  عرض للمقدثساذ بن جبل رض  هللا عنا   .ا  مع
 والكل من غري جو ع   من غري  هرل م عج ل والنو 

 ثسث خس     من يوجد هاملؤ 
 س   مسجد ث خ.ا  خليد بن عبدهللا العوري رمحا هللا  املؤمن ل  لقاه إل ه ثس 

 س هباع يعمرهل أو بيد يسرتهل أو حاجة من أمر دنيياه ل اب
 مالي  مل التعامل مع اخلدم وا

 لوجا هللا    همعتقو   تجاوز عن أخطا همال
فرفع ال كانيد لا زجنية .د غمتهم بعملهال  أ  أاب هريرال رض  هللا عنعن أيب املتوكل  

ع   ن يوفيين أبيلكين  ال و عليها السوط يومافل فقا   لول القواص لغشيت  ب
  فأنيد رع هيبمثن ل اذ
   بعملا  هم كليأعدم  

هو يعجنل فقا   ما هجا ؟ فقا   الأارس رض  هللا عنال و دخل رجل علب  لما   
 مع عليا عملاع ادم ه عملل فكرهنا أ  جن بعثنا اخل

 ( 19دد)دددددددددددد



 أاقالن
 اخلومل من النأاق  

و  الجي و.ع ه الشام  هجه رمحة اع الط  عن  ا.ال  عن معاذ بن جبل رض  هللا عن
ربكم نيب  من  ودعوال  وجلل  .بلكمل عز  الواحلا  وكف  و لمل  عليا  هللا  ألب  يكم 

  يغدو الرجل منكم إىل منزلا ل يدري أمؤمن هو ولكن خافوا ما هو أءد من ذل  أ
 أو مناف ع 
 املناف   

 افع فقمناالعمل كا     احلسن البوري رمحا هللا  من أحسن القو ل وأ ان  .ا
 عقوابت 

 ازال   .  ه جنجزان من ي 
 ل   الل   .  ه جناز       ه جنازالل فقاأبور ابن مسعود رض  هللا عنا رجسف ي . 

 أكلم  أبدافع 
 أتدي  من يتمثل الشعر و.د الس.ر  

 بعض نا ه حىت إذا كل  بن حيا  من خر ا .ا   أ.بلنا مع هرم  عن حممد بن انفع  
ليلة متثلد  من    الطري   ببيد  .ا    .ر  فجلدين   الشعرل  السوط  عل َّ  هرم  فرفع 

التويد منهاع  ج الظهر  ينلدال علب  الف  الساعة  الرمحنل و.ا  يل  أه هجه  ز  فيها 
  ويستجاب فيها الدعانل  تمثل ابلشعرع 

 من عري غريه بجني   عقوبة 
ابتسه منال  نيا من غري أخاه بجني  .د اتب إىل هللا  .ا  احلسن رمحا هللا  كنا حندث أ

  عز وجل باع هللا
 ( 20ددددددددددددددددددد)



 متأر.ات 
 معرفة هللا عز وجل  

 حباع .ا  احلسن رمحا هللا  من عرمل ربا  بارك و عاىل أ
 هللا عز وجل املعطب الوا.   

 ا  من ُأعط  خرياف فار أعطاهل ومن و.  ءراف فار و.اهع مسعود رض  هللا عن  .ا  ابن 
 إ با  السنة  

ل وما أطل  بجل  إل إين لأل  ه نيعل ل وخلعهما أهو  عل َّ سلم بن يسار  .ا  م
  السنةع

 التواضع 
 أعلو  أف ل العبادال  التواضعع عا شة رض  هللا عنها  إنيكم   أم املؤمنا   د.ال
 سا  الل 

  ن هللال ما علب ظهر الرض ء  رض  هللا عنا  وهللا الجي ل إلا إل.ا  ابن مسعود  
    البسن موكل ابلقو ع و.ا   سجن من لسا عأح  لطو  ال

 ل خري فيها    انيءأ
 عاىلل ول   خري ه .و  ل يراد با وجا هللا  عنا  ل  ر الودي  رض  هللابك.ا  أبو  

ل  جهلا حلمال ول غه  بيل هللا عز وجلل ول خري فيمن ي خري ه ما  ل ينأ   
 امل من هللا لومة ل مع خري فيمن  

 الأرح 
مل ن بيد ح ال إل مل ن   ل وما احة  ر مع كل فرح  عنا    سعود رض  هللامن  .ا  اب

 ع ال  غ 
 ( 21ددددددددددددددد)



  والأقهان ااملتق الس  
 دالع سهم زاي.ادالل و ال  .ا  ابن مسعود رض  هللا عنا  املتقو   ادالل والأقهان

   نيأس من الشال
 ناع ء ن ا تغن ع  لرجل إذا أيس من ض  هللا عنا  إ  ار   بن اخلطاب   ر.ا  عم 
 العزلة 

 عنا  إ  ه العزلة الراحة من خس  السونع   طاب رض  هللا  عمر بن اخل.ا
 التؤدال 

 ع كا  من أمر اآلخرالل ء ن خريل إل ما   عنا  التؤدال ه كهللا  رض    .ا  عمر
 مسع   ( فارعها   وا من ين لج أيها اإذا مسعد  ) اي

ل ن  منوا ( فارعها مسع  أيها الجياي   إذا مسعد  ) نا   مسعود رض  هللا ع  .ا  ابن
 ب عناع فإنيا خري أيمر بال أو ءر ينه 

 أس  حما بة الن
عمر اخلطاب  .ا   .بل  بن  أنيأسكم  حا بوا  عنا   هللا  وزينو   رض   حتا بوال  ا أ  

  وزنيواع  أنيأسكم .بل أ  
 ور   الأمهية  
 الور ع اخلطاب رض  هللا عنا  الدين     .ا  عمر بن*  
 لور ع خري دينكم ا رمحا هللا الشخري     بنعبدهللا .ا  مطرمل بن    *

   د.ع و   رؤاي
" يل     فقا    ألب هللا عليا و لمل   يب هللا بن عأا  رض  هللا عنا  رأيد ني  ا  .ا  عثم 

 ع ا هللا فقتل رمح   إني   أطر عندان غدافع" 
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 ا  يتهش يا  كل م  إلنيسا ا  رمل أ  أيكل الس
فقا   ما هجا عنده حلمل  عنهمال وإذا    ر رض  هللا بن عم دخل عمر علب ابنا عبدهللا

أيكل   أ   الل.م ؟ .ا   اءتهيتال .ا   أو كلما اءتهيد ءيئاف أكلتال كأب ابملرن  رفاف 
 كل ما اءتهاهع
 حقيقية اإلميا   

ل ول يل حىت يل بجرو ا  هللا عنا  ل يبلغ عبد حقيقة اإلميا  .ا  ابن مسعود رض   
يا من الشرملل وحىت إلواضع أح   ن الغنل والتم   ا بجرو ا حىت يكو  الأقر أح  إلي

 وذاما عند  واهل يكو  حامده  
ا أأ.اب ابن مسعود .الوا  حىت يكو  الأقر ه احلس  أح  إليا من الغن فسره
ل رمل ه معوية هللالتواضع ه طاعة هللا أح  إليا من الشحلرامل وحىت يكو  اه ا

 و  حامده وذاما ه احل   وانع وحىت يك
   الطعام والشرابب  قوورال عل م ليسد  مة هللا  نيع

أيب بن  عل   يعر .ا   ل  من  عنا   هللا  رض   طال   أو   مطعما  ه  إل  هللا  نيعمة  مل 
 وح ر عجاباع مشربال فقد .لَّ علمال 

 د الناس  طيل الحزا   عن  ية كل ما ؤ ر التطلع و 
فإنيا من ل  سكل ما  رى ه النا  تبع بورك   عنال لأيب طال  رض  هللا  بن .ا  علب  

 ف غيظاع رى ه الناس يطل حتزنيال ول يش ي  بوره كلمايتبع  
   البيد والسوق

بيتال يكف فيها بوره  الدردان رض  هللا عنا  نيعم أومعة الرجل  أبو  ال ولساني  .ا  
 إهنا  له  و لغ ع وإايكم والسوق ف
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 املرض 
 ؟ .ا    ط محمد . دهل فقا   أماعج  من جل نا رجسف ف رأى أبو الدردان رض  هللا ع 

    بو اف هلجا ميوت خبطيئتاع دانأبو الدر   .ط ؟ فقا   لل فقا   عدفقا   أما أد  لل
 كما  دين  دا   

فكن    ينامل    ل والداي  لث ل ينسب.ا  أبو الدردان رض  هللا عنا  ال  ل يبل ل واإل
  كما ءئدل فكما  دين  دا ع

 ب زوجتا  وج علثنان الز ل و زوجها  لزوجة حلا مراعاال ا
عبيدهللا رض  هللا عنهمال .الد  أأبح ج طل.ة بن  زو عن  عدى بند عومل املرية  

ء ن فنعتب  ؟ فقا   لل أما  ا  ة ذات يوم خا رافل فقلُد  ما ءأني  هل راب  من.طل 
 ع رن أنيد  هللا لنعم حليلة املو

    ي ءأة  نيوي. 
ألوا ه  لءأي  يكم  أحل إين علان   ل إين لكم أيها الناس.ا  أبو ذر رض  هللا عنا  اي  

لوح الليل  وأ  شةظلمة  يوم القبورل  خمافة  و ود.وا  النشورل  يوم  حلر  الدنييا  وموا 
 عليكم ءأي ع   عسريل اي أيها الناس إين لكم انأحل إين 

 العمل ابليد  
كد ل ويقو   إين لح  أ   كل من  ل يعمل بيديا  هللا عنا   لما  الأار   رضكا

 يديع
   حداف أدس  رض ل  قال

هلم إىل الرض املقد ةل هللا عنهمال أ     ض ردان إىل  لما  الأار   ر أبو الد  كت 
 نيسا  عملاع فكت  إليا  لما   إ  الرض ل  قدس أحداَل وإمنا يقدس اإل
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 أس  اس ونيسيا  عيوب النالنظر ه عيوب الن
أب القو هريرال رض  هللا عنا   .ا   ال وينسب ا ج  أو يه عا أخجاال  يبور أحدكم 

 و.ا  مثل ذل  احلسن البوري رمحا هللاع   اعا ج  ه عين
  ح عيوب النأس وعيوب الوا

.ا  ابن عباس رض  هللا عنهما  إذا أردت أ   جكر عيوب أاحب ل فاذكر عيوب 
 نيأس ع 

 مل ن اإلنيسا  فارغاف بدو  عبقا
غاف ليس ه ء ن من أراه فار   ل أ  ين لبغض الرجض  هللا عنا  إ.ا  ابن مسعود ر 

 خرالعآلال ول عمل  الدنييا  عمل 
   ل ما دام مسلماف من الدنييا  ا ما أأاب العبد  ي ر  ل

ابن مسعود ر  عنا  .ا   ما ي ر عبداف   ض  هللا  إلا غريهل  الجي ل  يوبح علب   وهللا 
    ن الدنيياعم وميس  عليا ما أأابا ماإل س
 وأية  

ادع   الن.ل  )     أوأيكم خبوا يم  ورال ره املوتل .اهرم بن حيا  رمحا هللال ملا ح 

الحسنةإلى س إن ربك هو    بيل ربك بالحكمة والموعظة  وجادلهم بالتي هي أحسن 
عن ضل  بمن  بالمهتدي  أعلم  أعلم  وهو  ما  وإ *    نسبيله  بمثل  فعاقبوا  عاقبتم  ن 

 [ 126-125 ( عالن.لنعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابري
 زينة املساجد  

بن  .ا    الع خليد  هللا   عبدهللا  رمحا  زينةل وري  ء ن  لكل  املساجد    إ    وزينة 
 عاملتعاونيو  علب ذكر هللا عز وجل
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 د ه السنة  ال.توا
 لبدعةع د من ا عنا  ال.تواد ه السنة خري من الجتها  ابن مسعود رض  هللا.ا

 من خالف .ولا فعلا  
 فإمنا يوبخ نيأساع   الخالف .ولا فعل   منهللا عنا  ابن مسعود رض   .ا   

  ا ليس
ب  * عبدهللا  بن  مطرمل  هللا .ا   رمحا  الشخري  الوحدالل   ن  من  خري  الواحل  جليس 

 والوحدال خري من جليس السون
دينار    * بن  مال   فكلمين   .ا   عل    فأءرمل  فناديتا  أومعتا  ه  براه   مررت 

 دافع السا .ريباف كا  أو بعيخرياف فس جت  ناوكلمتال فقا  يل  كل جليس ل  ستأيد م
 خري الدنييا واآلخرال 

ل فإذا فيهما والعافية  نيظرت ه الشكر  هللا .ا  مطرمل بن عبدهللا بن الشخري رمحا  
  خري الدنييا واآلخرالع

 أ.بح الرغبة  
 غبة أ   عمل للدنييا بعمل اآلخرالع إ  أ.بح الر   الشخري رمحا هللا .ا  مطرمل بن  

 ح العبد  ذا يوبعلب ما
ا ل يقو   أأب.نالربيع بن خيثم رمحا هللال إذا .يل لا  كيف أأب.د اي أاب يزيدكا   

 ل أرز.نال ونينتظر أجالناعضعأان مجنيبال أنك
 الدعان ملن  رق فر ا  

رمحا هللا خيثم  بن  للربيع  فرس  ع ُ ر ق  أد  هللا  أهل  لسا   فقا   عليال ل  وجل  ز 
 ن ا ياف فأ.بل بقلبال وإ  كا  فقرياف فأغ  لهم إ  كا  غنعز وجل لال البل أدعو هللا    قا  ف
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   إجابة السؤا التوفي  ه  
أان ليب وا ل  أأنيد أك  أم الربيع بن خيثم ؟ .ا    بن مسروق .ا   .يل    عن  عيد 

 عقسفع أك  منا  نافل وهو أك  مين  
 ما ل يبتغب با وجا هللا  

 ا وجا هللا ي م.لع ل ما ل يبتغب بكم رمخا هللا   ث.ا  الربيع بن خي
 ذم الناس 

ذم    .ا  إىل  ذمها  من  فأ أرغ  براضل  نيأس   عن  أان  ما  هللا   رمحا  خيثم  بن  الربيع 
 عالناس

 ن  الدان والدوان والشأا  
ل وما الدوانل وما الشأان ؟  لأ.ابا  أ درو  ما الدان  ثم رمحا هللا .ا  الربيع بن خي
  دعوب فس  عو تغأارل والشأان  أ   ت بل والدوان  ال الدان  الجنيو   .الوا  لل .ا   

 من  وف  خري  ن أيمن   
  ن نل خري .ا  احلسن البوري رمحا هللا  اي عبدهللال إنيا من خوف  حىت  لقب الم 

 املخافةع   أمن  حىت  لقب 
 البعد عن الشهرال 

بعض القوم أ  القومل فريى    .ا  احلسن رمحا هللا  إ  الرجل ليكو  فقهياف جالساف مع
  شتهرع يأ     ل إل كراهية با عي اف وما با من ع   

  كالغري  ه الدنييا  املؤمن 
ال عزهال ول أينيس ه  احلسن رمحا هللا  املؤمن ه الدنييا كالغري ل ل جيز  من ذهل .ا 

 ع للناس حا  ولا حا 
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 اهلوى 
 اهلوىع ن خالط .لباف  .ا  احلسن رمحا هللا  ءر دا

 التقوى  
 و  والأعلع .ا  احلسن رمحا هللا  التقوى ما و.ر ه القل ل وأد.ا الق  *
  با  مبا رأيد ه املنامع   ول قظةلي.ا  حممد بن  ريين  ا   هللا ه ال  *

 الناس     رك ما ه أيدي
ما مل  تعاط  ني  .ا  احلسن رمحا هللا  ل  زا  كرمياف علب الناسل ول يزا  الناس يكرمو 

 ب ل وكرهوا حديث  وأبغ وكع   يهمل فإذا فعلد ذل  ا تخأوا أيدما ه 
 املأتو  املغرور  املستدرج  

.ا  احلسن رمحا هللا  كم من مستدرج ابإلحسا  إليال وكم من مأتو  ابلثنان عليال 
 وكم من مغرور ابلسرت علياع 

 عدم اإلفراط ه احل  والبغض 
احلسن رمحا هللا    وابغبو أح.ا   هوانل  أفرط   وا  ان  فقد  أ.وام أ.وام ه  هوانل  ح  

 هلكوال ل  أرط ه ح ع ول  أرط ه بغضع ل وأفرط أ.وام ه بغض أ.وام ففهلكوا
   الثبات

 ري رمحا هللا  يرحم هللا رجسف مل يغره ما يرى من كثرال الناسع .ا  احلسن البو
   سع ل خري ه الكسم إل ه
 ه الكسم إل ه  سع  التسبيحل والت.ميدل ل خري   هللا ا  .ا  الربيع بن خيثم رمح 
و.ر  والتكبريل  والمر ابوالتهليلل  القر  ل  اانال  عن  والنه   ملنكرل و ؤال  ملعروملل 
 ع اخلريل و عوذك من الشر
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 احلكيم 
 د أ  يقو  رجع حلكيم وران .لبال فإذا أرا.ا  احلسن رمحا هللا  كانيوا يقولو   لسا  ا

 ع إىل .لبال فإ  كا  لا .ا ل وإ  كا  عليا أمس 
 اهل ا 

ما جرى علب   ل إىل .لبا.ا  احلسن رمحا هللا  ا اهل .لبا ه طرمل لسانيال ل يرجع  
 لسانيا  كلم باع 
 اإلخسص  

ر عز  لعم    ذا عمل.ا  رل وإ  .ا  احلسن رمحا هللا  ل يزا  العبد خبري ما إذا .ا 
 وجلع 

 د  تو.ا افتقر من ام
 ع .ا  احلسن رمحا هللا  ما عا  من ا.تود 

 ال القدو 
 ع .ا  احلسن رمحا هللا  عظ الناس بأعل ل ول  عظهم بقول 

 اجتا  حا  املؤمن عند طل  ح
إ   يسرت .بلها مبيسور هللا عز   ل.ا  احلسن رمحا هللا  إ  املؤمن إذا طل  حاجة 

 أساع  تيسر  ركهال ومل يتبعها ني وإ  مل  وجلل  
 د هللا إليا  أح  عبا

.ا  احلسن رمحا هللا  أح  العباد إىل هللا  الجين يببو  هللا إىل عبادهل ويعملو  ه 
 ض نيو.افع الر 
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   املؤمن واملناف  
ملناف  أ ان الظن إ  املؤمن أحسن الظن فأحسن العملل وإ  ا  .ا  احلسن رمحا هللا 

 فأ ان العملع 
     الغالكسم ه  
 جل  رمحا هللا  ما  كلمد بش ن ه الغ   فندمد عليا ه الرضاع ع .ا  مورق ال
    اهدال النأس

العجل   مورق  هللا   .ا   أان    رمحا  عليال أمر  أ.در  فلم  عشرين  نةل  منج  طلبا  ه   
    الومد عما ل يعنيينع ؟ع .ا  اي أاب املعتمر  وما هو   ك طلبال .الواولسد بتار 

 النأس هواها إكرام  
 .ا  حممد بن  ريين  ل  كرم أخاك مبا يكرهع

 مدح الناس وذمهم  
.ا  مال  بن دينار رمحا هللا  منج عرفد الناس مل أفرح مبدحتهمل ول أكره مجمتهمل 

 .يل  ومل ذل  ؟ .ا   ل  مادحهم مأرطل وذامهم مأرطع 
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